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Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Lloyd Austin, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Νότια Κορέα, 
συναντήθηκε την Τρίτη με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του. Ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός 
αξιωματούχος, ο οποίος ενημέρωσε τους δημοσιογράφους υπό τον όρο της διατήρησης της 
ανωνυμίας, στοχοποίησε εκ νέου την Κίνα, κάνοντας λόγο για «απότομη αύξηση της 
αποσταθεροποιητικής επιχειρησιακής συμπεριφοράς της ΛΔΚ [Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας]», 
συμπεριλαμβανομένης και της περιγραφόμενης ως «επικίνδυνης αναχαίτισης αέρος-αέρος» και της 
διακίνησης «σμήνους σκαφών της θαλάσσιας πολιτοφυλακής» στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Ο Austin θα αναχωρήσει από τη Νότια Κορέα για μια επίσκεψη στις Φιλιππίνες. Ο αξιωματούχος 
πιθανότατα ανακοίνωσε εκ των προτέρων τι πρόκειται να συζητήσει ο Austin στις Φιλιππίνες. Αυτή
η σειρά από κοινοτοπίες που υπερτονίζουν τη λεγόμενη «κινεζική απειλή» πρέπει να έχει κουράσει 
την κοινή γνώμη.

Πριν φτάσει ο Austin στις Φιλιππίνες, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν ήδη αρχίσει να 
διαδίδουν μια «μεγάλη είδηση», προεξοφλώντας ότι ο Austin θα καταλήξει σε συμφωνία με 
τον πρόεδρο των Φιλιππίνων Ferdinand Romualdez Marcos Jr. σχετικά με το άνοιγμα 
τεσσάρων αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε βάσεις των Φιλιππίνων, μία εκ των 
οποίων βρίσκεται στη νήσο Luzon και μία άλλη στο Palawan, την οποία επισκέφθηκε η 
αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Kamala Harris τον περασμένο Νοέμβριο. Τα δύο αυτά μέρη βρίσκονται 
κοντά στο κινεζικό νησί Ταϊβάν, στα νησιά Nansha αντίστοιχα. Η πρόθεση να στοχοποιηθεί η 
Κίνα δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο προφανής. Επί του παρόντος, ο αμερικανικός 
στρατός διαθέτει ήδη πέντε βάσεις στις Φιλιππίνες σε εκ περιτροπής λειτουργία. Η προσθήκη 
τεσσάρων ακόμη θα σημαίνει ότι η στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ-Φιλιππίνων έχει κάνει ένα 
επιπλέον βήμα. Αυτό ακριβώς επιδιώκουν οι ΗΠΑ.

Μετά την εκλογή του Μάρκος στην προεδρία, ο προσεταιρισμός των Φιλιππίνων έγινε ο βασικός 
στόχος της Ουάσινγκτον. Ο Joe Biden ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που τηλεφώνησε για να 
συγχαρεί τον Marcos και ανώτεροι αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον επισκέπτονταν έκτοτε εντατικά 
τις Φιλιππίνες. Εάν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα των εν 
λόγω πολύμηνων προσπαθειών. Με τόσους πολλούς διπλωματικούς και πολιτικούς πόρους που 
έχουν επενδυθεί, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών και το Πεντάγωνο πρέπει πραγματικά να 
παρουσιάσουν κάποια αξιοπρεπή «πολιτικά επιτεύγματα» για να καθησυχάσουν τους εγχώριους 
ψηφοφόρους, και αυτό απεικονίζεται καλύτερα όταν διατυπώνεται σε μια σχετική συμφωνία.

Η κύρια σημασία αυτής της συμφωνίας, για την οποία οι ΗΠΑ πιέζουν έντονα, μπορεί να είναι ότι 
θα θεωρηθεί ως ένα «έργο διπλωματικών και στρατιωτικών επιτευγμάτων» για την Ουάσιγκτον. 
Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την Κίνα, οι ΗΠΑ περιφέρονται σε ολόκληρο τον κόσμο, 
ιδιαίτερα όμως γύρω από την Κίνα. Είναι πολύ απασχολημένες και επίσης εξαντλητικές. Ωστόσο 
εάν η στρατηγική της Ουάσινγκτον για την Κίνα συγκριθεί με μια εισαγόμενη στο χρηματιστήριο 
εταιρεία, τότε φαίνεται ότι σπαταλά τα χρήματα των επενδυτών με λάθος τρόπο. Είναι ένα 
βαρέλι δίχως πάτο που καταναλώνει πολλά, αλλά παράγει ελάχιστη αξία, πόσο μάλλον δεν 
μπορεί να αποφέρει κέρδη. Αν δεν αλλάξει πορεία, αργά ή γρήγορα θα χρεοκοπήσει.

