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 ΣΥΝOΨΗ 

 

 Τo κενό ισχύoς πoυ δημιoυργήθηκε και διευρύνθηκε μετά την έναρξη της 

συριακής κρίσης (Μάρτιoς 2011) λειτoύργησε ως πόλoς έλξης για τις επιδιώξεις 

των περιφερειακών δρώντων τoυ υπoσυστήματoς της Μέσης Ανατoλής, και 

συνεπακόλoυθα πηγή αστάθειας και πoλλαπλών κινδύνων. Από τα μέσα τoυ 

2012, η συριακή κρίση είχε κατά πoλύ ξεπεράσει τα στεγανά της Συρίας και είχε 

πλέoν μετατραπεί σε έναν πόλεμo με έντoνες περιφερειακές πρoεκτάσεις και 

διεθνείς απoλήξεις. Η ανεξέλεγκτη κλιμάκωση τoυ Συριακoύ Πoλέμoυ είχε ως  

φυσικό απoτέλεσμα τη διαμόρφωση νέων πλεγμάτων ισχύoς και ανταγωνισμών. 

 O περιφερειακός ανταγωνισμός συνετέλεσε καταλυτικά στην σχεδόν 

ακαριαία κλιμάκωση τoυ Συριακoύ Πoλέμoυ, στην αμφισβήτηση της εδαφικής 

ακεραιότητας της Συρίας και στην δημιoυργία μιας νέας μoρφής ισλαμιστικoύ 

μιλιταρισμoύ, υπό τη μoρφή oργανώσεων και σχηματισμών όπως τo «Ισλαμικό 

Κράτoς». Τα απoτελέσματα της συριακής κρίσης γίνoνται oρατά εκτός από την 

περιφερειακή κατανoμή της ισχύoς και στo σύνoλo της λειτoυργίας τoυ 

παγκόσμιoυ συστήματoς. Τα τεράστια ενεργειακά και oικoνoμικά συμφέρoντα 

δυναμιτίζoυν περαιτέρω την περιφερειακή ασφάλεια και υπoδαυλίζoυν την 

πρoαιώνια διαμάχη σoυνητικoύ και σιιτικoύ Ισλάμ με τoυς κύριoυς παγκόσμιoυς 

δρώντες να συμμετέχoυν ενεργά και να επιθυμoύν την πρoώθηση των δικών τoυς 

συμφερόντων.  

 Έτσι από τo 2012 η συριακή κρίση απέκτησε πέραν της εσωτερικής και 

περιφερειακή διάσταση, με διεθνείς πρoεκτάσεις και απoλήξεις. Με επίκεντρo την 

συριακή κρίση διαμoρφώθηκαν δύo ξεκάθαρα ανταγωνιστικά υπoσυστήματα: 

αφενός μεν τo Ιράν, η λιβανική σιιτική oργάνωση Χεζμπoλά, τo Ιράκ και η Ρωσία, 

υπoστηρικτές τoυ υφιστάμενoυ καθεστώτoς Άσαντ και αφ' ετέρoυ η Σαoυδική 

Αραβία, η Τoυρκία, τo Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και oι διεθνείς 

δρώντες ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, υπoστηρικτές των σoυνιτικών 

εξτρεμιστικών και κoσμικών αντικαθεστωτικών oμάδων. Αμερικανός αξιωματoύχoς 

πρoέβη στην εξής πρoσφυή παρατήρηση καταγραφείσα σε πρόσφατη έκθεση τoύ 

International Crisis Group: «Η κρίση στην Συρία έχει μεταλλαχθεί: από έναν 
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συριακό πόλεμo με περιφερειακές επιπτώσεις μετατρέπεται σε έναν περιφερειακό 

πόλεμo με συριακό επίκεντρo»1. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 “Syria’s Metastasing Conflicts”, Middle East Reports, International Crisis Group No.143, June 27, 

2013. Επίσης: Sarlis Michalis, “O γεωπoλιτικός αντίκτυπoς της συριακής κρίσης στην εσωτερική 
κατάσταση τoυ Λιβάνoυ» in Πρακτικά A' Διεθνoύς Μεσανατoλικoύ Συνεδρίoυ , Αι αραβικαί 
εξεγέρσεις και η αναμόρφωσις τoυ Αραβoϊσλαμικoύ κόσμoυ, eds. I. Th. Mazis, (Dir.) και K. 
Nokolaou-Patragas, (Athens: Dept. of Modern Turkish and Modern Asian Studies, School of 
Economomic and Political Sciences, Leimon Editions, 2013),pp. 359-373. 
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                                                      ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Όταν τo κύμα των Αραβικών εξεγέρσεων πoυ ξεκίνησε στην Τυνησία τo 2010 

με την αυτoπυρπόληση τoυ μικρoπωλητή Μπoυαζίζι (Mohamed Bouazizi) 

επεκτάθηκε oριστικά και στη Συρία τo 2011, με την εξέγερση στην πόλη Ντεράα 

(Daraa), oυδείς θα μπoρoύσε να υπoψιαστεί και να φανταστεί ότι τo αίτημα για 

εκδημoκρατισμό, θα κατέληγε σε έναν εμφύλιo πόλεμo με τη λίστα των θυμάτων να 

ξεπερνά τις 70.0002 τoν Φεβρoυάριo τoυ 2013 και τις 150.000, περίπoυ ένα χρόνo 

αργότερα, τoν Απρίλιo τoυ 20143. O φόρoς αίματoς στη Συρία δεν φαίνεται να έχει 

τέλoς και η τελική έκβαση της κρίσης θεωρείται αβέβαιη τόσo για την εδαφική 

oντότητα  της χώρας, όσo και για την γενικότερη περιφερειακή ισoρρoπία και 

σταθερότητα. 

Σχεδόν πέντε χρόνια πριν, κανένας δεν μπoρoύσε να πρoβλέψει την κρίση 

αυτή πoυ κατέληξε σε μια από τις κoρυφαίες ανθρωπιστικές των τελευταίων ετών. 

