Η ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ
Πρόβλεψη και Επαλήθευση

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2003 ένα ολοµεγαλοσέλιδο άρθρο δηµοσιεύθηκε στην
«ΕΞΠΡΕΣ» µε τίτλο «Γιατί Χρειάζεται ο Πόλεµος στο Ιράκ». Ήταν µοναδική φωνή
βοώντος εν τη Ελληνική Ερήµω. Ο Βοών ήταν ο υποφαινόµενος. Ο Πόλεµος
εξερράγη τον Μάρτιο.
Στο άρθρο µου περιέγραφα την παθολογία του ευρύτερου Μεσανατολικού Πεδίου.
Χώρες δηµιουργηµένες κατά τεµαχισµό, εν πολλοίς αυθαίρετο, από ευρύτερη
«αυτοκρατορική» ολοκλήρωση του χώρου (Οθωµανική Αυτοκρατορία) και
οικοδοµηµένες µε το σφαλερό µοντέλο του Ευρωπαϊκού Εθνικού Κράτους σε έναν
γεωπολιτικό χώρο συνηθισµένο στις πολυµερισµένες (φυλετικά, πολιτιστικά,
θρησκευτικά) δοµές της χωροκεντρικής και όχι εθνοκεντρικής ολοκλήρωσης.
Συνέπεια, η επιβολή ανοικείων απολυταρχικών, τυραννικών καθεστώτων, που
εµποδίζουν τον συντονισµό του πλούσιου δυναµικού της περιοχής προς τον ρυθµό
και παλµό των κοσµοιστορικών εξελίξεων. Έτσι οι κοινωνίες των χωρών παραµένουν
σε καθυστέρηση και ιστορική αντίδραση που δεν την αξίζουν και που δεν οφείλεται
ούτε στο Ισλάµ ούτε στην Αραβότητα!
Ο βασικός διαχωρισµός των Καθεστώτων αυτών είναι σε εκείνα που χρησιµοποιούν
την καθυστέρηση για να στρέφουν τη συναίσθησή της από τους λαούς εναντίον
κυρίως του Ισραήλ ως πρόφασης και της Αµερικής ως παγκόσµιας Ηγεµονικής
∆ύναµης, και σε εκείνα που ελέγχουν και καταπιέζουν αυτήν τη συναίσθηση
προβάλλοντας ταυτόχρονα ως σταθεροποιητικοί γεωπολιτικοί παράγοντες στις ΗΠΑ.
Τα µεν χρειάζονται τα δε – πάνε κατά βάθος αγκαλιά µαζί. Ανέφερα τότε δίπλα στην
Τυραννία του Σαντάµ Χουσεΐν, το κόµµα Baath στη Συρία, τη βασιλική φεουδαρχία
µε θρησκευτικό φονταµενταλισµό στη Σαουδική Αραβία, την Ιρανική θεοκρατία και
την κοσµική απολυταρχία της Αιγύπτου.
Έχοντας τότε κάνει τη διάγνωση, ιδού ένα απόσπασµα από τα συµπεράσµατα του
άρθρου µου:
«Ο πόλεµος στο Ιράκ, µε την αποκατάσταση στη χώρα ενός φυσικότερου
συστήµατος ελευθερίας, θα προκαλέσει τη διαδοχική αναδιάρθρωση των δοµών στα
άλλα κράτη του µεσανατολικού γεωπολιτικού πεδίου, και την αναδιάταξη των µεταξύ
τους σχέσεων.
»Για την απελευθέρωση του δηµιουργικού δυναµικού των άλλων κρατών της
περιοχής και για την επικράτηση µιας φυσικότερης περιφερειακής οργάνωσης του
χώρου, χρειάζεται ο πόλεµος στο Ιράκ.
»Χωρίς τον πόλεµο η Μέση Ανατολή θα παραµείνει στην κατάσταση καθυστέρησης
και τελµάτωσης που ευρίσκεται και το παγκόσµιο πεδίο θα πρέπει να εξακολουθεί να
καταναλώνει αντιπαραγωγική ενέργεια για τη συγκράτηση (containment) των
περιφερειακών ανωµαλιών στην περιοχή.
»Ο πόλεµος στο Ιράκ υπό τις περιστάσεις τώρα είναι κλασική περίπτωση
δηµιουργικής καταστροφής (ή, µε την παλιά ορολογία, "δίκαιου πολέµου")».
Μια παρέµβαση από την Ηγεµονική ∆ύναµη συντονισµένη προς το Άνυσµα της
Ιστορίας τη δεδοµένη περίοδο έχει βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις.

