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Περίληψη

Η άνοδος της Κίνας σε Μεγάλη δύναμη πυροδότησε το ενδιαφέρον των μελετητών
για περαιτέρω ενασχόληση με τον ασιατικό γίγαντα. Απόπειρες αποκρυστάλλωσης
των κινητήριων δυνάμεων της κινεζικής στρατηγικής και κατ’ επέκταση εξήγησης
αυτής, αποτελούν τον πυρήνα της συνολικής βιβλιογραφίας. Επομένως, η τεράστια
ποικιλία σε ερευνητικό υλικό απαρτίζεται από μελέτες που χρησιμοποιούν θεωρίες
των Διεθνών Σχέσεων προκειμένου να διεξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τις
κινεζικές προθέσεις καθώς και να πραγματοποιήσουν προβλέψεις. Συνεπώς, ο στόχος
της έρευνάς μας είναι μέσω της ανάλυσης της κινεζικής στρατηγικής να αποδείξουμε
πως η Κίνα λειτουργεί με βάση τις επιταγές του επιθετικού ρεαλισμού ενώ
παράλληλα δέχεται επιρροή από μεταβλητές οι οποίες άπτονται της θεωρίας του
νεοκλασικού ρεαλισμού, καθώς και πως οι προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται
αντιμέτωπη εναρμονίζονται πλήρως με ό,τι προβλέπει η θεωρία μας για τις
αναδυόμενες δυνάμεις. Για τον αμφότερο σκοπό έχει επιλεγεί η περιοχή της Ασίας
εφόσον αποτελεί την περιφέρεια όπου η Κίνα επιδιώκει ηγεμονία και συγκεντρώνει
τις δυνάμεις οι οποίες αντιδρούν στις ηγεμονικές της τάσεις.
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Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην διεξοδική ανάλυση και παρουσίαση της κινεζικής

στρατηγικής στην Ασία μέσω της χρήσης κατάλληλων θεωρητικών εργαλείων που θα

διευκολύνουν την αποτελεσματική εξήγηση στα πλαίσια της εν λόγω περιπτωσιολογικής

έρευνας. Επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τις κινητήριες δυνάμεις που βρίσκονται πίσω από

τον σχεδιασμό της κινεζικής στρατηγικής και να αποτυπώσει τις προκλήσεις που αναδύονται.

Ουσιαστικά, εφόσον η έρευνα άπτεται της περιπτωσιολογικής μελέτης, ο μόνος δρόμος είναι

η εμπειρική εξέταση μέσω παρατήρησης των φαινομένων για την διεξαγωγή συμπερασμάτων1.

Ο ακρογωνιαίος λίθος του εξηγητικού μοντέλου που υιοθετεί η έρευνα είναι ο Ρεαλισμός και

συγκεκριμένα ρεύματα αυτού, καθώς με βάση αυτόν έχουμε την δυνατότητα να παράσχουμε

ικανά συμπεράσματα αναφορικά με την αποκρυστάλλωση της κινεζικής στρατηγικής.

Συνεπώς, η μελέτη μας αποτελείται από τρία κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο συστήνει το

θεωρητικό μοντέλο της έρευνας, το δεύτερο ασχολείται με την στρατηγική αυτή καθαυτή της

Κίνας στην Ασία, και το τρίτο πραγματεύεται τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται

αντιμέτωπη η κινεζική ηγεσία στην ασιατική περιφέρεια.

Στο πρώτο κεφάλαιο, όπως προαναφέρθηκε, παρουσιάζονται οι θεωρίες που θα συμβάλλουν

στην μετέπειτα εξήγηση της κινεζικής στρατηγικής, ενώ παράλληλα δικαιολογείται η χρήση

αυτών. Αρχικά, πραγματοποιούμε μία περιεκτική ανάλυση του επιθετικού ρεαλισμού και τον

συνδέουμε την μελέτη περίπτωσής μας. Χρησιμοποιούμε τα ευρήματα του John J.

Mearsheimer για να δούμε πως οι συστημικές πιέσεις ωθούν τα κράτη στη μεγιστοποίηση της

ισχύος τους, εφόσον είναι ο μόνος δρόμος προς την επιβίωση, καθώς και πως διαμορφώνεται

η αιτιώδης σχέση ανάμεσα στην άναρχη δομή του διεθνούς συστήματος και την επιδίωξη

περιφερειακής ηγεμονίας. Έπειτα, προχωράμε στον Νεοκλασικό Ρεαλισμό όπως

αναπτύσσεται από τους Ripsman, Taliaferro και Lobell για να εμπλουτίσουμε την εξηγητική

διαδικασία της έρευνας. Συγκεκριμένα, ως μια πολυεπίπεδη θεωρία που εκτός από τον

συστημικό παράγοντα χρησιμοποιεί τις παρεμβαίνουσες μεταβλητές οι οποίες με την σειρά

1 Στο σημείο αυτό, η χρήση της έννοια του “εμπειρισμού” (empiricism) αποδίδεται στο έργο του Geofrey
Smith Theory and Reality: an introduction to the philosophy of science και συγκεκριμένα στο 2ο κεφ. Βλ.
Geofrey Smith, Theory and Reality: an introduction to the philosophy of science (Chicago: The University
of Chicago Press, 2003).
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τους επηρεάζουν την κρατική συμπεριφορά, ο νεοκλασικός ρεαλισμός μπορεί με αυτόν τον

τρόπο να λειτουργήσει συμπληρωματικά του επιθετικού ρεαλισμού. Στη συνέχεια, ορίζουμε

υπό το πρίσμα της Θεωρίας Περιφερειακών Συμπλεγμάτων την περιοχή προς μελέτη, με βάση

τους Buzan και Weaver. Σε αυτό το υποκεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες των περιφερειακών

συμπλεγμάτων ασφάλειας και του διλήμματος ασφαλείας όπως παρουσιάζεται από τον R.

Jervis, και μετέπειτα ονομάζουμε την περιοχή μας ως υπερ-σύμπλεγμα της Ασίας για να

αναδείξουμε την συγχώνευση δύο περιφερειακών συμπλεγμάτων λόγω αυξανόμενης κινεζικής

διείσδυσης στις σχετικές περιοχές. Επιπρόσθετα, προσθέτουμε στην κατηγορία των

παρεμβαίνουσων μεταβλητών το “περιφερειακό ερέθισμα” (regional stimuli). Στο επόμενο

υποκεφάλαιο, αναλύονται οι έννοιες της υψηλής στρατηγικής και εξωτερικής πολιτικής μέσω

βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Εδώ συνδέουμε την υψηλή στρατηγική με την εξωτερική

πολιτική καθώς η πρώτη συνιστά το σχέδιο του κράτους για την υλοποίηση των στόχων της

δεύτερης και κατ’ επέκταση για την διασφάλιση της ίδιας του της επιβίωσης. Τέλος,

παρουσιάζεται η μεθοδολογία η οποία αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν

όλες οι παραπάνω θεωρίες καθώς και τον λόγο ο οποίος δεν είναι άλλος από την ενδυνάμωση

της εξηγητικής μας ικανότητας περί της κινεζικής στρατηγικής στην Ασία και τις προκλήσεις

αυτής. Το κεντρικό επιχείρημα της μελέτης μας, το οποίο δικαιολογεί και την χρήση ποικίλων

θεωριών είναι ότι επιδιώκουμε σκιαγράφηση της κινεζικής στρατηγικής στην Ασία με την

βοήθεια των θεωριών μας, για να παράσχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο του τρίπτυχου

μέσα-τρόποι-σκοποί του Κινεζικού κράτους, ενώ εμβαθύνουμε λίγο στις προκλήσεις που

προκύπτουν ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα της κινεζικής κρατικής συμπεριφοράς. Θα

απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως, κατά πόσο η θεωρία του επιθετικού ρεαλισμού μπορεί να

εξηγήσει την κινεζική συμπεριφορά, τι φαινόμενα παρατηρούμε καθώς και πως τα συνδέουμε

με τη θεωρία, και ποιοι οι στόχοι της κινεζικής στρατηγικής στην Ασία, ποια μέσα και

τρόπους χρησιμοποιεί για να τους εκπληρώσει.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, χρησιμοποιούμε ό,τι μας προσφέρει το πρώτο για να μελετήσουμε

την κινεζική στρατηγική, ξεκινώντας από την εξήγηση της ρητορικής της Ειρηνικής Ανόδου,

του λόγους και σκοπούς υιοθέτησής της και πως αυτή εξυπηρετεί τα κινεζικά εθνικά

συμφέροντα στην Ασία. Ακολουθεί μία σύντομη αποτίμηση της κινεζικής ισχύος ούτως ώστε

να διαλευκάνουμε το τοπίο γύρω από την πραγματική ισχύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της

Κίνας (εφεξής ‘ΛΔΚ’) και τις εκφάνσεις αυτής στον στρατιωτικό και οικονομικό τομέα. Στη
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συνέχεια, παρουσιάζονται κεντρικά ζητήματα που αφορούν την κινεζική ηγεσία όπως η

στρατηγική αναφορικά με την Ταϊβάν, οι κινήσεις της ΛΔΚ στην Ανατολική Κινεζική

Θάλασσα και οι δράσεις και στόχοι της στην Νότια Κινεζική Θάλασσα. Πώς οργανώνει η

ΛΔΚ την στρατηγική της εδώ; Παρατηρούμε κινήσεις μιας δύναμης που επιθυμεί να

ηγεμονεύσει; Στα προαναφερθέντα τρία υποκεφάλαια βλέπουμε την επιρροή των

περιφερειακών ερεθισμάτων καθώς και επιλεγμένων παρεμβαίνουσων μεταβλητών πάνω στην

διαμόρφωση της κινεζικής στρατηγικής και επιβεβαιώνουμε τις θεωρίες μας. Στα δύο

τελευταία υποκεφάλαια του κεφαλαίου παρουσιάζεται αρχικώς το εγχείρημα του “Νέου

Δρόμου του Μεταξιού” (One Belt, One Road Initiative) ως πτυχή της κινεζικής οικονομικής-

στρατιωτικής της στρατηγικής και δευτερευόντως, πως χρησιμοποιεί τους περιφερειακούς

οργανισμούς της Ασίας για να προωθήσει τα συμφέροντά της και να αυξήσει την επιρροή της.

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης, αναλύονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει

η Κίνα στην Ασία, με αφετηρία τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους κινδύνους και απειλές που

εγείρει η παρουσία τους στην Ασία για εκείνη καθώς και πως αυτό κινητοποιεί το Πεκίνο για

εσωτερική και εξωτερική εξισορρόπηση. Μετά τις ΗΠΑ ακολουθεί η Ινδία, η οποία συνιστά

και αυτή με τη σειρά της περιφερειακή πρόκληση. Σε αυτό το υποκεφάλαιο χρησιμοποιείται

διεξοδικά η έννοια του διλήμματος ασφαλείας για να εξηγήσει τις σχέσεις των δύο κρατών,

ενώ παράλληλα διαπιστώνουμε ότι οι δύο χώρες αισθάνονται την απειλή πιο έντονη σε

διαφορετικές περιοχές (ξηρά ή θάλασσα). Ακόμη, εξετάζεται ο αντίκτυπος των σχέσεων της

Ινδίας με λοιπούς περιφερειακούς δρώντες στην κινεζική κρατική συμπεριφορά. Τέλος,

παρατίθεται η ανάλυση της ιαπωνικής απειλής και αναπτύσσεται περιεκτικά η ιαπωνική

στρατηγική αναφορικά με την Κίνα. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη τον ρόλο των ΗΠΑ στις

διμερείς σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας και εμμένουμε στην κινεζική ανησυχία σχετικά με τις

προθέσεις της ιαπωνικής ηγεσίας. Έτσι, θα απαντήσουμε στα ερωτήματα για το πώς

αντιδρούν οι περιφερειακές δυνάμεις στις κινεζικές κινήσεις αλλά και αν εντείνεται η κινεζική

ανησυχία για τους δρώντες αυτούς και τις προθέσεις τους.
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Κεφάλαιο 1ο: Μεθοδολογία

1.1. Επιθετικός Ρεαλισμός

Ο επιθετικός ρεαλισμός, όντας μία από τις δύο διαστάσεις του δομικού ρεαλισμού

(νεορεαλισμού), εντοπίζει τον υπέρτατο εκφραστή του στο πρόσωπο του John J. Mearsheimer.

Ο Mearsheimer επιχείρησε την σύνθεση μιας καινούργιας πτυχής του δομικού ρεαλισμού με

κύρια πρόφαση την αντίθεσή του στο έργο του Kenneth N. Waltz, ο οποίος και αποτελεί των

“πατέρα” του δομικού ρεαλισμού. Το σημείο που οι δύο θεωρητικοί διαφωνούν αφορά την

ποσότητα ισχύος που τα κράτη επιζητούν. Για τον Waltz, που ενσαρκώνει τον αμυντικό

ρεαλισμό, τα κράτη ωθούνται στη διατήρηση της υφιστάμενης ισορροπίας ισχύος2 και

επομένως η δομή του διεθνούς συστήματος δεν τα προτρέπει ιδιαίτερα στην αναζήτηση

πρόσθετης ισχύος. Ουσιαστικά για τον Waltz και τους αμυντικούς ρεαλιστές, η επιδίωξη της

ισχύος έχει όρια και τα όρια αυτά αποδίδονται στην συνθήκη της τιμωρίας που θα επέλθει εάν

τα κράτη κυριευτούν από ακόρεστη ανάγκη για ισχύ. Για τον Mearsheimer και τους

επιθετικούς ρεαλιστές, η αναρχία του διεθνούς συστήματος ωθεί τα κράτη σε έναν ατέρμων

αγώνα για ισχύ με έπαθλο την ηγεμονία. Τα κράτη αναγνωρίζουν πως για να επιβιώσουν σε

ένα σύστημα χωρίς ανώτατη αρχή, χρειάζονται ισχύ και η επίτευξη του status του παγκόσμιου

ηγεμόνα θα τους προσδώσει το βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας που επιθυμούν, αφού πλέον θα

είναι τόσο ισχυρά που κανένα κράτος δεν θα μπορεί να τα απειλήσει3. Ωστόσο, επειδή καμία

δύναμη δεν μπορεί να καταστεί παγκόσμιος ηγεμόνας, το διεθνές σύστημα είναι παγιδευμένο

σε έναν αδιάκοπο αγώνα για ισχύ. Κατά συνέπεια, τα κράτη θα στραφούν στην περιοχή τους

και θα επιδιώξουν να ηγεμονεύσουν σε αυτή4.

Στην οπτική του επιθετικού ρεαλισμού λοιπόν, τα κράτη είναι αναθεωρητικά, επιθυμούν να

μεταβάλλουν την ισορροπία ισχύος προς όφελός τους και εις βάρος των αντιπάλων τους και

υιοθετούν επιθετικές συμπεριφορές. Σε αυτό το σημείο θα ήταν συνετό να παρουσιάσουμε τις

2 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (USA: Addison-Wesley Publishing Company, 1979),
126.
3 John J. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα,
2006), 62.
4 Ibid., 295-6.
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πέντε υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται ο επιθετικός ρεαλισμός του Mearsheimer, καθώς

όπως ο ίδιος επισημαίνει, “οι ορθές θεωρίες εδράζονται σε ορθές υποθέσεις”5. Η πρώτη

υπόθεση αναφέρεται στην αναρχία αυτή καθαυτή ως οργανωτική αρχή του διεθνούς

συστήματος και ως το κύριο αίτιο που τα κράτη είναι κυρίαρχα. Στην δεύτερη υπόθεση

υποστηρίζει πως οι μεγάλες δυνάμεις κατέχουν στρατιωτική ικανότητα την οποία μπορούν να

χρησιμοποιήσουν η μία εναντίον της άλλης. Η τρίτη υπόθεση αναδεικνύει το ζήτημα της

αμοιβαίας αβεβαιότητας που αισθάνονται το κράτη μεταξύ τους αναφορικά με τις προθέσεις

τους. Η τέταρτη υποστηρίζει πως ο πρωταρχικός στόχος των κρατών είναι η επιβίωση στο

διεθνές σύστημα, καθώς τα κράτη ενδιαφέρονται για την εσωτερική τους αυτονομία και την

συντήρηση της εδαφικής τους συνοχής. Η πέμπτη και τελευταία υπόθεση προβάλλει τα κράτη

ως ορθολογικούς δρώντες που ζυγίζουν κόστη και οφέλη των πράξεών τους. Βέβαια, εάν

συνδυάσουμε τις προαναφερθείσες υποθέσεις τότε φτάνουμε στο συμπέρασμα πως οι μεγάλες

δυνάμεις έχουν κάθε λόγο να εκφράζουν επιθετικές συμπεριφορές η μία έναντι της άλλης6,

ωστόσο ο Mearsheimer δεν απορρίπτει κατηγορηματικά την ύπαρξη status quo δυνάμεων

αλλά την εντάσσει στα πλαίσια εξισορροπητικής συμπεριφοράς που τα κράτη ενδέχεται να

υιοθετήσουν σε περιπτώσεις εμφάνισης απειλών7.

Η θεωρία του επιθετικού ρεαλισμού εξηγεί έως έναν βαθμό βέλτιστα την συμπεριφορά της

Κίνας και την συνεχόμενη επιδίωξη της ισχύος, η οποία και αποτελεί την βάση της υψηλής

της στρατηγικής. Το παράδειγμα της Κίνας ικανοποιεί τις παραπάνω υποθέσεις του επιθετικού

ρεαλισμού εφόσον, αυτή δρα σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα, διαθέτει ικανές στρατιωτικές

ικανότητες για να πλήξει άλλες δυνάμεις, βιώνει έντονη αβεβαιότητα για τις προθέσεις των

περιφερειακών κρατών (Ινδία, Ιαπωνία), κύριο μέλημά της είναι η επιβίωση, σε καμία

περίπτωση δεν επιθυμεί να επαναληφθεί ένας δεύτερος “Αιώνας Ταπεινώσεων”8, και ο μόνος

τρόπος για να τη διασφαλίσει είναι η μεγιστοποίηση της ισχύος της σε τέτοιο επίπεδο που δεν

5 Ibid., 79.
6 Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, 83.
7 Σε αυτό το σημείο λαμβάνουμε υπόψιν την κριτική σε βάρος του Mearsheimer και του μοντέλου του
επιθετικού ρεαλισμού, η οποία παίρνει μονομερή διάσταση στην ανάλυση του Glenn H. Snyder,
“Mearsheimer’s World - Offensive Realism and the Struggle for Security, A Review Essay”, International
Security 27, no. 1 (2002): pp. 149-173, ο οποίος μάλλον παρεξηγεί τον θεωρητικό συλλογισμό του.
8 Ο “Αιώνας των Ταπεινώσεων” σηματοδοτεί την αφετηρία του με τον Πρώτο Πόλεμο του Οπίου (1830)
μεταξύ Κίνας και Μ. Βρετανίας. Μέχρι και το 1949, το έτος ίδρυσης της ‘Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας’
με την άνοδο του Mao Zedong, μία σειρά διαδοχικών γεγονότων στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι Σινο-
Ιαπωνικοί πόλεμοι και η επιβολή των “Άνισων Συνθηκών” από τις Μεγάλες Δυνάμεις άφησαν το στίγμα
τους στην κινεζική στρατηγική σκέψη και υπογράμμισαν την ανάγκη ανάδυσης μιας ισχυρής Κίνας η οποία
δεν θα βρεθεί ξανά ενώπιον της υπονόμευσης της ασφάλειάς της.
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θα είναι εφικτή οποιαδήποτε ενδεχόμενη υπονόμευση της ασφάλειάς της από εχθρικά κράτη.

Τέλος, υπολογίζει τις συνέπειες των πράξεών της καθώς δεν έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα

επεκτατική συμπεριφορά. Όπως πολύ σωστά υποδεικνύει ο επιθετικός ρεαλισμός, η

περιφερειακή ηγεμονία συνιστά τον απώτερο σκοπό της κινεζικής περιφερειακής στρατηγικής

προκειμένου τα γειτονικά κράτη να μη αποτελέσουν απειλή για την ασφάλειά της και κατά

συνέπεια να κατορθώσει η ίδια να ευδοκιμήσει στο διεθνές σύστημα. Ωστόσο, αποτελεί

διακύβευμα η υπόθεση ότι η Κίνα θα προσφύγει άμεσα σε πόλεμο με τα γειτονικά της κράτη,

καθώς ο ίδιος ο επιθετικός ρεαλισμός δηλώνει πως όταν ένα κράτος δεν διαθέτει ακόμη τα

κατάλληλα εφόδια για να ηγεμονεύσει στην περιοχή του τότε θα φροντίσει στο μεσοδιάστημα

να εμποδίσει την αύξηση της επιρροής εξωτερικών δυνάμεων9.

Στην παρούσα ανάλυση, η θεωρία του επιθετικού ρεαλισμού θα λειτουργήσει ως το κύριο

εξηγητικό υπόβαθρο της κινεζικής συμπεριφοράς στην ασιατική περιφέρεια αλλά όχι το μόνο.

Όπως και ο ίδιος ο Mearsheimer αναφέρει, η τάση του δομικού ρεαλισμού, στην περίπτωσή

μας του επιθετικού ρεαλισμού, να βλέπει τα κράτη ως “μαύρα κουτιά” είναι πολλές φορές

τροχοπέδη στην επαρκή εξήγηση κρατικών συμπεριφορών στο διεθνές σύστημα και για

ακριβώς αυτόν τον λόγο έχουμε την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικά και

άλλες θεωρίες10. Παρόλα αυτά, εάν μελετήσουμε σωστά τον επιθετικό ρεαλισμό θα

διαπιστώσουμε πως στην πραγματικότητα δεν βλέπει τόσο τα κράτη σαν “μαύρα κουτιά”11.

Παίρνοντας θεωρίες και εξετάζοντας την χρηστικότητά τους μέσω περιπτωσιολογικής

μελέτης (case-study), συμβάλουμε άμεσα στην ενίσχυση ή αντίστοιχα ελάττωση της

ερμηνευτικής τους δύναμης. Κατά συνέπεια, στις παρακάτω υπο-ενότητες θα παρουσιάσουμε

την αιτιότητα της εφαρμογής περαιτέρω θεωριών για τις ανάγκες της εν λόγω μελέτης.

9 Xiaoting Li, “Applying offensive realism to the rise of China: structural incentives and Chinese diplomacy
toward the neighboring states”, International Relations of the Asia-Pacific 16, (2016): 246,
doi:10.1093/irap/lcv019.
10 Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, 40.
11 Στο άρθρο του Mearsheimer με τίτλο “Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International
Order” παρατηρούμε στην ανάλυσή του γύρω από την Διεθνή Φιλελεύθερη Τάξη, διαμορφώνει μία αιτιώδη
σχέση ανάμεσα στην πολιτική ιδεολογία του μοναδικού πόλου ισχύος (στην προκειμένη των ΗΠΑ) και στην
ανάδυση των Διεθνών Τάξεων. Επομένως, δεν βλέπει τα κράτη μόνο ως υποχείρια των συστημικών πιέσεων
αλλά εντάσσει στο πλαίσιο ανάλυσής του και εσωτερικές μεταβλητές οι οποίες ασκούν επιρροή στην
διαδικασία διεξαγωγής της υψηλής στρατηγικής. Βλ. John J. Mearsheimer, “Bound to Fail: The Rise and
Fall of the Liberal International Order”, International Security 43, no.4 (2019): pp. 7-50,
doi.org/10.1162/ISEC_a_00342.
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1.2. Νεοκλασικός Ρεαλισμός

Στη θεωρία των διεθνών σχέσεων κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης πολυ-επίπεδων

θεωριών που θα επικεντρώνονται στην εξήγηση των φαινομένων της διεθνούς πολιτικής, οι

οποίες ωστόσο θα έχουν ως αφετηρία τον Ρεαλισμό12. Τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο

σύστημα επιτάσσουν την χρήση τέτοιων θεωριών για δύο λόγους: την περιγραφή και

εξήγηση αυτών των γεγονότων, και τον σχηματισμό μελλοντικών προβλέψεων. Όπως

επισημαίνει ο Charles Glaser « Ο στόχος της έρευνας πρέπει να είναι η ανάπτυξη χρήσιμων

θεωριών που εξηγούν πολλά για τις διεθνείς σχέσεις [...] »13. Κατά συνέπεια, εμφανίζεται ως

ικανό εργαλείο ο νεοκλασικός ρεαλισμός, ο οποίος ενσαρκώνει στοιχεία του κλασικού και

του δομικού ρεαλισμού. Πώς το φέρνει εις πέρας αυτό; Αρχικά, δίνει τα πρωτεία στο

συστημικό ερέθισμα (systemic stimuli) αλλά δεν το ανάγει σε ντετερμινιστικό παράγοντα

διαμόρφωσης της κρατικής συμπεριφοράς, εφόσον αποδίδει αξιοσημείωτη σημασία στους

παράγοντες του επιπέδου των μονάδων (unit-level) χωρίς ωστόσο να μεταμορφώνεται σε

προσέγγιση τύπου Innenpolitik14. Η σημαντικότητα των συστημικών πιέσεων είναι προφανής

στην ανάλυση του νεοκλασικού ρεαλισμού, και σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την ισχύ

του αντίκτυπου αυτών στη χάραξη των κρατικών στρατηγικών και της εξωτερικής πολιτικής.

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιούμε το μοντέλο του νεοκλασικού

ρεαλισμού που παρουσιάζουν οι Lobell, Taliaferro και Ripsman στο βιβλίο τους Neoclassical

Realist Theory of International Politics15, οι οποίοι τον διαχωρίζουν σε τρεις τύπους. Ο

τύπου I ήρθε να εξηγήσει τις “ανωμαλίες” στις κρατικές συμπεριφορές (γιατί τα κράτη δεν

ανταποκρίνονται ορθολογικά στα συστημικά ερεθίσματα), ο τύπου II αποπειράθηκε της

δημιουργίας μιας θεωρίας εξωτερικής πολιτικής και ο τύπου III συνδύασε τις εν λόγω

προσπάθειες για να κατασκευάσει μια ολική θεωρία.

12 Η συγκεκριμένη διευκρίνηση είναι εξαιρετικά σημαντική για να αποτραπούν τυχόν παρερμηνείες αλλά
και για να καταστεί σαφές πως χρησιμοποιούμε μόνο θεωρίες που λειτουργούν με βάση τις θεμελιώδεις
αρχές του Ρεαλισμού.
13 Charles L. Glaser, “The necessary and natural evolution of structural Realism” στο Realism Reader, ed.
Colin Elman and Michael A. Jensen (New York: Routledge, 2014), 250.
14 Norrin M. Ripsman, “Neoclassical Realism”, Oxford Research Encyclopedia of International Studies,
December 22, 2017,
https://oxfordre.com/internationalstudies/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.00
01/acrefore-9780190846626-e-36.
15 Steven E. Lobell, Jeffrey W. Taliaferro, & Norrin M. Ripsman, Neoclassical Realist Theory of
International Politics (New York: Oxford University Press, 2016).

https://oxfordre.com/internationalstudies/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-36
https://oxfordre.com/internationalstudies/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-36
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Εικόνα 1. The Neoclassical Realist Model of Foreign Policy16

Ένα από τα βασικότερα επιχειρήματά τους στην παρουσίαση του νεοκλασικού ρεαλισμού

τύπου III είναι πως τα συστημικά ερεθίσματα είναι ναι μεν ο ακρογωνιαίος λίθος της

εξωτερικής πολιτικής, υψηλής στρατηγικής και διεθνούς πολιτικής αλλά το κατά πόσο και με

ποιο τρόπο ανταποκρίνονται τα κράτη σε αυτά, αφορά τις παρεμβαίνουσες μεταβλητές

(intervening variables). Αυτές είναι17:

i) Η αντίληψη-εικόνα των ηγετών (Leader Images) αναφορικά με την ισορροπία ισχύος και

πως εκλαμβάνονται τα συστημικά ερεθίσματα.

ii) Η στρατηγική κουλτούρα (Strategic Culture), η οποία επηρεάζει την στρατηγική σκέψη

και κατ’ επέκταση την ανταπόκριση των κρατών στις απειλές και ευκαιρίες του διεθνούς

συστήματος.

iii) Οι σχέσεις κράτους-κοινωνίας, (State-society relations) οι οποίες δρουν είτε περιοριστικά

είτε ευνοϊκά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εφαρμογής πολιτικών.

iv) Οι εσωτερικοί θεσμοί (Domestic Institutions), οι οποίοι και αυτοί με την σειρά τους

περιορίζουν, συνήθως, ή όχι την προσφυγή σε διάφορες πολιτικές.

Λογίζουμε τον νεοκλασικό ως προέκταση του δομικού ρεαλισμού και όχι ως μεμονωμένη

θεωρία της Ρεαλιστικής Σχολής Σκέψης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει

μεσοπρόθεσμα συμπεριφορές εξωτερικής πολιτικής και μακροπρόθεσμα την προσαρμογή

της υψηλής στρατηγικής. Επομένως, ο εν λόγω αρχικός ισχυρισμός δικαιολογείται από την

16 Ibid., 59.
17 Ibid., 61-79.
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συνάφεια του νεοκλασικού με τον δομικό εφόσον ο πρώτος λειτουργεί με σημείο αναφορά

τις αρχές τους δεύτερου. Και οι δύο δέχονται:

1) την αναρχία ως οργανωτική δομή του διεθνούς συστήματος.