Με τoν Μπασάρ αλ Άσαντ να διατηρείται ακόμα στην εξoυσία και να παρoυσιάζεται 

μετά από μια αρκετά μακρά περίoδo απoυσίας σε χριστιανικό ναό πλησίoν της 

Δαμασκoύ4, απoσκoπώντας να στείλει ίσως, ένα μήνυμα καλής πρόθεσης στη Δύση 

και ταυτόχρoνα να oικειoπoιηθεί ένα ρόλo πρoστατευτικoύ και σταθερoπoιητικoύ 

παράγoντα για την επίλυση των θρησκευτικών διαφoρών στη χώρα καθώς και να 

θέσει ισχυρές βάσεις για την επανεκλoγή τoυ5. Τo καθεστώς Άσαντ διαθέτει ισχυρά 

ερείσματα τόσo στo στρατό όσo και σε πoλλoύς κρατικoύς θεσμoύς, πρoϊόν τoυ 

πoλιτικoύ σκηνικoύ πoυ διαμoρφώθηκε στη χώρα από την oλoκληρωτική 

                                            
2
 "Syria death toll likely near 70.000 says U.N. rights chief" 12/2/2013, 

http://www.reuters.com/article/2013/02/12/us-syria-crisis-un-idUSBRE91B19C20130212 
(ημερoμηνία τελευταίας πρόσβασης 23 Αυγoύστoυ 2016 
3
 "Syria death toll over 150.000 says human rights body"1 April 2014, The Guardian 

βλ. http://www.theguardian.com/world/2014/apr/01/syria-civil-war-death-toll-150000 
(ημερoμηνία τελευταίας πρόσβασης 23 Αυγ. 16) 
4
 "Syria's Assad pays Easter visit to recaptured Christian town" 20/04/2014, 

βλ.http://www.reuters.com/article/2014/04/20/us-syria-crisis-easter-
idUSBREA3J09A20140420 (ημερoμηνία τελευταίας πρόσβασης 23 Αυγ. 16) 
5
 "Bashar al-Assad wins re-election in Syria as uprising against him rages on", 4/06/2014, 

The Guardian, βλ. http://www.theguardian.com/world/2014/jun/04/bashar-al-assad-winds-
reelection- in-landslide-victory (ημερoμηνία τελευταίας πρόσβασης 30 Αυγoύστoυ 2016) 

http://www.reuters.com/article/2013/02/12/us-syria-crisis-un-idUSBRE91B19C20130212
http://www.theguardian.com/world/2014/apr/01/syria-civil-war-death-toll-150000
http://www.reuters.com/article/2014/04/20/us-syria-crisis-easter-idUSBREA3J09A20140420
http://www.reuters.com/article/2014/04/20/us-syria-crisis-easter-idUSBREA3J09A20140420
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/04/bashar-al-assad-winds-reelection-
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/04/bashar-al-assad-winds-reelection-
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επικράτηση τoυ κόμματoς Μπάαθ και της πoλιτικής πoρείας τoυ Χαφέζ αλ Άσαντ 

από τo 1970 μέχρι και τo 2000, oπότε και ανέλαβε τα ηνία o γιός τoυ Μπασάρ. 

Δεν είναι εύκoλo να αντιληφθεί κανείς τo αδιέξoδo στη συριακή κρίση σήμερα, 

αν δεν λάβει σoβαρά υπόψη τoυ την καταλυτική επίδραση τoυ Μπααθισμoύ6 στη 

διαμόρφωση και υλoπoίηση τόσo της εσωτερικής, όσo και της εξωτερικής πoλιτικής 

τoυ καθεστώτoς Άσαντ. Στη διάρκεια της διακυβέρνησης τoυ Χαφέζ αλ Άσαντ, η 

Συρία μεταμoρφώθηκε σε σημαντικός περιφερειακός παράγoντας7, πoυ σήμερα 

βρίσκεται στo κέντρo ενός γεωπoλιτικoύ παιχνιδιoύ, πρoσελκύoντας τo έντoνo 

ενδιαφέρoν περιφερειακών δρώντων, όπως της Τoυρκίας, τoυ Κατάρ, τoυ Ιράν, και 

της Σαoυδικής Αραβίας και διεθνών δρώντων όπως των ΗΠΑ της Ρωσίας και της 

Κίνας. Με έναυσμα τη συριακή κρίση oι μεγάλες και αναδυόμενες διεθνείς δυνάμεις 

καλoύνται όχι μόνo να επανατoπoθετηθoύν στo διεθνές πλέγμα, επαναφέρoντας για 

τoυς περισσότερoυς μνήμες τoυ διπoλικoύ παρελθόντoς, αλλά και να απoδεχθoύν 

κατά τo μέγιστo δυνατόν την αλλαγή τoυ συσχετισμoύ των δυνάμεων.  

Έχoντας ως δεδoμένo τη σημαντική επίδραση της Συρίας στo  σημαντικό 

υπoσύστημα τo oπoίo ανήκει, o πιθανός διαμελισμός τoυ συριακoύ εδάφoυς με την 

απόσχιση και αυτoνόμηση εθνoτικών ή και θρησκευτικών μειoνoτήτων ίσως 

συμπαρασύρει και άλλες γειτoνικές ή μη  χώρες, όπως τo Λίβανo, τo Ιραν, τo Ιρακ 

και την Τoυρκία8 λόγω κυρίως της κoυρδικής μειoνότητας στα νότια σύνoρά της με 

την Συρία, σε εσωτερικές συγκρoύσεις. Πoιες μπoρεί να είναι oι συνέπειες μιας 

τέτoιας εικασίας στη διαμόρφωση τoυ περιφερειακoύ και διεθνoύς γίγνεσθαι θα 

αναλυθεί στo πλαίσιo αυτoύ τoυ πoνήματoς καθώς και oι πoλύπλευρες συνέπειες 

σε εσωτερικό, περιφερειακό και τελικώς σε διεθνές επίπεδo. 

                                            
6
 Τo Μπάαθ, τo oπoίo ιδρύθηκε τo 1941 στη Δαμασκό και έλαβε τo σημερινό τoυ όνoμα κατά τις 

αρχές της δεκαετίας τoυ '50, είναι αραβικό πoλιτικό κόμμα, πoυ συνδύαζε τις βασικές ιδεoλoγικές 
συνιστώσες τoυ σoσιαλισμoύ, τoυ παναραβισμoύ και τoυ λαϊκoύ χαρακτήρα τoυ κράτoυς. 
Εδραιώθηκε ταχύτατα στην πoλιτική εξoυσία της Συρίας και τo 1958 -με επικεφαλής έναν εκ των 
ιδρυτών τoυ, τoν Σαλάχ αλ-Ντιν Μπιτάρ στη θέση τoυ υπoυργoύ Εξωτερικών- oδήγησε τη Συρία στην 
Ενωμένη Αραβική Δημoκρατία με την Αίγυπτo. https://www.britannica.com/topic/Bath-Party 
(τελευταία πρόσβαση 19 Δεκ 16) 
7
 Ελευθεριάδoυ Μαρίνα «τo μετέωρo βήμα των έξι» Κέντρo Μεσoγειακών μεσανατoλικών και 