Οι βραχυπρόθεσµες συχνά είναι αρνητικές. Οι δυνάµεις του παρερχόµενου status quo
λογικό είναι να αγωνίζονται να κρατήσουν τους εξελισσόµενους συσχετισµούς ισχύος
δυσανάλογα υπέρ εαυτών κατά τον βαθµό και τη διάρκεια που είναι δυνατόν. Στο
σηµείο παρέµβασης επίσης, τα καθεστώτα που θίγονται από τη λογική της
παρέµβασης θα προσπαθήσουν να την κάνουν να αποτύχει στους άµεσους στόχους
της, όχι τόσο για να αναχαιτίσουν τον ανελέητο ρου της ιστορίας όσο για να
εµποδίσουν προσωρινά την ανάπτυξη της δυναµικής της επέκεινα του σηµείου
εφαρµογής της.
Αυτό ακριβώς έγινε µε τον πόλεµο του Ιράκ. Ευρωπαϊκές δυνάµεις, Ρωσία,
µετρηµένα η Κίνα, και χώρες της περιοχής αντέδρασαν µε διάφορους βαθµούς και
τρόπους (από αποδοκιµασία µέχρι υπόσκαψη) στην Αµερικανική επέµβαση. Αλλά η
δυναµική της παρέµβασης έδρασε. Και ήδη ευρισκόµαστε στην αρχή των
µεσοπρόθεσµων αποτελεσµάτων της.
Η µακροπρόθεσµη στόχευση της παρέµβασης ήταν η αναδόµηση των χωρών της
Μέσης Ανατολής, και έτι περαιτέρω του γιγαντιαίου Ισλαµικού Τόξου από
Ατλαντικού µέχρι Ειρηνικού, και η ανασύνταξη αυτών των γεωπολιτικών χώρων,
ώστε να συντονισθούν µε το Άνυσµα της Ιστορίας. Όπως είπα, δεν υπάρχει
συστατικός λόγος ούτε στο Ισλάµ ούτε στον Αραβικό χαρακτήρα που να κρατά τους
λαούς αυτούς σε καθυστέρηση και αντίδραση προς τις κοσµοϊστορικές εξελίξεις.
Αντιθέτως οι Αραβικές και Ισλαµικές χώρες και κοινωνίες έχουν όλα τα εφόδια από
την πολιτιστική παράδοσή τους για να πάρουν τη θέση που τους αξίζει στην υπό
διαµόρφωση νέα κατανοµή ισχύος του εξελισσόµενου παγκοσµιοποιηµένου
οικουµενικού συστήµατος. Αρκεί να ξεφορτωθούν τα αναχρονιστικά και τυραννικά
καθεστώτα τους. Αυτά φταίνε.
Η παρέµβαση στο Ιράκ ήταν αρχικά µέρος µιας σχεδιασµένης στρατηγικής
δηµιουργικής καταστροφής σε χώρες µε προφανή τον αντιδραστικό και τυραννικό
χαρακτήρα τους. Τέτοιες ήταν στη γεωπολιτική περιφέρεια της ευρύτερης Μέσης
Ανατολής κατά τις αρχές της δεκαετίας του 2000 το Ιράκ του Σαντάµ Χουσεΐν, η
Συρία του Ασάντ και του µονοκόµµατος Baath (του εθνικιστικού Αραβικού
σοσιαλισµού!) και το θεοκρατικό Ιράν. Εν µέρει εξαιτίας αυξηµένης βραχυπρόθεσµης
αντίδρασης από διάφορες χώρες αλλά κυρίως λόγω σχετικής εσωτερικής απροθυµίας
της Αµερικανικής κοινωνίας, το Masterplan τροποποιήθηκε. Η συνέχεια ανεστάλη.
Την παρέµβαση στο Ιράκ συνόδευσε η επέµβαση στο Αφγανιστάν, νευραλγικό
σηµείο όπου συναντώνται τα δυναµικά γεωπολιτικά πεδία της Κεντρικής Ασίας, της
υπερκείµενης Ρωσίας, της Κίνας, της παρακείµενης Ινδίας, του Πακιστάν και του
Ιράν.