2) το κράτος ως τον πρωταρχικό δρών του διεθνούς συστήματος

3) την επιβίωση ως το κύριο μέλημα των κρατών

4) ότι τα κράτη ανταποκρίνονται στα συστημικά ερεθίσματα

Η διαφοροποίηση ωστόσο έγκειται στο ότι με βάση τον νεοκλασικό, το πως ανταποκρίνονται

τα κράτη δεν βασίζεται εξ ολοκλήρου στο είδος του συστημικού ερεθίσματος.

Η αναζήτηση της αιτιότητας στην εσωτερική σφαίρα των κρατών δεν αποτελεί καινούργια

μέθοδο. Ο ίδιος ο Morgenthau πολύ πριν την ανάδυση του νεοκλασικού ρεαλισμού και του

δομικού του Waltz, είχε προσφέρει επαρκές έδαφος έμπνευσης για την ακριβέστερη εξήγηση

των φαινομένων της διεθνούς πολιτικής αναφερόμενος στις επιλογές της εξωτερικής

πολιτικής. Προβάλλοντας την μορφή του πολιτικού ηγέτη ως έναν από τους καταλύτες της

διαμόρφωσης της κρατικής συμπεριφοράς18 δημιουργεί τις βάσεις της παρεμβαίνουσας

μεταβλητής που αναγνωρίζουν οι Lobell, Taliaferro και Ripsman ως την αντίληψη του ηγέτη

(Leader Images). Επομένως, ο νεοκλασικός δεν είναι μία “καινούργια” θεωρία αλλά ένα

ρεύμα της Ρεαλιστικής Σχολής που επιχειρεί τον σχηματισμό ολοκληρωμένης και ολικής

θεωρίας διεθνούς πολιτικής, η οποία θα ενσωματώνει στοιχεία του δομικού και του

κλασικού ρεαλισμού. Υπό παρόμοια συλλογιστική διαδικασία λειτουργεί και ο Gideon Rose

στο άρθρο του με τίτλο “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”, ο

νεοκλασικός ρεαλισμός εμπνέεται από τη βασική αρχή του ρεαλισμού (τη θέση του κράτους

στο διεθνές σύστημα ως καθοριστικός παράγοντας κρατικής συμπεριφοράς) ενώ παράλληλα,

δεν αποδίδει τις πολιτικές ανταποκρίσεις των κρατών μόνο σε αυτή19.

Πώς μας χρησιμεύει ο νεοκλασικός ρεαλισμός στο παράδειγμα της Κίνας; Η εξήγηση του

κινεζικού παραδείγματος συνδυάζει την παρεμβαίνουσα μεταβλητή που αφορά τις σχέσεις

κράτους-κοινωνίας. Οφείλουμε λοιπόν, να σημειώσουμε εδώ πως τόσο η εξωτερική πολιτική

όσο και η υψηλή στρατηγική απαιτούν πολυάριθμους ανθρώπινους, υλικούς και

νομισματικούς πόρους, και επομένως το κράτος πρέπει να μπορεί κινητοποιήσει αυτούς τους

18 Hans J. Morgenthau, Η Πολιτική μεταξύ των Εθνών: Ο αγώνας για ισχύ και ειρήνη (Αθήνα: Ποιότητα,
2018), 53-55.
19 Gideon Rose, “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”,World Politics 51, no. 1 (1998): 146,
https://www.jstor.org/stable/25054068.
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πόρους20. Χωρίς την ύπαρξη του κατάλληλου επιπέδου συνεργασίας μεταξύ του τρίπτυχου

κράτος-στρατός-πολίτες είναι αρκετά δύσκολο. Επομένως, το κράτος πρέπει να φροντίζει να

αναζωπυρώνει τον εθνικισμό προς όφελος της εφαρμογής των στρατηγικών του στη διεθνή

σφαίρα21. Πέραν του εθνικισμού, η δεύτερη πτυχή της παρεμβαίνουσας μεταβλητής των

σχέσεων κράτους-κοινωνίας παραπέμπει στις σχέσεις κοινωνίας-στρατού και περιλαμβάνει

την διάδραση ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών, τις ελίτ και του στρατού22. Κατά

συνέπεια, εντοπίζουμε και σε αυτό το σημείο μία αιτιώδη σύνδεση ανάμεσα στις συνθήκες

του εγχωρίου περιβάλλοντος και της συμπεριφοράς της στο διεθνές περιβάλλον.

Όλα τα παραπάνω πλαισιώνουν την έννοια των σχέσεων κράτους-κοινωνίας, μίας

παρεμβαίνουσας μεταβλητής που εντοπίζεται στις αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής και

διαμόρφωση της υψηλής στρατηγικής της Κίνας. Αυτό δεν σημαίνει πως απορρίπτουμε τον

συστημικό παράγοντα καθώς η Κίνα επιζητά επιβίωση στο διεθνές σύστημα μέσω αύξησης

της ισχύος της ενώ δέχεται ισχυρή επιρροή από τις συστημικές πιέσεις. Η παρεμβαίνουσα

μεταβλητή σχέσεων κράτους-κοινωνίας ωστόσο αφήνει τον αντίκτυπό της στον σχεδιασμό

της κινεζικής οικονομικής και στρατιωτικής στρατηγικής. Συγκεκριμένα πέραν της

επιδίωξης ενίσχυσης της οικονομικής ισχύος για την μετατροπή της σε στρατιωτική, η

νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (ΚΚΚ) βασίζεται τόσο στην

παροχή συνεχόμενης οικονομική ανάπτυξης στους πολίτες όσο και στην εκπλήρωση των

επιθυμιών του κινεζικού πληθυσμού αναφορικά με ευαίσθητα ζητήματα όπως η Ταϊβάν και

το Χονγκ Κονγκ, εφόσον το Κόμμα προσπαθεί να διασφαλίσει την επιβίωσή του.

Μέσα από την εξέταση της κινεζικής συμπεριφοράς και της διαμόρφωσης της κινεζικής

περιφερειακής στρατηγικής, επιβάλλεται η χρήση ποικίλων θεωριών που θα μπορούν να

εξηγήσουν τις παραπάνω εξαρτημένες μεταβλητές. Σε τελική ανάλυση, ακολουθώντας αυτή

τη μεθοδολογία θα συνεισφέρουμε στην αξιολόγηση-αποτίμηση των προς-χρήση θεωριών

όσον αφορά την εξηγητική τους δύναμη. Διευρύνουμε λοιπόν την εμβέλεια του θεωρητικού

μας υπόβαθρου ούτως ώστε να μην παγιδευτεί η έρευνα σε “στενόμυαλες” αναλύσεις.

20 Lobell, Taliaferro, & Ripsman, Neoclassical Realist Theory of International Politics, 71-72.
21 Brian Rathbun, “A Rose by Any Other Name: Neoclassical Realism as the Logical and Necessary
Extension of Structural Realism”, Security Studies 17, no. 2 (2008): 303, DOI:
10.1080/09636410802098917.
22 Lobell, Taliaferro, Ripsman, Neoclassical Realist Theory of International Politics, 73.
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1.3. Θεωρία Περιφερειακών Συμπλεγμάτων Ασφάλειας – Δίλημμα Ασφαλείας

Στο παρόν υποκεφάλαιο επιχειρείται η θεωρητική προσέγγιση της περιοχής ενδιαφέροντος.

Με την παρουσίαση θεωρητικών ερωτημάτων των οποίων η απάντηση αποτελεί κρίκο της

αλυσίδας της μεθοδολογίας μας, συμβάλλουμε στην επιτυχή εφαρμογή της θεωρίας προς-

χρήση. Για να πραγματοποιηθεί μελέτη της κινεζικής στρατηγικής στην Ασία και των

προκλήσεων που αντιμετωπίζει οφείλουμε να διαλευκάνουμε το τοπίο, πάντα εντός

επιστημονικών πλαισίων, γύρω από το τί εννοούμε όταν αναφερόμαστε στην έννοια της

“Ασίας” και συγκεκριμένα γιατί θα την ορίσουμε ως “υπερ-σύμπλεγμα”. Επομένως, προς

όφελος ενός ολοκληρωμένου επιχειρήματος θα συστήσουμε τα μεθοδολογικά εργαλεία

ορισμού της περιοχής, για ποιο λόγο τα επιλέξαμε και τι στοιχεία μπορούν να μας

παράσχουν για το περιβάλλον ασφάλειας της περιοχής. Η Θεωρία Περιφερειακών

Συμπλεγμάτων Ασφαλείας που θα χρησιμοποιηθεί στην ανάλυσή μας προάγει το

περιφερειακό ερέθισμα (regional stimuli) σε μία θέση στο σχήμα του νεοκλασικού μοντέλου

ακριβώς κάτω από το συστημικό ερέθισμα (systemic stimuli). Από την άλλη, η έννοια του

“διλήμματος ασφαλείας”, που θα χρησιμοποιηθεί επίσης στην έρευνά μας, εξηγεί πολλά για

την κινεζική στρατηγική και τις αντιδράσεις των γειτόνων της. Επιχειρούμε λοιπόν, να

παρουσιάσουμε και τα δύο στο ίδιο υποκεφάλαιο εφόσον, η Θεωρία Περιφερειακών

Συμπλεγμάτων πραγματοποιεί διεξοδική χρήση του διλήμματος ασφαλείας στην ανάλυσή της.

Την Θεωρία Περιφερειακών Συμπλεγμάτων μας την εισάγουν οι B. Buzan & O. Waever

στο βιβλίο τους Regions and Powers: The Structure of International Security23. Το κεντρικό

τους επιχείρημα επικεντρώνεται γύρω από την υπόθεση ότι, εάν παρατηρήσουμε τον

παγκόσμιο χάρτη προσεκτικά θα εντοπίσουμε τον σχηματισμό συμπλεγμάτων που θα

βασίζονται στην εδαφικότητα24. Αυτό θα συμβεί γιατί οι ασφάλειες των κρατών δεν είναι

απολύτως ανεξάρτητες, ενώ η παράμετρος της εδαφικότητας δικαιολογείται από το γεγονός

ότι οι απειλές ταξιδεύουν πιο εύκολα μεταξύ γειτονικών κρατών25. Οι Buzan και Waever

αναφέρονται συγκεκριμένα στις λεγόμενες “διαδράσεις ασφαλείας” οι οποίες τείνουν να

23 Barry Buzan and Ole Waever, Regions and Powers: The Structure of International Security (New York:
Cambridge University Press, 2003).
24 Ibid., 44.
25 Ibid., 45.
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είναι πιο δριμείς όταν τα κράτη γειτνιάζουν το ένα το άλλο26. Με βάση λοιπόν την ανάλυσή

τους τα Περιφερειακά Συμπλέγματα Ασφάλειας πρέπει να ικανοποιούν τέσσερα κριτήρια:

1) να έχουν όρια τα οποία διαφοροποιούν ένα Περιφερειακό Σύμπλεγμα Ασφάλειας

με τους γείτονές του

2) άναρχη δομή, δηλαδή το Περιφερειακό Σύμπλεγμα Ασφάλειας να αποτελείται

από δύο ή περισσότερες αυτόνομες μονάδες

3) πολικότητα, δηλαδή την κατανομή ισχύος μεταξύ των μονάδων

4) κοινωνική κατασκευή, δηλαδή ο άξονας ομόνοιας-διχόνοιας27

Στην Ασία εντοπίζουμε δύο συμπλέγματα, της Νότιας και της Ανατολικής Ασίας, τα οποία

πληρούν τα κριτήρια της Θεωρίας Περιφερειακών Συμπλεγμάτων Ασφάλειας. Ωστόσο, γιατί

κάνουμε λόγο για υπερ-σύμπλεγμα; Την απάντηση μας την προσφέρει κάλλιστα η θεωρία

των Buzan και Waever στις τρεις πιθανές εξελίξεις των Περιφερειακών Συμπλεγμάτων

Ασφάλειας28. Στην περίπτωσή μας, ο εξωτερικός μετασχηματισμός δικαιολογεί την χρήση

της έννοιας του “υπερ-συμπλέγματος”. Γιατί; Διότι γινόμαστε μάρτυρες της συγχώνευσης

των δύο προαναφερθέντων συμπλεγμάτων και της συνεπαγόμενης γέννησης του ασιατικού

υπερ-συμπλέγματος το οποίο εκτείνεται από το Πακιστάν μέχρι την Ιαπωνία και από την

Κίνα μέχρι την Αυστραλία. Πώς όμως προέκυψε η συγχώνευση; Η συγχώνευση αυτή είναι

αποτέλεσμα 3 μεγάλων εξελίξεων:

1 . Την άνοδο της Κίνας και την αυξανόμενη διείσδυση στο σύμπλεγμα της Ν. Ασίας29

2 . Την άνοδο της Ινδίας και την αυξανόμενη διείσδυση στο σύμπλεγμα της Αν. Ασίας30

26 Ibid., 46.
27 Ibid., 53.
28 Ibid.
29 Το φαινόμενο της κινεζικής διείσδυσης επιβεβαιώνεται με την αυξανόμενη στρατιωτική και οικονομική
παρουσία της Κίνας στην Ν. Ασία, καθώς και από την ειδική της σχέση με το Πακιστάν που διατηρεί
διαχρονικά., βλ. Rollie Lal, “China’s Relations with South Asia”; Michael A. Glosny, “Stabilizing the
Backyard: Recent Developments in China’s Policy Toward Southeast Asia” στο China and the Developing
World: Beijing’s Strategy for the Twenty-First Century, ed. Joshua Eisenman et al (USA: M.E Sharpe, 2007).
30 Η άνοδος της Ινδίας αποτελεί μία αργή διαδικασία και η Ινδία, σε αντίθεση με την Κίνα, βρίσκεται ακόμα
σε αναζήτηση status μεγάλης δύναμης. Παρά το γεγονός ότι η Ινδία βρίσκεται αρκετά βήματα πίσω από την
Κίνα, η άνοδός της αποτελεί γεγονός το οποίο συμπαρασύρει περαιτέρω τα δύο συμπλέγματα σε
συγχώνευση. Σχετικά με την διείσδυση της Ινδίας στην Αν. Ασία, βασικό παράδειγμα είναι η σταδιακή
αύξηση της συνεργασίας με την Ιαπωνία. Βλ. Joshy M. Paul, “India-Japan Security Cooperation: A New Era
of Partnership in Asia”,Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India 8, no.1
(2012): pp. 31-50, https://doi.org/10.1080/09733159.2012.690290. Βλ. Κεφ. 6 στο Frederic Grare, India

https://doi.org/10.1080/09733159.2012.690290
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3 . Η εμπλοκή των δύο χωρών σε ένα πολυδιάστατο δίλημμα ασφαλείας31

Η προσθήκη της έννοιας του διλήμματος ασφαλείας είναι συναφής, καθώς όπως τόνισαν

οι Buzan και Waever, τα Περιφερειακά Συμπλέγματα Ασφάλειας αποτελούνται από

συσσώρευση διλημμάτων ασφαλείας. Ωστόσο, τί εννοούμε με τον όρο “δίλημμα ασφαλείας”;

Χρησιμοποιούμε τον ορισμό του Robert Jervis, « πολλά από τα μέσα με τα οποία ένα κράτος

προσπαθεί να ενισχύσει την ασφάλειά του, μειώνουν την ασφάλεια των άλλων»32. Για τον

Jervis, το μέγεθος του διλήμματος ασφαλείας κινείται γύρω από δύο μεταβλητές:

1) το κατά πόσο τα αμυντικά όπλα και πολιτικές μπορούν να διακριθούν από τα

αντίστοιχα επιθετικά (offense-defense differentiation)

2) εάν η άμυνα ή η επίθεση έχει το πλεονέκτημα (offense-defense balance)33

Ο Jervis προσθέτει για την δεύτερη μεταβλητή, πως η απόκτηση ή η ανάπτυξη υποδομών

μεταφορών θα σημάνει τον κώδωνα του κινδύνου στα υπόλοιπα κράτη, ακόμη περισσότερο

εάν αυτές οι υποδομές δεν τελούν εμπορικής χρήσης και επομένως η μόνη τους χρήση μπορεί

να είναι στρατιωτική. Το ίδιο συμβαίνει εάν ένα κράτος αρχίζει να εξοπλίζεται περισσότερο

από ότι τα υπόλοιπα κράτη θεωρούν πως είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική άμυνά

του34. Έτσι, η διαφοροποίηση μεταξύ άμυνας-επίθεσης γίνεται πιο θολή και το δίλημμα

ασφαλείας πιο έντονο. Η υπόθεση του Jervis είναι συμβατή με την κινεζική συμπεριφορά

στην Νότια Κινεζική Θάλασσα, όπως θα μελετήσουμε σε μετέπειτα κεφάλαιο, η προσπάθεια

ανάπτυξης τεχνητών νησιών που θα απαρτίζονται από στρατιωτικές εγκαταστάσεις δεν

μπορεί παρά να εντείνει το δίλημμα ασφαλείας για τα παραθαλάσσια κράτη της περιοχής,

ακόμη και αν η Κίνα ισχυρίζεται πως διατηρεί ειρηνική στάση και επιδιώκει μόνο την

Turns East: International Engagement and US-China Rivalry (United States: Oxford University Press,
2017).
31 Βλ. Sidra Tariq, “Sino-Indian Security Dilemma in the Indian Ocean: Revisiting the String of Pearls
Strategy”, Regional Studies XXXIV, no. 3 (2016): pp.3-28,
32 Robert Jervis, “Cooperation Under the Security Dilemma”,World Politics 30, no. 2 (1978): 169,
https://www.jstor.org/stable/2009958.
33 Ibid., 186-187. Ο Charles Glaser στο άρθρο του “The Security Dilemma Revisited” προσθέτει δύο ακόμη
μεταβλητές, το εύρος της απληστίας του αντιπάλου και η γνώση του αντιπάλου, που απορρέει από το
επίπεδο των μονάδων (unit-level), για τα κίνητρα του αντίπαλου κράτους. Το επιχείρημα του Glaser με την
παρουσίαση των δύο επιπρόσθετων μεταβλητών στον προσδιορισμό του διλήμματος ασφαλείας, στην ουσία
δείχνει να αποδέχεται από την μία τον ισχυρισμό του Mearsheimer (για τον επιθετικό ρεαλισμό) για το πόση
πολλή ισχύ θέλουν τα κράτη -όταν θέτει την “απληστία” ως πρώτη μεταβλητή- ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει
υπόψιν του και τον νεοκλασικό ρεαλισμό-εφόσον αναφέρεται σε παράγοντες του επιπέδου των μονάδων-.
Βλ. Charles Glaser, “The Security Dilemma Revisited”,World Politics 50, no. 1, (1997): pp. 171-200.
34 Jervis, “Cooperation Under the Security Dilemma”, 200.
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συνεργασία και την ευημερία. Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε το δίλημμα ασφαλείας

που αισθάνεται η ίδια η Κίνα έναντι της Ιαπωνίας, της οποίας οι κινήσεις εσωτερικής

εξισορρόπησης εμπίπτουν με μία ακόμη υπόθεση του Jervis η οποία εντοπίζει αιτιώδη

σύνδεση μεταξύ, από την μία της απόκτησης περισσότερων όπλων από ότι αισθάνεται η Κίνα

πως πραγματικά χρειάζεται η άμυνα της Ιαπωνίας και της έντασης του διλήμματος ασφαλείας

από την άλλη. Η Κίνα βέβαια αντιλαμβάνεται τις ανασφάλειες που έχει προκαλέσει η άνοδός

της. Οι αλλεπάλληλες προσπάθειες κατευνασμού των εντάσεων με τα γειτονικά κράτη και ο

συνεπαγόμενος εφησυχασμός αυτών για τις επιδιώξεις της (Peaceful Rise) ίσως εντάσσεται

στα πλαίσια απόπειρας μείωσης της έντασης του διλήμματος ασφαλείας που έχει προκαλέσει

η άνοδός της στα υπόλοιπα κράτη, ούτως ώστε τα κράτη αυτά να μην προβούν σε εσωτερική

και εξωτερική εξισορρόπηση. Μπορεί και να αποτελεί έναν τρόπο για να διατηρήσει τις

τρωτότητες των γύρω κρατών σε επίπεδα επιθυμητά προς εκείνη. Εδώ λοιπόν, τα υπόλοιπα

κράτη αντιμετωπίζουν εν μέρη το Δίλημμα του Φυλακισμένου, εάν θα συνεργαστούν με μία

όλο και ισχυρότερη Κίνα ή εάν θα επιδιώξουν να αυτομολήσουν.

Στην υπό-μελέτη περιοχή έχουμε έντονη πυκνότητα διλημμάτων ασφαλείας, τόσο από

πλευράς της Κίνας όσο και από πλευράς των υπολοίπων ασιατικών κρατών. Η ισορροπία

άμυνας-επίθεσης και ο βαθμός διάκρισης της άμυνας από την επίθεση, οι δύο

προσδιοριστικές του διλήμματος ασφαλείας, δέχονται καθηλωτικά πλήγματα τα οποία

προκύπτουν ως απόρροια της αυξανόμενης κινεζικής ισχύος. Οι κινήσεις εσωτερικής

εξισορρόπησης της κινεζικής ηγεσίας “σημαδεύουν” τα γειτονικά κράτη και εντείνουν τον

ανταγωνισμό ασφάλειας ενώ παράλληλα αυξάνουν τις διαδράσεις ασφαλείας μεταξύ αυτών

και της Κίνας ενώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα περιφερειακά συμπλέγματα σε ένα ενιαίο

υπερ-σύμπλεγμα, καθιστώντας έτσι την έννοια του διλήμματος ασφαλείας πρακτική και την

Θεωρία Περιφερειακών Συμπλεγμάτων Ασφαλείας εύχρηστη.
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1.4. Αποσαφήνιση εννοιών ‘Υψηλής Στρατηγικής’ και ‘Εξωτερικής Πολιτικής’

Ποια η συνάφεια του ορισμού της “Υψηλής Στρατηγικής” με το κεντρικό επιχείρημα της

έρευνας, δηλαδή της κινεζικής περιφερειακής στρατηγικής; Η αποσαφήνιση της έννοιας της

υψηλής στρατηγικής μας βοηθάει να κατανοήσουμε την έννοια της στρατηγικής (σε επίπεδο

κρατικών οντοτήτων) ως μία όψη της υψηλής στρατηγικής. Εδώ λοιπόν, η χρήση της φράσης

“κινεζική στρατηγική στην Ασία” και όχι “κινεζική υψηλή στρατηγική στην Ασία” οφείλεται

στο πεδίο ενδιαφέροντος της έρευνας, το οποίο είναι το περιφερειακό. Εφόσον εξετάζουμε τις

διαδράσεις της Κίνας σε περιφερειακό πλαίσιο χρησιμοποιούμε τον όρο “στρατηγική” και τον

λογίζουμε ως ουσιώδες κομμάτι της ευρύτερης υψηλής στρατηγικής. Η εν λόγω εννοιολογική

διάκριση κρίνεται απαραίτητη για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η μεθοδολογία μας

κατά μήκος της έρευνας και να παράξει ορθά συμπεράσματα. Θα προχωρήσουμε σε μία

βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από την έννοια της “υψηλής στρατηγικής”.

Ως αφετηρία λαμβάνουμε τους ορισμούς που έχουν ως σημείο αναφοράς το φαινόμενο του

πολέμου εξ ολοκλήρου. Ο Liddell Hart προσεγγίζει την έννοια στην βάση της οργάνωσης και

κατεύθυνσης της εθνικής ισχύος προς την ολοκλήρωση του πολιτικού σκοπού του πολέμου35.

Στη συνέχεια, η ερμηνεία του Lawrence Freedman αφορά επίσης τους σκοπούς του πολέμου

για τους οποίους η υψηλή στρατηγική πρέπει να υπολογίζει παράγοντες όπως οι διεθνείς

σχέσεις και η κρατική οικονομία προκειμένου να τους φέρει εις πέρας36. Εφόσον παραθέσαμε

την όψη του πολέμου, φτάνουμε λοιπόν, στο σημείο όπου η ερμηνευτική εμβέλεια του όρου

διευρύνεται πέραν του πολέμου, γεγονός το οποίο επισημαίνεται από τους παρακάτω

θεωρητικούς. Για τον Paul Kennedy η υψηλή στρατηγική οφείλει να συνδυάζει όλα τα μέσα

που έχει στη διάθεσή του ο ηγέτης για την ανάπτυξη των μακροπρόθεσμων κρατικών

συμφερόντων37. Από τον Kevin Narizny ορίζεται ως οι αρχές με βάση τις οποίες οι λήπτες

αποφάσεων επιδιώκουν τους διεθνείς πολιτικούς τους στόχους38. Με άλλα λόγια, είναι οι

γενικές αρχές που καθοδηγούν την εκτελεστική εξουσία προς την επίτευξη των πολιτικών

στόχων. Για τον Nicholas Kitchen, η υψηλή στρατηγική είναι η ολοκλήρωση όλων των

35 Sir B. H. Liddell Hart, Στρατηγική της Έμμεσης Προσεγγίσεως (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1995)
501.
36 Lawrence Freedman, Strategy: A History (New York: Oxford University Press, 2013), 113.
37 Paul Kennedy “Grand Strategy in War and Peace: Toward a Broader Definition” στο Grand Strategies in
War and Peace, ed. Paul Kennedy (New York: Yale University Press, 1991), 1.
38 Kevin Narizny, The Political Economy of Grand Strategy (New York: Cornell University Press, 2007), 8.



21 | Σ ε λ ί δ α

πολιτικών του κράτους, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται για πλείστα χρόνια ούτως ώστε να

φτάσουν σε ισορροπία τα μέσα και οι σκοποί39. Με την ίδια λογική κινείται και ο John L.

Gaddis ορίζοντας την υψηλή στρατηγική ως την σύνδεση μακροπρόθεσμων στρατηγικών

σκοπών με τις περιορισμένες δυνατότητες του κράτους40. Ο Colin Dueck συμπεριλαμβάνει

στον ορισμό του τον όρο της “εξωτερικής πολιτικής”, υποστηρίζοντας πως η υψηλή

στρατηγική είναι ένα σχέδιο του κράτους για την αντιστοίχιση των περιορισμένων κρατικών

πόρων με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής αφού προηγηθεί ορθολογική ιεράρχηση

αυτών41. Όσο λοιπόν προχωράμε στην παράθεση και παρουσίαση των ορισμών της ‘υψηλής

στρατηγικής’ παρατηρούμε εισχώρηση στο θεωρητικό της πλαίσιο όλων και περισσότερων

στοιχείων-γνωρισμάτων, και αυτό επιβεβαιώνεται από την ανάλυση των Thierry Balzacq,

Peter Dombrowski και Simon Reich42. Συγκεκριμένα, υιοθετούν μία πιο πλουραλιστική

προσέγγιση43 ενσωματώνοντας 4 χαρακτηριστικά στην έννοια της υψηλής στρατηγικής, την

συλλογική μνήμη, την σχέση ανάμεσα στην υψηλή στρατηγική και τους πρωτεύοντες

μακροπρόθεσμους στόχους, την χρήση των κρατικών πόρων για την εκπλήρωση αυτών των

στόχων, και τέλος την ύπαρξη ενός υπόβαθρου (concept) που θα λειτουργήσει ως

κατευθυντήρια δύναμη για την διεξαγωγή της υψηλής στρατηγικής44. Τέλος, η λέξη-κλειδί

στον ορισμό του Barry R. Posen, ο οποίος παραπέμπει εν μέρη στον ορισμό του Dueck, είναι

η “θεωρία”. Συγκεκριμένα, ο Posen ορίζει την υψηλή στρατηγική ως την θεωρία του κράτους

η οποία ενισχύει την αναγνώριση των απειλών και συνδέει μέσα με σκοπούς για να

διασφαλίσει την ασφάλεια του κράτους45.

Η τεχνική της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ενδυναμώνει την διεξαγωγή συμπερασμάτων,

εφόσον μέσω της παρουσίασης πληθώρας ερμηνειών του όρου προς-ανάλυση διευκολύνεται η

διαδικασία συγκρότησης ενός ενιαίου ορισμού για να καλυφθούν οι ανάγκες της έρευνας.

Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η “Υψηλή Στρατηγική” αποτελεί το σχέδιο του

39 Nicholas Kitchen, “Systemic pressures and domestic ideas: a neoclassical realist model of grand strategy”,
Review of International Studies 36, no.1 (2010): 120, doi:10.1017/S0260210509990532.
40 John Lewis Gaddis, On Grand Strategy (New York: Penguin Press, 2018), 21.
41 Colin Dueck, Reluctant Crusaders: Power, Culture and Change in American Grand Strategy (New Jersey:
Princeton University Press, 2006), 1.
42 Thierry Balzacq, Peter Dombrowski & Simon Reich, “Introduction: Comparing Grand Strategies in the
Modern World”, στο Comparative Grand Strategy, ed. Thierry Balzacq, Peter Dombrowski & Simon Reich
(Oxford: Oxford University Press, 2019).
43 Ibid., 9.
44 Ibid., 9-10.
45 Barry R. Posen, The Sources of Military Doctrine (New York: Cornell University Press, 1984), 13.
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κράτους το οποίο αφορά πως θα πετύχει τους μακροπρόθεσμους στόχους του στη διεθνή

σφαίρα. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους θα συνδεθούν τα

διαθέσιμα μέσα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Ουσιαστικά, βλέπουμε να σχηματίζεται ένα

τρίπτυχο μέσα-τρόποι-σκοποί υπό το πρίσμα του οποίου αναδύεται η υψηλή στρατηγική. Για

την σύσταση του εν λόγω “σχεδίου” ποιοι παράγοντες διαδραματίζουν κομβικό ρόλο; Εδώ

επαναφέρουμε την συζήτηση που προηγήθηκε στα παραπάνω υποκεφάλαια αναφορικά με τα

“ρεύματα” της Ρεαλιστικής Σχολής Σκέψης. Για να απαντήσουμε το ερώτημα λειτουργούμε

με τον ίδιο τρόπο, τοποθετώντας αυτή τη φορά την υψηλή στρατηγική στη θέση της

εξαρτημένης μεταβλητής. Άρα, έχουμε τόσο το συστημικό επίπεδο όσο και το επίπεδο των

μονάδων να ασκούν επιρροή στην διαδικασία κατασκευής της υψηλής στρατηγικής46.

Σε αυτό το σημείο, επιχειρούμε την αποκωδικοποίηση της σχέσης ανάμεσα στην υψηλή

στρατηγική και την εξωτερική πολιτική για να είναι ξεκάθαρη η χρήση των δύο εννοιών στο

σύνολο της έρευνας. Η υψηλή στρατηγική θέτει τις αρχές της κρατικής συμπεριφορά, και η

εξωτερική πολιτική επηρεάζεται από την εκάστοτε υψηλή στρατηγική καθώς η κρατική

συμπεριφορά στην εξωτερική σφαίρα πρέπει να συμβαδίζει με τους σκοπούς που επιδιώκει η

υψηλή στρατηγική. Η υψηλή στρατηγική μπορεί να θέσει σε δράση ένα σχέδιο εσωτερικής

εξισορρόπησης προκειμένου να είναι ικανό το κράτος είτε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις

του διεθνούς συστήματος είτε να φέρει εις πέρας την ίδια την υψηλή στρατηγική, δηλαδή να

συνδέσει επιτυχώς μέσα-τρόπους-σκοπούς. Η εξωτερική πολιτική υλοποιεί το σχέδιο της

υψηλής στρατηγικής στην εξωτερική σφαίρα μέσω της εξωτερικής εξισορρόπησης (συμμαχίες,

στρατιωτική παρουσία και άλλα) ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί τα οφέλη της εσωτερικής

εξισορρόπησης. Το συγκεκριμένο επιχείρημα ενισχύεται και μέσω της ανάλυσης του Posen47

αλλά και του Dueck48, οι οποίοι υποστηρίζουν πως η υψηλή στρατηγική συμπεριλαμβάνει την

εξωτερική πολιτική και υλοποιεί τους στόχους αυτής. Η σχέση υψηλής στρατηγικής και

εξωτερικής πολιτικής φανερώνεται από τα παραπάνω ενώ παράλληλα επιβεβαιώνεται ο

ακόλουθος συλλογισμός, η εξωτερική πολιτική συνιστά κομμάτι της υψηλής στρατηγικής.

Πώς τα προαναφερθέντα εναρμονίζονται με το κινεζικό παράδειγμα; Η κινεζική υψηλή

στρατηγική, η οποία φροντίζει για την εσωτερική και εξωτερική εξισορρόπηση του κράτους,

46 Kitchen, “Systemic pressures and domestic ideas: a neoclassical realist model of grand strategy”, 121.
47 Posen, The Sources of Military Doctrine, 220.
48 Dueck, Reluctant Crusaders: Power, Culture and Change in American Grand Strategy, 1.
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παράγει την περιφερειακή στρατηγική για την επίτευξη των στόχων σε περιφερειακό επίπεδο.

Χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα μέσα, εθνική ισχύ, στρατηγικές συνεργασίες, περιφερειακοί

οργανισμοί, για να εξασφαλίσει στόχους οι οποίοι δεν είναι άλλοι από την περιφερειακή

ηγεμονία, την ενίσχυση της ασφάλειας και την επιβίωση (στόχοι αλληλένδετοι). Το πώς θα

χρησιμοποιήσει τα μέσα για να φτάσει στους στόχους της είναι η όλη ουσία της στρατηγικής,

της οποίας ο σχηματισμός κατά κύριο λόγο επηρεάζεται από τις συστημικές πιέσεις (Ιαπωνία,

ΗΠΑ στην Ασία, Ινδία, θέση της Κίνας στο διεθνές σύστημα και κατανομή της ισχύος σε

περιφερειακό επίπεδο) αλλά δεν παύουν να είναι αισθητοί και οι παράγοντες του επιπέδου

των μονάδων (μετάφραση του συστημικού ερεθίσματος από τον ηγέτη, εσωτερικοί

περιορισμοί και σχέσεις κράτους-κοινωνίας). Η στρατηγική της εκδηλώνεται μέσω της

συμπεριφοράς της στο υπερ-σύμπλεγμα της Ασίας ανάγοντας έτσι την έννοια της εξωτερικής

πολιτικής εντός του πεδίου μελέτης μας.

1.5. Μεθοδολογικές Διευκρινήσεις

Κατά μήκος ολόκληρης της παραπάνω θεωρητικής αποσαφήνισης δεν παραλείπουμε να

αναφέρουμε, σε επαναλαμβανόμενο μοτίβο, τον λόγο που χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις

θεωρίες καθώς και την χρησιμότητα του εν λόγω εγχειρήματος. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό;

Γιατί μας ενδιαφέρει η εξήγηση της κινεζικής στρατηγικής, δηλαδή να βρούμε την αιτιότητα49.

Η αναζήτηση της αιτιότητας είναι πολύπλοκη διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας

αναδύεται το πρόβλημα του επιπέδου ανάλυσης. Το πρόβλημα αυτό προκύπτει από το εξής

ερώτημα, θα επιμείνουμε μόνο στο συστημικό επίπεδο ή θα προχωρήσουμε ένα επίπεδο παρά

πέρα για να ανακαλύψουμε τη σχέση αιτίου-αποτελέσματος; Γι’ αυτόν τον λόγο, οφείλουμε

να έχουμε εξετάσει διεξοδικά τις επιλογές μας και στη συνέχεια να αποτιμήσουμε την

χρηστικότητά τους προκειμένου να αποφασίσουμε ποια από αυτές ταιριάζει καλύτερα και

ικανοποιεί τις ανάγκες της έρευνάς μας50. Μπορούσαμε να μελετήσουμε την περίπτωση της

Κίνας υπό το πρίσμα μόνο του επιθετικού ρεαλισμού αλλά η εν λόγω ενέργεια κρίθηκε

49 Martin Hollis and Steve Smith, Explaining and Understanding in International Relations (New York:
Oxford University Press, 1990), 3.
50 J. David Singer, “The Level-of-Analysis Problem in International Relations”, World Politics 14, no. 1
(1961): 77, https://www.jstor.org/stable/2009557.
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αδιάφορη. Ο συνδυασμός συστημικού επιπέδου και επιπέδου των μονάδων στην ανάλυσή μας

θα παράξει πιο ισχυρά συμπεράσματα και θα διευκολύνει την εξηγητική διαδικασία στην

οποία θα υποβληθεί η κινεζική στρατηγική. Επιπλέον, η εξήγηση της κινεζικής στρατηγικής

απαιτεί αναζήτηση της αιτιώδους σχέσης μεταξύ σχηματισμού της κινεζικής στρατηγικής και

των συστημικών και μοναδιαίων παραγόντων (unit-level).

Το αναλυτικό μοντέλο που θα επιλεγεί πρέπει να είναι ικανό να εξηγεί, πάνω από όλα, το

φαινόμενο προς-εξέταση, να περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια και τέλος να μπορεί να

πραγματοποιεί προβλέψεις51. Για παράδειγμα, μπορούμε να προβλέψουμε πως, όπως

υποστηρίζει και ο Mearsheimer52, η επιδίωξη της Κίνας για περιφερειακή ηγεμονία θα

εμπλέξει την Ασία σε έναν έντονο ανταγωνισμό ασφάλειας. Επομένως, ο επιθετικός

ρεαλισμός ικανοποιεί μία εκ των συνθηκών του αναλυτικού μοντέλου (την πρόβλεψη).

Ωστόσο, εάν θέλουμε να πληρούμε τα κριτήρια της περιγραφής και της εξήγησης της

κινεζικής περιφερειακής στρατηγικής, θα λάβουμε υπόψη τις άλλες δύο θεωρίες (Θεωρία

Περιφερειακών Συμπλεγμάτων, Νεοκλασικός Ρεαλισμός). Άρα, μεθοδολογικά μπορούμε να

κατηγοριοποιήσουμε κάποια στοιχεία ως εξής53:

1) Μεταβλητή έρευνας→ κινεζική στρατηγική στην Ασία

2) Αίτια→ αναζήτηση αυτών μέσω χρήσης θεωριών

3) Αποτελέσματα→ Παρατήρηση αυτών και σύνδεση με τις αιτίες (άρα εύρεση

αιτιώδης σχέσης)

4) Εξαρτημένη μεταβλητή→ κινεζική στρατηγική και συμπεριφορά

5) Ανεξάρτητη μεταβλητή→ Διεθνές σύστημα

6) Παρεμβαίνουσες μεταβλητές→ Σχέσεις κράτους-κοινωνίας (unit-level),

Περιφερειακό υπερ-σύμπλεγμα

Συστήνοντας τον νεοκλασικό ρεαλισμό στην έρευνά μας, αντλούμε και στοιχεία από το

επίπεδο των μονάδων. Αυτό δεν υπονομεύει την αξία της δομικής αιτιότητας ούτε σημαίνει

πως προβαίνουμε σε ανάλυση “από κάτω προς τα πάνω (bottom-up)”54. Κινούμαστε στα

51 Ibid., 78-80.
52 John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: W.W Norton & Company, 2014),
360-363.
53Αυτή η κατηγοριοποίηση των μεταβλητών είναι εμπνευσμένη από την ανάλυση του Stephen Van Evera ο
οποίος στο βιβλίο του Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης μας παρέχει χρήσιμες ιδέες για
την κατασκευή ενός μεθοδολογικού μοντέλου για τις ανάγκες της έρευνάς μας. Βλ. Stephen Van Evera,
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010).
54 Hollis and Smith, Explaining and Understanding in International Relations, 118.
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πλαίσια της ανάλυσης “από πάνω προς τα κάτω (top-down)”, ξεκινώντας από το σύστημα και

καταλήγοντας στο επίπεδο των μονάδων. Στόχος μας είναι η εξήγηση της κινεζικής

στρατηγικής στην Ασία. Από την άλλη, εντάσσοντας και την Θεωρία Περιφερειακών

Συμπλεγμάτων Ασφάλειας αποκτούμε πιο ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με τις περιφερειακές

προκλήσεις της Κίνας, οι οποίες μπορούν να είναι η περιφερειακή ισορροπία και κατανομή

της ισχύος (ισχυρά κράτη εντός της περιφέρειας), επέμβαση από εξωτερικές δυνάμεις στο

υπερ-σύμπλεγμα (ΗΠΑ) και άλλα. Επομένως, αν το δούμε υπό την μορφή σχεδιαγράμματος ο

επιθετικός ρεαλισμός για την Κίνα δείχνει το εξής:

Συστημικό
ερέθισμα

Κινεζική
υψηλή

στρατηγική

Περιφερεια
κή ηγεμονία

ενίσχυση
ασφάλειας Επιβίωση (+άλλους

στόχους που ένα
κράτος μπορεί να έχει)

Σχήμα 1.

ενώ, το σχεδιάγραμμα για την έρευνά μας διαμορφώνεται ως εξής:

Συστημικό
ερέθισμα

Περιφερειακό
ερέθισμα

Σχέσεις κράτους-
κοινωνίας

Κινεζική υψηλή
στρατηγική

Περιφερειακή
ηγεμονία

Σχήμα 2.

Κατ’ ουσία επιζητάμε μια πιο ολοκληρωμένη εξήγηση της κινεζικής συμπεριφοράς. Σε

καμία περίπτωση δεν υποθέτουμε ότι η θεωρία του επιθετικού ρεαλισμού είναι ανεπαρκής

ούτε υιοθετούμε το παραδοσιακό επιχείρημα των κριτικών του περί “χαρακτηρισμού των

κρατών ως μαύρα κουτιά (black boxing of the state)”, αλλά χρησιμοποιούμε και άλλες θεωρίες

για να βελτιστοποιήσουμε (refine) την ίδια τη θεωρία του επιθετικού ρεαλισμού και κατά

συνέπεια να επεκτείνουμε την θεωρητική της εμβέλεια.
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Κεφάλαιο 2ο: Κινεζική Στρατηγική στην Ασία

2.1. Η ρητορική της “Ειρηνικής Ανόδου”

Η ρητορική της “Ειρηνικής Ανόδου” που την σύστησε για πρώτη φορά ο Deng Xiaoping

(Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και Πρόεδρος της ΛΔΚ από

το 1978-1991) υιοθετήθηκε και από τους διαδόχους του, βέβαια με μικρές διαφοροποιήσεις

ως προς το όνομα το οποίο διαμορφώθηκε εν τέλη ως “Ειρηνική Ανάπτυξη” λόγω της

επιθετικής χροιάς της έννοιας της “Ανόδου (Rise)”. Στην εν λόγω αλλαγή συνέβαλε ο Lee

Kuan Yew, ο πρώτος Πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης και σημαντικός μέντορας πληθώρας

γνωστών ηγετικών φιγούρων (μέχρι τον θάνατό του το 2015), ο οποίος και αντιδρά στο

πρώτο άκουσμα του Rise λέγοντας ότι η έννοια αυτού είναι προβληματική και κατά συνέπεια

αντιφατική σε σχέση με το μήνυμα που θέλουν να περάσουν οι κινέζοι ηγέτες55.

Κυριότερος στόχος της ρητορικής ήταν η ελάττωση της προκλητικότητας που θα πρόκυπτε

από την αύξηση της κινεζικής ισχύος. Η Κίνα δεν επιθυμούσε να προκαλέσει ούτε τη Δύση

ούτε τα υπόλοιπα γειτονικά κράτη, ιδιαίτερα σε ένα τόσο κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξης και

οικονομικής της επέκτασης56. Υπό μια πιο επίσημη οπτική, οι Λευκές Βίβλοι της Κίνας που

αφορούν την ‘Ειρηνική Ανάπτυξη’ δεν παραλείπουν να επισημαίνουν πως οδηγήθηκε στο

“ειρηνικό” μονοπάτι εξαιτίας της εκμετάλλευσής της από τις Δυτικές δυνάμεις,

εκμετάλλευση η οποία παρόλα αυτά, δεν κατόρθωσε να αλλοιώσει το ειρηνικό προφίλ που

πάντα διατηρούσε και αποτελούσε παράλληλα έμφυτο χαρακτηριστικό της χώρας57. Η

‘Ειρηνική Ανάπτυξη’ επιζητά την διαμόρφωση ενός γαλήνιου περιβάλλοντος που θα

φιλοξενήσει την κινεζική ανάπτυξη με ευνοϊκές και όχι ανταγωνιστικές σχέσεις με κράτη του

κόσμου. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η ρητορική της ‘Ειρηνικής Ανάπτυξης’ θυμίζει τις

προσπάθειες του Otto von Bismarck, ο οποίος και αυτός όπως οι κινέζοι ηγέτες προσπάθησε

να διαχειριστεί την αυξανόμενη γερμανική ισχύ χωρίς να προκαλέσει εξισορροπητικές

55 Graham Allison and Blackwill, Robert D., Lee Kuan Yew: The Grand Master’s Insights on China, the
United States, and the World (Cambridge: The MIT Press, 2013), 5-6.
56 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Η Κίνα από την ουράνια αυτοκρατορία στην ανερχόμενη υπερδύναμη του
21ου αιώνα (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2013), 359.
57 China’s Peaceful Development, prepared by The State Council Information Office of The People’s
Republic of China (Beijing, 2011).
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ενέργειες εναντίον της Αυτοκρατορικής Γερμανίας58. Ωστόσο, η όλη ουσία της συζήτησης

περί Ειρηνικής Ανάπτυξης της Κίνας εδράζεται ακριβώς στο αν η ανάπτυξή της είναι

πραγματικά ειρηνική.

Η άνοδος της Κίνας δεν μπορεί να είναι ειρηνική γιατί, η θεωρία του επιθετικού ρεαλισμού

προβλέπει ότι οι ανερχόμενες δυνάμεις στοχεύουν σε περιφερειακή ηγεμονία και εφόσον

υφίστανται αυτή η υπόθεση τότε τα γειτονικά κράτη θα προβούν σε εξισορροπητικές

ενέργειες έναντι των αναδυόμενων59. Με βάση τα παραπάνω, ο Mearsheimer φτάνει στο

συμπέρασμα πως η άνοδος της Κίνας θα είναι κάθε άλλο παρά ήρεμη. Πράγματι, η ιστορία

ουκ ολίγες φορές έχει επιβεβαιώσει το προαναφερθέν σενάριο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια

του 20ου αιώνα. Άρα, γιατί η περίπτωση της Κίνας να είναι διαφορετική60; Ακόμη και αν η

ίδια η Κίνα δεν προχωρήσει σε επιθετικές η εξαναγκαστικές δράσεις, είναι εξαιρετικά πιθανό

να το πράξουν τα υπόλοιπα ασιατικά κράτη για να αναχαιτίσουν την “Κινεζική Απειλή”. Ήδη

παρατηρήσαμε σταδιακή αλλαγή της κινεζικής στρατηγικής, η οποία είχε ως σημείο αναφορά

της Ειρηνική Ανάπτυξη’, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Xi Jinping το

2012, και την επακόλουθη μετάβαση από την στρατηγική του “Keeping a Low Profile” σε

“Striving for Achievement” γεγονός το οποίο σηματοδοτεί την έντονη επιθυμία της ΛΔΚ να

διαμορφώσει η ίδια το εξωτερικό τη περιβάλλον και όχι απλά να προσαρμοστεί σε αυτό61.

Βλέπουμε μια πιο επιθετική και ταυτόχρονα αποφασιστική κινεζική συμπεριφορά η οποία

αποκλίνει κατά πολύ από τα δεδομένα της ‘Ειρηνικής Ανάπτυξης’62. Παρατηρούμε λοιπόν,

58 Gregory J. Moore, “Bismarck or Wilhelm? China’s Peaceful Rise vs. Its South China Sea Policy”, Asian
Perspective 42, no. 2 (2018): 265, https://doi.org/10.1353/apr.2018.0011.
59 Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 360-362; John J. Mearsheimer, “Can China Rise
Peacefully?”, The National Interest, October 25, 2014, https://nationalinterest.org/commentary/can-china-
rise-peacefully-10204.
60 Σε αυτό το σημείο προκύπτει η συζήτηση γύρω από το κατά πόσο μπορεί η κινεζική συμπεριφορά να
εξηγηθεί με όρους “Δυτικούς”, όπως οι θεωρίες που χρησιμοποιούμε στην παρούσα περιπτωσιολογική
μελέτη. Επομένως, υπάρχουν ορισμένοι ακαδημαϊκοί που υποστηρίζουν πως μία “Κινεζική προσέγγιση των
Διεθνών Σχέσεων” θα εμπλουτίσει και θα βελτιστοποιήσει το γνωστικό υπόβαθρο του πεδίου των Διεθνών
Σχέσεων, βλ. Amitav Acharya, “From Heaven to Earth: ‘Cultural Idealism’ and ‘Moral Realism’ as Chinese
Contributions to Global International Relations”, The Chinese Journal of International Politics 12, no. 4
(2019): pp. 467-494. Ωστόσο, εμπειρικά δύσκολα επαληθεύεται η παραπάνω τοποθέτηση καθώς οι
“δυτικές" θεωρίες όπως η θεωρία του επιθετικού ρεαλισμού μπορεί πολύ κομψά να εξηγήσει την ιαπωνική
συμπεριφορά κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, χωρίς να χρειάζεται να εντάξουμε στην διαδικασία εξήγησης
κάποια ‘ιαπωνική προσέγγιση των Διεθνών Σχέσεων’. Ακόμη, τα στοιχεία που έχουμε για την κινεζική
συμπεριφορά αυτή την στιγμή δεν χρειάζονται επίσης κάποια ξεχωριστή προσέγγιση των Διεθνών Σχέσεων.
61 Yan Xuetong, “From Keeping a Low Profile to Striving for Achievement”, The Chinese Journal of
International Politics 7, no. 2 (2014): 166.
62 Pei Minxin, “China in Xi’s “New Era”: A Play for Global Leadership”, Journal of Democracy 29, no. 2
(2018): 37-38, https://doi.org/10.1353/jod.2018.0023.

https://nationalinterest.org/commentary/can-china-rise-peacefully-10204
https://nationalinterest.org/commentary/can-china-rise-peacefully-10204
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πως η παρεμβαίνουσα μεταβλητή ‘ηγέτης’ διαδραματίζει κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση της

εξωτερικής πολιτικής και στρατηγικής του κράτους, εφόσον ο Xi Jinping φαίνεται να αφήνει

το δικό του στίγμα στη λεγόμενη “τέχνη του κράτους (statecraft)” και να χρησιμοποιεί την

ρητορική της ‘Ειρηνικής Ανάπτυξης’ με διαφορετικό τρόπο. Αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς

μόλις παρατηρήσει την εσωτερική εξισορρόπηση όπου είναι αφοσιωμένη η Κίνα ιδιαίτερα τα

τελευταία 8-10 χρόνια, η οποία ξεπερνάει κατά πολύ τις απαιτήσεις μιας ‘Ειρηνικής

Ανάπτυξης’. Οι γιγαντιαίες κινεζικές στρατιωτικές δαπάνες και ο συνεχόμενος

εκσυγχρονισμός του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) πανικοβάλλουν τα γειτονικά

κράτη αναφορικά με τις κινεζικές προθέσεις, ενώ από την άλλη η ίδια η Κίνα υποστηρίζει

πως σε καμία περίπτωση δεν θα ακολουθήσει τα παραδείγματα της Ναζιστικής Γερμανίας και

Αυτοκρατορικής Ιαπωνίας63. Τα ασιατικά κράτη έχουν κάθε λόγο να είναι καχύποπτα για τις

κινεζικές προθέσεις, εξάλλου εδώ έγκειται και η σημασία του διλήμματος ασφαλείας το

οποίο προφανώς γίνεται όλο και πιο έντονο όσο αυξάνεται η κινεζική στρατιωτική ισχύ. Με

άλλα λόγια, το κλίμα ανησυχίας και καχυποψίας που έχουν δημιουργήσει οι κινεζικές

κινήσεις σε συνδυασμό με την ένταση του διλήμματος ασφαλείας, δεν βρίσκει κοινά στοιχεία

με το όραμα ενός “γαλήνιου και ήρεμου” περιφερειακού περιβάλλοντος το οποίο ενσαρκώνει

η ρητορική της ‘Ειρηνικής Ανόδου’.

Οι ίδιοι οι επίσημοι της κινεζικής Κυβέρνησης επιβεβαιώνουν αυτό που υπονοείται. Το ότι

η Κίνα ακολουθεί την ‘Ειρηνική Ανάπτυξη’ δεν σημαίνει πως θα εγκαταλείψει τα ζωτικά της

εθνικά συμφέροντα ούτε ότι θα κάνει οτιδήποτε λιγότερο για να τα διασφαλίσει και

προωθήσει. Επίσης, θα φροντίζει να “χειρίζεται κατάλληλα” τις διαφορές της με τα γειτονικά

κράτη64. Η όλη ουσία της τοποθέτησης αυτή βρίσκεται στην φράση “χειρίζεται κατάλληλα”

(“properly handle”). Πώς εννοεί η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας την έννοια του “κατάλληλα”;

Η απάντηση αν όχι προφανής, ιδιαίτερα ευδιάκριτη και δεν απαιτεί διεξοδική έρευνα για να

αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο η Κίνα σκοπεύει να χειριστεί τις αντιπαραθέσεις με

τους γείτονές της. Ουσιαστικά, οι κινέζοι ηγέτες επιδιώκουν να περάσουν το εξής μήνυμα

τόσο στα γειτονικά κράτη όσο και στις εξωτερικές δυνάμεις της περιοχής (ΗΠΑ), όσο

63 Masako Ikegami, “China’s grand strategy of “peaceful rise”: a prelude to a new Cold War?”;
Rosemary Foot, “China’s policies toward the Asia-Pacific region: changing perceptions of self and
changing others’ perceptions of China?” στο Rise of China: Beijing’s Strategies and Implications for the
Asia-Pacific, ed. Michael Hsiao Hsin-Huang, and Cheng-yi Lin (Abingdon: Routledge, 2009)
64 Yang Jiechi, “Implementing the Chinese Dream” The National Interest, September 10, 2013,
nationalinterest.org/commentary/implementing-the-chinese-dream-9026?page=0%2C1.
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διακυβεύονται εθνικά συμφέροντα, το ότι “είμαστε” αφοσιωμένοι και προωθούμε την

‘Ειρηνική Ανάπτυξη’ δεν σημαίνει ότι η χρήση βίας και μέσων εξαναγκασμού για την

προστασία αυτών των συμφερόντων, απορρίπτονται.

Κατά συνέπεια, μέσα από την εξέταση της κινεζικής στάσης και συμπεριφοράς στις αμέσως

επόμενες υπο-ενότητες φανερώνεται η απιθανότητα πραγματοποίησης μιας Ειρηνικής

Ανάπτυξης, και εφόσον οι επιταγές της θεωρίας μας προβλέπουν ακριβώς το αντίθετο (το

οποίο έχει επιβεβαιωθεί πολλαπλές φορές ιστορικά) φτάνουμε στο εξής συμπέρασμα. Η

ρητορική της Ειρηνικής Ανάπτυξης δεν αποτελεί το αποτέλεσμα ύπαρξης κάποιας

ξεχωριστής κινεζικής ιδεολογίας που επιθυμεί τον κόσμο δομημένο στην βάση κινεζικών

χαρακτηριστικών. Η Κίνα συμπεριφέρεται όπως όλες οι ανερχόμενες δυνάμεις στην Ιστορία

και δεν διαφέρει πολύ από τις ΗΠΑ όταν οι ίδιες βρισκόντουσαν στην διαδικασία ανόδου65.

2.2. Αποτίμηση Κινεζικής ισχύος
Για να αποτιμήσουμε την κινεζική ισχύ χρειάζεται σε πρώτο στάδιο να ορίσουμε τι είναι η

ισχύς. Θα χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό του Mearsheimer66, ο οποίος αναφέρεται σε

λανθάνουσα και πραγματική ισχύς. Ως λανθάνουσα ορίζει τους κοινωνικο-οικονομικούς

παράγοντες στους οποίους βασίζεται η πραγματική ισχύς, όπως ο πληθυσμός και ο πλούτος.

Όσον αφορά την πραγματική ισχύ αυτή είναι η στρατιωτική η οποία σχετίζεται με την

κατανομή των στρατιωτικών ικανοτήτων του κράτους και τροφοδοτείται από την

λανθάνουσα. Ο πλούτος (οικονομική ισχύς) και ο πληθυσμός οικοδομούν την στρατιωτική

ισχύ τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Επομένως, όταν θα μιλάμε για κινεζική ισχύ θα

αναφερόμαστε στις στρατιωτικές της ικανότητες ενώ παράλληλα θα τις συνδέουμε με την

οικονομική της ισχύ για να δούμε τις δυνατότητες που έχει η ΛΔΚ ως προς την περαιτέρω

ενδυνάμωση του στρατιωτικού της συγκριτικού πλεονεκτήματος. Η παράθεση στοιχείων

κρίνεται απαραίτητη στην προκειμένη για την μέτρηση της κινεζικής ισχύος, γι’ αυτό στο

συγκεκριμένο κομμάτι πραγματοποιούμε μία αποτίμηση των στρατιωτικών ικανοτήτων μέσω

της χρήσης των διαθέσιμων δεδομένων.