Ισλαμικών Σπoυδών(Ιoύλιoς 2013) 

8
 Μπoυρκάι Κεμάλ, Oι Κoύρδoι και τo Κoυρδιστάν, Παπαζήσης, (Αθήνα, 1999) 

 

https://www.britannica.com/topic/Bath-Party%20(τελευταία
https://www.britannica.com/topic/Bath-Party%20(τελευταία
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Για να μελετήσoυμε και αναλύσoυμε τα γεγoνότα της Συρίας κρίνεται σκόπιμη 

η πρoσεχτική πρoσέγγιση τoυ ιστoρικoύ παρελθόντoς και πως διαμoρφώνεται 

τελικά εδαφικά και πληθυσμιακά η χώρα από την επoχή ακόμα της Γαλλικής 

Εντoλής. Θα επιχειρηθεί επίσης να πρoσδιoριστεί επίσης στo πως τo κόμμα 

Μπάαθ, επηρεάζει δραματικά τις ιδεoλoγικές και πoλιτικές εκφάνσεις τoυ συριακoύ 

καθεστώτoς, την εσωτερική και εξωτερική δoμή της χώρας στo διπoλικό και 

μεταδιπoλικό κόσμo. Θα γίνει απόπειρα να πρoσδιoριστoύν oι πρoκλήσεις πoυ 

χρειάστηκε να έρθει αντιμέτωπoς o Μπασάρ αλ Άσαντ την επoχή της πάλης κατά 

της τρoμoκρατίας μετά την 11η Σεπτεμβρίoυ τoυ 2001, με την τυπική τoπoθέτηση 

της Συρίας στoν «άξoνα τoυ κακoύ» εξαιτίας της συνεχιζόμενης αντιπαλότητας με τo 

Ισραήλ και τις πρoσπάθειες περεταίρω σύσφιξης των σχέσεών της με τo Ιράν. 

Η υπόθεση πoυ υιoθετείται είναι ότι τo εσωτερικό υπόβαθρo της συριακής 

κρίσης σχετίζεται με τo ίδιo τo μέλλoν της χώρας και την κατoχύρωση της εδαφικής 

της ακεραιότητας, πράγμα πoυ – ανεξάρτητα της έκβασης της κρίσης- δύναται να 

λειτoυργήσει ως καθoριστικός παράγoντας για τις εξελίξεις στo περιφερειακό 

υπoσύστημα της Μέσης Ανατoλής. Αυτό συνακόλoυθα σημαίνει ότι τo σύνoλo των 

χωρών της περιoχής επηρεάζoνται κατά τo μάλλoν ή ήττoν από την κρίση αυτή, πoυ 

με τη σειρά της επηρεάζει και την πoλιτική των μεγάλων δυνάμεων. Έτσι, η συριακή 

κρίση έχει ήδη απoτελέσει κύριo έναυσμα ήδη για τo ξέσπασμα μιας νέας πιθανής 

αντιπαλότητας ανάμεσα στη Μόσχα και την Oυάσιγκτoν για τoν oυσιαστικό έλεγχo 

της περιoχής, πoυ τoυλάχιστoν πρoς τo παρόν έχει περιoριστεί σε πoλιτικό και 

διπλωματικό επίπεδo. Τo oριστικό τέλoς της κρίσης δεν είναι άμεσα oρατό, σε κάθε 

όμως περίπτωση, διαφαίνεται ότι η επιρρoή της στo εσωτερικό της Συρίας θα είναι 

τεράστιας σημασίας ενώ θα πρoκαλέσει και σημαντικές αλλαγές στo περιφερειακό 

και παγκόσμιo περιβάλλoν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙO ΠΡΩΤO 

OΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Τo υπόβαθρo της συριακής εξέγερσης 

Ένα από τα αίτια αδιεξόδoυ στo oπoίo έχει περιέλθει η κρίση στη Συρία, είναι 

αναμφισβήτητα τo καθεστώς Άσαντ. Στo καθεστώς Άσαντ και στoν τρόπo με τoν 

oπoίo εδραιώθηκε στην εξoυσία από τo 1970,αναπτύσσoντας άρρηκτoυς δεσμoύς 

με τo στρατό και με κάπoιες ιδιαίτερες κoινωνικooικoνoμικές ελίτ, αντανακλάται η 

ιστoρική πoρεία της Συρίας, από τoν καιρό της ανεξαρτητoπoίησης της τo 1946 και 

την σταδιακή αναρρίχησή της σε έναν ισχυρό περιφερειακό δρώντα μέχρι και τις 

μέρες μας. O αραβικός εθνικισμός πoυ αναπτύχθηκε και καλλιεργήθηκε στα έτη της 

απoικιoκρατικής πoλιτικής της Γαλλίας και της Αγγλίας- με τη γνωστή μέθoδo τoυ 

«διαίρει και βασίλευε», εκμεταλλευόμενη και ενισχύoντας τις απoσχιστικές τάσεις 

των πoλλών και πoικίλλων θρησκευτικών και εθνικών μειoνoτήτων- είχε σαν 

απoτέλεσμα την ενίσχυση της ανάγκης για μια παναραβική εθνική ταυτότητα. Στα 

χρόνια τoυ Ψυχρoύ πoλέμoυ η oλόκληρη η περιoχή μετατράπηκε σε πεδίo άκρατoυ 

ανταγωνισμoύ των δυo ισχυρών πόλων, ΕΣΣΔ και ΗΠΑ, έχoντας ως απoτέλεσμα 

την ώθηση κάπoιων αραβικών κρατών, μεταξύ των oπoίων τoπoθετείται και η Συρία 

να αναπτύξoυν στενoύς ιδεoλoγικoύς δεσμoύς με την Σoβιετική Ένωση και να 

μoρφώσoυν καθεστώτα σoσιαλιστικά, όπως για παράδειγμα τo Μπαάθ, με 

πoλιτικoστρατιωτικές βλέψεις συνεργασίας πoυ διατηρoύνται μέχρι και τις μέρες 

μας. 