Οι ΗΠΑ και οι Φιλιππίνες είναι στρατιωτικοί σύμμαχοι. Το αν και πώς θα ενισχυθούν οι 
στρατιωτικές τους σχέσεις υποτίθεται ότι είναι θέμα μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά το πρόβλημα 
τώρα είναι ότι οι Φιλιππίνες θέλουν να διαφυλάξουν τη δική τους ασφάλεια, ενώ η 
Ουάσινγκτον έχει προσπαθήσει με κάθε τρόπο να «παγιδεύσει» τις Φιλιππίνες, συνδέοντας 



σκόπιμα τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών με την «κινεζική απειλή» και προσπαθώντας 
να ωθήσει τις Φιλιππίνες στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με την Κίνα. Η διαφορά 
μεταξύ των δύο είναι προφανής. Η υψηλού προφίλ επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Antony Blinken στις Φιλιππίνες πέρυσι επιβεβαίωσε τη «δέσμευση των ΗΠΑ σχετικά με το ζήτημα 
της ασφάλειας», ενώ η Μανίλα δήλωσε ότι δεν μπορεί να αντέξει «οποιαδήποτε περαιτέρω 
κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή». Τα τελευταία χρόνια, η Μανίλα διατηρούσε πάντοτε 
στρατηγική νηφαλιότητα. Γνωρίζει σαφώς πού βρίσκονται τα εθνικά της συμφέροντα.

Οι Φιλιππίνες τονίζουν ότι η στρατιωτική συνεργασία τους με τις ΗΠΑ «δεν στοχεύει ενάντια σε 
κανένα συγκεκριμένο τρίτο μέρος». Οι Αμερικανοί γνωρίζουν επίσης ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι 
Φιλιππίνες δεν είναι πρόθυμες να «επιλέξουν πλευρά» μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Η στάση αυτή 
είναι τόσο σαφής όσο και σταθερή. Αλλά εάν οι ΗΠΑ δεν στόχευαν ενάντια στην Κίνα ως «τρίτο
μέρος», δεν θα είχαν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον να προσεταιριστούν τις Φιλιππίνες. Με άλλα 
λόγια, υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές στις θέσεις και τα συμφέροντα των ΗΠΑ και των 
Φιλιππίνων, γεγονός που όχι μόνο απαιτεί από τις Φιλιππίνες να τα εξισορροπήσουν 
προσεκτικά, αλλά επιβαρύνει επίσης το διπλωματικό κόστος της Ουάσινγκτον και 
αποδυναμώνει τη διπλωματική της αποτελεσματικότητα.

Σήμερα οι ανώτεροι αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον γίνονται όλο και πιο πρόθυμοι να συζητήσουν 
με τις Φιλιππίνες σχετικά με την «κρίση των Στενών της Ταϊβάν». Η αμερικανική κοινή γνώμη έχει 
επίσης ακολουθήσει το παράδειγμά τους, δηλώνοντας συχνά εκτός πλαισίου ότι οι Φιλιππίνες 
ανησυχούν έντονα για την κατάσταση στα Στενά της Ταϊβάν, υπονοώντας ότι η Μανίλα ενδέχεται 
να εμπλακεί. Ωστόσο, το ζήτημα της Ταϊβάν δεν έχει καμία σχέση με τις Φιλιππίνες. Σε μια 
πρόσφατη αποκλειστική συνέντευξη στους Financial Times, ο Marcos επανέλαβε ότι 
υποστηρίζει την πολιτική της «μίας Κίνας» και επικαλέστηκε κατ' επανάληψη την «ειρήνη». 
Αυτό δείχνει ότι όσον αφορά τα Στενά της Ταϊβάν, οι Φιλιππίνες δεν επιθυμούν πόλεμο και 
χάος, ώστε να μην υποφέρουν κι εκείνες από τις δευτερογενείς επιπτώσεις. Για τη Μανίλα, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διακρίνει με σαφήνεια ποιος είναι ο πραγματικός υποκινητής 
της κατάστασης στα Στενά της Ταϊβάν.

Για τη Μανίλα αποτελεί τεράστια δοκιμασία το κατά πόσο θα εξισορροπήσει με σύνεση τη σχέση 
της με τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά η κλίμακα στην οποία  μπορεί να κινηθεί, θα πρέπει να 
περιοριστεί γύρω από το κέντρο των δικών της εθνικών συμφερόντων. Οι Φιλιππίνες ήταν 
κάποτε αποικία των ΗΠΑ και εξακολουθούν να είναι στρατιωτικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η μεγαλύτερη υπερπόντια βάση του αμερικανικού στρατού βρισκόταν 
κάποτε στις Φιλιππίνες, αλλά οι Φιλιππίνες επανέκτησαν την κυριαρχία της βάσης από τις ΗΠΑ το 
1992. Σε αντίθεση με ορισμένες άλλες χώρες, οι Φιλιππίνες έχουν επιδείξει γενικά απέναντι 
στις ΗΠΑ την ανεξάρτητη πολιτική ενός κυρίαρχου κράτους. Ελπίζουμε επίσης ότι οι 
Φιλιππίνες μπορούν να διατηρήσουν αυτή την παράδοση και να επιδείξουν ότι επιζητούν τη 
στρατηγική σταθερότητα, και ότι διαθέτουν πολιτική σύνεση.


