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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι εμφανίστηκε σε
πέντε τηλεοπτικές εκπομπές το πρωί της Κυριακής σε αυτό που
οι New York Times αποκαλούν “επικοινωνιακό blitz” προκειμένου
η κυβέρνηση Ομπάμα να λάβει την εσωτερική υποστήριξη που
χρειάζεται για να επιτεθεί στη Συρία.
Με δεδομένη την άρνηση του Βρετανικού Κοινοβουλίου η οποία
αποτέλεσε “καίριο” χτύπημα στα σχέδια της δυτικής συμμαχίας,
αλλά και την επίμονη προσπάθεια της Ρωσίας και της Κίνας να
κερδίσουν χρόνο, η κυβέρνηση Ομπάμα έχει επιδοθεί τα τελευταία
24ωρα σε ένα επικοινωνιακό ντεμαράζ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, με
στόχο τόσο τον πολιτικό κόσμο της χώρας, όσο και την κοινή
γνώμη.[1]
Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί πολίτες –σε
αντίθεση με αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν- είναι
εναντίον μιας επίθεσης στη Συρία.
Το φιάσκο του 2003 με τα “χημικά του Σαντάμ” είναι ακόμα
πρόσφατο, ενώ αρκετές είναι οι φωνές που υποστηρίζουν ότι μια
επίθεση εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας θα
αποβεί προς όφελος των φανατικών ισλαμιστών και της αλ-Κάιντα.
Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία περί χρήσης χημικών από τις
κυβερνητικές δυνάμεις στην επίθεση της 21ηςΑυγούστου τα οποία
παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε Ρωσία και Κίνα δεν
έπεισαν καμία από τις δύο. «Μάς έδειξαν μερικές εικόνες όπου
δεν υπάρχει τίποτε συγκεκριμένο: ούτε γεωγραφικοί χάρτες, ούτε
ονόματα… Αυτά που μάς έδειξαν στο παρελθόν και πιο πρόσφατα οι
Αμερικανοί εταίροι μας, καθώς και οι Βρετανοί και οι Γάλλοι
δεν μάς πείθουν καθόλου» δήλωσε Ρώσος αξιωματούχος [2]
Παρά την ανακοίνωση του Αραβικού Συνδέσμου για την ανάγκη
“ανάληψης δράσης” εναντίον των “υπευθύνων για την χρήση

χημικών” (την κυβέρνηση Άσαντ), οι χώρες της Μέσης
Ανατολής δεν φαίνεται να συμφωνούν πλήρως με τα αμερικανικά
σχέδια, όπως ίσως θα περίμενε η Ουάσινγκτον. Ο Λίβανος και το
Ιράκ ήδη αρνήθηκαν την εμπλοκή τους σε μία πίθανή επίθεση, με
μόνη τη Σαουδική Αραβία –τυφλή και πιστή σύμμαχο των ΗΠΑ- να
υποστηρίζει την προσπάθεια Ομπάμα για την επικείμενη επίθεση.

Ο Τζον Κέρι πάντως, εκτός από το να “πυροβολεί” την
αμερικανική κοινή γνώμη από τις τηλεοράσεις, εξέφρασε την
αισιοδοξία του ότι Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι θα
συνεναίσουν τελικά σε μία επιθετική ενέργεια, έστω και αν
μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου δεν είναι πεπεισμένο ότι η
χρήση χημικών αποτελεί μονομερή ενέργεια των κυβερνητικών
δυνάμεων της Συρίας, στον πλέον σκληρό και απάνθρωπο Εμφύλιο
πόλεμο που έχει δει η ανθρωπότητα εδώ και πολλά χρόνια.
Εκβιάζοντας όμως το ζήτημα μέχρις εσχάτων, ανέφερε ότι, ακόμα
και στην περίπτωση που ο πολιτικός κόσμος της
χώρας καταψηφίσει την επέμβαση, ο πρόεδρος Ομπάμα έχει το
δικαίωμα να την διατάξει. [3]
Από τη στάση του κ. Κέρι αλλά και τα όσα διαρρέουν από το
Λευκό Οίκο, φαίνεται πως η αμερικανική ανώτατη ηγεσία έχει ήδη
αποφασίσει για τις εξελίξεις, επιδιδόμενη πια σε
ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που θα της εξασφαλίσει μεγαλύτερη
εσωτερική συναίνεση αλλά και την -απαιτούμενη πλέονκάλυψη μετά την επίμονη άρνηση Ρωσίας-Κίνας, την ευρωπαϊκή
οπισθοχώρηση και την διφορούμενη στάση του αραβικού κόσμου.
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