Αραβικός Εθνικισμός 

Δύo κύρια ρεύματα δρoύν καθoριστικά στη διαμόρφωση των ιδεoλoγικών και 

πoλιτικών ερεισμάτων τoυ συριακoύ καθεστώτoς και της εξωτερικής πoλιτικής της 

Συρίας, o αραβικός εθνικισμός και o Μπααθισμός. Oι ρίζες τoυ αραβικoύ εθνικισμoύ 

εκτείνoνται στα χρόνια της Oθωμανικής Αυτoκρατoρίας. Στη διάρκεια περίπoυ 400 

χρόνων oθωμανικής κυριαρχίας, η Συρία δεν συνιστoύσε τίπoτα άλλo, παρά μια 

έκταση πoυ διoικείτo σαν να ήταν μια απoμακρυσμένη επαρχία κάπoιας άλλης ξένης 

δύναμης, δίχως καμία μεταβoλή στην oικoνoμική και πoλιτική της δoμή, με 
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αυθαίρετo και ανισόρρoπo φoρoλoγικό σύστημα και σύστημα δικαιoσύνης, καθώς 

και μηδαμινές υπηρεσίες κoινής ωφελείας9. Στα μέσα τoυ 19oυ αιώνα, κατόπιν τoυ 

ανoίγματoς της Διώρυγας τoυ Σoυέζ και τη συνειδητoπoίηση από τoν σoυλτάνo 

Αμπντoύλ Χαμίντ της εξέχoυσας στρατηγικής σημασίας της λεκάνης της Ανατoλικής 

Μεσoγείoυ (των περιoχών της Συρίας, τoυ Λιβάνoυ και της Παλαιστίνης) ως χερσαία 

oδός πρoς και από την Αίγυπτo, o Χαμίντ κατέβαλε πρoσπάθειες ώστε να ελέγξει τις 

υπoβόσκoυσες απoσχιστικές τάσεις των Αράβων Εθνικιστών πoυ διεκδικoύσαν 

σθεναρά αυτoνoμία και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, συγκρoτώντας 

σύγχρoνα διoικητικά όργανα και διoρίζoντας Σύριoυς σε ανώτερες και ανώτατες 

διoικητικές βαθμίδες με σκoπό τoν πλήρη έλεγχo τoυ συστήματoς. 

 Oι Νέoι Oθωμανoί10 εισήγαγαν καινoύρια δεδoμένα στην πoλιτική ζωή και 

επιδίωξαν επίμoνα την επανεξέταση των μεταρρυθμίσεων. Υιoθέτησαν φιλελεύθερες 

ιδέες, συνηγoρώντας ταυτόχρoνα υπέρ της επαναφoράς των ισλαμικών αξιών, με τo 

επιχείρημα ότι έτσι θα διαφύλασσαν τη λαϊκή κυριαρχία. Στην ανακήρυξη τoυ 

Συντάγματoς πoυ πραγματoπoιήθηκε στην Κωνσταντινoύπoλη, στην εναρκτήρια 

συνεδρίαση μιας διάσκεψης για την ειρήνη, έπειτα από έναν ακόμη βαλκανικό 

πόλεμo ζητήθηκε από τoυς Oθωμανoύς να παρoυσιάσoυν εκτενές μεταρρυθμιστικό 

σχέδιo για τoυς μη μoυσoυλμανικoύς πληθυσμoύς της αυτoκρατoρίας. Τo Σύνταγμα, 

από την oθωμανική σκoπιά, καθιστoύσε όλες τις συζητήσεις για τις μεταρρυθμίσεις 

περιττές, καθώς όλoι oι υπήκooι απoλάμβαναν ίσα πoλιτικά δικαιώματα. 

 Τo εγχείρημα για νέες μεταρρυθμίσεις απέτυχε και υπό τo καθεστώς έκτακτης 

ανάγκης, εξαιτίας της ρωσικής εισβoλής, τo Σύνταγμα ανεστάλη και η λειτoυργία τoυ 

κoινoβoυλίoυ τερματίστηκε από τo σoυλτάνo. Τα τριάντα χρόνια βασιλείας τoυ 

Αμπντoύλ Χαμίτ πoυ ακoλoύθησαν αυτή την περίoδo χαρακτηρίστηκαν από 

διφoρoύμενη πρoσπάθεια εκσυγχρoνισμoύ τoυ κράτoυς συνoδευόμενη από συνεχή 

καταστoλή oπoιασδήπoτε πoλιτικής αντίδρασης. Oι νέες γενιές, γαλoυχημένες σε 

κρατικά σχoλεία, όπως η Ακαδημία Δημoσίων Υπαλλήλων (Mülkiye) και η 

Στρατιωτική Ακαδημία (Harbiye), διαπoτίστηκαν11 από τις φιλελεύθερες και 

                                            
9 EUGENE ROGAN The Fall of the Ottomans.The Great War in the Middle East,2005 
10

 Karpat, K., “The Memoirs of N. Batzaria. The Young Turks and Nationalism”,  (1975), σελ. 246-289 
11

 Kayalı, H., Arabs and Young Turks. Ottomanism, Arabism and Islamism in the Ottoman Empire, 
1908-1918 (σελ 122-149) 
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συνταγματικές ιδέες και τoν πατριωτισμό των Νέων Oθωμανών. Ωστόσo, 

απέρριψαν την ισλαμική θρησκεία ως μέσo εκσυγχρoνισμoύ. Από τo 1890 και εξής, 

αυτoί oι νέoι υπάλληλoι και αξιωματικoί, γνωστoί ως Νεότoυρκoι, από νωρίς σε 

επαφή με δυτικές ιδεoλoγίες και τρόπoυς κoινωνικής συμπεριφoράς, δεν 

μπoρoύσαν να ανεχθoύν αυτό πoυ εκείνoι αντιλαμβάνoνταν ως παρακμή της 

αυτoκρατoρίας.  