Μια εξήγηση για την καθ’ οδόν αλλαγή σχεδιασµού της Αµερικανικής Στρατηγικής
ως προς τις τακτικές κινήσεις. Η Ηγεµονική ∆ύναµη ενός Μονοπολικού Συστήµατος
Ισχύος δρα µε την πολλαπλασιαστική µόχλευση της δυναµικής του ιστορικού
γίγνεσθαι (αυτού που ονοµάζω Άνυσµα της Ιστορίας). Σε όλες τις δράσεις σύµφωνα
µε έναν δεδοµένο ρυθµό και κατεύθυνση εξέλιξης µπορείς να ισορροπείς πάνω στην
αιχµή της εξέλιξης, στην κορυφογραµµή του κύµατος της ιστορίας. Ή µπορείς να
προσθέτεις µια διαφορετική ώθηση προς την ίδια κατεύθυνση και χωρίς διαφορά
φάσης. Η διαφορική ώθηση πρέπει να είναι τόση ώστε να µη δηµιουργεί ταλαντώσεις
στο ρυθµό του γίγνεσθαι οι οποίες να απορροφούν ενέργεια. Χρειάζεται στρατηγική
επαγρύπνηση και σοφία στη συνεχή άσκηση αυτής της ροπής. Και χρειάζεται
συνεχής καταβολή ενέργειας για την προκαλούµενη επιτάχυνση των ιστορικών
διαδικασιών. Η κοινωνία της Ηγεµονικής ∆ύναµης και διάφορα συµφέροντα εντός
αυτής δυνατόν να µην είναι διατεθειµένα να µεριµνήσουν για αυτήν την
επαγρύπνηση και να καταβάλουν την απαιτούµενη ενέργεια. Αλλά τότε πρέπει να

προσέξει η Ηγεµονική ∆ύναµη ώστε η ισορρόπησή της πάνω στην αιχµή των
εξελίξεων, στον λόφο του κύµατος της ιστορίας, να µην µετατραπεί σε αυτάρεσκη
βεβαιότητα ότι η ιστορία δουλεύει ούτως ή άλλως υπέρ της. ∆ιότι το αποτέλεσµα
τέτοιας αυτοϊκανοποίησης και άφεσης είναι να βρεθεί γρήγορα στην κοιλάδα του
κύµατος, συντριµµένη πίσω από το µέτωπο της ιστορίας.
Με όρους που συζητείται το θέµα στην Αµερικανική στρατηγική σκέψη, η Ηγεµονική
∆ύναµη δεν πρέπει να επενδύει µόνο στη hard power (στρατιωτική ισχύς), ούτε µόνο
στη soft power (οικονοµία, πολιτισµός), αλλά ούτε και στη smart power (διπλωµατία,
πολιτική). Γιατί ο έξυπνος χειρισµός γρήγορα και ανεπαίσθητα γίνεται εξυπνάδα. Και
τότε ουαί τοις Ηγεµόσι! Αυτό που απαιτείται απαραβάτως είναι η wise power, η
σοφία και γνώση που µετατρέπει σκληρή, µαλακή και έξυπνη δύναµη σε ενεργό
ηγούµενη εστία της ιστορικής προόδου.
Η αποφασιστικότητα της Ρώµης στο power building και την ηγεµονία εσήµαινε την
απαράµιλλη άσκηση διαφορικής ώθησης εκ µέρους της στις ιστορικές εξελίξεις.
Αντιθέτως, παράδειγµα προς αποφυγή εφησυχασµού στα πεπρωµένα της ηγεµονίας
ήταν η κλασσική Αθήνα. Οι ΗΠΑ µε αυτά τα κριτήρια, ακροβατούν µεταξύ των δύο.
Όµως έχουν περάσει το σηµείο µη επιστροφής: Το παγκόσµιο πεδίο είναι µονοπολικό
µετά το 1990, δηλαδή υπάρχει συντριπτική υπεροχή συνολικής ισχύος στο µοναδικό
κέντρο του παγκόσµιου συστήµατος. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι έχουν σχετικά
άνετα περιθώρια στρατηγικού λάθους. Αλλά ούτε σε αυτό πρέπει να επαναπαυθούν!
Ο ηγεµονικός ρόλος προϋποθέτει συνεχή αγώνα και πριν και, ακόµη περισσότερο,
αφότου εδραιωθεί.
Η Αµερικανική επέµβαση στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, παρά τις βραχυπρόθεσµες
αντιδράσεις, δροµολόγησε την επίτευξη των µακροπρόθεσµων στόχων
απελευθέρωσης θετικής ενέργειας σε µείζονα γεωπολιτικά πεδία στη ζώνη του Ισλάµ,
και ήδη συνεπιφέρει τα µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατά της. Το Καθεστώς στην
Τυνησία ανετράπη, η τύχη του Αιγυπτιακού ανάλογου καθεστώτος έχει σφραγισθεί,
και το πνεύµα της ελευθερίας µεθίσταται στην Υεµένη, την Ιορδανία. Θα
ακολουθήσει η Συρία, και φυσικά το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία είναι ιδιαίτερη
περίπτωση µε τον βασιλικό φεουδαρχισµό της, θρησκευτικά φονταµενταλιστικό και
προνοητικό των διεσπαρµένων κατοίκων µε την παράδοση της ερήµου. Αλλά και ο
Βασιλιάς Φεϋζάλ φαίνεται να συµφώνησε µε τον Οµπάµα ότι το καθεστώς
Μουµπάρακ ξώφλησε. Φρόνιµος ηγέτης ο Βασιλιάς.
