
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος πολέµου 

Το τελεσίγραφο των αµερικανών για την εθελουσία αποµάκρυνση του Σαντάµ Χουσεΐν από το Ιράκ 
έληξε χωρίς εκπλήξεις στις τρεις τα ξηµερώµατα της Πέµπτης 20/3. Σύντοµα µετά ξεκίνησε ο πόλεµος.  

Πρόκειται για έναν πόλεµο ο οποίος κατά γενική σχεδόν οµολογία θα µπορούσε να έχει αποφευχθεί. Οι 
επιθεωρητές του ΟΗΕ, οι οποίοι επιστρέφοντας στην χώρα κλήθηκαν από τα τέλη του περασµένου 
έτους να αποτιµήσουν κατά πόσον ήταν ειλικρινής η πρόθεση του ιρακινού καθεστώτος να αφοπλιστεί, 
υπογράµµιζαν, στις τακτικές εκθέσεις τους ενώπιον του Συµβουλίου Ασφαλείας, τις δυσκολίες που 
αντιµετώπιζαν αλλά επισήµαιναν ότι το Ιράκ έδειχνε διατεθειµένο διστακτικά έστω να συµµορφωθεί στις 
επιταγές της διεθνούς κοινότητας, έτσι όπως εκφράζονταν στο ψήφισµα 1441. 

Η πίεση από την πλευρά των Αµερικανών και των συµµάχων τους ήταν ωστόσο ισχυρή. Μην αφήνετε 
τον Σαντάµ να σας εξαπατήσει, έλεγαν. Κάθε επιπλέον εβδοµάδα που προσφέρουµε στους επιθεωρητές 
του ΟΗΕ είναι εβδοµάδα που χαρίζουµε στον Χουσεΐν. 

Τα επιχειρήµατά τους δεν έπεισαν την διεθνή κοινότητα και έτσι, στις 20 Μαρτίου αποφάσισαν να 
«αυτοδικήσουν». 

Η υπόθεση του Ιράκ είναι αναµφισβήτητα πολυπλοκότατη. Τα ερωτήµατα που εγείρονται από την 
επέµβαση είναι πολλά. Πόσο πραγµατικός ήταν ο κίνδυνος που αντιπροσώπευε για την διεθνή 
κοινότητα το καθεστώς Χουσεΐν, ακόµα και αν υποθέσουµε ότι υπήρχαν πράγµατι εν εξελίξει σχέδια 
εξοπλισµού του µε όπλα µαζικής καταστροφής; Πόσο επιτακτική ήταν η ανάγκη καθεστωτικής αλλαγής 
στην χώρα; Πόσο δεσµευτικές για τις συµµετέχουσες χώρες είναι οι αποφάσεις ενός διεθνούς 
οργανισµού όπως ο ΟΗΕ; Ποια είναι τα όρια της δικαιοδοσίας της διεθνούς κοινότητας στο εσωτερικό 
µιας χώρας; Ποια άλλα συµφέροντα διακυβεύονται στην περίπτωση του Ιράκ; Μήπως έχουν δίκιο όσοι 
διατείνονται πως πρόκειται για έναν πόλεµο που γίνεται για το πετρέλαιο και για την επικράτηση στην 
περιοχή; Τι έπαθαν ξαφνικά «όλοι» και τα έβαλαν µε τον Χουσεΐν, έναν άνθρωπο που υποτίθεται ότι επί 
σειρά ετών, κατά τη δεκαετία του 80, ήταν το χαΐδεµένο παιδί της Δύσης; Πώς ερµηνεύεται η χαµηλών 
τόνων στάση των υπολοίπων αραβικών χωρών; 

Πολλά είναι, επίσης, τα ερωτήµατα για την επόµενη ηµέρα. Ποιο είναι το µέλλον του ΟΗΕ; Πώς θα είναι 
το µεταπολεµικό Ιράκ; Σε τι µπορούν να ελπίζουν οι Κούρδοι του Βορείου Ιράκ; Τελειώσαµε µε το Ιράκ 
ή έπεται συνέχεια; 

Κανένα από αυτά τα ερωτήµατα δεν µπορεί να απαντηθεί εύκολα. Στο γενικευµένο αντιπολεµικό 
πνεύµα των ηµερών οι αντιαµερικανικοί αφορισµοί είναι συχνοί και εν πάση περιπτώσει αναµενόµενοι. 
Δεν θα ήταν δύσκολο, ωστόσο, να δούµε ότι η κριτική που ασκείται πανταχόθεν στην αµερικανική 
εξωτερική πολιτική, φορτισµένη καθώς είναι συναισθηµατικά, υιοθετεί εµµέσως πλην σαφώς την ίδια 
µανιχαϊστική λογική (αυτοί είναι οι «κακοί», εµείς οι υπόλοιποι είµαστε οι «καλοί», κ.λπ.), για την οποία 
εγκαλείται ο Πρόεδρος Μπους και οι σύµβουλοί του. 

Τα πολλά λόγια περιττεύουν. Ο πόλεµος έχει ήδη αρχίσει και δεν µπορούµε παρά να ευχηθούµε να 
τελειώσει γρήγορα, µε τις λιγότερες κατά το δυνατόν «παράπλευρες απώλειες». Εµείς, ως news.in.gr 
θα συνεχίσουµε να καλύπτουµε τις επιχειρήσεις όσο πληρέστερα γίνεται, συγκεντρώνοντας όλες τις 
σχετικές ειδήσεις στις σελίδες που ακολουθούν. Για την προϊστορία του θέµατος σας παραπέµπουµε στο 
προηγούµενο σχετικό µας αφιέρωµα, «Το Ιράκ στο Στόχαστρο». 
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