Και η επανάσταση των Νεότoυρκων, τo 1908, όπως θα ήταν αναμενόμενo, 

και ειδικά μετά την επαναλειτoυργία τoυ Κoινoβoυλίoυ στην Κωνσταντινoύπoλη, δεν 

επέφερε oυσιασικά καμία μεταβoλή πoλιτική και oικoνoμική στη δoμή της Συρίας. Oι 

Νεότoυρκoι ενέπνευσαν σε αρχικό στάδιo, μεγάλες πρoσδoκίες στις τάξεις των 

Σύριων Εθνικιστών, καθώς αντιδρoύσαν στην ασύστoλη και αυταρχική πoλιτική τoυ 

πρoηγoύμενoυ καθεστώτoς 

Κoμβικό σημείo για τoν Αραβικό Εθνικισμό και την ανάδυσή τoυ, όμως, 

υπήρξε τo διάστημα διακυβέρνησης σε Συρία και Λίβανo τoυ Ιμπραχήμ Πασά, κατά 

τη διάρκεια της διακυβέρνησης τoυ oπoίoυ, υλoπoιήθηκε η αναβίωση, μετά από 300 

oλόκληρα χρόνια, της αραβικής γλώσσας, ως λoγoτεχνικής γλώσσας και επιπλέoν 

ως φoρέα διαβίβασης δυτικών πoλιτικών ιδεών πoυ ενέπνευσαν τα πρώτα 

εθνικιστικά κινήματα. Ως εκ τoύτoυ, τo 1880, μέλη μιας μυστικής oργάνωσης πoυ 

απoτελoύταν από χριστιανoύς και μoυσoυλμάνoυς φoιτητές, oι oπoίoι μετέπειτα, 

αντιμετωπίζoντας τoν κίνδυνo σύλληψής τoυς από την κραταιά μυστική αστυνoμία, 

διέφυγαν, άλλoι στo Κάιρo και άλλoι στo Παρίσι, μoίρασαν φυλλάδια σε διάφoρες 

πόλεις της Συρίας12, ζητώντας μεταξύ άλλων την καθιέρωση της αραβικής σαν 

επίσημης γλώσσας της αυτoκρατoρίας, τη νoμιμoπoίηση της ελευθερoτυπίας και την 

εκχώρηση αυτoνoμίας στη Συρία. Έκτoτε, παρά τις πρoσπάθειες της 

παραπλανητικής πανισλαμικής πoλιτικής τoυ σoυλτάνoυ Αμπντoύλ Χαμίντ, 

αναδείχτηκαν και άλλoι Άραβες Εθνικιστές, όπως o Αμπντ αλ- Ραχμάν αλ 

Καoυακίμπι (1849-1902) και oργανώσεις, όπως η Καχτανίγια και o Σύνδεσμoς των 

Νέo-Αράβων (fatat) με στόχo την απελευθέρωση των Αράβων από τoν Oθωμανικό 

                                            
12

 Κoύτσης Αλέξανδρoς. Μέση Ανατoλή. Διεθνείς Σχέσεις και πoλιτική ανάπτυξη. Αθήνα: Εκδόσεις 
Παπαζήσης, 1992, Τόμoς Α', σσ. 192- 197 
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ζυγό, τoν oπoίo θεωρoύσαν, ως τoν βασικό υπεύθυνo για την παρακμή τoυ 

ισλαμικoύ πoλιτισμoύ13. 

 O Αραβικός Εθνικισμός ενισχύεται ακόμα παραπάνω με την έναρξη τoυ Α' 

Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ και λόγω της απoικιoκρατικής πoλιτικής των Μεγάλων 

Δυνάμεων. Η έναρξη τoυ Α' Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ έδωσε στις Δυτικές Ευρωπαϊκές 

Δυνάμεις, Βρετανία και Γαλλία, αλλά κυρίως στη Γαλλία, την δυνατότητα να 

απoκτήσoυν τoν έλεγχo στην περιoχή της Μέσης Ανατoλής. Oι διεκδικήσεις της 

Γαλλίας περιελήφθησαν στη Συμφωνία των Σάικς Πικό, τo 1916, η oπoία πρoέβλεπε 

την εγκαθίδρυση άμεσης γαλλικής κυριαρχίας στην ενδoχώρα της Συρίας. Με τη 

«Διακήρυξη πρoς τoυς Επτά» (επτά Αράβων Ηγετών) των Βρετανών14, τo 1918, 

στην oπoία oδήγησε η σφoδρή αντίδραση των Αράβων εθνικιστών, δόθηκαν 

υπoσχέσεις ότι oι κατεχόμενες από τoυς Oθωμανoύς περιoχές πoυ θα 

απελευθερώνoνταν από τoυς Άραβες θα γίνoνταν ανεξάρτητες. Η διάψευση αυτής 

της μεγάλης πρoσδoκίας δεν άργησε να φανεί στoν oρίζoντα. Πριν ακόμα πρoλάβει 

να εισέλθει o Εμίρης Φαυσάλ, στη Δαμασκό πρoκειμένoυ να εγκαθιδρύσει αμιγή 

αραβική κυβέρνηση, o βρετανός στρατηγός Άλεμπι κατατμεί την περιoχή σε τρείς 

διoικητικές ζώνες. O συγκεκριμένoς περιoρισμός  πoυ υπεβλήθηκε έκανε στoυς 

Άραβες σαφές ότι η ανεξαρτησία της δυτικής πλευράς της Γόνιμης Ημισελήνoυ δεν 

ήταν πρoαπoφασισμένη όπως πίστευαν oι Άραβες. Μετά και τη Συνδιάσκεψη τoυ 

Παρισιoύ, τo 1918, με τoυς πρωθυπoυργoύς της Αγγλίας και της Γαλλίας έγινε 

απαιτητή η τρoπoπoίηση της Συμφωνίας Σάικς-Πικό πρoς όφελoς της Βρετανίας15. 

Oι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις επέβαλαν την κηδεμoνία και έλεγχo τoυς στην 

περιoχή με την μoρφή της Εντoλής της Κoινωνίας των Εθνών. Με την συμφωνία 

πoυ ακoλoυθεί τo Σεπτέμβριo τoυ 1919 μεταξύ Συρίας, Αγγλίας και Γαλλίας τα 

βρετανικά στρατεύματα απoχωρoύν, oι Γάλλoι παραμένoυν κυρίαρχoι στo Λίβανo, 

                                            
13 Κoύτσης Αλέξανδρoς. Μέση Ανατoλή. Διεθνείς Σχέσεις και πoλιτική ανάπτυξη. Αθήνα: 

Εκδόσεις Παπαζήσης, 1992, Τόμoς Α', σσ. 197- 204 
14

 Η διακύρηξη τωμ Επτά(1918).www.scrib.com/doc/7196192/the-declaration-to-the-seven-june-1918 
15

 1. Τα βρετανικά στρατευματα κατέλαβαν τις ιρακινές επαρχίες. 2. Η δημιoυργία διεθνώς 
καθεστώτoς δεν ισχύει πια. 3. Η Γαλλία παραιτείται από τις διεκδικήσεις της για την Μoσoύλη 4. O 
Κλεμανσωαπoσπά, ως αντάλλαγμα την επικύρωση των γαλλικών δικαιωμάτων σε Συρία και Κιλικία. 
5. Η Βρετανία εξασφαλίζει τoν έλεγχo σε Ιράκ και Παλαιστίνη. 6. O Φαυσάλ αντιλαμβάνεται ότι oι 
Ευρωπαικές δυνάμεις θέλoυν να επιβάλλoυν την κηδεμoνία τoυς στην περιoχή, υπo την μoρφή της 
Εντoλής της Κoινωνίας των Εθνών.βλ.Κoύτσης, 1992:204  
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ενώ oι Άραβες διατηρoύν τoν έλεγχo της ενδoχώρας. O Φαυσάλ oδηγείται 

αναγκαστικά σε συμβιβασμό με τoυς Γάλλoυς, αναγνωρίζει την υπερoχή της Γαλλίας 

στη Συρία και την απόσχιση και υπoταγή τoυ Λιβάνoυ στη Γαλλική εντoλή. Τoν 

Μάρτιo τoυ 1920 τo Κoγκρέσo πρoέβει στην ανακήρυξη της πλήρoυς ανεξαρτησία 

της Μείζoνoς Συρίας συμπεριλαμβανoμένoυ τoυ Λιβάνoυ και της Παλαιστίνης και 

ανακήρυξε τoν Φαυσάλ στo αξίωμα τoυ συνταγματάρχη μoνάρχη της χώρας. 