65 Ο Graham Allison στο βιβλίο του Destined for War: Can America and China Escape the Thucydides
Trap? προσφέρει διεξοδική ανάλυση στο κεφάλαιο “Imagine China Were Just Like Us” για την
παραπάνω τοποθέτησή μας. Είναι επικίνδυνο να ελπίζει κανείς στην μίμηση των ΗΠΑ από την Κίνα. Βλ.
Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape the Thucydides Trap? (New York:
Mariner Books, 2017).
66 Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, 127-128.
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Τα παρακάτω στοιχεία αντλούνται από The World Directory of Modern Military Aircraft67,

World Bank68 και Global Firepower69. Η Κίνα αυτή τη στιγμή κατέχει τρίτη θέση στην

παγκόσμια κατάταξη της κατανομής της πολεμικής ικανότητα, δηλαδή της ικανότητας ενός

κράτους να μάχεται με συμβατικά μέσα. Πραγματοποιώντας έναν ‘πολυμερισμό’ της

πολεμικής ικανότητας λαμβάνουμε τους εξής κυριότερους δείκτες: ανθρώπινο δυναμικό

(manpower), αεροπορικές δυνάμεις (airpower), δυνάμεις ξηράς (land power) και ναυτικές

δυνάμεις (naval power). Όταν μιλάμε για ανθρώπινο δυναμικό παραπέμπουμε στον

συντελεστή λανθάνουσας ισχύος ‘πληθυσμό’, με τον κινεζικό πληθυσμό να ανέρχεται στα

1,39 δισ., ωστόσο πιο συγκεκριμένα εάν αναφερθούμε στο συνολικό στρατιωτικό προσωπικό

τότε εννοούμε την πραγματική ισχύ. 2.185.000 κινέζοι συγκροτούν σήμερα το ενεργό μέρος

του στρατιωτικού ανθρώπινου δυναμικού, κατατάσσοντας την Κίνα στην 1η θέση

παγκοσμίως στην κατάταξη του ενεργού στρατιωτικού δυναμικού. Στην μέτρηση

αεροπορικών δυνάμεων, η Κίνα έρχεται 3η έπειτα από ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της

πολεμικής της αεροπορίας. Βέβαια, το αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι παρόλο που βρίσκεται

πίσω από τις ΗΠΑ και την Ρωσία, συνεχίζει να είναι και στην αεροπορία η κυρίαρχη στην

Ασία. Στις δυνάμεις ξηράς διατηρεί σχετικά υψηλές θέσεις, με 3205 τανκς (8η θέση), 35.000

τεθωρακισμένα οχήματα (2η θέση), 1.970 αυτοκινούμενα πυροβολικά (3η θέση), 1.234

ρυμουλκούμενα πυροβολικά (12η θέση) και 2.250 προβολείς πυραύλων (3η θέση). Εμείναμε

στις δυνάμεις ξηράς λόγω της σημαντικότητας αυτών στην έκβαση ενός πολέμων ή μίας

μάχης. Τέλος, η ναυτική της δύναμη αποτελείται από 777 παντός είδους πολεμικά πλοία,

ξεπερνώντας τις ΗΠΑ (490) και φτάνοντας 1η στην κατάταξη. Η εν λόγω αύξηση της

ναυτικής δύναμης προδίδει την σπουδαιότητα του Ναυτικού του Λαϊκού Απελευθερωτικού

Στρατού (PLAN) για την διασφάλιση των κινεζικών συμφερόντων σε περιοχές κεντρικής

σημασίας για την ΛΔΚ (Ινδικός Ωκεανός, Νότια Θάλασσα της Κίνας, Ανατολική Θάλασσα

της Κίνας). Ύψιστης σημασίας στην ανάλυσή μας είναι και τα οικονομικά στοιχεία, καθώς

όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε την οικονομική ισχύ ενός κράτους φέρνουμε στο

προσκήνιο την έννοια του Purchasing Power Parity (PPP) η οποία αντικατοπτρίζει την

αγοραστική δύναμη του κράτους. Η αγοραστική δύναμη της Κίνας ανέρχεται στα 23,4 δις.

67 “Global Air Powers Ranking (2021)”, WDMMA, March 10, 2021, https://www.wdmma.org/ranking.php
68 “China Military Strength (2020)”, Global Firepower, March 15, 2021,
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=china
69 The World Bank, April 10, 2021, https://www.worldbank.org/

https://www.wdmma.org/ranking.php
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=china
https://www.worldbank.org/
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δολ. ενώ των ΗΠΑ στα 21,4 δις. δολ. Ο πλούτος αυτός μπορεί κάλλιστα να διατεθεί σε

στρατιωτικές δαπάνες.

Είναι ξεκάθαρος επομένως, ο λόγος, με βάση τα παραπάνω δεδομένα, της ανασφάλειας των

γειτονικών κρατών και όχι μόνο. Όλη αυτή η ισχύς εξυπηρετεί τις ανάγκες της κινεζικής

στρατηγικής ενώ παράλληλα συνιστά κομμάτι της δεύτερης, όταν αναφερόμαστε σε

εσωτερική εξισορρόπηση.

2.3. Εδαφικές και Θαλάσσιες Διεκδικήσεις
Οδεύοντας προς το υποκεφάλαιο των εδαφικών και θαλάσσιων διεκδικήσεων, θα

διανύσουμε το πιο σημαντικό κομμάτι της κινεζικής περιφερειακής στρατηγικής, καθώς

περνάμε πλέον στην στρατιωτική διάσταση της στρατηγικής της. Η ανάλυση ζητημάτων που

εμπίπτουν στην στρατιωτική σφαίρα αποτελούν τον πυρήνα των διεθνών σχέσεων, γι’ αυτό

θα προσδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και θα αφιερώσουμε αξιόλογο χώρο στην μελέτη της

κινεζικής στρατηγικής στο θέμα της Ταϊβάν, της Νότιας Κινεζικής Θάλασσας (Sea-Lines of

Communication) και της Ανατολικής Κινεζικής Θάλασσας. Καθοδηγούμενοι από τις

επιταγές του επιθετικού ρεαλισμού βλέπουμε την Κίνα ως μία δύναμη που επιζητά

περιφερειακή ηγεμονία στο υπερ-σύμπλεγμα της Ασίας, άρα ο επεκτατισμός βρίσκεται εντός

των σχεδίων της. Ωστόσο, παράλληλα δέχεται επιρροές τόσο από τον περιφερειακό

παράγοντα (regional stimuli) όσο και από την εσωτερική παρεμβαίνουσα μεταβλητή των

σχέσεων κράτους-κοινωνίας.

2.3.1. Ανατολική Κινεζική Θάλασσα

Όπως αναφέραμε στον προσδιορισμό της κινεζικής ισχύος, τα δεδομένα των κινεζικών

στρατιωτικών δαπανών δείχνουν μία τάση προς την ενίσχυση ναυτικού τομέα. Η

κατεύθυνση των πόρων προς το Ναυτικό του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLAN)

επισημαίνει την σημαντικότητα της προστασίας των κινεζικών συμφερόντων στις γειτονικές

της θάλασσες, και στην προκειμένη περίπτωση η Κινεζική ηγεσία έρχεται αντιμέτωπη με 3

ζητήματα στα ύδατα της Ανατολικής Θάλασσας, την κυριαρχία των νησιών Senkaku/Diaoyu,

τον καθορισμό της ΑΟΖ και η καθιέρωση της Air Defense Identification Zone (ADIZ). Σε
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πρώτο στάδιο θα μελετήσουμε λίγο την περίπτωση των βραχονησίδων στην Ανατολική

Κινεζική Θάλασσα, όντας ένα από τα σημεία που έρχεται σε αντιπαράθεση με την Ιαπωνία.

Όταν μιλάμε για το σύμπλεγμα Senkaku/Diaoyu αναφερόμαστε στα 5 ακατοίκητα νησιά και

3 ξερονήσια που εντοπίζονται ανατολικά της Κίνας και δυτικά της Νήσου Okinawa. Τα

συγκεκριμένα νησιά διεκδικούνται από την ΛΔΚ, η οποία επικαλείται ιστορικά δικαιώματα,

ενώ διοικούνται από την Ιαπωνία70, εξού και οι διαφορές στο ονομάτισμά τους με την

Ιαπωνία να τα ονομάζει Senkaku και την Κίνα Diaoyu Dao. Με βάση την Κινεζική Λευκή

Βίβλο στο θέμα των νησιών, το όνομα Diaoyu Dao αναφέρεται για πρώτη φορά το 1403 στο

βιβλίο Voyage with a Tail Wind (Shun Feng Xiang Song), γεγονός το οποίο σύμφωνα με τα

λεγόμενα της ΛΔΚ αποδεικνύει πως οι βραχονησίδες είχαν ανακαλυφθεί ήδη από την

Δυναστεία των Ming71. Τo Πεκίνο επιμένει πως τα νησιά έπρεπε να είχαν επιστραφεί στην

ενδοχώρα μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την Διακήρυξη του Πότσδαμ

(1945), η οποία επαναλάμβανε την Διακήρυξη του Καΐρου (1943)72. Η τελευταία προέβλεπε

στην επιστροφή όλων των εδαφών που η Κίνα είχε χάσει στην Ιαπωνία με την Συνθήκη

Shimonoseki στον Πρώτο Σινο-Ιαπωνικό Πόλεμο το 1895.

Εικόνα 2. Πηγή: Voice of America, Accessed 25 November, 2020, https://www.voanews.com/senkakudiaoyu-islands-

interactive-map.

70 Amrita Jash, “China, Japan and the East China Sea Imbroglio”, Maritime Affairs: Journal of the National
Maritime Foundation of India, 13, no.2 (2017): 80, https://doi.org/10.1080/09733159.2017.1410934.
71 Full Text: Diaoyu Dao, an Inherent Territory of China, prepared by The State Council Information Office
of the People's Republic of China (Beijing, 2012).
72 Daqing Yang, “History: From Dispute to Dialogue” στο Clash of National Identities: China, Japan, and
the East China Sea Territorial Dispute, ed. Tatsushi Arai et al. (Washington, DC: Wilson Center, 2012), 23.

https://www.voanews.com/senkakudiaoyu-islands-interactive-map
https://www.voanews.com/senkakudiaoyu-islands-interactive-map
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Ωστόσο, παρά τις σύγχρονες εντάσεις στο ζήτημα των βραχονησίδων, οι κινεζικές αρχές

στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 είχαν ξεκαθαρίσει στους Ιάπωνες ομολόγους τους πως το

θέμα της κυριαρχίας μπορεί να περιμένει και να λυθεί καλύτερα στο μέλλον73. Η εν λόγω

στάση ίσως ερμηνεύεται ως ένας τρόπος μη αποδοχής της ιαπωνικής κυριαρχίας για να έχει

η ΛΔΚ στο μέλλον την δυνατότητα να διεκδικήσει το νησιωτικό σύμπλεγμα όταν ισχύς της

πλέον και συγκεκριμένα η ναυτική της ισχύ θα φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που θα της

επιτρέψει να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα για κυριαρχικούς σκοπούς. Κι εφόσον δεν

υπήρξε καμία επίσημη συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (φρόντισαν και τα δύο

κράτη γι’ αυτό, το καθένα για δικούς τους λόγους) τότε τίποτα δεν περιορίζει την άσκηση

κυριαρχικού δικαιώματος από πλευράς οποιονδήποτε των δύο. Γι’ αυτό πλέον, στις

πρόσφατες Λευκές Βίβλους η κινεζική ηγεσία επισημαίνει ότι τα νησιά Diaoyu αποτελούν

αναπόσπαστο κομμάτι της Κινεζικής επικράτειας, και κατά συνέπεια δικαιολογούνται οι

ασκήσεις κυριαρχίας στα γύρω ύδατα, μέσω περιπολιών, εφόσον έχει το δικαίωμα να

διαφυλάξει την ακεραιότητά τους από τους διεκδικητές74. Οφείλουμε να σημειώσουμε σε

αυτό το σημείο, ότι εφόσον η ΛΔΚ χαρακτηρίζει, μεταξύ άλλων, τα νησιά δικαιωματικά

73 Alessio Patalano, “SEAPOWER AND SINO-JAPANESE RELATIONS IN THE EAST CHINA SEA”,
Asian Affairs 45, no.1 (2014): 37, https://doi.org/10.1080/03068374.2013.876809.
74 China’s National Defense in the New Era, prepared by The State Council Information Office of the
People’s Republic of China (Beijing, 2019).
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δικά της δεν μπορεί να είναι συμβατός ο όρο ‘επεκτατισμός’ ούτε με τον σχεδιασμό της

περιφερειακής στρατηγικής ούτε με την κινεζική εξωτερική πολιτική. Οι τυχόν

χαρακτηρισμοί της ΛΔΚ ως ‘επεκτατική’ και ‘ηγεμονική’ δύναμη, με βάση την κινεζική

πολιτική ελίτ, είναι άτοποι και λανθασμένοι καθώς τα εδάφη που διεκδικεί είναι ούτως η

άλλως δικά της, απλώς αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα για να τα κερδίσει

από αυτούς που της τα πήραν. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει τις εδαφικές της

διεκδικήσεις εξυπηρετεί απόλυτα τους σκοπούς της στο υπερ-σύμπλεγμα καθώς, αφού έχει

“αποδείξει” πως δεν επιζητά περιφερειακή ηγεμονία δεν υφίστανται λόγος για ανησυχίες εκ

μέρους των γειτονικών κρατών περί του περιεχομένου των κινεζικών προθέσεων. Εξάλλου,

όλα τα εδάφη και ύδατα που εντάσσονται στην λίστα των διεκδικήσεων ήταν πάντοτε

κινεζικά.

Η ΛΔΚ θέλει να εκφοβίσει τον αντίπαλο ούτως ώστε να τον αναγκάσει σε εδαφικές

παραχωρήσεις, με άλλα λόγια χρησιμοποιεί τον εξαναγκασμό δια της άρνησης (coercion by

denial), όπως αναφέρει ο Robert A. Pape75, καθώς εργαλειοποιεί τα στρατιωτικά μέσα για να

αποτρέψει τον αντίπαλο (Ιαπωνία) να πετύχει τον εδαφικό του στόχο (κυριαρχία των νησιών

και των γύρω υδάτων). Ο Robert A. Pape χαρακτηρίζει την στρατηγική του εξαναγκασμού

ως ολοκλήρωση σκοπών “on the cheap”, ως δηλαδή ένας φθηνός τρόπος για να εξασφαλίσει

το κράτος τους εδαφικούς και πολιτικούς του στόχους. Δηλαδή, όταν το κράτος-

εξαναγκαστής (coercer) ζυγίζει κόστη-οφέλη ελαττώνει τα κόστη όχι μόνο σε στρατιωτικό

υλικό, το οποίο μία έφοδος θα απαιτούσε σε υψηλό βαθμό, αλλά και σε μακροχρόνιο κόστος

όπως ο αντίκτυπος μιας οργάνωσης ενός συνασπισμού εναντίον του. Κάτι τέτοιο θα

απογείωνε το κόστος που θα κληθεί να καλύψει το κράτος-εξαναγκαστής. Άρα, η ΛΔΚ

επηρεάζεται από την περιφερειακή ισορροπία ισχύος καθώς οι ΗΠΑ θεωρούν ακόμη πως οι

βραχονησίδες εντάσσονται στις προβλέψεις του Άρθρου V της διμερούς Συνθήκης

Ασφάλειας Ιαπωνίας-Ηνωμένων Πολιτειών (1960), επομένως η Αμερικανική ηγεσία κατέχει

το δικαίωμα χρήσης βίας για την άμυνα των εν λόγω εδαφών σε περίπτωση επιθετικής

ενέργειας76. Ουσιαστικά, η ΛΔΚ προσπαθεί να υπολογίσει προσεκτικά τους περιφερειακούς

συσχετισμούς ισχύος και αυτό αποδεικνύεται από την μετριότητα στην ανάληψη επιθετικής

75 Robert A. Pape, Bombing to Win: Air Power and Coercion in War (New York: Cornell University Press,
1996), 12-13.
76 Patalano, “SEAPOWER AND SINO-JAPANESE RELATIONS IN THE EAST CHINA SEA”, 38.
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δράσης (παρά την αύξηση της έντασης τα τελευταία χρόνια), καθώς θα μπορούσε υπό άλλες

συνθήκες να σχεδιάσει μία έφοδο.

Προφανώς δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ολοκληρωμένη ανάλυση χωρίς να

λάβουμε υπόψη τα άλλα δύο ζητήματα, ADIZ και ΑΟΖ, εφόσον είναι αλληλένδετα με τις

βραχονησίδες. Η Λευκή Βίβλος του 201577 επικεντρώνονταν στο ναυτικό τομέα και ανέφερε

για πρώτη φορά πως το κινεζικό ναυτικό θα στρέψει την προσοχή του από την αποκλειστική

άμυνα των κοντινών υδάτων της ΛΔΚ στην άμυνα τόσο των κοντινών όσο και των πιο

μακρινών θαλάσσιων υδάτων. Στα κοντινά ύδατα η ΛΔΚ παραπέμπει στην υπεράσπιση

κινεζικών θαλάσσιων συμφερόντων, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις εδαφικές αντιπαραθέσεις

στις γειτονικές της θάλασσες78. Στο θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, η κινεζική

και η ιαπωνική αλληλεπικαλύπτουν η μία την άλλη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφωνίες

και σε αυτό το σημείο. Σε νομικό πλαίσιο, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο

της Θάλασσας (UNCLOS) δεν προσφέρει επαρκή διευκρίνηση στις περιπτώσεις όπου οι

ΑΟΖ δύο κρατών καλύπτουν η μία την άλλη, έτσι η ΛΔΚ και η Ιαπωνία είναι αποκλειστικά

υπεύθυνες για την διευθέτηση των αντίστοιχων ΑΟΖ τους79.

77 China’s Military Strategy, prepared by The State Council Information Office of the People’s Republic of
China (Beijing, 2015).
78 Taylor M. Fravel, Active Defense: China’s Military Strategy since 1949 (New Jersey: Princeton University
Press, 2019), 232.
79 Patalano, “SEAPOWER AND SINO-JAPANESE RELATIONS IN THE EAST CHINA SEA”, 39-40.
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Εικόνα 3. Πηγή: “East China Sea Dispute”, East Asia Peace & Security Initiative, Accessed 30 November, 2020,

http://www.eapasi.com/east-china-sea.html.

Το αποκορύφωμα στις σχέσεις των δύο κρατών έρχεται με την εθνικοποίηση των 3 εκ των 8

νησιών του συμπλέγματος Senkaku/Diaoyu το 2012 από την Ιαπωνική Κυβέρνηση, γεγονός

το οποίο προκάλεσε βίαιες αντιδράσεις κατά μήκος όλης της κινεζικής επικράτειας οι οποίες

περιλάμβαναν διαδηλώσεις και προσωρινή διακοπή οικονομικών και διπλωματικών

σχέσεων80. Σε πρώτο στάδιο, το ΚΚΚ ενθάρρυνε τις αντιδράσεις ωστόσο όταν κλιμακώθηκε

η κατάσταση, επενέβη με σώματα ασφαλείας για να τις κατευνάσει81. Επομένως,

αποδεικνύεται η έκταση του κινέζικου εθνικισμού και μάλιστα, εκείνη την περίοδο ο θυμός

80 Ibid.
81 Παπασωτηρίου, Η Κίνα από την ουράνια αυτοκρατορία στην ανερχόμενη υπερδύναμη του 21ου αιώνα, 363.

http://www.eapasi.com/east-china-sea.html
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των κινέζων πολιτών προς το Κόμμα υπήρξε έντονος82. Ο θυμός προς το ΚΚΚ προήλθε από

την εθνικοποίηση των νησιών, εφόσον οι πολίτες απαιτούσαν πιο δυναμική αντίδραση στο

συμβάν. Μόλις καθιέρωσε την νέα της ADIZ η ΛΔΚ, ως απάντηση στην ιαπωνική απόφαση

εθνικοποίησης, ο λαός αμέσως στράφηκε υπέρ της Κινεζικής Κυβέρνησης επικροτώντας

αυτή της την κίνηση ενώ παράλληλα χαρακτήριζε την Ιαπωνική Κυβέρνηση ως ‘άδική’. Η

κινεζική απόφαση καταδικάστηκε από τα γειτονικά κράτη και βρήκε αντίθετες την Ιαπωνία

και την Ν. Κορέα οι οποίες δηλώνουν πως η συγκεκριμένη ADIZ παραβιάζει τον εναέριό

τους χώρο θεωρώντας την ως μία ακόμη ένδειξη κινεζικού επεκτατισμού83. Ωστόσο, η

απόφαση της ΛΔΚ ‘αποθεώθηκε’ από τον κινεζικό λαό.

Εικόνα 4. Πηγή: James Manicom, “China’s Controversial Air Defense Zone Portends Problems, or Opportunities”, IPI

Global Observatory, December 18, 2013, https://theglobalobservatory.org/2013/12/chinas-controversial-air-defense-

zone-portends-problems-or-opportunities/

Για να είναι ασφαλής η αρχική τοποθέτηση περί του φαινομένου του εθνικισμού ως

παρεμβαίνουσα μεταβλητή στην διαμόρφωση της περιφερειακής στρατηγικής και

εξωτερικής πολιτικής, θα χρειαστεί να παρατηρήσουμε τις περιπτώσεις όπου ο εθνικισμός

‘από πάνω προς τα κάτω’ (top-down) λειτουργεί αντίστροφα και μετατρέπεται σε εθνικισμό

‘από κάτω προς τα πάνω’ (bottom-up). Το ΚΚΚ φροντίζει, όπως είδαμε, να εντείνει τις ήδη

ευαίσθητες/εύθραυστες εθνικιστικές τάσεις των κινέζων πολιτών για να αντλεί υποστήριξη

σε ό,τι αφορά τις κινήσεις της ΛΔΚ στην Ασία, ωστόσο πλέον το εργαλείο του εθνικισμού

δεν βρίσκεται μόνο στα χέρια της πολιτικής ελίτ αλλά και στην διάθεση των ίδιων των

πολιτών. Είναι εκείνο που αναφέρεται συχνά στην βιβλιογραφία ως η προσπάθεια του ΚΚΚ

82 Βλ. Jonathan Dixon, “East China Sea or South China Sea, they are all China's Seas: comparing
nationalism among China's maritime irredentist claims”, Nationalities Papers 42, no.6 (2014): pp.1053-1071,
https://doi.org/10.1080/00905992.2014.969693.
83 Ibid., 1061.

https://theglobalobservatory.org/2013/12/chinas-controversial-air-defense-zone-portends-problems-or-opportunities/
https://theglobalobservatory.org/2013/12/chinas-controversial-air-defense-zone-portends-problems-or-opportunities/
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να νομιμοποιήσει την άσκηση εξουσίας, και σημαίνει ακριβώς η προσπάθεια του ΚΚΚ να

ικανοποιήσει τα εθνικιστικά συναισθήματα του κινεζικού λαού για την διασφάλιση της

κυριαρχίας του84. Άρα, εδώ ο εθνικισμός ασκεί μερική επιρροή στις διαδικασίες λήψης

αποφάσεων της κινεζικής ηγεσίας αλλά όχι εξ ολοκλήρου.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στη σημερινή εποχή, με την ΛΔΚ να προκαλεί όλο και

περισσότερο την Ιαπωνική ηγεσία. Στις 5 Ιουλίου 2020 δύο σκάφη της Κινεζικής

Ακτοφυλακής έπλεαν γύρω από τα νησιά για περίπου 30 ώρες, ο περισσότερος χρόνος που

σημειώθηκε ποτέ στα όρια των 12 μιλίων, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει η ΛΔΚ

πως απλώς πραγματοποιεί περιπολίες στα κυρίαρχά της νερά85. Προφανώς, η αυξανόμενη

κινεζική παρουσία δεν είναι συγκυριακή αλλά μέρος μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου86.

Αναμφίβολα, το γεωγραφικό κομμάτι που προσδιορίζεται ως Ανατολική Κινεζική Θάλασσα

θα συνεχίσει να αποτελεί ‘hot spot’ των δύο κρατών, Ιαπωνία και Κίνα, καθώς συν τοις

άλλοις, τα αποθέματα αερίου και πετρελαίου που εντοπίζονται κάτω από την επιφάνεια της

θάλασσας, καλύπτουν τις κινεζικές ενεργειακές ανάγκες για τουλάχιστον 80 χρόνια87.

Επομένως, ουκ ολίγοι είναι οι λόγοι που καθοδηγούν την κινεζική περιφερειακή στρατηγική

στην εστίαση στα εν λόγω ύδατα.

84 Το συγκεκριμένο επιχείρημα αναπτύσσεται, με διαφορετικό τρόπο βέβαια, συνοπτικά στο βιβλίο του
Χαράλαμπου Παπασωτηρίου, Η Κίνα από την ουράνια αυτοκρατορία στην ανερχόμενη υπερδύναμη του 21ου
αιώνα και πιο εκτεταμένα στο άρθρο του Jonathan Dixon, “East China Sea or South China Sea, they are all
China's Seas: comparing nationalism among China's maritime irredentist claims”.
85 Alessio Patalano, “A Gathering Storm? The Chinese ‘Attrition’ Strategy for the Senkaku/Diaoyu Islands”,
RUSI 40, no.7 (2020): 1.
86 Ibid.
87 Jash, “China, Japan and the East China Sea Imbroglio”, 81.
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Εικόνα 5. Πηγή: “In the East China Sea, China Crosses a Line”, Stratfor, November 7, 2016,

https://worldview.stratfor.com/article/east-china-sea-china-crosses-line

2.3.2. Νότια Κινεζική Θάλασσα

Η θαλάσσια ζώνη η οποία χαρακτηρίζεται με το όνομα ‘Νότια Κινεζική Θάλασσα

παραμένει εδώ και δεκαετίες, τόσο μεταξύ αναλυτών διεθνούς πολιτικής όσο και μεταξύ

διαμορφωτών πολιτικής, ίσως το πιο κεντρικό ζήτημα όταν καλούμαστε να μελετήσουμε την

κινεζική στρατηγική στην Ασία. Όπως θα δούμε παρακάτω, εύλογα το ανάγουν οι αναλυτές

σε ένα από τα πιο επιρρεπή σε συγκρούσεις σημεία του κόσμου, εφόσον εντός αυτού

εντοπίζονται πολλοί διεκδικητές και πολλά για να διεκδικήσουν. Όντας πλούσια σε υφάλους,

βραχονησίδες και ορυκτό πλούτο με πολλά παράκτια κράτη, η Νότια Κινεζική Θάλασσα

αποτελεί το επίκεντρο της κινεζικής περιφερειακής στρατηγικής.

Για να λάβουμε υπόψη όλες τις όψεις της κινεζικής στρατηγικής στη ΝΚΘ, και δεδομένου

του ήδη μεγάλου όγκου πληροφοριών επί του θέματος, θα ορίσουμε ως αφετηρία την

ιστορική πτυχή των κινεζικών διεκδικήσεων. Με άλλα λόγια, εννοούμε τι υποστηρίζει το

https://worldview.stratfor.com/article/east-china-sea-china-crosses-line
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ίδιο το κράτος της Κίνας για τα ύδατα και τα εδάφη της ΝΚΘ. Στην κινεζική βιβλιογραφία

και στα επίσημα έγγραφα της ΛΔΚ, υποστηρίζεται η de facto κινεζική κυριαρχία στα εδάφη

της ΝΚΘ με βάση ιστορικές επικλήσεις. Συγκεκριμένα, ο κινεζικός λαός ήταν αυτό που

ανακάλυψε πρώτος τις βραχονησίδες κατά τη Δυναστεία των Han (206 π.Χ.-220 μ.Χ.).

Έπειτα ονόμασαν την θάλασσα ‘Zhanghai’ (The rising sea) και τους υφάλους ‘Zhanghai

qitou’ (Twisted atolls on the rising sea)88. Επομένως, η ΛΔΚ επικαλείται το δικαίωμα της

κυριαρχίας στα εδάφη και ύδατα της ΝΚΘ σε ιστορική βάση. Βέβαια, η κυριαρχία δεν

περιορίζεται μόνο στην διοίκηση των νησιών και των 12ν.μ. των αντιστοίχων ΑΟΖ τους

αλλά, όπως έγινε διακριτό με την δημοσίευση του χάρτη με τις 9 παύλες (U-line map) αφού

απεικονίζει το Πεκίνο να ελέγχει πάνω από το 90% της ΝΚΘ89.

Εικόνα 6. U-line Map. Πηγή: Sourabh Gupta, “The Nine Dash Line and Its Basis in International Law”, China US

Focus, January 19, 2015, https://www.chinausfocus.com/peace-security/the-nine-dash-line-and-its-basis-in-

international-law

Κάτι τέτοιο δεν είναι αξιοπερίεργο εάν συλλογιστούμε ότι η περιοχή της ΝΚΘ είναι βασικός

θαλάσσιος διάδρομος (SLOC) για την τροφοδοσία της κινεζικής ενδοχώρας με ενέργεια

88 Guoqiang LI, “The origins of the South China Sea issue”, Journal of Modern Chinese History 11, no. 1
(2017): 113, https://doi.org/10.1080/17535654.2017.1316960.
89 “Behind recent gunboat diplomacy in the South China Sea”, Strategic Comments 17, no. 6 (2011): 2
https://doi.org/10.1080/13567888.2011.631841.

https://www.chinausfocus.com/peace-security/the-nine-dash-line-and-its-basis-in-international-law
https://www.chinausfocus.com/peace-security/the-nine-dash-line-and-its-basis-in-international-law
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αλλά και για την πραγματοποίηση εμπορίου90. Άρα, ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσει την

αδιάκοπη ροή πόρων είναι να κυριαρχήσει στα εν λόγω θαλάσσια ύδατα.

Για την ΛΔΚ, οι βραχονησίδες και οι ύφαλοι στην ΝΚΘ αποτελούν και αυτά αναπόσπαστα

κομμάτια της κινεζικής επικράτειας γεγονός το οποίο της προσδίδει την δυνατότητα

κατασκευής υποδομών και διεξαγωγής περιπολιών για την επιτυχή άμυνα της εδαφικής της

ακεραιότητας91. Στο παρελθόν δεν απέφυγε να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να

επιδείξει την αποφασιστικότητά της στα παράκτια κράτη όπως το Βιετνάμ και Φιλιππίνες.