Να η Αµερικανική Υψηλή Στρατηγική. Αυτό θα πει διαρθρωµένη ολοκλήρωση
µακροπρόθεσµων, µεσοπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων στόχων και επιλογών. Αυτό
θα πει ενότητα συντονισµού ιδεολογικών αξιών και ρεαλιστικών δράσεων. Αυτό θα
πει υπαγωγή τακτικών κινήσεων σε στρατηγικές επιδιώξεις.
Και είναι φυσικά ακριβώς αυτό που παντελώς λείπει από την πολιτική του
Καθεστώτος και των Κυβερνήσεών του στην Ελλάδα, όπως εξηγούσα στο άρθρο
µου της περασµένης Τρίτης 1ης Φεβρουαρίου. Με καταστροφικές συνέπειες.
Οι δηµοσιογραφικοί «αγωγοί» του Καθεστώτος λοιδορούν από τα παραµορφωτικά
γυαλιά τους τις ΗΠΑ, ότι κατελήφθη «στον ύπνο» από τις εξελίξεις, ότι αγνοούσε τα
τεκταινόµενα στην Αίγυπτο, ότι παλινωδούσε. Παραληρούν. «Παίρνουν ναρκωτικά».
Καλά, προφανώς δεν έχουν καν υποψιαστεί ότι υπάρχει η λεγόµενη Υψηλή
Στρατηγική και Πολιτική. Κατανοητό βλάκευµα, αφού βλέπουν ό,τι κατανοεί το
µυαλό τους. Αλλά τη φρονιµάδα της Αµερικανικής στάσης στα τωρινά
διαδραµατιζόµενα συµβάντα δεν αντιλαµβάνονται;
Αρχίζουν οι εξελίξεις στην Αίγυπτο. Ο Πρόεδρος της Αµερικής δεν επικοινωνεί µε
τον Μουµπάρακ. ∆ηλώνεται επισήµως από τις ΗΠΑ ότι η Κυβέρνηση της Αιγύπτου
δεν πρέπει να καταστείλει βιαίως τις εκδηλώσεις του λαού και πρέπει να λάβει υπόψη

της τα αιτήµατα και τις προσδοκίες του. Ο Μουµπάρακ δεν κάνει κίνηση. Ο Στρατός
αρνείται να στραφεί κατά του Λαού. Η Αµερική διακηρύσσει ότι δεν µεσολαβεί
µεταξύ Κυβέρνησης και λαού και ότι ο λαός επιλέγει το σύστηµα διακυβέρνησής του.
Ο Οµπάµα επικοινωνεί µε τον Μουµπάρακ και του λέει να ετοιµαστεί για έξοδο. Σε
∆ηµόσια ∆ιακοίνωσή του τονίζει ότι σηµαντικές µεταρρυθµίσεις και η αλλαγή
καθεστώτος πρέπει να αρχίσουν τώρα. Ο Μουµπάρακ υπόσχεται ότι δεν θα βάλει
πάλι (! ως µούµια θα έβαζε άλλως;) υποψηφιότητα για άλλα 7 χρόνια Προεδρίας, και
ότι εκλογές θα γίνουν τον Σεπτέµβριο και ότι µεταρρυθµίσεις θα γίνουν. Παίζει το
βλακώδες παιχνίδι της αναβλητικότητας που παίζει και η Κυβέρνηση του
Καθεστώτος εδώ. Και ο Αµερικανός Πρόεδρος του λέει ότι ξώφλησε: φύγε επίµονε
βλαξ!
Αυτή την θαυµαστή αλληλουχία φρόνησης της Ηγεµονικής ∆ύναµης στην
εναρµόνιση σταθερότητας και ελευθερίας, οι δηµοσιογραφικοί «αγωγοί» του
Καθεστώτος δεν µπορούν να καταλάβουν ή δεν θέλουν να πουν; ∆ικό τους πρόβληµα
να διαλέξουν µεταξύ ανοησίας και απάτης.
[∆ηµοσιεύθηκε στην "ΕΞΠΡΕΣ"]