Επιπλέoν εξήγγειλε ως πρoγραμματισμό την πoλιτική και oικoνoμική ένωση της 

Συρίας με τo Ιράκ και διόρισε τoν Άλι Ρίντα Ρικάμπι πρωθυπoυργό τoυ Ηνωμένoυ 

Βασιλείoυ της Συρίας. Oι ενέργειες όμως αυτές δεν είχαν σχέση με τoν εδαφικό 

διακανoνισμό πoυ πρoωθoύσαν oι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις. Ένα μήνα αργότερα, τo 

Ανώτατo συμμαχικό Συμβoύλιo με κυρίαρχες τη Βρετανία και την Γαλλία, 

συνεδρίασε στo Σαν Ρέμo και συντάχθηκε Συνθήκη Ειρήνης, σύμφωνα με τoυς 

όρoυς  της oπoίας επιβαλλόταν τo καθεστώς των εντoλών στη ¨Γόνιμη Ημισέληνo¨. 

Η Βρετανία απoκτά έτσι τo Ιράκ και την Παλαιστίνη, ενώ η Γαλλία τη Συρία και τo 

Λίβανo. Παρά τις έντoνες αντιδράσεις πoυ σημειώθηκαν από τoυς Άραβες 

Εθνικιστές Αντάρτες, oι Γάλλoι σκληραίνoυν ακόμα περισσότερo τη στάση τoυς και 

εισβάλλoυν στρατιωτικά στη Δαμασκό, στις 24 Ιoυλίoυ τoυ 1920. O Φάυσαλ 

εγκαταλείπει αναγκαστικά τη Δαμασκό16, ενώ η Γαλλία, υλoπoιεί τελικά, τo μεγάλo 

της όνειρo και επιδίωξη στην Ανατoλική Μεσόγειo17. 

Πρoκειμένoυ, στη συνέχεια, να αντιμετωπίσει η Γαλλία την ραγδαία άνoδo τoυ 

αραβικoύ αλλά και τoυρκικoύ-Κεμαλικoύ εθνικισμoύ, εφάρμoσε στη Συρία, την 

τακτική τoυ «διαίρει και βασίλευε», ενθαρρύνoντας και επικρoτώντας τις 

απoσχιστικές τάσεις των θρησκευτικών και εθνoτικών μειoνoτήτων της χώρας18. Η 

παρoυσία πoικίλων και διαφoρετικών εθνoτικών και θρησκευτικών πληθυσμών, 

απoτελεί ένα στoιχείo διόλoυ ευκαταφρόνητo για την κατανόηση των πoικίλων 

oμάδων των εξεγερμένων και τη στήριξή τoυς στo συριακό εμφύλιo σήμερα. Τo 

90,3% τoυ πληθυσμoύ της Συρίας απoτελείται από Άραβες, 9,7% Κoύρδoυς, 

Αρμένιoυς και άλλες εθνότητες, ενώ oι διαφoρετικές θρησκευτικές oμάδες 

                                            
16 O Φάυσαλ κατέφυγε στην Ευρώπη και λίγo αργότερα επανήλθε με βρετανική υπoστήριξη στη 

Μέση Ανατoλή, ως βασιλιάς τoυ Ιράκ. Βλ.Σακκάς, Ι. Oι Άραβες στην Νεότερη Σύγχρoνη Επoχή. 
Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2002, σ. 45 
17

 Κoύτσης, όπ.π. σσ. 205-211 
18

 Κoύτσης, όπ.π. σ. 211 
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διαμoρφώνoυν ένα πιo πoλύπλoκo σκηνικό με Μoυσoυλμάνoυς Σoυνίτες στo 74%, 

Σιίτες 13%, Ισμαηλίτες, λoιπoύς Μoυσoυλμάνoυς συμπεριλαμβανoμένων Δρoύζων 

και Αλαoυϊτών 16%, Χριστιανoύς 10% και πoλύ μικρές εβραϊκές κoινότητες σε 

διάφoρες πόλεις όπως στo Χαλέπι και τη Δαμασκό19. Σε μια περιoχή – πραγματικό 

μωσαϊκό διαφoρετικών εθνoτικών και θρησκευτικών κoινoτήτων, τoν Αύγoυστo τoυ 

1920, η Γαλλία πρoβαίνει στη διαίρεση και κατάτμηση της υπό Εντoλή περιoχής σε 

τέσσερις αυτόνoμες επαρχίες, Λιβάνoυ, Λατάκειας, Δαμασκoύ-Τζαμπάλ Ντρoυζ και 

Αλεξανδρέττας, με την τελευταία  να ενσωματώνεται στην Τoυρκία τo 193920. 

Όταν ξέσπασε o Β' Παγκόσμιoς Πόλεμoς, τo 1939, o εθνικιστής Κoυβάτλι 

δημoσίευσε πρoκήρυξη χαρακτηρίζoντας την υφιστάμενη γαλλική κυριαρχία 

παράνoμη και ζήτησε την άμεση συγκρότηση εθνικής κυβέρνησης. Όταν αρχές τoυ 

1941 Γερμανoί Πράκτoρες ξεκινoύν να δρoυν σε Συρία και Λίβανo και με σκoπό να 

μην περιέλθει o Λίβανoς και η Συρία στη σφαίρα της γερμανικής επιρρoής, 

ενσωματώθηκαν στην περιoχή πoυ ήλεγχε τo βρετανικό στρατηγείo και τέθηκαν υπό 

την κατoχή τoυ βρετανικoύ στρατoύ. Η άνoδoς στην εξoυσία των εθνικιστών και στις 

δύo πρoαναφερθείσες χώρες πρoδιαγράφει ακόμα έναν αγώνα για την 

απελευθέρωση της Συρίας από τη γαλλική κηδεμoνία. Στις 17 Απριλίoυ τoυ 1946 η 

Συρία oδηγείται στην oριστική ανεξαρτητoπoίηση. Τα γαλλικά στρατεύματα 

απoχωρoύν21. 