Το 1974 νίκησε το Ν. Βιετνάμ στην μάχη των Paracels στο βόρειο τμήμα της ΝΚΘ και

κατέλαβε το νησιωτικό σύμπλεγμα Crescent92. Το 1988, η Κίνα και το Βιετνάμ βρέθηκαν

ξανά αντιμέτωπα σε ναυμαχία για τον έλεγχο του Johnson South Reef στα νησιά Σπράτλυ-

Spratly93. Τον Ιούνιο του 2011, ένα κινεζικό πολεμικό πλοίο πυροβόλησε σε 3 φιλιππινέζικα

αλιευτικά σκάφη94. Βέβαια, αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά συγκρούσεων αποδεικνύουν

πως η ΛΔΚ έχει γίνει επιδέξιος χρήστης της λεγόμενης “διπλωματίας της κανονιοφόρου”

(gunboat diplomacy) και στην ΝΚΘ, καθώς χρησιμοποιεί ναυτική ισχύ για πολιτικούς

σκοπούς χωρίς ωστόσο την κατάληξη σε πόλεμο95.

90 Marc Lanteigne, “The South China Sea in China’s Developing Maritime Strategy” στο Power Politics in
Asia’s Contested Waters: Territorial Disputes in the South China Sea, ed. Enrico Fels & Truong-Minh Vu
(Switzerland: Springer International Publishing, 2016), 98.
91 China’s National Defence in a New Era, prepared by The State Council Information Office of the People’s
Republic of China, (Beijing, 2019).
92 “China's land reclamation in the South China Sea”, Strategic Comments 21, no. 4 (2015): ix,
https://doi.org/10.1080/13567888.2015.1090734.
93 Lanteigne, “The South China Sea in China’s Developing Maritime Strategy”, 101.
94 “Behind recent gunboat diplomacy in the South China Sea”, 1.
95 P.K. Ghosh, “Revisiting gunboat diplomacy: An instrument of threat or use of limited naval force”,
Strategic Analysis 24, no.11 (2001): 2010, https://doi.org/10.1080/09700160108455335.
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Εικόνα 7. Johnson South Reef το 2004. Εικόνα 8. Johnson South Reef το 2017.

Πηγή: “Asia Maritime Transparency Initiative”, Center for Strategic and International Studies, Accessed 10 January,

2021, https://amti.csis.org/johnson-reef/

Για να διαλευκάνουμε το τοπίο γύρω από τις εδαφικές διεκδικήσεις και τους διεκδικητές, θα

παρουσιάσουμε τα σημεία στα οποία η ΛΔΚ έρχεται σε αντιπαράθεση με τα παράκτια κράτη

της ΝΚΘ. Στο σύμπλεγμα Paracels, οι διεκδικήσεις αφορούν την Κίνα, το Βιετνάμ και την

Ταϊβάν96. Όπως είδαμε, ήδη Βιετνάμ και Κίνα έχουν εμπλακεί σε ένοπλη σύγκρουση κατά

τον Ψυχρό Πόλεμο, ενώ το 2011 η ΛΔΚ διόρισε νομαρχιακή κυβέρνηση στο νησί Woody

του εν λόγω νησιωτικού συμπλέγματος97.

96 Lanteigne, “The South China Sea in China’s Developing Maritime Strategy”, 100.
97 “China's land reclamation in the South China Sea”, 1

https://amti.csis.org/johnson-reef/
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Εικόνα 9.Woody Island. Πηγή: “Asia Maritime Transparency Initiative”, Center for Strategic and International Studies,

Accessed 10 January, 2021, https://amti.csis.org/woody-island/

Το επόμενο σημείο είναι τα νησιά Σπράτλυ-Spratly Islands, τα οποία διεκδικούνται ολικά

από την Κίνα, Ταϊβάν, Βιετνάμ και εν μέρη από Μπρουνέι, Μαλαισία και Φιλιππίνες98. Κι

εδώ είδαμε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Κίνας και Βιετνάμ ενώ σήμερα παρατηρούμε

τολμηρές ενέργειες από πλευρά του Πεκίνου στο συγκεκριμένο σύμπλεγμα. Από τον

Ιανουάριο του 2014 η Κίνα έχει προσθέσει στο έδαφός της 800 εκτάρια/8.1 km² γης στην

ΝΚΘ ενώ παράλληλα επέκτεινε την έκταση στα νησιά Spratly 400 φορές περισσότερο99.

Σήμερα, ο ύφαλος Fiery Cross με αεροδιάδρομο 3 χιλιομέτρων έχει την δυνατότητα να

φιλοξενήσει όλα τα είδη κινέζικων αεροσκαφών100.

98 Lanteigne, “The South China Sea in China’s Developing Maritime Strategy”, 101.
99 Ibid., 10.
100 “China's land reclamation in the South China Sea”, ix.

https://amti.csis.org/woody-island/
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Εικόνα 10. Fiery Cross Reef. Πηγή: “Asia Maritime Transparency Initiative”, Center for Strategic and International

Studies, Accessed 10 January, 2021, https://amti.csis.org/fiery-cross-reef/

Στον Ύφαλο Scarborough οι Κίνα, Φιλιππίνες και Ταϊβάν αποτελούν τους διεκδικητές με τις

δύο πρώτες να εμπλέκονται σε στρατηγικό αδιέξοδο το 2012, όταν οι Φιλιππίνες

αποπειράθηκαν να προφυλακίσουν κινεζικά σκάφη προκαλώντας αντίδραση και αποστολή

δυνάμεων από το Πεκίνο101. Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα της ΛΔΚ, οι Φιλιππίνες δεν

σεβάστηκαν τον Declaration of Conduct in the South China Sea μεταξύ της Ένωσης των

101 Marc Lanteigne, “The South China Sea in China’s Developing Maritime Strategy, 108.

https://amti.csis.org/fiery-cross-reef/
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Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)-Κίνας το 2002 και ευθύνονται εξ ολοκλήρου

για το περιστατικό αφού προσπάθησαν να ασκήσουν κυριαρχία σε κινεζικά εδάφη102.

Εικόνα 11. Κινεζικό σκάφος καταδιώκει φιλιππινέζικο αλιευτικό. Πηγή: “Asia Maritime Transparency Initiative”,

Center for Strategic and International Studies, Accessed 10 January, 2021.

Συνειδητοποιούμε λοιπόν, πως η διασφάλιση κυριαρχίας στη ΝΚΘ και στα δυνητικά της

πλούτη έχει γίνει ο κεντρικό στόχος της εξωτερικής πολιτικής των παράκτιων κρατών103 και

πόσο μάλλον για την Κίνα εφόσον η εξασφάλιση πλούτου συνιστά τον έναν εκ των

τεσσάρων επιχειρησιακών σκοπών των περιφερειακών ηγεμόνων104.

102 Full Text: China Adheres to the Position of Settling Through Negotiation the Relevant Disputes Between
China and the Philippines in the South China Sea, prepared by The State Council the People’s Republic of
China (Beijing, 2016).
103“Behind recent gunboat diplomacy in the South China Sea”, 1
104 Βλ. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, 291.
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Οφείλουμε να σημειώσουμε βέβαια πως διάφορα παράκτια κράτη είχαν ξεκινήσει την

κατασκευή υποδομών στα εδάφη της ΝΚΘ πολύ πριν την οικοδόμηση των Spratly. Η Ταϊβάν

στο νησί Taiping και σε νησιά που βρίσκονται στην κατοχή των Φιλιππίνων, Μαλαισίας και

Βιετνάμ χωρίς αυτό να προκαλέσει διεθνείς ενστάσεις105. Αυτό αποδεικνύει το βάρος των

κινεζικών δυνατοτήτων σε σχέση με αυτές των υπολοίπων κρατών της Νότιας και ΝΑ Ασίας.

Και μάλιστα, οι ίδιες οι ΗΠΑ το αναγνωρίζουν στο έπακρο. Χαρακτηριστική ήταν η ομιλία

του Philip S. Davidson, Διοικητή της Διοίκησης των ΗΠΑ στον Ινδο-Ειρηνικό (United

States Indo-Pacific Command), ο οποίος αναφέρει ξεκάθαρα πως η Κίνα επιθυμεί να

καταστεί περιφερειακό ηγεμόνας ενώ παράλληλα επιδιώκει να μειώσει την αμερικανική

επιρροή και πρόσβαση στην Ασία. Συνεχίζει, λέγοντας πως ο PLA πλέον έχει την

δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις βάσεις στην ΝΚΘ για να προκαλέσει την αμερικανική

παρουσία και να κυριαρχήσει απόλυτα στα θαλάσσια ύδατα106. Παρόλα τα παραπάνω,

υπάρχουν οι φωνές που συνεχίζουν ακόμη και στη σύγχρονη εποχή να αντικρούουν την

ανωτέρω θέση. Για παράδειγμα, ορισμένοι αναλυτές ισχυρίζονται πως η απόκτηση ελέγχου

του Ύφαλου Scarborough από την ΛΔΚ δεν στόχευε σε περιφερειακή ηγεμονία αλλά στην

διεκδίκηση κυριαρχίας και ναυτικών δικαιωμάτων, και πως η στρατιωτική στρατηγική του

Πεκίνου προκάλεσε ουσιαστικά την Αμερικανική στρατιωτική κυριαρχία και όχι το

αντίθετο107. Ιστορικά, δεν υπήρξε καμία μεγάλη δύναμη που να μην προσπάθησε να

ηγεμονεύσει στην περιοχή της, ωστόσο πράγματι υπάρχει μία αιτιώδη σχέση ανάμεσα στην

Κινεζική στρατιωτική στρατηγική και την Αμερικανική στρατιωτική κυριαρχία η οποία,

βέβαια, λειτουργεί αντίστροφα από αυτή που παρουσιάστηκε παραπάνω108. Προφανώς και

δεν πρέπει να παρατηρούμε την κινεζική συμπεριφορά υπό αυτή την οπτική διότι θα

βρεθούμε παγιδευμένη σε μία ψευδαίσθηση με αποτέλεσμα να αδυνατούμε να

ερμηνεύσουμε σωστά την κινεζική στρατηγική. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται πάλι

μερικοί μελετητές, όχι απόλυτα, καθώς δεν φαίνεται να αμφισβητούν την υπόθεση της

105 John W. Lewis & Xue Litai, “China’s security agenda transcends the South China Sea”, Bulletin of the
Atomic Scientists 72, no.4 (2016): 214, https://doi.org/10.1080/00963402.2016.1194056.
106 Admiral Philip Davidson. “Advance Policy Questions for Admiral Philip Davidson, USN Expected
Nominee for Commander, U.S. Pacific Command”, United States Senate Committee on Armed Forces, 2018.
107 Ουσιαστικά, ο συγγραφέας θεωρεί πως οι δράσεις της Κίνας στην ΛΔΚ δεν επιδιώκουν την
μεγιστοποίηση της ισχύος της, βλ. Feng Zhang, “China’s long march at sea: explaining Beijing’s South
China Sea strategy 2009–2016”, The Pacific Review 33 no.5 (2020): pp. 757-787,
https://doi.org/10.1080/09512748.2019.1587497.
108 Εξαιρετικό στην προκειμένη είναι το παράδειγμα που παρουσιάζει ο John Mearsheimer, βλ. Mearsheimer,
The Tragedy of Great Power Politics, 382.

https://doi.org/10.1080/00963402.2016.1194056
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‘περιφερειακή ηγεμονίας’ αλλά το κατά πόσο τα εδάφη στην ΝΚΘ είναι αυτά που θα της την

εξασφαλίσουν. Συγκεκριμένα, βασίζουν το επιχείρημά τους στους περιορισμούς της

γεωγραφίας και των Νόμων της Φυσικής109 που υφίστανται σε αυτά τα εδάφη, καθιστώντας

έτσι τον απόλυτο στρατιωτικό έλεγχο της περιοχής αδύνατο. Το αν θα της επιτραπεί ή όχι η

χρήση των βάσεων για πλήρη έλεγχο της ΝΚΘ δεν σημαίνει πως ο στόχος της δεν είναι η

κυριαρχία στην εν λόγω περιοχή. Και μόνο που έκανε το πρώτο βήμα προς την κατασκευή

στρατιωτικών υποδομών στα νησιά-υφάλους της ΝΚΘ θα πρέπει να σημάνει τον κώδωνα

του κινδύνου για τα γύρω κράτη, και όχι να τα καθησυχάζει το γεγονός πως τα σημεία αυτά

δεν είναι ακόμη έτοιμα για ολοκληρωμένη στρατιωτική χρήση. Η Κίνα επιδιώκει έλεγχο των

θαλάσσιων υδάτων της ΝΚΘ για ασφαλές εμπόριο, την προαγωγή της σε ναυτική δύναμη

και με απώτερο στόχο την κυριαρχία. Δέχεται συστημικά και υπο-συστημικά ερεθίσματα

ενώ βρίσκεται και αυτή αντιμέτωπη με διλήμματα ασφαλείας καθώς, με βάση την κινεζική

ρητορική, ο φόβος περικύκλωσής της από τις ΗΠΑ και τα κράτη της ΝΑ Ασίας παραμένει

έντονος110.

Η ΛΔΚ μπορεί τα τελευταία χρόνια να πραγματοποιεί προσπάθειες προσέγγισης των

παράκτιων στην ΝΚΘ κρατών μέσω “οικοδόμησης εμπιστοσύνης” αλλά επιθυμεί απλώς να

κατευνάσει τις εντάσεις που προκύπτουν από την τακτική της κατασκευής τεχνητών νησιών.

Το Μνημόνιο Κατανόησης για την Ανάπτυξη Πετρελαίου και Αερίου (Memorandum of

Understanding on Oil and Gas Development)111 που υπογράφηκε το 2018 μεταξύ Κίνας-

Φιλιππίνων δεν δεσμεύει την πρώτη όπως δεν την δέσμευσε και ο Code of Conduct με την

ASEAN το 2002 για τη ΝΚΘ. Είναι μία από τις προσπάθειες της Κίνας να φανεί λιγότερο

εχθρική ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την συνεχόμενη ροή ορυκτού πλούτου στην ενδοχώρα.

Με βάση τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, “η Κίνα κατέχει την κατάλληλη

αυτοπεποίθηση για να καταστρέψει βιετναμέζικα πολεμικά πλοία, κανείς δεν πρέπει να υποτιμά

109 Ο συγκεκριμένος αναλυτής αναφέρεται στην αδυναμία των μέσων εντοπισμού λόγω της γεωγραφικής
θέσης των νησιών σε συνδυασμό με του Νόμους της Φυσικής (τα νησιά βρίσκονται οριακά με την θάλασσα
με αποτέλεσμα τα radar να έχουν μικρή κάλυψη), παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν τον έλεγχο της ΝΚΘ. Βλ.
Shahryar Pasandideh, “Do China’s New Islands allow it to militarily dominate the South China Sea?”, Asian
Security, (2020), https://doi.org/10.1080/14799855.2020.1749598.
110 Kheng Swe Lim, “China’s Nationalist Narrative of the South China Sea: A Preliminary Analysis” στο
Power Politics in Asia’s Contested Waters: Territorial Disputes in the South China Sea, ed. Enrico Fels and
Truong-Minh Vu (Switzerland: Springer International Publishing, 2016), 165.
111 Huaigao Qi, “Joint development in the South China sea: China’s incentives and policy choices”, Journal
of Contemporary East Asia Studies 8, no.2 (2019): 229, https://doi.org/10.1080/24761028.2019.1685427.
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την αποφασιστικότητα της ΛΔΚ να προστατεύσει κάθε ίντσα των εδαφών της”112. Ο Xi Jinping

προετοιμάζει το έδαφος όταν εξέφρασε την ανάγκη στρατιωτικής ετοιμότητας και

ικανότητας διεξαγωγής μοντέρνων πολέμων.

2.3.3 Ταϊβάν

Το πρόβλημα της Ταϊβάν υπήρξε ο ακρογωνιαίος λίθος και το “αγκάθι” στην διαμόρφωση

της κινεζικής περιφερειακής στρατηγικής από τότε που καθιερώθηκε ως κρατική οντότητα

το κράτος της Ταϊβάν. Βρίσκεται πάντοτε ψηλά στην πολιτική ατζέντα της ΛΔΚ και

απορροφά αξιοσημείωτο αριθμό οικονομικών και πολιτικό-στρατιωτικών πόρων. Γι’ αυτόν

τον λόγο, η ανάλυση αυτού δεν θα πρέπει να παραλείπεται ποτέ όταν μελετάμε την

περίπτωση της Κίνας και δει την περιφερειακής της στρατηγική. Στο παρόν υποκεφάλαιο

λοιπόν, θα μελετήσουμε την προσέγγιση του ζητήματος της Ταϊβάν από πλευράς Κίνας, τις

αντιδράσεις της δεύτερης όταν παρεμβαίνουν εξωτερικές δυνάμεις, ΗΠΑ, πως κινητοποιεί

τα διαθέσιμα μέσα για να πετύχει τον στόχο (ενοποίηση) καθώς και πως άλλες δυνάμεις

ασκούν επιρροή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων (σχέσεις κράτους-κοινωνίας, κράτους-

στρατού).

Θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας με ένα γεγονός το οποίο αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη

επίδειξη κινεζικής ισχύος στο υπερ-σύμπλεγμα της Ασίας, η Κρίση των Στενών της Ταϊβάν

1995-1996. Η ΛΔΚ διεξήγαγε μία σειρά στρατιωτικών ασκήσεων που περιλάμβαναν

ασκήσει πυρός και πυραύλων στην γύρω περιοχή της Ταϊβάν, όταν ο εκάστοτε Ταϊβανέζος

Πρόεδρος Lee Teng-hui επισκέφθηκε τις ΗΠΑ113. Η συγκεκριμένη επίσκεψη λήφθηκε από

την ΛΔΚ ως απειλή στα κινεζικά εθνικά συμφέροντα καθώς η Ταϊβάν, με βάση την κινεζική

ελίτ, είχε ως απώτερο σκοπό την αναζήτηση συμμάχων. Η κινεζική ηγεσία τότε αποφάσισε

να προβάλλει την δυσαρέσκειά της και να εκφοβίσει το κράτος της Ταϊβάν, με άλλα λόγια η

εξαναγκαστική διπλωματία ήταν το μέσο προς-χρήση και όχι ο πόλεμος. Η ΛΔΚ ήθελε να

ασκήσει επιρροή στην βούληση του αντιπάλου, χρησιμοποιώντας βία ελεγχόμενα και

επιδεικτικά για να αναγκάσει την Ταϊβάν να αναθεωρήσει τις κινήσεις της114. Ωστόσο, θα

112 “Behind recent gunboat diplomacy in the South China Sea”, 1
113 Andrew Scobell, “Show of Force: Chinese Soldiers, Statesmen, and the 1995-1996 Taiwan Strait Crisis”,
Political Science Quarterly 115, no.2 (2000): 227, https://www.jstor.org/stable/2657901.
114 Εδώ χρησιμοποιούμε τον ορισμό της εξαναγκαστικής διπλωματίας (coercive diplomacy) για να
εξηγήσουμε την κινεζική στρατηγική. Βλ. Alexander L. George, “The Development of Doctrine Strategy”
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ήταν λάθος να θεωρήσουμε την επίσκεψη του Ταϊβανέζου Προέδρου ως το αίτιο όλης αυτής

της επίδειξης ισχύος, καθώς αποτελεί πάρα μόνο μία αφορμή που λειτούργησε ως

επιταχυντής σε μία προβλεπόμενη κατάσταση, την κινεζική προβολή ισχύος στην Ταϊβάν

αλλά και τις ΗΠΑ. Και η εν λόγω προβολή που στόχευε; Στο ότι ο κινεζικός απόλυτος

έλεγχος της λεγόμενης ‘Greater China’115 ήταν πλέον αναπόφευκτος. Οι προσπάθειες

εκφοβισμού φαίνεται να απέδωσαν εώς ένα βαθμό τουλάχιστον, εάν συλλογιστούμε ότι οι

Αμερικανοί ηγέτες είχαν αναγνωρίσει την σημαντικότητα των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων

εκείνη την περίοδο, γεγονός το οποίο προδίδει το πως λαμβάνεται υπόψη η κινεζική ισχύς

από τα γειτονικά κράτη της ΛΔΚ116. Όπως αναφέραμε, η κινεζική επίδειξη ισχύος αφορά και

τα γειτνιάζοντα σε αυτή κράτη και συνιστά προειδοποίηση σε περίπτωση προσβολής των

κινεζικών συμφερόντων στην Ασία.

Η αντιμετώπιση του ζητήματος της Ταϊβάν όχι μόνο δεν έχει αλλάξει αλλά έχει λάβει πιο

δυναμικό και επιθετικό χαρακτήρα. Σε αυτό οφείλεται και η διάσταση του εθνικισμού η

οποία είναι αισθητή τόσο μεταξύ πολιτών όσο και μεταξύ των στρατιωτικών βαθμίδων του

Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA). Φαίνεται πως η Κίνα αποφάσισε να κινηθεί με

βάση πολλές από τις θέσεις του λαϊκού εθνικισμού117 κυρίως σε ευαίσθητα ζητήματα όπως η

Ταϊβάν, με αποτέλεσμα η χάραξη της περιφερειακής στρατηγική να περιλαμβάνει και τον

παράγοντα του εθνικισμού. Η εν λόγω μεταβολή παρατηρείται από το 2007 και εντεύθεν,

έτος που σημάδεψε την ΛΔΚ όταν το Προοδευτικό Κόμμα της Ταϊβάν (το οποίο βρίσκεται

στην εξουσία από το 2001) εξέδωσε κομματικό ψήφισμα για την υιοθέτηση ξεχωριστής

στο The Limits of Coercive Diplomacy, ed. Alexander L. George et. al. (Canada Little: Brown and Company,
2017), 18.
115 Ο όρος Greater China είναι αμφιλεγόμενος και χρησιμοποιείται διαφορετικά μεταξύ των αναλύσεων
διαφόρων ακαδημαϊκών. Αναδύεται από την σύμπλευση του λεγόμενου “China Proper” (οι 18 επαρχίες που
ήλεγχε η Κινεζική Αυτοκρατορία της Δυναστείας των Τσινγκ) και “Outer China” (περιοχές που δεν
βρίσκονταν υπό τον απόλυτο έλεγχο της Αυτοκρατορίας οποίες ήταν, Χονγκ-Κονγκ, Μακάο, Θιβέτ
Τουρκεστάν, Μαντζουρία και λαμβάνονταν ως προέκταση της κινεζικής επικράτειας που ωστόσο μελλόταν
η πρόσδεσή τους στην ενδοχώρα), γεωγραφικά τμήματα που μαζί συγκροτούσαν την Κινεζική
Αυτοκρατορία. Ωστόσο σε πολιτικούς όρους, η ‘Greater China’ πλέον αναφέρεται στην άσκηση πολιτικού
ελέγχου και κυριαρχίας κατά κύριο λόγο στην Ταϊβάν, το Χονγκ-Κονγκ, Μακάο (πλέον εντός κινεζικής
επικράτειας) περιοχές που απαρτίζονται από κινέζους Χαν και διατηρούν τα έντονα κινεζικά πολιτισμικά
χαρακτηριστικά. Βλ. Harry Harding, “The Concept of "Greater China": Themes, Variations and
Reservations”, The China Quarterly, no. 136 (1993): pp. 660-686.
116 Thomas M. Kane, CHINESE GRAND STRATEGY and MARITIME POWER (Abingdon: Routledge, 2016),
70.
117 Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 383.
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εθνικής ταυτότητας πέραν της κινεζικής118. Οι λαϊκές αντιδράσεις ήταν έντονες και σε

πολλές περιπτώσεις υπήρξαν ακραίες, ωστόσο η κινεζική ηγεσία δεν προχώρησε σε

καταπίεση αυτών αλλά φρόντισε να τις εντείνει ακόμη περισσότερο. Ο λαϊκός εθνικισμός

είναι ταυτόχρονα κινητήρια δύναμη και τροχοπέδη για την ΛΔΚ. Από την μία, λειτουργεί

υποστηρικτικά του κράτους όταν πρέπει να ληφθούν δυναμικές αποφάσεις για εδαφικά

ζητήματα (Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ-Κονγκ, Νότια Κινεζική Θάλασσα) ενώ από την άλλη οι

θέσεις των εθνικιστών ξεπερνούν πολλές φορές τα όρια του επιτρεπτού στα πλαίσια

ανάληψης δράσης. Η ΛΔΚ όμως δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει αυτές τις θέσεις καθώς η

ικανοποίηση των κινεζικών εθνικιστικών αιτημάτων της προσδίδει μιας μορφής

νομιμοποίησης119. Βέβαια, στην διεξαγωγή της στρατιωτικής στρατηγικής δεν μπορεί να

αγνοηθεί ο παράγοντας “στρατός” στα πλαίσια των σχέσεων κράτους-στρατού. Ο εθνικισμός

δεν κατακλύζει μόνο τους κινέζους πολίτες αλλά όλες τις βαθμίδες του κινεζικού στρατού με

αποτέλεσμα οι τελευταίοι να ασκούν έντονη επιρροή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και

διαμόρφωσης στρατηγικών. Ιδιαίτερα στην Κρίση του ‘95-’96, ο PLA θεωρούσε την άσκηση

πυραύλων ως την μόνη κατάλληλη μέθοδο εκφοβισμού της Ταϊβάν ενώ την ίδια στιγμή

πιστεύει στην ανάληψη πιο επιθετικής δράσης120. Τα παραπάνω λοιπόν είναι η επιβεβαίωση

της θεωρίας του νεοκλασικού ρεαλισμού σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές παρεμβαίνουσες

μεταβλητές με επίκεντρο ωστόσο το δίπτυχο κράτος-στρατός. Η ΛΔΚ επιζητά έναν τρόπο

χειρισμού του ζητήματος της Ταϊβάν που θα εδράζεται καθαρά στην realpolitik. Αυτό

αποδεικνύεται από την κινεζική απροθυμία για εμπλοκή σε σύρραξη με την Ταϊβάν και την

επιλογή της εξαναγκαστικής διπλωματίας ως μέσο της στρατηγικής της. Όπως αναφέραμε,

τα κράτη δεν είναι “άμυαλοι” επεκτατιστές μόνο και μόνο επειδή συμμετέχουν σε έναν

αδιάκοπο αγώνα για ισχύ. Ζυγίζουν κόστη και οφέλη.

Η ΛΔΚ είναι ανένδοτη στο ζήτημα της Ταϊβάν και το κατέστησε σαφές μέσα από την

Λευκή της Βίβλο πλείστες φορές, εφόσον η χρήση βίας είναι το μέσο που δεσμεύεται να

χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε απόπειρα διαχωρισμού της από την κινεζική επικράτεια121.

Εάν η Κίνα χάσει την Ταϊβάν τότε ενδεχομένως να τεθεί σε κίνδυνο η επιβίωση του

κινεζικού καθεστώτος εφόσον η λαϊκή αντίδραση θα είναι τόσο έντονη που θα αποδώσει

118 Παπασωτηρίου, Η Κίνα από την ουράνια αυτοκρατορία στην ανερχόμενη υπερδύναμη του 21ου αιώνα, 361.
119 Allison, Destined for War: Can America and China escape Thucydides’ Trap?, 122
120 Scobell, “Show of Force: Chinese Soldiers, Statesmen, and the 1995-1996 Taiwan Strait Crisis”, 232-237.
121 China’s National Defence in a New Era, prepared by The State Council Information Office of the
People’s Republic of China, (Beijing, 2019).
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ευθύνες στους οφειλέτες122. Η ανεξαρτησία της Ταϊβάν συγκαταλέγεται στις απειλές για την

εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της ΛΔΚ, και οποιοσδήποτε δρών ενισχύσει την

θέση της πρώτης τότε θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Αυτό έγινε ξεκάθαρο όταν η διοίκηση

Ομπάμα σύναψε συμφωνία ύψους 6,4 δισ. δολάρια για την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Η

Κίνα κατηγόρησε τις ΗΠΑ για εμπλοκή στα εσωτερικά της ζητήματα και προχώρησε άμεσα

στην επιβολή κυρώσεων στις αμερικανικές εταιρείες που ευθύνονταν για την πώληση του

στρατιωτικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα η Αμερικανική ηγεσία να υποκύψει στις πιέσεις

και να ακυρώσει την επόμενη συμφωνία με την Ταϊβάν123.

Η σημερινή κινεζική ηγεσία συνεχίζει να θέτει ως προτεραιότητα την πραγματοποίηση του

λεγόμενου ‘China Dream’ και να προσφέρει την υπόσχεση του κινεζικού μεγαλείου στους

κινέζους πολίτες για να διασφαλίσει το μέλλον του Κόμματος124. Αναπόσπαστο κομμάτι του

‘China Dream’ είναι η ενοποίηση της Ταϊβάν με την ‘μητέρα-γη’. Βέβαια, μπορεί η ΛΔΚ να

δεσμεύεται την χρήση βίας για να ξεπεράσει τυχόν εμπόδια στην επιδίωξη αυτού του

ονείρου σε ό,τι έχει να κάνει με την Ταϊβάν αλλά το casus belli στην προκειμένη λειτουργεί

μόνο σε επίπεδο ρητορικής και όχι πραγματικής ανάληψης δράσης. Εμπειρικά δεν

επαληθεύεται ο συλλογισμός αυτός ακόμη και στις πιο κρίσιμες στιγμές του δίπτυχου Κίνας-

Ταϊβάν, εφόσον η στρατηγική της ΛΔΚ παραμένει υπό όρους εξαναγκαστικής διπλωματίας.