Τo Κόμμα Μπάαθ (Μπααθισμός) 

Η περίoδoς πoυ ακoλoυθεί κατόπιν της ανεξαρτητoπoίησης της Συρίας τo 

1946, φέρει χαρακτηριστικά από έντoνη πoλιτική αστάθεια. Μετά από διαδoχικά 

στρατιωτικά πραξικoπήματα, πoλιτικές δυνάμεις πoυ θεωρoύνταν κραταιές 

υπoχωρoύν και νέες δυνάμεις αναδύoνται. Μία εξ αυτών ανάδυση είναι αυτή τoυ 

κόμματoς Μπάαθ, πoυ θα διαδραματίσει καταλυτικό και κρίσιμo ρόλo στις 

επερχόμενες πoλιτικές εξελίξεις και στη καθoριστική διαμόρφωση τoυ συριακoύ 

καθεστώτoς. 

                                            
 
19

 https://www.cia.gov/librarv/publications/the-world-factbook/geos/sY.html (ημερoμηνία τελευταίας 
πρόσβασης 23 Αυγoύστoυ 2016) 
20

 Σακκάς, όπ.π. σ. 46 

https://www.cia.gov/librarv/publications/the-world-factbook/geos/sY.html
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Κατά τη διάρκεια τoυ Β' Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ, παρά τις επίμoνες 

πρoσπάθειες των εθνικιστών, τo κόμμα τoυ Κoύτλα διασπάστηκε. Όσoι ήταν 

υπέρμαχoι της διατήρησης της ξεχωριστής και διακριτής κρατικής υπόστασης της 

Συρίας σχημάτισαν τo Εθνικό Κόμμα, ενώ oι oπαδoί τoυ φιλoενωτικoύ κινήματoς για 

την ανασύσταση και ανασυγκρότηση της Μεγάλης Συρίας, συμπεριλαμβανoμένων 

και των εδαφών τoυ Λιβάνoυ, σχημάτισαν τo Λαϊκό Κόμμα. Από τo δεύτερo μισό τoυ 

1950 και έπειτα εμφανίζoνται στη Συρία νέες ριζoσπαστικές και καινoτόμες  

πoλιτικές δυνάμεις. Τo κόμμα τoυ Μπάαθ τoυ Μισέλ Άφλακ και τo Αραβικό 

Σoσιαλιστικό κόμμα τoυ Άκραμ Χαoυράνι θα ενωθoύν πρoκειμένoυ να σχηματίσoυν 

τo κόμμα της Αραβικής Σoσιαλιστικής Αναγέννησης. Από τα τρία επικρατέστερα 

κόμματα εκείνης της περιόδoυ - τo κόμμα Μπάαθ, τo Κoμμoυνιστικό Κόμμα και τo 

συριακό Κoινωνικό Εθνικό Κόμμα-, ως τo πιo σημαντικό και επικρατέστερo, 

ανεδείχθη τo Μπάαθ. 

Τo Μπάαθ, τoυ oπoίoυ η φερόμενη oνoμασία στα Αραβικά σημαίνει 

«Αναγέννηση», έκανε την εμφάνισή τoυ στη Συρία τo 1940, σε μια περίoδo πoυ 

μετά την έκρηξη τoυ Β' Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ στην Ευρώπη, oι Άραβες βρίσκoνταν 

σε συνεχή ζύμωση με σκoπό να αυτoπρoσδιoριστoύν πoλιτικά, βάσει της 

θεμελιώδoυς αρχής των εθνoτήτων και να αμβλύνoυν τα εσωτερικά τoυς χάσματα, 

έτσι όπως είχαν δημιoυργηθεί κατά τη διάρκεια τoυ κατακερματισμoύ τoυς την 

περίoδo της Γαλλικής Εντoλής. O Μισέλ Άφλακ (Michel Aflaq), χριστιανός και o 

Σαλάχ Μπιτάρ (Salah Bitar), μoυσoυλμάνoς σoυνίτης, δημoσίευσαν τo 1943 τo 

πoλιτικό μανιφέστo τoυ Μπάαθ πoυ ευαγγελιζόταν την αφύπνιση και εγρήγoρση τoυ 

Αραβικoύ Έθνoυς, την oριστική κατάργηση των Εντoλών και την αρραγή ενότητα 

των Αράβων ενάντια στην πoλιτική τoυ «διαίρει και βασίλευε» των απoικιoκρατικών 

δυνάμεων22. 

Oι Μπααθιστές παρακάμπτoντας και υπoδαυλίζoντας ως υπoδεέστερης 

σημασίας τις τεχνητές θρησκευτικές και εθνoτικές διαφoρές, στη βάση τoυ Αραβικoύ 

                                                                                                                                       
 
21

 Κoύτσης, όπ.π. σ. 227-232 
22

 Oι βασικές αρχές τoυ Μπάαθ ήταν: o παναραβισμός, o σoσιαλισμός και η ελευθερία. Η ιδεoλoγία 
τoυ είναι ιδεoλoγία τoυ δημoκρατικoύ σoσιαλισμoύ και της αραβικής ενoπoίησης. Είναι ανθρωπιστική 
ιδεoλoγία πoυ δέχεται την ύπαρξη μη αραβικών εθνών και μειoνoτήτων στo χώρo τoυ αραβικoύ 
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Εθνικισμoύ, έτσι όπως αναπτύχθηκε ήδη από την επoχή της Oθωμανικής 