122 Andrew J. Nathan & Andrew Scobell, China’s Search for Security (New York: Columbia University
Press, 2012), 235.
123 Michael Pillsbury, The Hundred Year Marathon, (New York: St. Martin’s Griffin, 2016), 199.
124 Allison, Destined for War: Can America and China escape Thucydides’ Trap?, 121.
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2.4. One Belt, One Road Initiative: Παραπάνω από οικονομικό εγχείρημα

Στα πλαίσια μελέτης της κινεζικής στρατηγικής στην Ασία, δεν μπορούμε να

παραλείψουμε από την ανάλυσή μας έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ευρύτερης

κινεζικής Υψηλής Στρατηγικής, ο οποίος προσδιορίζεται με το όνομα One Belt One Road

Initiative. Το προαναφερθέν εγχείρημα έρχεται να ενισχύσει την αλληγορική τοποθέτηση

του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, η οποία δεν είναι άλλη από την “κοινότητα με

κοινό μέλλον”, καθώς και να επιταχύνει την εκπλήρωση του “Κινεζικού Ονείρου” για εθνική

αναγέννηση125. Οι επίσημοι του κόμματος ουσιαστικά τονίζουν την ανάγκη επιδίωξης των

εθνικών συμφερόντων στα πλαίσια διακρατικής συνεργασίας καθώς μόνο μια “κοινότητα με

κοινό μέλλον” (community with a shared future) θα καταφέρει να ευημερήσει126. Θα

μπορούσαμε να προβούμε στο εξής συμπέρασμα μέσω της εν λόγω δήλωσης, η Κίνα

αναφέρεται σε μία άνοδο του τύπου “win-win”127. Με άλλα λόγια, η άνοδος της Κίνας δεν

πρέπει να εκλαμβάνεται ως παίγνιο μηδενικού αθροίσματος από τα περιφερειακά κράτη,

αλλά ως ευκαιρία για συνεργασία αμοιβαίου κέρδους. Όλοι θα κερδίσουν από την άνοδό της

και γι’ αυτό φροντίζει να το κάνει ξεκάθαρο ούτως ώστε να κατευνάσει όσο το δυνατόν

περισσότερο τις ανησυχίες των γειτονικών κρατών. Η Κίνα έχει ανάγκη την συνεργασία με

τα υπόλοιπα ασιατικά κράτη, όπως και αυτά χρειάζονται τα “αγαθά” που προσφέρει η ίδια.

Η αναβίωση του Δρόμου του Μεταξιού λειτουργεί με βάση τις επιταγές της θεωρίας μας

και μάλιστα επιβεβαιώνει τις υποθέσεις της όπως αυτές σχηματίστηκαν στο προηγούμενο

κεφάλαιο. Οι μεγάλες δυνάμεις χρειάζονται πλούτο για να αναπτύξουν τις στρατιωτικές τους

ικανότητες, και για να κερδίσει τον τίτλο του ‘περιφερειακού ηγεμόνα’ η Κίνα οφείλει να

αυξήσει την οικονομική της ισχύ για να τροφοδοτήσει την στρατιωτική της ισχύ128. Η

στρατηγική του OBOR στοχεύει ακριβώς σε αυτό. Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο έρχεται στο

προσκήνιο τον Σεπτέμβριο του 2013 όταν ο νέος ηγέτης του ΚΚΚ, Xi Jinping, επισκέπτεται

το Καζακστάν και ανακοινώνει το Silk Road Economic Belt ενώ λίγο αργότερα στην

125 Andrew S. Erickson, “China”, στο Comparative Grand Strategies, ed. Thierry Balzacq, Peter
Dombrowski & Simon Reich, 83-84.
126 The State Council Information Office The People’s Republic of China, “Community with a Shared
Future”, China.org.cn, March 16, 2018, http://english.scio.gov.cn/2018-03/16/content_50714966.htm
127 Yang Xiaoping, “The ‘Belt and Road’ Initiative: Building a China-South Asian Security Community” στο
China’s Global Rebalancing and the New Silk Road, ed. B. R. Deepak (Singapore: Springer, 2018), 44.
128 Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, 151-155.

http://english.scio.gov.cn/2018-03/16/content_50714966.htm
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Ινδονησία το Maritime Silk Road129. Αυτός ο Νέος Δρόμος του Μεταξιού θα περιλαμβάνει

την κατασκευή των κατάλληλων υποδομών, όπως σιδηροδρομικών δικτύων, αγωγών και

λιμανιών, που θα συνδέουν την Κίνα με ολόκληρη την Ν.Α και Ν. Ασία, την Αν. Αφρική και

την Μεσόγειο130. Με αυτόν τον τρόπο εκπληρώνονται πολλοί από από τους στρατηγικούς

στόχους της Κίνας ιδιαίτερα στο υπερ-σύμπλεγμα της Ασίας, καθώς της δίνει την ευκαιρία

να αποκτήσει οικονομικούς συνεργάτες οι οποίοι, μέσω του ανεμπόδιστου εμπορίου πλέον,

θα της παρέχουν τους πόρους που χρειάζεται για να συνεχίσει την ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα

θα μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην Ασία131. Η εφαρμογή του ‘νέου δρόμου του

μεταξιού’ απομακρύνει την Κίνα από την υψηλή στρατηγική του ‘low profile’ που υιοθετούν

αρχικά ο Deng Xiaoping και οι επόμενοι διάδοχοί του πριν τον Xi Jinping, ο οποίος επιθυμεί

να εκμεταλλευτεί όλες τις ευκαιρίες του 21ου αιώνα και να ‘επιβάλει’ τα κινεζικά εθνικά

συμφέροντα εμμέσως, προσπαθώντας να πείσει τα κράτη ότι ένα τέτοιου είδους διπλωματικό

εγχείρημα είναι προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι το

σχέδιο του OBOR, μεταξύ άλλων, αποτελεί μία μετατόπιση της στρατηγικής της ΛΔΚ στην

Ασία σηματοδοτώντας την υιοθέτηση μιας πιο δυναμικής συμπεριφοράς132.

129 Yong Wang, “Offensive for Defensive: The Belt and Road Initiative and China’s New Grand Strategy”,
The Pacific Review 29, no. 3 (2016): 456, doi:10.1080/09512748.2016.1154690.
130 William A Callahan, “China’s “Asia Dream”: The Belt Road Initiative and the new regional order”, Asian
Journal of Comparative Politics 1, no. 3 (2016): 236-237, https://doi.org/10.1177/2057891116647806.
131 Xue Gong, “The Belt & Road Initiative and China’s Influence in the Southeast Asia”, The Pacific Review
32, no. 4 (2019): 637, doi:10.1080/09512748.2018.1513950.
132 Wang Dong, “Two Asias? China’s Rise, Dual Structure, and the Alliance System in East Asia” στο
Strategic Adjustment and the Rise of China, Power and Politics in East Asia, ed. Robert S. Ross and Øystein
Tunsjø, (New York: Cornell University Press, 2017), 109.

https://doi.org/10.1177/2057891116647806
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Εικόνα 12.

Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρέπει να αγνοηθεί και ο εσωτερικός παράγοντας που

αφορά τις σχέσεις κράτους-κοινωνίας, ο οποίος συνιστά μία από τις δυναμικές που έφεραν

στο προσκήνιο το σχέδιο του OBOR. Η νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος της

Κίνας εδράζεται και στην παροχή συνεχόμενης οικονομικής ανάπτυξης στους κινέζους

πολίτες133, επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κινεζική ηγεσία να εκπληρώνει τις

επιθυμίες του πληθυσμού για να κερδίζει την στήριξη που χρειάζεται τόσο για να παραμείνει

στην εξουσία όσο και για να φέρει εις πέρας αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής. Άρα,

επιβεβαιώνεται σε αυτό το σημείο και η δεύτερη θεωρία μας.

Οι οικονομικοί διάδρομοι που περιλαμβάνονται στο χερσαίο κομμάτι του OBOR είναι

εξαιρετικής σημασίας για την ΛΔΚ, συγκεκριμένα οι Διάδρομοι Κίνα-Πακιστάν και

Μπαγκλαντές-Κίνα-Ινδία-Μυανμάρ θα συμβάλλουν στην μείωση της εξάρτησής της από τα

Στενά Μαλάκκα και κατά συνέπεια θα έχει την δυνατότητα να αποφύγει οποιαδήποτε

διακοπή στο εμπόριο134. Όσον αφορά το θαλάσσιο κομμάτι του OBOR, Maritime Silk Road,

αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή εμπορικών λιμανιών στα συμμετέχοντα κράτη και την

ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων υποδομών. Μέσω του Θαλάσσιου Δρόμου του Μεταξιού

εξασφαλίζει την κατασκευή πολυάριθμων λιμανιών στις χώρες της Ν. Ασίας που βλέπουν

133 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Η Κίνα Από Την Ουράνια Αυτοκρατορία Στην Ανερχόμενη Υπερδύναμη Του
21ου Αιώνα, 359.
134 Weifeng Zhou, and Mario Esteban, “Beyond Balancing: China’s Approach towards the Belt and Road
Initiative”, Journal of Contemporary China 27, no. 112 (2018): 492, doi:10.1080/10670564.2018.1433476.
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στον Ινδικό Ωκεανό. Άρα, η ΛΔΚ θα έχει την δυνατότητα να αυξήσει μελλοντικά την

στρατιωτική παρουσία της στα εν λόγω λιμάνια με πρόφαση την προστασία του εμπορίου

που διενεργείται εντός του Δρόμου του Μεταξιού, χωρίς ωστόσο να έχουν την δυνατότητα

τα κράτη που φιλοξενούν αυτά τα λιμάνια να φέρουν αντιρρήσεις καθώς πλέον θα έχουν

δεσμευτεί απέναντι στην Κίνα μετά την συμφωνία τους να ενταχθούν στο σχέδιο του OBOR.

Συχνά, στην βιβλιογραφία τα λιμάνια αυτά αναφέρονται με τον όρο ‘String of Pearls’ και

ορίζονται ως η κινεζική στρατηγική για την δημιουργία λιμανιών στον Ινδικό Ωκεανό. Τα

λιμάνια αυτά θα λειτουργήσουν ως στήριγμα για την Κίνα προκειμένου να δημιουργήσει

στρατηγικούς δεσμούς με τα κράτη που βλέπουν στον Ινδικό Ωκεανό, γεγονός που θα της

επιτρέψει να εξασφαλίσει την παρουσία της κατά μήκος αυτού του θαλάσσιου κομματιού135.

Ήδη πραγματοποιήθηκε αυτό μέσα από τις συμφωνίες που συμπεριλάμβανε το σχέδιο του

OBOR. Τα λιμάνια είναι ναι μεν εμπορικού σκοπού αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι

το πρώτο βήμα για διεθνή κινεζική παρουσία έχει γίνει. Είναι θέμα χρόνου εάν τα εμπορικά

λιμάνια θα εξελιχθούν σε ναυτικές βάσεις. Η Κίνα έχει ανάγκη τη ναυτική ισχύ για να

καταστεί περιφερειακός ηγεμόνας.

Οι διαστάσεις του Νέου Δρόμου του Μεταξιού δεν περιορίζονται μόνο στην οικονομική

σφαίρα και θα ήταν λάθος να πιστέψουμε σε οτιδήποτε ανάλογο όσο απόλυτο και να

ακούγεται. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να αμφισβητούμε με ολοκληρωτικό τόνο την

ύπαρξη του όρου “String of Pearls” με το επιχείρημα ότι μία τέτοια στρατηγική δεν θα ήταν

χρηστική για την ΛΔΚ136. Η Κίνα μπορεί να μην κατασκευάζει στρατιωτικές υποδομές στα

λιμάνια που αναφέραμε αλλά έχει την ευχέρεια να εισέρχεται στις χώρες αυτές όποτε το

κρίνει απαραίτητο και να καθοδηγεί την λειτουργία των λιμανιών. Από την στιγμή που

υπογράφουν τα λεγόμενα ‘μνημόνια’ του OBOR, τα εκάστοτε κράτη δέχονται την κινεζική

παρουσία εντός της επικράτειάς τους, έτσι δεν πρέπει να απορρίπτουμε το ενδεχόμενο πως

τα κράτη αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως ‘επιτηρητές (monitors)’ προς όφελος της Κίνας στον

Ινδικό Ωκεανό, τουλάχιστον ανεπίσημα. Ο Shen Dingli, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο

Πανεπιστήμιο της Fundan, τονίζει πως η Κίνα έχει κάθε δικαίωμα να χτίσει στρατιωτικές

135 Harsh V Pant, “China Shakes Up the Maritime Balance in the Indian Ocean” Strategic Analysis 36, no. 3
(2012): 365, doi:10.1080/09700161.2012.670447.
136 Το συγκεκριμένο επιχείρημα αναπτύσσεται ενδελεχώς στην ανάλυση του Jonathan Dixon “From “Pearls”
to “Arrows”: Rethinking the “String of Pearls” Theory of China's Naval Ambitions”. Βλ. Jonathan Dixon,
“From “Pearls” to “Arrows”: Rethinking the “String of Pearls” Theory of China's Naval Ambitions”,
Comparative Strategy 33, no. 4 (2014): pp. 389-400 https://doi.org/10.1080/01495933.2014.941730.

https://doi.org/10.1080/01495933.2014.941730
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βάσεις για να προστατέψει τα συμφέροντά της και να προωθήσει την παγκόσμια ειρήνη.

Είναι απαραίτητο για την ΛΔΚ να ακολουθήσει την στρατηγική των στρατιωτικών

βάσεων.137

Το σχέδιο του Νέου Δρόμου του Μεταξιού έχει υποχθόνιο στόχο και αυτός είναι η

βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων μεταφορών τα οποία όχι μόνο θα συνδράμουν

σε ένα πιο γρήγορο και εύκολο εμπόριο με τα άλλα κράτη, αλλά θα ενισχύσουν την

‘εφοδιαστική (logistical)’ ικανότητα της Κίνας και σε στρατιωτικά πλαίσια. Με

σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας που θα ενώνουν την ενδοχώρα με πλήθος χωρών, η ΛΔΚ

θα έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί αυτά τα δίκτυα για να στηρίξει δυνητικές

στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας ουσιαστικά τόσο την άμυνά της όσο και την

ικανότητα διεξαγωγής επιθέσεων.

Ο Νέος Δρόμος του Μεταξιού αποτελεί μία εκ των πολλών διαστάσεων της κινεζικής

περιφερειακής στρατηγικής στην Ασία και λειτουργεί ως εργαλείο για την αντιμετώπιση των

περιφερειακών προκλήσεων ενώ παράλληλα αναζωπυρώνει τις ήδη υπάρχουσες εντάσεις

στις σχέσεις της με διάφορα ασιατικά κράτη όπως είναι η Ινδία. Σε επόμενο κεφάλαιο θα

πραγματοποιήσουμε διεξοδική ανάλυση και παρουσίαση στοιχείων αναφορικά με τις

προκλήσεις αυτές. Η Κίνα δεν διαφέρει από τις υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις και θα ήταν

επικίνδυνο να βασιστούμε σε φιλελεύθερους στοχασμούς για να εξηγήσουμε την άνοδό της.

2.5. Περιφερειακοί Οργανισμοί

Στόχος του εν λόγω υπο-κεφαλαίου είναι να απαντήσει σε 2 κομβικά ερωτήματα που

προκύπτουν όταν πραγματοποιούμε τον συνειρμό μεταξύ Κινέζικης περιφερειακής

στρατηγικής και περιφερειακών οργανισμών και θεσμών. Τι είναι αυτό που ώθησε την

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας στην ανάληψη διπλωματικών πρωτοβουλιών στην βάση της

πολυμερούς συνεργασίας; Ποια η στρατηγική της εντός αυτού του πλαισίου; Ξεκινώντας την

διαδικασία απάντησης στα παραπάνω ερωτήματα θα διαλευκάνουμε το τοπίο σχετικά με μία

εκ των όψεων της κινεζικής περιφερειακή στρατηγικής, η οποία αφορά τους περιφερειακούς

οργανισμούς και θεσμούς. Για να ορίσουμε το σημείο εκκίνησης της μελέτης μας

αναφερόμαστε σε μία αρχική τοποθέτηση, τα κράτη μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς

137 Shen Dingli, “Don’t Shun the Idea of Setting up Overseas Military Bases” China.org.cn, 28 Jan. 2010,
www.china.org.cn/opinion/2010-01/28/content_19324522_3.htm.
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οργανισμούς προσπαθούν να αναδείξουν τον “ανοικτό” τους χαρακτήρα138. Πράγματι, είναι

προφανής τόσο ο τονισμός όσο και η έμφαση του “ανοικτού” χαρακτήρα της ΛΔΚ από την

κινεζική ελίτ ιδιαίτερα στα γειτονικά κράτη προκειμένου να προβάλει τον πλήρη

εναρμονισμό του κράτους με τις αρχές της ‘Ειρηνικής Ανάπτυξης’. Για το Κομμουνιστικό

Κόμμα της Κίνας, η πειθώ των ασιατικών κρατών αναφορικά με τις ‘καλές’ προθέσεις της

ΛΔΚ μπορεί να επιτευχθεί και μέσω της στρατηγικής χρήσης των περιφερειακών

οργανισμών και θεσμών. Επομένως, για να δούμε ακριβώς αυτή την στρατηγική χρήση θα

χρειαστεί να ανατρέξουμε στις πρώτες ενδείξεις αλλαγής της κινεζικής περιφερειακής

διπλωματίας στο ζήτημα των περιφερειακών οργανισμών.

Με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και το συνεπαγόμενο τέλος του διπολικού διεθνούς

συστήματος, η κινεζική ελίτ παρακολουθεί στενά αυτή την μετάβαση σε μια νέα εποχή της

οποίας θεωρεί πως κύριο χαρακτηριστικό θα είναι ο πολυπολισμός139, και έτσι οδηγείται

στην απόφαση τόνωσης της διάδρασής της με τους περιφερειακούς θεσμούς για δύο λόγους.

Αρχικά, συνδέουν την πολυπολικότητα με την έννοια της πολυμέρειας υπό το πρίσμα ότι η

συμμετοχή σε πολυμερείς θεσμούς είναι ζωτικής σημασίας για την διασφάλιση των

κινεζικών συμφερόντων. Δεύτερον, νιώθοντας ανασφάλεια και αβεβαιότητα για τις

αμερικανικές προθέσεις στην Ασία ενώ παράλληλα εξετάζοντας το ενδεχόμενο σύμπλευσης

των γειτονικών κρατών με την Δύση, η κινεζική ηγεσία δεν μπορεί παρά να προβεί σε

ενδυνάμωση των σχέσεών της με τα γειτνιάζοντα κράτη140. Οι περιφερειακοί οργανισμοί

λοιπόν, παρουσιάζονται ως ευκαιρία. Επομένως, σε αυτό το σημείο παρατηρούμε ότι οι

συστημικές πιέσεις καθοδηγούν την κινεζική περιφερειακή στρατηγική και οφείλουμε να

τονίσουμε πως οι περιφερειακοί οργανισμοί έρχονται να λειτουργήσουν ως εργαλείο στην

υπηρεσία της κινεζικής στρατηγικής στο υπερ-σύμπλεγμα της Ασίας.

Είναι εξαιρετικής σημασίας για την ΛΔΚ να καταφέρει να πείσει τα γειτονικά κράτη πως η

ίδια αποτελεί ‘προϋπόθεση’ και όχι εχθρό της περιφερειακής ασφάλειας, γι’ αυτό φροντίζει

να προωθεί την πολυμέρεια και την συνεργασία141. Το μήνυμα που επιθυμεί να περάσει είναι

138 Honghua Men, China’s Grand Strategy: A Framework Analysis (Singapore: Peking University Press and
Springer Nature, 2010), 134.
139 Carla P. Freeman, “China’s ‘regionalism foreign policy’ and China-India relations in South Asia”,
Contemporary Politics 24, no. 1 (2018): 85, https://doi.org/10.1080/13569775.2017.1408168.
140 Ibid.
141 Mark Beeson & Fujian Li, “China’s Place in Regional and Global Governance: A New World Comes Into
View”, Global Policy 7, no.4 (2016): 496.
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το εξής, μόνο η συνεργασία με την ΛΔΚ θα αποδώσει, μόνο εκείνη έχει την δυνατότητα να

εγγυηθεί ένα περιβάλλον ασφάλειας. Ωστόσο, για να καταστεί κάτι τέτοιο εφικτό, η Κίνα

οφείλει να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα μέσα στην διάθεσή της, και ο συγκεκριμένος ρόλος

ταιριάζει απόλυτα στην οικονομική της ισχύ, η οποία συνέβαλε και συμβάλλει καθοριστικά

στην “πρόοδο” που έχει σημειώσει το κράτος στους περιφερειακούς οργανισμούς. Με άλλα

λόγια, “εργαλειοποιεί” την ισχύ αυτή για να ασκήσει επιρροή τόσο στα γειτονικά κράτη όσο

και στους ίδιους τους περιφερειακούς οργανισμούς και θεσμούς142. Ένα πρώτο παράδειγμα

αποτελεί η σύσταση της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας συν 3 (ASEAN+3-APT)

με την έκρηξη της Ασιατικής χρηματοπιστωτικής κρίσης το 1997, του οποίου αρχιτέκτονες

υπήρξε μεταξύ άλλων και η Κίνα, και είχε ως στόχο την εμβάθυνση της οικονομικής

συνεργασίας στην περιοχή της Ανατολικής Ασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της

κρίσης143. Έκτοτε εντάσσεται στα σχέδια της Κίνας η πολιτική των Συμφωνιών Ελεύθερου

Εμπορίου-Free Trade Agreements (FTAs). Οι συμφωνίες προσφέρουν πρόσβαση σε εμπόριο

χωρίς δασμούς, έτσι τον Ιανουάριο του 2012 εγκαθιδρύεται και επίσημα η Ζώνη Ελευθέρων

Συναλλαγών ASEAN-Κίνας (ACFTA)144. Βέβαια, η ACFTA είναι ένα αρκετά δαπανηρό

εγχείρημα από πλευράς ΛΔΚ, λόγω της προφανούς ασυμμετρίας μεταξύ των οικονομιών της

Κίνας και των υπολοίπων κρατών-μελών της ASEAN, αλλά η αξία αυτού δεν θα πρέπει να

παραλείπεται εφόσον εντάσσεται στα πλαίσια προσπάθειας κατευνασμού των εντάσεων ενώ

παράλληλα λειτουργεί και ως μηχανισμός καθησυχασμού των ανασφαλειών που έχουν

προκύψει από την άνοδό της145.

Επομένως, διαπιστώνουμε από τα παραπάνω πως η ενισχυμένη κινεζική συμμετοχή σε

πολυμερείς θεσμούς αποδίδεται στην εφαρμογή της εξής τακτικής, την διάψευσης της

δυτικής τοποθέτησης υπό την φράση ‘Κινεζική Απειλή’ (The China Threat)146. Μία τέτοια

142 Ibid., 495.
143ASEAN Secretariat Information Paper, “Overview of ASEAN Plus Three Cooperation”, April 2020.
144 Men, China’s Grand Strategy: A Framework Analysis, 167.
145 Tilman Pradt, China’s New Foreign Policy: Military Modernisation, Multilateralism and the ‘China
Threat’ (Switzerland: Springer Nature, 2016), 120.
146 Στην δυτική βιβλιογραφία, η ‘Κινεζική Απειλή’ παρουσιάζεται συχνά και αναφέρεται στην ανάδυση της
Κίνας και την αυξανόμενη οικονομική και στρατιωτικής της ισχύ, γεγονός το οποίο αποτελεί απειλή για τα
αμερικανικά συμφέροντα και κατ’ επέκταση για όλο τον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχουν και οι ακαδημαϊκοί οι
οποίοι αρνούνται την ύπαρξη της παραπάνω αντίληψης με το επιχείρημα ότι συνιστά υπερβολή ένας τέτοιος
χαρακτηρισμός. Μάλιστα, προβλέπουν πως η Κίνα και οι ΗΠΑ θα οδηγηθούν σε στενή συνεργασία για την
διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, συνεργασία η οποία θα λάβει την μορφή
θεσμοποιημένης σχέσης, ενώ από την άλλη ισχυρίζονται πως το συγκριτικό πλεονέκτημα της ΛΔΚ υπό
στρατιωτικούς και οικονομικούς όρους δεν θα χρησιμοποιηθεί εις βάρος των γειτονικών της κρατών.
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τοποθέτηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει την ανάδυση ενός εξισορροπητικού μηχανισμού

έναντι της ΛΔΚ147, γεγονός το οποίο προσπαθεί να αποφύγει η Κίνα και που την οδήγησε

στην απόφαση υιοθέτησης και προώθησης της ρητορικής της ‘Ειρηνικής Ανάπτυξης’. Ήδη

φαίνεται πως οι προσπάθειές της να εμποδίσει αυτό το σενάριο έχουν αποδώσει σε

αξιοσημείωτο βαθμό. Η ASEAN απέτυχε στην χρήση θεσμών για την συμμόρφωση της

κινεζικής συμπεριφορά στο ζήτημα της Νότιας Θάλασσα της Κίνας148. Αυτό είναι πασιφανές

με την συμφωνία Κίνας-ASEAN υπό το όνομα Declaration on the Conduct of Parties in the

South China Sea το 2002, με βάση το οποίο τα εμπλεκόμενα μέρη ‘δεσμεύονταν’ τον

σεβασμό της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)149.

Ωστόσο, η εκάστοτε συνθήκη έχει παραμείνει απλώς ένα έγγραφο χωρίς πραγματική

νομιμότητα για την ανάληψη δράσης150. Η κινεζική επιθετική συμπεριφορά συνεχίζεται στην

Νότια Θάλασσα της Κίνας, όπως θα δούμε σε παρακάτω υπο-κεφάλαιο, και κανένας

περιφερειακός θεσμός δεν κατάφερε να την οριοθετήσει ακριβώς γιατί το χάσμα ισχύος

μεταξύ ΛΔΚ και ασιατικών κρατών είναι αρκετά μεγάλο, ενώ στην περίπτωση της Ιαπωνίας

το δόγμα αποστρατιωτικοποίησης που βρίσκεται σε ισχύ από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου

Πολέμου επίσης αποτελεί τροχοπέδη στην διαδικασία αναχαίτισης της Κίνας.

Άρα, οι 3 άξονες της στρατηγικής μέσω των περιφερειακών οργανισμών είναι:

1. Ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας προς όφελος της εθνικής της ασφάλειας.

2. Διευθέτηση των ζητημάτων των εδαφικών της διεκδικήσεων προς όφελός της.

3. Υπακοή στους όρους της, σεβασμός στα κρατικά συμφέροντα.

Ένα γεγονός έρχεται να ενδυναμώσει την τάση της ΛΔΚ προς περιφερειακή συνεργασία από

το 2011 και εντεύθεν, και αυτό είναι η λεγόμενη πολιτική εξισορρόπησης του Αμερικανού

Προέδρου Ομπάμα στην Ασία (US Pivot to Asia). Η ανταπόκριση της Κίνας ήταν άμεση και

αποφασιστική. Προχωρεί σε αναβάθμιση της περιφερειακής συνεργασία και τοποθετεί στο

Ωστόσο, παρατηρούμε ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν επιβεβαιώνεται και αν μη τι άλλο, αποδείχτηκε
ακριβώς το αντίθετο. Βλ. Emma V. Bloomfield, “Perceptions of Danger: The China threat theory”, Journal
of Contemporary China 12, no. 35 (2003): pp. 265-284, https://doi.org/10.1080/1067056022000054605.
147 Όπως η πιθανότητα θεσμικής εξισορρόπησης από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ASEAN. Βλ. Κυριάκος
Μικέλης και Δημήτρης Στροίκος, “Μεταξύ Ηγεμονίας και Περιφερειοποίησης: Η εξέλιξη της ASEAN και
της Περιφερειακής Συνεργασίας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο” στο Η Διεθνής
Συνεργασία σε Οικουμενικό και Περιφερειακό Επίπεδο: Οι Διεθνείς Θεσμοί σε Κίνηση, επιμ. Κυριάκος
Μικέλης και Δημήτρης Στροίκος (Αθήνα: Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, 2011), 234.
148 Zhen Han & T.V. Paul, “China’s Rise and Balance of Power Politics”, The Chinese Journal of
International Politics 13, no. 1 (2020): 9, doi: 10.1093/cjip/poz018.
149 Pradt, China’s New Foreign Policy: Military Modernisation, Multilateralism and the ‘China Threat’, 8.
150 Ibid., 121.

https://doi.org/10.1080/1067056022000054605
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προσκήνιο δύο διπλωματικά εγχειρήματα, την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και

Υποδομών (AIIB) και τον Νέο Δρόμο του Μεταξιού (OBOR)151. Το έτος 2013, έρχεται στο

προσκήνιο μια νέα πρόταση οικονομικού περιεχομένου η οποία θα προσφέρει στην Κίνα

πληθώρα ευκαιριών να αναπτύξει περαιτέρω την επιρροή της στο υπερ-σύμπλεγμα της

Ασίας και να αντιμετωπίσει την, μέχρι τότε, ισχυρή αμερικανική παρουσία. Το Φθινόπωρο

του 2013 λοιπόν, ο Xi Jinping μαζί με τον Πρωθυπουργό της ΛΔΚ Li Keqiang σε ταξίδι τους

στην ΝΑ Ασία προτείνουν την ίδρυση ενός νέου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, την

Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών (AIIB-Asian Infrastructure Investment

Bank)152. Ο στόχος της AIIB είναι να προσφέρει οικονομική βοήθεια στις χώρες της Ασίας

που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες, παρέχοντας δάνεια χωρίς προϋποθέσεις153. Πρόκειται για

ένα πολύ δυναμικό οικονομικό εγχείρημα, που ανταποκρίνεται πλήρως στην υψηλή

στρατηγική του Xi και θα λειτουργήσει ως εργαλείο για την κατασκευή του νέου δρόμου του

μεταξιού. Η AIIB, προσφέρει κεφάλαιο σε όποιον ενδιαφέρεται, με αντάλλαγμα την υπακοή

και των σεβασμό των κινεζικών συμφερόντων. Μέσω της AIIB, η Κίνα έχει την δυνατότητα

να ‘οικοδομήσει’ μια πολιτική κοινότητα η οποία θα απαρτίζεται από κράτη που θα έχουν

πάντοτε ψηλά στην πολιτική τους ατζέντα τα κινεζικά εθνικά συμφέροντα154. Ουσιαστικά, η

Κίνα στοχεύει στην ‘απορρόφηση’ των ασιατικών οικονομιών και στην παρεμπόδιση της

Αμερικανικής επιρροής στην περιοχή, ενώ την ίδια στιγμή προσπαθεί να αναδείξει τις

“καλές” προθέσεις της. Τρία χρόνια αργότερα από την εγκαθίδρυση της AIIB και την

παρουσίαση του OBOR, το 2016 έρχεται η υπογραφή του Trans-Pacific Partnership (TPP)

μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας, ενός εγχειρήματος με παρόμοιο περιεχόμενο με τον Νέο Δρόμο

του Μεταξιού ίσως και μία ‘απάντηση’ στις κινεζικές θεσμικές πρωτοβουλίες. Όμως, η

αποχώρηση του Αμερικανού Προέδρου Trump από την εν λόγω συνεργασία αφήνει την

Ιαπωνία αντιμέτωπη με την αύξηση των ταριφών και κατά συνέπεια αναγκάζεται στην

τήρηση ηπιότερης στάσης απέναντι στην Κίνα.

151 Ο Νέος Δρόμος του Μεταξιού έχει αναλυθεί εκτενώς σε προηγούμενο υποκεφάλαιο. Stephen N. Smith,
“Harmonizing the periphery: China’s neighborhood strategy under Xi Jinping”, The Pacific Review (2019):
8-10, DOI: 10.1080/09512748.2019.1651383.
152 Ibid., 9.
153 Lukas K. Danner, China’s Grand Strategy. Contradictory Foreign Policy? (Cham: Palgrave Macmillan,
2018), 126-8.
154 Alexander Cooley, “Tending the Eurasian Garden: Russia, China and the Dynamics of Regional
Integration and Order” στο SINO-RUSSIAN Relations in the 21st Century, ed. Jo Inge Bekkevold & Bobo Lo
(Cham: Springer International Publishing), 114.
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Η ανάληψη ηγετικού ρόλου στην Ασία είναι αυτό που επιδιώκεται από την ΛΔΚ μέσω της

διάδρασής της με τους περιφερειακούς οργανισμούς. Τους χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο ως

‘φόρουμ’ για την διασφάλιση των κρατικών συμφερόντων και για να πραγματοποιεί ενός

τύπου επίδειξης ισχύος. Θέλει να ξεκαθαρίσει ότι η ίδια αποτελεί σημαντικό παίκτη στο

υπερ-σύμπλεγμα και γι’ αυτό δεν θα πρέπει να αγνοούνται οι επιθυμίες της εφόσον μόνο με

την δική της συμβολή έχουν την πολυτέλεια τα γειτονικά κράτη να απολαμβάνουν ένα

περιφερειακό καθεστώς ασφάλειας. Στοχευμένη ήταν λοιπόν, η δήλωση του Xi Jinping ‘Asia

is for Asians’155, υπό την έννοια ότι η ασφάλεια της Ασίας θα καθορίζεται από του Ασιάτες

για τους Ασιάτες, απορρίπτοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπλοκή οποιασδήποτε εξωτερικής

δύναμης στα τεκταινόμενα της Ασίας. Ωστόσο για να γίνει σαφής η παραπάνω δήλωση,

απαιτείται η προσφυγή στην πολυμέρεια το οποίο της το προσφέρουν τόσο οι περιφερειακοί

οργανισμοί όσο και η οικονομική της ισχύ, εφόσον μπορεί να την χρησιμοποιήσει για να

δημιουργήσει τους δικούς της θεσμούς, ενώ παράλληλα το στρατιωτικό της συγκριτικό

πλεονέκτημα την καθιστούν ‘αξιοσέβαστη’ δύναμη από τα υπόλοιπα ασιατικά κράτη.

155 Beeson and Li, “China’s Place in Regional and Global Governance: A New World Comes Into View”,
4.
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Κεφάλαιο 3ο: Περιφερειακές Προκλήσεις

3.1. Η.Π.Α.

Μεταξύ όλων των προκλήσεων που παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο, οι ΗΠΑ

συνιστούν την μεγαλύτερη απειλή στην κινεζική ασφάλεια και κατ’ επέκταση στρατηγική.

Από τότε που η Αμερικανική ηγεσία αποφάσισε να εμπλακεί στα τεκταινόμενα της Ασιατικής

ηπείρου, με την επιβολή της Πολιτικής των Ανοιχτών Θυρών156 και καθόλη την διάρκεια του

Ψυχρού Πολέμου, οι σχέσεις μεταξύ των δύο υπήρξαν ακανθώδεις με ελάχιστες βελτιώσεις.

Ωστόσο, με την έλευση του 21ου αιώνα εώς και σήμερα, κάνουμε λόγο για στρατηγικό

ανταγωνισμό ο οποίος πηγάζει από την φύση της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων. Με άλλα

λόγια, οι ηγεμονικές φιλοδοξίες της ΛΔΚ στην Ασία έρχονται αντιμέτωπες με την υπέρτατη

προτεραιότητα της καθιερωμένης δύναμης: υπεράσπιση του status quo και αποτροπή άλλων

δυνάμεων να ηγεμονεύσουν στο σύστημα.

Έχει απόλυτη λογική για ποιο λόγο η ΛΔΚ δεν επιθυμεί τις αμερικανικές δυνάμεις στην

περιοχής της, και θα κάνει τα πάντα για να τις απομακρύνει όπως ακριβώς συνέβη με τις ΗΠΑ

και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις157. Εφόσον οι ΗΠΑ ενισχύουν τόσο τις συμμαχίες τους στην

περιοχή Ασίας-Ειρηνικού όσο και τις στρατιωτικές τους ικανότητες158, η ΛΔΚ θα συνεχίζει

την επιθετική της πολιτική λόγω της πίεσης που αισθάνεται159. Χαρακτηριστική είναι η

δήλωση ενός κινέζου συνταξιούχου ναυάρχου, ο οποίος παρομοιάζει το αμερικανικό ναυτικό

στην περιοχή ως εγκληματία που περιφέρεται έξω από το κατώφλι ενός σπιτιού μιας

οικογένειας160. Είναι προφανές πως η Washington στοχεύει σε ανάσχεση και εξισορρόπηση

της ΛΔΚ161, οι κινέζοι το αναγνωρίζουν αυτό βλέποντας ωστόσο την Ασία υπό το πρίσμα του

Ψυχρού Πολέμου με το δίπολο να διαμορφώνεται στην μία από τις ΗΠΑ-Ιαπωνία-Ν. Κορέα

156 Η ‘Πολιτική των Ανοιχτών Θυρών’ (Open-Door policy) επιβλήθηκε στην Κίνα το 1899 για να μπορούν
και ξένες δυνάμεις να ορίζουν σφαίρες επιρροής προκειμένου η εκμετάλλευση της κινεζικής ενδοχώρας να
μην περιορίζεται στις τότε δυνάμεις που είχαν ήδη διεισδύσει στην Κίνα (Μ. Βρετανία, Ιαπωνία, Γερμανία,
Γαλλία, Ρωσία). Βλ. Robert Bickers, Out of China: How the Chinese Ended the Era of Western Domination,
(Massachusetts: Harvard University Press, 2017), 42.
157 Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 371.
158 China’s National Defense in a New Era, 4.
159 Rodion Ebbighausen, “Mearsheimer: ‘The US won’t tolerate China as peer competitor’”, Deutsche Welle,
September 23, 2020, https://www.dw.com/en/chinas-rise-and-conflict-with-us/a-55026173
160 “Naked Aggression: China and America spar at sea”, The Economist, March 22, 2021,
https://www.economist.com/asia/2009/03/12/naked-aggression
161 Gong Keyu, “China in an Evolving Northeast Asia: Roles and Contributions”, China Quarterly of
International Strategic Studies 6, no.1 (2020): 55, DOI: 10.1142/S2377740020500062.

https://www.dw.com/en/chinas-rise-and-conflict-with-us/a-55026173
https://www.economist.com/asia/2009/03/12/naked-aggression
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και στην άλλη από τις Κίνα-Β. Κορέα-Ρωσία162. Η εν λόγω οπτική δεν θεωρείται

αδικαιολόγητη. Οι ΗΠΑ αυτήν την στιγμή διατηρούν στρατιωτικές βάσεις στην Ιαπωνία (δύο

ναυτικές), στις Φιλιππίνες, στην Σιγκαπούρη (U.S. Pacific Command), στην Ν. Κορέα

(αεροπορική βάση)163 και δεδομένης της ικανότητας των αμερικανικών βαλλιστικών

πυραύλων διακινδυνεύεται ακόμη και η ενεργοποίηση του ‘second-strike’164 όπως αυτό

αναπτύσσεται στην κινεζική πυρηνική στρατηγική165. Οι φόβοι περικύκλωσης επιδεινώνονται

μετά την απόφαση εγκατάσταση συστήματος άμυνας αντι-βαλλιστικών πυραύλων στο έδαφος

της Ν. Κορέας το 2016 από τις ΗΠΑ, γνωστό και ως THAAD, προκειμένου να ενισχυθεί η

άμυνα της δεύτερης έναντι της Β. Κορέας166. Η ΛΔΚ εναντιώνεται στη δράση αυτή167

ισχυριζόμενη πως ο απώτερος στόχος της είναι η πλήξη της κινεζικής ενδοχώρας168.

Η υπόσχεση διατήρησης της αμερικανικής ηγεμονίας εντοπίζεται στις διατυπώσεις όλων

των Αμερικάνων προέδρων της μεταψυχροπολεμικής εποχής169. Η ΛΔΚ έχει γίνει μάρτυρας

της τήρησης αυτής της υπόσχεσης, γνωρίζει τους πολέμους στην Μέση Ανατολή και την

έκβαση αυτών. Με άλλα λόγια, έχει δει την πολεμική ικανότητα των ΗΠΑ και έχει

επηρεαστεί από αυτή στα πλαίσια στρατηγικού δόγματος170. Σε πιο πρόσφατα χρόνια, με το

‘Pivot’ του Ομπάμα στην Ασία, ο PLAN φρόντισε να επενδύσει στην ανάπτυξη των

ικανοτήτων του ‘blue-water navy’ για να αντισταθμίσει την αυξημένη αμερικανική παρουσία,

η οποία αποτυπώνεται και μέσω των αμερικανικών επιχειρήσεων ‘Freedom of Navigation’

162 Ibid., 70.
163 The International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2021, 60-2.
164 Christian Alwardt, “US MISSILE DEFENCE EFFORTS AND CHINESE RESERVATIONS IN EAST
ASIA”, Asian Affairs 51, no.3 (2020): 608, https://doi.org/10.1080/03068374.2020.1802964.
165 Στην Λευκή της Βίβλο του 2006 συνοψίζεται ως ‘no first use’ σε ό,τι αφορά την χρήση πυρηνικών. Βλ.
China’s National Defense in 2006, prepared by The State Council Information Office of the People’s
Republic of China (Beijing, 2006).
166 ISDP, “THAAD on the Korean Peninsula”, Institute for Security and Development Policy, March 25,
2021, https://isdp.eu/publication/korea-thaad/
167 Reuters Staff, “China says opposes U.S. THAAD defence system in South Korea”, Reuters, May 29,
2020, https://www.reuters.com/article/us-china-southkorea-usa-thaad-idUSKBN2350XA
168 Gong Keyu, “China in an Evolving Northeast Asia: Roles and Contributions”, 70.
169 John J. Mearsheimer, “The Gathering Storm: China’s Challenge to US Power in Asia”, The Chinese
Journal of International Politics 3, (2010): 385.
170 Ο PLA παρακολούθησε με προσοχή την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ και κινητοποιήθηκε για
αναβάθμιση των στρατιωτικών του ικανοτήτων. Ουσιαστικά η ΛΔΚ μελέτησε σε βάθος τις αμερικανικές
στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Μέση Ανατολή για να αναδιαμορφώσει και να βελτιώσει το στρατιωτικό
της δόγμα. Βλ. Fravel, Active Defense: China’s Military Strategy since 1949, 226-8.

https://isdp.eu/publication/korea-thaad/
https://www.reuters.com/article/us-china-southkorea-usa-thaad-idUSKBN2350XA
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στην ΝΚΘ171. Μπορεί η ΛΔΚ να στερείται επίσημους σύμμαχους, αλλά όπως παρατηρούν οι

Rosato και Parent, τα κράτη κυρίως βασίζονται στην εσωτερική παρά στην εξωτερική

εξισορρόπηση καθώς η πρώτη ελαττώνει την εξάρτηση από άλλους δρώντες172. Συνεπώς, η

επέκταση των στρατιωτικών δυνατοτήτων θεωρείται από τους κινέζους στρατηγιστές ως

αναγκαία για να αντιμετωπισθεί η αμερικανική απειλή173. Πέραν της γενικευμένης απειλής

που παρατηρεί η ΛΔΚ στην ασφάλειά της, ο PLA αναγνωρίζει ακόμη έναν κίνδυνο που

ελλοχεύει στις θάλασσες, αυτός του αποκλεισμού. Για τον κινεζικό στρατό, ο de facto έλεγχος

κρίσιμων θαλάσσιων διαδρομών από τις ΗΠΑ αυξάνει την ανησυχία του Πεκίνου174 σχετικά

με την εμπορική και ενεργειακή ασφάλειά του. Συγκεκριμένα, οι αμερικανικές ναυτικές

δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα να ανακόψουν την πορεία των κινεζικών πλοίων στα λεγόμενα

‘chokepoints’ της ΝΑ Ασίας175. Βέβαια, η αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος

είναι αβέβαιη λόγω, της τεράστιας απαίτησης πρώτον σε ναυτικούς πόρους, και δεύτερον σε

συνεργασία με τα παράκτια κράτη176. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε την ΛΔΚ να αναφέρεται

από το 2003 στο ‘Δίλημμα Μαλάκκα’177.

Συνολικά, οι δύο χώρες εμπλέκονται σε στρατηγικό ανταγωνισμό ο οποίος εντείνεται με την

πάροδο του χρόνου. Το ‘Pivot’ του Ομπάμα συνεχίστηκε από τον Trump, μέσω της

διακήρυξης του ‘εμπορικού πολέμου’178, και συνεχίζεται και σήμερα με την ηγεσία Biden να

υποβάλλει κυρώσεις και να καταδικάζει την ΛΔΚ για καταπάτηση των δημοκρατικών

αξιών179. Εάν η θεωρία μας λειτουργήσει τότε οι δύο δυνάμεις θα ξεπεράσουν το φράγμα του

ανταγωνισμού για να βρεθούν στο κατώφλι του πολέμου.

171 Sean R. Liedman, “The Evolution of U.S. Strategy in the South China Sea: Tacking with Regional
StrategicWinds” στο Great Powers, grand strategies: the new game in the South China Sea, ed. Anders Corr
(Annapolis: Naval Institute Press, 2018),
172 Joseph M. Parent & Sebastian Rosato, “Balancing in Neorealism”, International Security 40, no.2 (2015):
54, doi:10.1162/ISEC_a_00216.
173 James Samuel Johnson, “Chinese Evolving Approaches to Nuclear “War-Fighting”: An Emerging Intense
US-China Security Dilemma and Threats to Crisis Stability in the Asia Pacific”, Asian Security 15, no.3
(2019): 224, https://doi.org/10.1080/14799855.2018.1443915.
174 Shou Xiaosong (ed.), Zhanlue xue [The Science of Military Strategy], 81.
175 Fiona S. Cunningham, “The Maritime Rung on the Escalation Ladder: Naval Blockades in a US-China
Conflict”, Security Studies 29, no.4 (2020): 733, https://doi.org/10.1080/09636412.2020.1811462.
176 Ibid., 747.
177 Navya Mudunuri, “The Malacca Dilemma and Chinese Ambitions: Two Sides of a Coin”, The
Diplomatist, July 7, 2020, https://diplomatist.com/2020/07/07/the-malacca-dilemma-and-chinese-ambitions-
two-sides-of-a-coin/
178 Gong Keyu, “China in an Evolving Northeast Asia: Roles and Contributions”, 55
179 Reuters Staff, “U.S. tells China it does not seek conflict; but will stand up for principles, friends”, Reuters,
March 19, 2021, https://www.reuters.com/article/us-usa-china-alaska-blinken-idUSKBN2BA2U8

https://diplomatist.com/2020/07/07/the-malacca-dilemma-and-chinese-ambitions-two-sides-of-a-coin/
https://diplomatist.com/2020/07/07/the-malacca-dilemma-and-chinese-ambitions-two-sides-of-a-coin/
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-alaska-blinken-idUSKBN2BA2U8
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3.2. Ινδία
Η αντιπαλότητα Κίνας-Ινδίας έχει εμπνεύσει την συγγραφή πολλαπλών ακαδημαϊκών έργων,

που έχουν ως επίκεντρο την ανάλυση ενός ανταγωνισμού ο οποίος χρονολογείται από την

εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Οι μελέτες συνήθως εστιάζουν στην παράλληλη με την Κίνα

ανάδυση της Ινδίας, και πως μπορεί αυτό να μεταφραστεί είτε σε απειλή για την κινεζική

ασφάλεια είτε ως εμπόδιο στην επιδίωξη των συμφερόντων της ΛΔΚ στην Ασία. Υπό την

οπτική της κινεζικής στρατηγικής, η Ινδία αποτελεί μία πρόκληση στην ολοκλήρωση των

στόχων της πρώτης. Ωστόσο, αυτό δεν οφείλεται εξολοκλήρου στην αναβάθμιση των

στρατιωτικών ικανοτήτων της Ινδίας.

Σε πρώτο στάδιο θα πραγματοποιήσουμε μία περιεκτική σύγκριση των συντελεστών ισχύος

των δύο χωρών για να αιτιολογήσουμε την προαναφερόμενη θέση. Στα πλαίσια αγοραστικής

δύναμης, για την Ινδία ανέρχεται στα 9,5 τρις δολάρια, σχεδόν τέσσερις φορές λιγότερη από

την Κίνα, ενώ όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό η ΛΔΚ ξεπερνάει την Ινδία κατά εκατό

εκατομμύρια180. Το ενεργό προσωπικό του Ινδικού Στρατού φτάνει 1,44 εκατομμύρια,

περίπου το μισό της Κίνας181, και οι ινδικές στρατιωτικές δαπάνες για το 2020 άγγιζαν τα

64,14 δις. δολάρια έναντι τα 193,3 δις δολάρια της Κίνας182. Η Ινδική Πολεμική Αεροπορία

σήμερα κατέχει 542 μαχητικά αεροσκάφη, τον μισό αριθμό από τον αντίστοιχο του PLAAF,

παρόλα αυτά φαίνεται να ξεπερνάει την Κίνα σε θέματα δύναμης των τανκ183. Στον ναυτικό

τομέα επίσης η Κίνα έχει το προβάδισμα. Ένα αεροπλανοφόρο κατέχει το Ινδικός στρατός,

δύο ο κινεζικός, τα υποβρύχια του ινδικού ναυτικού ανέρχονται στα 17 έναντι των 79 του

PLAN και οι φρεγάτες της ΛΔΚ ξεπερνούν τέσσερις φορές τις αντίστοιχες της Ινδίας184.

Επομένως, μπορούμε άνετα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, με βάση τα παραπάνω

στοιχεία, ότι η Κίνα δεν έχει κανένα λόγο να βλέπει ως πρόκληση ή πόσο μάλλον ως απειλή

180 “Comparison of India and China Military Strengths (2021)”, Global Firepower, 10 March 2021,
https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?country1=india&country2=china
181 Ibid.
182 The International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance 2021 (London: Routledge,
2021) 225.
183 “Comparison of India and China Military Strengths (2021)”.
184 Ibid.

https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?country1=india&country2=china
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την Ινδία εφόσον η υπεροχή της πρώτης στα πλαίσια στρατιωτικής ισχύος είναι εμφανέστατη.

Βέβαια, μία τέτοια διατύπωση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παρορμητική και ανακριβής,

διότι δεν είναι οι στρατιωτικές ικανότητες αυτές καθαυτές που κρίνουν την έκβαση μίας

σύγκρουσης. Για την διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων λοιπόν, οφείλουμε να λάβουμε

υπόψιν και τον παράγοντα ‘γεωγραφία’ ο οποίος εμπίπτει στην έννοια της ‘γεωπολιτικής’.

Σύμφωνα με τον Sandy Gordon, η γεωγραφική θέση μίας χώρας προσφέρει σε αυτήν είτε

πλεονέκτημα είτε μειονέκτημα, και στην περίπτωση της Ινδίας το πλεονέκτημά της

δικαιολογείται από το γεγονός ότι αποτελεί το πιο δυνητικά ισχυρό παράκτιο κράτος του

Ινδικού Ωκεανού185. Η γεωγραφία της Ινδίας της παρέχει την δυνατότητα να υποστηρίξει

ναυτικές επιχειρήσεις στον Ινδικό Ωκεανό και να διατηρήσει τις ναυτικές της δυνάμεις υπό

συνθήκες σύγκρουσης186. Για την Κίνα αντιθέτως, η γεωγραφία εδώ λειτουργεί ως αδυναμία η

οποία πηγάζει από την ξεκάθαρη απόστασή της από τον Ινδικό και εντείνεται από την

γεωγραφική μορφολογία καθώς αναφερόμαστε σε έναν ιδιαίτερα περίκλειστο ωκεανό με

πολλά σημεία ευάλωτα σε παρέμβαση από άλλους δρώντες (chokepoints)187.

Σε αυτό το σημείο αναδύεται το δίλημμα ασφάλειας, με τους δρώντες να αισθάνονται την

ανασφάλεια ο καθένας σε διαφορετική διάσταση. Για την Ινδία το δίλημμα ασφαλείας αφορά

τα σύνορα με την Κίνα και ξεκινάει από την συνοριακή σύγκρουση του 1962188, η οποία και

επηρέασε έντονα την ινδική στρατηγική σκέψη εκ τότε. Η σύγκρουση συνεχίζεται και κατά

τον 21ο αιώνα, με τις δύο πλευρές να έρχονται συχνά σε αντιπαράθεση όπως το 2016 με την

κρίση στο Λαντάχ189 και πιο πρόσφατα τον Ιούνιο του 2020 με την σύγκρουση στην κοιλάδα

Galwan190. Το 2014 η Κινεζική Στρατιωτική διοίκηση κάνει αναφορά σε “informatized local

185 Sandy Gordon, India’s rise as an Asian Power: nation, neighborhood, and region, (Washington, DC:
Georgetown University Press, 2014), xxiii.
186 Koh Swee Lean Collin, “China-India Rivalry at Sea: Capability, trends and challenges”, Asian Security
14, no. 1 (2019): 6, https://doi.org/10.1080/14799855.2019.1539820.
187 David Brewster, “An Indian Ocean dilemma: Sino-Indian rivalry and China’s strategic vulnerability in
the Indian Ocean”, Journal of the Indian Ocean Region 11, no.1 (2015): 49,
https://doi.org/10.1080/19480881.2014.994822.
188 Προσπάθεια του Ινδικού στρατού να εγκατασταθεί σε έδαφος που θεωρούσε εντός της ινδικής
επικράτειας με αποτέλεσμα ο Κινεζικός στρατός να απωθήσει τους Ινδούς στρατιώτες και να πάρει τον
έλεγχο του Akhai Chin. Βλ. Alka Acharya, “China” στο The Oxford Handbook of Indian Foreign Policy, ed.
David M. Malone, C. Raja Mohan and Srinath Raghavan (Oxford: Oxford University Press, 2015), 447.
189 Prakhar Gupta, “India Deploys T-72 Tanks in Ladakh to Counter China’s Military Build-up”, The
Diplomat, July 20, 2016, https://thediplomat.com/2016/07/india-deploys-t-72-tanks-in-ladakh-to-counter-
chinas-military-build-up/
190 “India-China dispute: The border row explained in 400 words”, BBC News, March, 15 2021,
https://www.bbc.com/news/world-asia-53062484

https://thediplomat.com/2016/07/india-deploys-t-72-tanks-in-ladakh-to-counter-chinas-military-build-up/
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wars”191, προσδίδοντας προφανώς έμφαση στην αποτελεσματική διεξαγωγή τοπικών πολέμων,

γεγονός το οποίο θορυβεί την Ινδική ηγεσία ως προς τις συνέπειες του παραπάνω δόγματος

στο status quo των συνόρων. Από την άλλη, για την Κίνα το δίλημμα ασφαλείας αφορά την

τρωτότητά της στον Ινδικό Ωκεανό η οποία και επιδεινώνεται από την έλλειψη χερσαίων

διαδρόμων που θα συνδέουν εκείνη με την περιοχή του Ινδικού192. Ο φόβος της κινεζικής

ηγεσία επικεντρώνεται γύρω από την πιθανότητα αποκλεισμού193 των θαλάσσιων εμπορικών

διαδρομών (SLOC) από την Ινδία. Το Ινδικό Ναυτικό Δόγμα του 2015 αναφέρει την

δυνατότητα που παρέχουν οι θάλασσες για πρόσβαση σε ευάλωτα σημεία του αντιπάλου

καθώς και την άρνηση της χρήσης των σημείων αυτών στον αντίπαλο194. Σε αυτό έρχεται να

προστεθεί και η δήλωση του Ινδικού Ναυτικού η οποία κάνει λόγο για αδυναμία της ΛΔΚ

στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού195. Το Πεκίνο λοιπόν ανησυχεί για τις ινδικές προθέσεις

και προσπαθεί να αυξήσει την παρουσία του PLAN στον Ινδικό. Ωστόσο, τα πολεμικά πλοία

στερούνται αεροπορικής υποστήριξης λόγω έλλειψης κινεζικών βάσεων στον Ινδικό Ωκεανό

ενώ παράλληλα είναι ευάλωτα σε ινδικές αεροπορικές επιδρομές196.

Άρα, διαμορφώνεται το δίλημμα ασφαλείας με βάση τις μεταβλητές που προβλέπουν ο R.

Jervis197 και C. Glaser198, το οποίο είναι σφοδρό γιατί:

1) Η διαφοροποίηση άμυνας-επίθεσης είναι δύσκολή, και ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει

με ναυτική στρατηγική το τοπίο είναι θολό καθώς η φύση της τελευταίας δεν

εξαρτάται μόνο από ποσοτική ή ποιοτική ανάλυση της στρατιωτικής ισχύος199.

191 Fravel, Active Defense: China’s Military Strategy since 1949, 230-31.
192 Brewster, “An Indian Ocean dilemma: Sino-Indian rivalry and China’s strategic vulnerability in the
Indian Ocean”, 50.
193 Η επιρροή ενός μπλοκαρίσματος είναι δυσδιάστατη, αρχικά με την μορφή τιμωρίας επί του πληθυσμού
του αντιπάλου λόγω ελάττωσης των εισαγόμενων πρώτων υλών, και τέλος μέσω της μείωσης της
ικανότητας του αντιπάλου να διεξάγει αποτελεσματική μάχη. Βλ. Mearsheimer, The Tragedy of Great
Power Politics, 87-9.
194 Indian Maritime Doctrine, prepared by The Ministry of Defence (New Delhi, 2009) 53.
195 “Indian naval presence in Indian Ocean concern for China: Mehta”, Hindustan Times, March 10 2021,
https://www.hindustantimes.com/india/indian-naval-presence-in-indian-ocean-concern-for-china-
mehta/story-kxTvbCDev7P77YHOi3v5HJ.html
196 Lean Collin, “China-India Rivalry at Sea: Capability, trends and challenges”, 14.
197 Robert Jervis, “Cooperation Under the Security Dilemma”.
198 Glaser, “The Security Dilemma Revisited”.
199 Ο Milan Vego αναφέρεται στην δυσκολία διάκρισης μεταξύ επιθετικής και αμυντικής ναυτικής
στρατηγικής λόγω της επιρροής διαφόρων παραγόντων πέραν της ποσοτικής ή ποιοτικής αξιολόγησης της
ικανότητας διεξαγωγής μαχών, βλ. Milan Vego, Maritime Strategy and Sea Denial: Theory and Practice
(Oxon: Routledge, 2019), 2.

https://www.hindustantimes.com/india/indian-naval-presence-in-indian-ocean-concern-for-china-mehta/story-kxTvbCDev7P77YHOi3v5HJ.html
https://www.hindustantimes.com/india/indian-naval-presence-in-indian-ocean-concern-for-china-mehta/story-kxTvbCDev7P77YHOi3v5HJ.html
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2) Η ισορροπίας άμυνας επίθεσης ευνοεί την επίθεση και για τα δύο κράτη, με την

τεχνολογία και γεωγραφία200 να λειτουργούν ως παράγοντες στην προκειμένη201.

3) Οι υλικές ικανότητες αυξάνονται και για τα δύο κράτη.

4) Οι προθέσεις του κάθε κράτους συνοψίζονται τόσο σε επιδίωξη ασφάλειας όσο και

στην έννοια της “απληστίας” (greed).

5) Η μία δύναμη αντιλαμβάνεται την άλλη ως «άπληστη».

Η αξιολόγηση των παραπάνω μας οδηγεί στην απόδειξη ενός έντονου διλήμματος ασφαλείας

και αποδεικνύει πως για την Κίνα η Ινδία αποτελεί πράγματι πρόκληση. Ακόμη και αν η

δεύτερη ισχυρίζεται πως δεν λειτουργεί στα πλαίσια «παίγνιου μηδενικού αθροίσματος»202,

αναπόφευκτα λόγω της φύσης του διεθνούς συστήματος το «παίγνιο» θα διαμορφωθεί σε

αυτή την βάση. Η ΛΔΚ δεν θέλει δυνητικό αντίπαλο στην περιοχή της Ασίας, και

οποιαδήποτε «κέρδη» για την Ινδία σημαίνουν «απώλεια» για την Κίνα.

Οι ανησυχίες του Πεκίνου για την Ινδία ξεπερνούν το ζήτημα του Ινδικού Ωκεανού και

περιλαμβάνουν τις σχέσεις της δεύτερης με αντίπαλους της ΛΔΚ (Ιαπωνία, ΗΠΑ, Αυστραλία,

Βιετνάμ). Οι στρατιωτικές ασκήσεις Malabar, που πραγματοποιούνται ετησίως από το 1992,

αποτελούν ένα μέσο επίδειξη ισχύος και στοχεύουν στον ‘εκφοβισμό’ της ΛΔΚ καθώς

απαρτίζονται από μέλη του Quadrilateral Security Dialogue (γνωστό και ως ‘Quad’)203. Σε

διμερές επίπεδο, οι σχέσεις Ινδίας-Βιετνάμ γίνονται πιο στενές καθώς οι κρατικές πετρελαϊκές

εταιρίες των δύο κρατών συνάπτουν συμφωνίες για εξερεύνηση πετρελαίου στην Νότια

Σινική Θάλασσα, με την τελευταία να εντοπίζεται στο Block 128 το 2016204. Προφανώς η εν

λόγω δράση χαρακτηρίζεται ως μία προσπάθεια ανάσχεσης της ΛΔΚ και δεν περνάει

απαρατήρητη από την διοίκηση του Πεκίνου. Οι σχέσεις Ινδίας-Βιετνάμ ακόμη προσφέρουν

200 Yogesh Joshi & Anit Mukherjee, “From Denial to Punishment: The Security Dilemma and Changes in
India’s Military Strategy towards China”, Asian Security 15, no. 1 (2019): 27,
https://doi.org/10.1080/14799855.2019.1539817.
201 Για την τεχνολογία, όπως αναφέραμε και παραπάνω, η έννοια του ‘informatization’ για την Ινδία στρέφει
τον ζυγό της ισορροπίας προς την επίθεση, ενώ για την Κίνα η γεωγραφία είναι αυτή που ευνοεί την
επίθεση. Άρα και τα δύο κράτη εκλαμβάνουν την ισορροπία άμυνας-επίθεσης ως ευνοϊκή για επίθεση.
202 Aseema Sinha, “Partial accommodation without conflict: India as a rising link power” στο
Accommodating rising powers, past, present, and future, ed. T.V. Paul (Cambridge: Cambridge University
Press, 2016), 228.
203 Task Force 70 Public Affairs, “India Hosts Japan, Australia, U.S. in Naval Exercise MALABAR 2020”,
America’s Navy, March 8, 2021, https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/2402780/india-
hosts-japan-australia-us-in-naval-exercise-malabar-2020/
204 Chang, “India’s “Grand Strategy” and the South China Sea: New Delhi’s Evolving Response to Chinese
Expansionism”, 224.

https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/2402780/india-hosts-japan-australia-us-in-naval-exercise-malabar-2020/
https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/2402780/india-hosts-japan-australia-us-in-naval-exercise-malabar-2020/
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στην πρώτη πρόσβαση στα βιετναμέζικα λιμάνια, δίνοντας την δυνατότητα στις Ινδικές

δυνάμεις να προβάλουν την ισχύ τους και στα γειτνιάζοντα νερά της Κίνας205. Όσον αφορά

την δυάδα Ινδία-Ιαπωνία, η προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών είναι πιο έντονη την τελευταία

δεκαετία, και μάλιστα οι δύο ασιατικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε ανταλλαγή ναυτικών

πληροφοριών όπου η Ινδία προσφέρει υλικό στην Ιαπωνία για τον Ινδικό και η τελευταία

ανταμείβει με πληροφορίες για την ΝΚΘ206. Περνώντας στις σχέσεις Ινδίας-ΗΠΑ, παρά τον

δισταγμό της πρώτης στην πολιτική εξισορρόπησης του Ομπάμα το 2011, λόγω φόβου για

ενδεχόμενη επίθεση από ξηρά207, τα δύο κράτη αναθερμαίνουν τους δεσμούς τους και με

αυτόν τον τρόπο εντείνουν το δίλημμα ασφαλείας της κινεζικής ηγεσίας. Η διοίκηση του

Πεκίνου ωστόσο, αντιλαμβάνεται τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στα ύδατα της Ασίας και

επιδιώκει να ελαττώσει την τρωτότητάς ενισχύοντας τις ικανότητές της, συνάπτοντας

συμφωνίες για λιμάνια στα παράκτια κράτη του Ινδικού και κατασκευάζοντας χερσαίους

διαδρόμους που θα καταλήγουν στον Ινδικό (Πακιστάν και Μυανμάρ)208.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι, στα πλαίσια προκλήσεων, η Ινδία συνιστά απειλή για την Κίνα

στον Ινδικό. Ο φόβος της ΛΔΚ πηγάζει τόσο από δυνητικό αποκλεισμό των ζωτικών της

διαδρομών όσο και από την κλιμάκωση ενός πολέμου στον Ινδικό. Με άλλα λόγια, η Κίνα

ανησυχεί σε περίπτωση που Ινδία αποφασίσει να μεταφέρει τον πόλεμο από την ξηρά στην

θάλασσα, εκεί όπου εμφανίζει αδυναμίες ο κινεζικός στρατός. Όπως παρατηρήσαμε,

σχηματίζεται ένα κλασικό δίλημμα ασφαλείας ιδιαίτερα έντονο με εμφανείς συνέπειες

στρατιωτικές ικανότητες των δύο χωρών, εσωτερική εξισορρόπηση, αλλά και στην

διαμόρφωση των σχέσεών τους με παράκτια κράτη και άλλες δυνάμεις, ούτως ώστε να

εξισορροπήσει η μία την άλλη εμπλέκοντας στην λεγόμενη εξωτερική εξισορρόπηση.

205 Lean Collin, “China-India Rivalry at Sea: Capability, trends and challenges”, 18.
206 Rajat Pandit, “India, Japan likely to share shipping data in Indian Ocean, South China Sea”, The Times of
India,March 31, 2015, https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-japan-likely-to-share-shipping-data-
in-indian-ocean-south-china-sea/articleshow/46752197.cms
207 Tongfi Kim, “U.S. Rebalancing Strategy and Disputes in the South China Sea: A Legacy for America’s
Pacific Century” στο, Great Powers, grand strategies: the new game in the South China Sea, ed. Anders
Corr, 189-190.
208 Brewster, “An Indian Ocean dilemma: Sino-Indian rivalry and China’s strategic vulnerability in the
Indian Ocean”, 50-1.

https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-japan-likely-to-share-shipping-data-in-indian-ocean-south-china-sea/articleshow/46752197.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-japan-likely-to-share-shipping-data-in-indian-ocean-south-china-sea/articleshow/46752197.cms


71 | Σ ε λ ί δ α

3.3. Ιαπωνία

Η Σινο-Ιαπωνική αντιπαλότητα δεν αποτελεί σύγχρονο φαινόμενο, χρονολογείται αρκετά

πιο πριν από την εμφάνιση της Σινο-Ινδικής και συγκεκριμένα κατά τον 19ο αιώνα. Ο

πασίγνωστος Αιώνας των Ταπεινώσεων, του οποίου η αναφορά εμφανίζεται ουκ ολίγες φορές

στα κινεζικά κείμενα, περιλαμβάνει τόσο του Σινο-Ιαπωνικούς πολέμους στο τέλος του 19ου

αι. όσο και την ιαπωνική κατοχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Επομένως, έχουμε να

κάνουμε με μία εχθρότητα με αρκετά βαθύτερες ρίζες από αυτές της ινδικής και

αμερικανικής. Ωστόσο, εάν κάποιος προβεί σε μια απλή σύγκριση ισχύος μεταξύ της ΛΔΚ

και της Ιαπωνίας, σύντομα θα διαπιστώσει πως η πρώτη κατέχει το προβάδισμα. Ήδη η ΛΔΚ

έχει ξεπεράσει την Ιαπωνία στα πλαίσια οικονομικής ισχύος όταν έγινε η δεύτερη

μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, ενώ σε ό,τι αφορά την στρατιωτική ισχύ αυτή υπόκειται

σε συνταγματικούς περιορισμούς με αποτέλεσμα η Ιαπωνική ηγεσία να αδυνατεί να

μεταφράσει την οικονομική της δύναμη σε στρατιωτική. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται ότι η

Ιαπωνία θα παραμείνει επ αόριστον στην εν λόγω κατάσταση «αδράνειας», και το Πεκίνο το

αντιλαμβάνεται. Η συγκεκριμένη διαπίστωση αποδεικνύεται σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο

του Shinzo Abe στην εξουσία και συγκεκριμένα κατά την δεύτερη θητεία του, η οποία φτάνει

στο τέλος της τον Αύγουστο του 2020 με την διαδοχή του από τον Yoshihide Suga. Συνεπώς,

αυτό που θα εξετάσουμε παρακάτω είναι ποιες και πώς οι ιαπωνικές κινήσεις ανησυχούν και

προκαλούν την αντίδραση των κινέζων διαμορφωτών πολιτικής.

Παρά το ότι η Ιαπωνία χαρακτηρίζεται συχνά ως ειρηνιστική δύναμη (pacifist power) στην

σύγχρονη και παλαιότερη κυρίως βιβλιογραφία, παρατηρούμε μια προσπάθεια μετάβασης

από το προαναφερθέν αξίωμα σε αυτό της ενεργούς δύναμης (active power). Αυτό πηγάζει

αναπόφευκτα από την μετατόπισης της ισορροπίας ισχύος προς όφελος της ΛΔΚ, γεγονός το

οποίο αναγκάζει την Ιαπωνία να κινητοποιηθεί προκειμένου να αποφύγει τις συνέπειες που

ήδη εμφανίζονται στην ασφάλειά της. Για ακόμη μια φορά, ο δομικός ρεαλισμός είναι πιο

επίκαιρος από ποτέ καθώς παρατηρούμε εν δράση την επιρροή του συστημικού ερεθίσματος

(systemic stimuli) επί της εξωτερικής πολιτικής και στρατηγικής. Υπό την ηγεσία του Abe

λοιπόν, η Ιαπωνία υιοθετεί μια πιο επιθετική στρατηγική έναντι της Κίνας209 και θα φερθεί

όπως προβλέπει ο επιθετικός ρεαλισμός παρά τους συνταγματικούς περιορισμούς,

209 Eivind Lande, “Between Offensive and Defensive Realism – The Japanese Abe Government’s Security
Policy toward China”, Asian Security 14, No. 2 (2018): 178,
https://doi.org/10.1080/14799855.2017.1323882.
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επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την θεωρία μας. Έτσι, η ηγεσία Abe αναβάθμισε την

στρατιωτική συνεργασία με Ινδία και Αυστραλία ενώ παράλληλα επένδυσε στην συνεργασία

με την ASEAN, δημιουργώντας ένα πλέγμα “συμπράξεων” που περικυκλώνει την Κίνα210. Ο

Abe επίσης φρόντισε να προωθήσει το ‘Όραμα για ανοικτό και ελεύθερο Ινδο-Ειρηνικό’

(Vision for a Free and Open Indo-Pacific) το οποίο ήρθε στο προσκήνιο από τον Πρόεδρο

Trump όταν το ανακοίνωσε στην Σύνοδο Κορυφής της Αν. Ασίας το 2017211.

Χαρακτηριστικά, ο Shinzo Abe αναφέρει ότι η Ιαπωνία είναι υπεύθυνη για έναν Ινδικό και

Ειρηνικό χωρίς βία και εξαναγκασμό εφόσον εκτιμάει την αξία του δικαίου, της οικονομίας

και της ελευθερίας212. Οι Κινέζοι ομόλογοι ωστόσο απορρίπτουν την έννοια του ‘Ινδό-

Ειρηνικού’ καθώς δεν αναφέρονται ποτέ σε αυτή, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν πως οι

στόχοι του εγχειρήματος είναι η αντιμετώπιση του BRI, ο ανταγωνισμός με το Πεκίνο και η

ανάδειξη της αμερικανικής πολιτικής της ισχύος213. Αξίζει να προσθέσουμε εδώ ότι παρά την

προφανή επιδείνωση των σχέσεων Κίνας-Ιαπωνίας τα τελευταία χρόνια, ορισμένοι μελετητές

θεωρούν πως η Ιαπωνία θα μπορούσε να απαλύνει την αντιπαλότητα Κίνας-ΗΠΑ μέσω της

συντήρησης της ισορροπίας ισχύος και περιφερειακής σταθερότητας, διατηρώντας με αυτό

τον τρόπο την συμμαχία της με τις ΗΠΑ και καλές σχέσεις με την Κίνα214. Μία τέτοια

κατάσταση δεν μπορεί να επιτευχθεί. Αρχικά, το δίπτυχο ‘ευνοϊκές σχέσεις με ΛΔΚ-

διατήρηση ισορροπίας ισχύος’ δεν μπορεί να λειτουργήσει καθώς θα μετατραπεί

αναπόφευκτα στο δίπτυχο status quo δύναμη-αναθεωρητική δύναμη, και με βάση την ιστορία

η κατάληξη υπήρξε τραγική στις πλείστες των περιπτώσεων. Όσον αφορά την κατάσταση

‘συμμαχία ΗΠΑ-καλές σχέσεις με ΛΔΚ’ επίσης θεωρείται αρκετά ουτοπική, και αυτό γιατί

τα κράτη συμπεραίνουν το χειρότερα για τις προθέσεις των άλλων κρατών215, και ιδιαίτερα

για έναν παλιό εχθρό όπως η Ιαπωνία και έναν επίσημο αντίπαλο όπως οι ΗΠΑ. Με άλλα

210 Ibid., 180.
211 Admiral Philip Davidson, “China’s Challenge to a Free and Open Indo-Pacific” (Speech, Harvard
Kennedy School, Cambridge, September 30, 2019).
212 “Address by Prime Minister Shinzo Abe at the Opening Session of the Sixth Tokyo International
Conference on African Development (TICAD VI)” (Kenyatta International Convention Centre (KICC),
Nairobi, August 27, 2016).
213 Yamazaki Amane, “The PRC’s Cautious Stance on the U.S. Indo-Pacific Strategy”, China Brief 20, no. 4
(2020): 20-21.
214 Παρά τα φιλόδοξα επιχειρήματα των συγγραφέων, δεν έχουμε επαρκή εμπειρικά δεδομένα για να
δεχτούμε τις θέσεις τους. Βλ. Tomohiko Satake & Ryo Sahashi, “The Rise of China and Japan’s ‘Vision’ for
Free and Open Indo-Pacific”, Journal of Contemporary China 30, no. 127 (2021): pp. 18-35,
https://doi.org/10.1080/10670564.2020.1766907.
215 Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 31.
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λόγια, η Κίνα βλέπει την ιαπωνική στάση στο εγχείρημα ενός ανοιχτού Ινδο-Ειρηνικού ως

προσπάθεια εφαρμογής του σχεδίου των ΗΠΑ για ανάσχεση της κινεζικής απειλής.

Επιπρόσθετα, η ΛΔΚ επιθυμεί έναν ‘ανοιχτό και ελεύθερο Ινδο-Ειρηνικό’ με τους δικούς της

κανόνες και όχι της Δύσης.

Η Ιαπωνία έχει εμπλακεί σε εσωτερική και εξωτερική εξισορρόπηση, με το 2015 την

Αμφίβια Δύναμη (Amphibious Force) 3000 στρατιωτών στην πόλη Sasebo και το 2016 τον

διπλασιασμό των πολεμικών της αεροπλάνων216. Στην εξωτερική σφαίρα, επίσης το 2016 η

Ιαπωνική ηγεσία υπογράφει το Trans-Pacific Partnership (TPP) του Προέδρου Trump για

στενότερη συνεργασία εν όψη της κινεζικής απειλής217. Ακόμη, συμφώνησε στην διάταξη

του Άρθρου V της Συνθήκης Ιαπωνίας-ΗΠΑ, το οποίο υποχρεώνει τα εμπλεκόμενα μέρη να

αναλάβουν δράση σε περίπτωση επίθεσης στα Senkaku/Diaoyu218. Ωστόσο, προχωρά σε

αναθεώρηση του Άρθρου 9 του Συντάγματος καθώς δεν μπορεί να βασιστεί στις ΗΠΑ για

τον ρόλο του ‘προστάτη’ στην Ασία, και αναβαθμίζει τις στρατιωτικές της ικανότητες και

επαφές με αμερικανικούς συμμάχους στην περιοχή219. Από την πλευρά της, η ΛΔΚ

παρατηρεί στενά τις ιαπωνικές κινήσει από το 2013. Ο PLA σημειώνει πως η Ιαπωνία μέσω

αποστολής Δύναμης Αυτοάμυνας στον Κόλπο του Aden εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να

παρακάμψει τους συνταγματικούς της περιορισμούς220. Οι κινεζικές ανησυχίες επεκτείνονται

και στην θάλασσα και επικεντρώνονται στην πιθανότητα άρνησης της πρόσβασης σε

κομβικές θαλάσσιες διαδρομές που εντοπίζονται γύρω από τα νησιά Ryukyu, μία νησιωτική

αλυσίδα η οποία εκτείνεται μέχρι την Ταϊβάν και βρίσκεται υπό ιαπωνικό έλεγχο221.

Επομένως, η στρατιωτική αναβάθμιση της Ιαπωνίας δεν περνάει απαρατήρητη από την

κινεζική ηγεσία, όπως αποτυπώνεται και στην Λευκή Βίβλο του 2019 η οποία την

χαρακτηρίζει «πιο εξωστρεφή στα στρατιωτικά της εγχειρήματα»222. Η ΛΔΚ είναι επίσης

δυσαρεστημένη με την εμπλοκή της Ιαπωνίας στη ΝΚΘ. Παρά το ότι η δεύτερη δεν διεκδικεί

εδάφη-ύδατα, το 2016 η ναυτική Self-Defense Force έδειξε για πρώτη φορά την σημαία της

216 Lande, “Between Offensive and Defensive Realism – The Japanese Abe Government’s Security Policy
toward China”, 178.
217 Ibid.
218 Japan-U.S. Security Treaty, prepared by The Ministry of Foreign Affairs of Japan (Washington, DC,
1960).
219 Inoguchi and Panda “Japan’s Grand Strategy in the South China Sea: Principled Pragmatism”, 206.
220 Shou Xiaosong (ed.), Zhanlue xue [The Science of Military Strategy], 157.
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στη ΝΚΘ στέλνοντας υποβρύχιο συνοδευόμενο από δύο destroyers στον όρμο Subic στις

Φιλιππίνες223. Το Πεκίνο θεωρεί ότι η Ιαπωνία προσπαθεί να μεταφέρει την αντιπαράθεση

από την ΑΚΘ, με το σύμπλεγμα Senkaku/Diaoyu, στην ΝΚΘ224. Ουσιαστικά, οι κινέζοι

ηγέτες βλέπουν την Ιαπωνία να προσπαθεί να ανασχέσει την ΛΔΚ, να σταματήσει την άνοδό

της και να ‘τραβήξει΄ τις ΗΠΑ στην Ασία.

Παρά την αλλαγή της ηγεσίας στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP), ο Suga θα

ακολουθήσει τα βήματα του Abe, ακόμη και αν συχνά χαρακτηρίζεται άπειρος στα διεθνή

ζητήματα225. Πιθανότατα, με την πάροδο του χρόνου η Ιαπωνική ηγεσία σταδιακά να άρει το

Άρθρο 9, προχωρώντας βήμα-βήμα προς την πλήρη αναδιάρθρωση του στρατιωτικού της

δόγματος.

223 Lam Peng Er, “Japan and the South China Sea Dispute: Preventing “Lake Beijing”” στο China-Japan
Relations in the 21st Century, ed. Lam Peng Er (Singapore: Palgrave Macmillan, 2017), 242.
224 Ibid., 255.
225 “Japan opens another anti-China front | PM Yoshihide Suga departs for Vietnam”, WION News,
Accessed March 30, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=JhSAsjF3kRI

https://www.youtube.com/watch?v=JhSAsjF3kRI
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Συμπεράσματα

Μέσω της μελέτης της περίπτωσης της Κίνας, διαπιστώνουμε ότι αποτελεί ένα κράτος με

υψηλή στρατηγική. Χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να φτάσει στους σκοπούς της.

Επιδιώκει να καταστεί μία πανίσχυρη οικονομία, να χτίσει έναν δυνατό στρατό και να

ενισχύσει την επιρροή της μέσω των περιφερειακών οργανισμών. Παρόλα αυτά, παρατηρείται

συχνά στην βιβλιογραφία που αφορά την ΛΔΚ, ότι η τελευταία δεν κατέχει κάποια ξεκάθαρη

υψηλή στρατηγική ή κάποιο όραμα, πως οι κινήσεις της είναι μονάχα αντιδράσεις στην

συμπεριφορά άλλων δυνάμεων ή ότι το ΚΚΚ δεν ακολουθεί συγκεκριμένο σχέδιο. Ωστόσο,

οι παραπάνω τοποθετήσεις είναι αμιγώς λανθασμένες και άτοπες καθώς τα στοιχεία και τα

γεγονότα τα οποία έχουμε συγκεντρώσει επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός μακροπρόθεσμου

στρατηγικού σχεδιασμού. Πώς δικαιολογείται αυτό; Αρχικά, οι προσπάθειες της ΛΔΚ για την

οικοδόμηση ζωνών Anti-Access και Air-denial όπως είδαμε, προϋποθέτουν τέτοια οπλικά

συστήματα των οποίων η απόκτηση και εξέλιξη απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, γεγονός

που φανερώνει ότι η διοίκηση του Πεκίνου κατέχει ένα σχέδιο υψηλής στρατηγικής. Στο ίδιο

πλαίσιο εντάσσεται και η “συμμαχία” με το Πακιστάν, η οποία υφίσταντο πριν την άνοδο της

Ινδίας σε μεγάλη δύναμη (επομένως δεν μπορεί να αποτελεί και απλώς μία αντίδραση στην

ινδική συμπεριφορά), και λειτουργεί πλέον εξισορροπητικά έναντί της. Όσον αφορά τα

στρατιωτικά της δόγματα και τις Βίβλους της226, παρατηρούμε ότι πέραν κάποιον αλλαγών

στα πλαίσια της τεχνολογίας, το ουσιαστικό περιεχόμενο παραμένει όπως έχειν. Ακόμη, το

εγχείρημα του BRI έχει θέσει τα θεμέλια για την οικονομική ηγεμονία της Κίνας και συνιστά

επίσης κομμάτι του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού. Τέλος, τα τεχνητά νησιά στη

ΝΚΘ και οι “μάχες” του παρελθόντος για την κατάκτησή τους επιβεβαιώνει ακόμη

περισσότερο πως η ΛΔΚ ήδη από τον 20ο αιώνα δεν σκοπεύει να αφήσει άλλες δυνάμεις να

κυριαρχήσουν στην Ασία και να διαταράξουν έτσι τους στόχους της υψηλής της στρατηγικής.

Τα προαναφερθέντα μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά των θεωριών μας και της

εξηγητικής τους ικανότητας. Συμπεραίνουμε έτσι ότι, πρώτον, ο επιθετικός ρεαλισμός του

Mearsheimer μπορεί να εξηγήσει την κινεζική συμπεριφορά και στρατηγική. Οι μεγάλες

226 Σε αυτό το σημείο παραθέτουμε ξανά το βιβλίο του Taylor M. Fravel, στο οποίο αναλύει ενδελεχώς την
εξέλιξη των στρατιωτικών δογμάτων της ΛΔΚ και επιβεβαιώνει το επιχείρημά μας. Βλ. Taylor M. Fravel,
Active Defense: China’s Military Strategy since 1949.
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δυνάμεις επιυμούν να ηγεμονεύσουν στην περιοχή τους και να αποτρέψουν τις άλλες

δυνάμεις από το να πράξουν το ίδιο, έτσι και η Κίνα επηρεαζόμενη από τα συστημικά

ερεθίσματα και συγκεκριμένα τα περιφερειακά ερεθίσματα, όπως η περιφερειακή κατανομή

της ισχύος (με την ανασφάλεια που αισθάνεται από Ινδία, Ιαπωνία και ΗΠΑ) επιδιώκει να

ενισχύσει την ασφάλειά της για να διασφαλίσει την επιβίωσή της, και ο μόνος τρόπος είναι η

περιφερειακή ηγεμονία. Πέραν του συστημικού ερεθίσματος, η παρεμβαίνουσα μεταβλητή

των σχέσεων κράτους-κοινωνίας αναδεικνύει την επιρροή της επί της κινεζικής στρατηγικής

μέσω του εθνικισμού.

Όπως είδαμε και κατά μήκος όλης της έρευνας, η ΛΔΚ το δηλώνει και μέσω των επίσημων

κειμένων της ότι επιθυμεί να οικοδομήσει έναν ισχυρό στρατό, να κυριαρχήσει σε ολόκληρη

τη ΝΚΘ και ΑΚΘ, και να αποκτήσει την Ταϊβάν. Αυξάνει παράλληλα τις περιπολίες της στα

ύδατα της Ασίας και ασκεί εξαναγκαστική διπλωματία Όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να

επιτευχθούν χωρίς μία δυνατή οικονομία, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει τα οικονομικά

εγχειρήματα όπως το BRI και την AIIB καθώς και την δράση της σε περιφερειακούς

οργανισμούς, και όπως έχουμε προαναφέρει επανειλημμένα, η οικονομική ισχύς είναι μία από

τις κινητήριες δυνάμεις της στρατιωτικής ισχύος. Επομένως, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η

υψηλή στρατηγική της Κίνας στην Ασία στοχεύει στο να καταστεί περιφερειακός ηγεμόνας

κάποια στιγμή στο μέλλον, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια και επιβίωσή της ως

κυρίαρχο κράτος. Κράτη όπως οι ΗΠΑ, η Ινδία και η Ιαπωνία εμφανίζονται ακριβώς για να

εμποδίσουν την πραγματοποίηση ενός τέτοιου σεναρίου, καθώς και για εκείνα απειλείται η

ασφάλειά τους. Ο ανταγωνισμός ασφάλειας έχει ήδη ξεκινήσει στην Ασία, οι συνοριακές

κρίσεις Κίνας-Ινδίας γίνονται εντονότερες και πληθαίνουν συνεχώς, η εμπλοκή των ΗΠΑ

στην ήπειρο αυξάνεται ενώ παράλληλα σκληραίνει η ρητορική τους απέναντι στη ΛΔΚ, τα

συμβάντα που λαμβάνουν χώρα στη ΝΚΘ γίνονται πιο σύνθετα εφόσον εμπλέκονται πολλοί

δρώντες, και ο ανταγωνισμός Κίνας-Ιαπωνίας συνεχίζει να επιδεινώνεται. Τίποτα ωστόσο δεν

είναι προκαθορισμένο, όπως υπαγορεύει και ο επιθετικός ρεαλισμός δεν μπορούμε να

γνωρίζουμε την ακριβή στιγμή που θα ξεσπάσει κάποια σύγκρουση ή εάν θα καταφέρει στην

τελική η Κίνα να πετύχει τον στόχο της και να ηγεμονεύσει στην Ασία.
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