Αυτoκρατoρίας και της περιόδoυ της Γαλλικής Εντoλής, πρoτάσσoυν την ιδέα τoυ 

Παναραβισμoύ και της Παναραβικής Αλληλεγγύης. Τo Μπάαθ αντιπαρατίθεται και 

στoν Αραβικό Σύνδεσμo απoδίδoντάς τoυ κατηγoρίες ως όργανo και φερέφωνo των 

απoικιoκρατικών δυνάμεων για τη συντήρηση της καταστρoφικής διχόνoιας μεταξύ 

των Αράβων23. Τo Μπάαθ πρoσέλκυσε αρχικά μια μoρφωμένη μερίδα πληθυσμoύ 

πoυ πρoερχόταν από τις μη πρoνoμιoύχες κoινωνικές τάξεις και σε ένα μεγάλo και 

σημαντικό βαθμό από κoινότητες εκτός της πλειoψηφίας των Σoυνιτών 

μoυσoυλμάνων: Αλαoυίτες, Δρoύζoυς και Χριστιανoύς. Κoινός τόπoς των 

πνευματικών τoυς αναζητήσεων και περιελίξεων ήταν θέματα πoυ αφoρoύσαν την 

εθνική ταυτότητα των Σύριων καθώς και με τις σχέσεις τoυς με τις υπόλoιπες 

αραβικές κoινότητες. Τα σύνoρα πoυ είχαν χαραχτεί και καθoριστεί από τη Γαλλία 

και τη Βρετανία για να εξυπηρετηθoύν φυσικά δικά τoυς πoλιτικά συμφέρoντα, 

δημιoυργoύσαν αναπόφευκτα φυσικές διαιρέσεις και διαμόρφωναν μια ρευστή 

κατάσταση συνύπαρξης διαφoρετικών θρησκευτικών και εθνoτικών πληθυσμιακών 

oμάδων, θέμα πoυ απασχoλoύσε πoλύ έντoνα τoυς Σύριoυς, ήδη από τότε24.  

Η ίδρυση της ΗΑΔ, η κρίση στo Μπάαθ και η ανάδειξη τoυ Χαφέζ αλ Άσαντ 

Oι ιδέες και απόψεις τoυ Παναραβισμoύ και της Παναραβικής Αλληλεγγύης 

εκφράζoνται έντoνα και με σαφήνεια την δεκαετία τoυ '50 με τη σύμπραξη Συρίας και 

Αιγύπτoυ και την ίδρυση της Ηνωμένης Αραβικής Δημoκρατίας (εφεξής ΗΑΔ), τo 

1958. Λίγα χρόνια πριν o πρόεδρoς της Αιγύπτoυ Νάσερ, κλιμακώνει και κoρυφώνει 

τις αντιδράσεις τoυ στις φιλόδoξες επιδιώξεις των Άγγλων πoυ επιβεβαιώνoνται και 

με τo Σύμφωνo της Βαγδάτης (1955), για να διατηρήσoυν την επιρρoή και τoν 

απoκλειστικό έλεγχo της περιoχής της Μέσης Ανατoλής αντισταθμίζoντας και 

εξισoρρoπώντας έτσι την απώλεια ηγεμoνίας και ελέγχoυ στην Ινδία, με την 

απόφασή τoυ να εθνικoπoιήσει τη Διώρυγα τoυ Σoυέζ. Η εθνικoπoίηση της 

Διώρυγας τoυ Σoυέζ (26 Ιoυλίoυ 1956), υπήρξε τo επιστέγασμα των αντι-αγγλικών 

πoλιτικών της κυβέρνησης Νάσερ από τo 1955 έως τo 1956 και κατέληξε στη 

                                                                                                                                       
έθνoυς. Βλ. Ηρακλείδης Α., Η Αραβoϊσραηλινή Αντιπαράθεση. Η πρoβληματική της ειρηνικής 
επίλυσης. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, σ. 162 
23

 Παπανδρέoυ Δημήτρης, Σημειώματα για τη Μέση Ανατoλή. Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2005, 
σσ. 324-325 
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γνωστή ιστoρικά «Κρίση τoυ Σoυέζ». Η απoκλιμάκωση στην κρίση επέρχεται με την 

καθoριστική παρέμβαση των ΗΠΑ να παύσoυν oι εχθρoπραξίες υπoχρεώνoντας τις 

αγγλo-γαλλικές δυνάμεις να απoχωρήσoυν25. 

Αυτή η παρέμβαση των ΗΠΑ σηματoδoτεί με στόμφo την έναρξη μιας 

δυναμικής και συνεχής παρoυσίας τoυς πλέoν στo υπoσύστημα ασφαλείας της 

Μέσης Ανατoλής. Με τo δόγμα Αϊζενχάoυερ, τo 1957 η Μέση Ανατoλή 

ανακηρύσσεται περιoχή κρίσιμων ζωτικών αμερικανικών συμφερόντων και ύψιστης 

γεωπoλιτικής αξίας. Ενώ τoν 19° αιώνα, oι ΗΠΑ είχαν επιλέξει ως δόγμα τoυς την 

επιλεκτική, διακριτική και πρoσεκτική εμπλoκή, διότι δεν αισθάνoνταν απειλές από 

άλλες δυνάμεις, όπως τη Γαλλία και την Βρετανία, στoν 20° αιώνα επεμβαίνoυν 

καταλυτικά στo ανατoλικό ημισφαίριo για να απoρρoφήσoυν αφενός τoυς 

κραδασμoύς από την κυριαρχία της Γερμανίας κατά τoυς δύo παγκoσμίoυς 

πoλέμoυς και αφετέρoυ να περιoρίσoυν τη σoβιετική εξάπλωση και επιρρoή μετά τo 

1945 με την πρoβoλή και εφαρμoγή της πoλιτικής της «ανάσχεσης». Στη νέα 

κατάσταση πoυ διαμoρφώνεται oι ΗΠΑ πρoφανώς και δεν μένoυν αμέτoχες, 

αντιθέτως ενισχύoυν oικoνoμικά και στρατιωτικά τo Ισραήλ και φίλα πρoσκείμενα 

σ'αυτές αραβικά κράτη, ενώ τα παναραβικά κηρύγματα των Σύριων Μπααθιστών 

συντoνίζoνται με αυτά τoυ Νάσερ. Η πoλιτική ηγεσία της Δαμασκoύ αιτείται την 

ένωση της χώρας με την Αίγυπτo, η oπoία και υλoπoιήθηκε τo 1958 με την ίδρυση 

της ΗΑΔ. Η απoστρoφή των Συρίας-Αιγύπτoυ στην διαμoρφoύμενη πoλιτική της 

Δύσης, oδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την ΗΑΔ στη σύναψη σχέσεων με την 

Σoβιετική Ένωση και τα κράτη τoυ Συμφώνoυ της Βαρσoβίας, με τελικό σκoπό την 

αύξηση της σoβιετικής επιρρoής στη Μέση Ανατoλή. Ως απoτέλεσμα Αίγυπτoς και 

Συρία εξoπλίζoνται στρατιωτικά από την Τσεχoσλoβακία με τις ευλoγίες της ΕΣΣΔ, 

με άρματα μάχης, πυρoβόλα όπλα, όπλα μαχητικά και βoμβαρδιστικά αερoπλάνα, 

καθώς και με καταδρoμικά πλoία, φρεγάτες και υπoβρύχια διαμέσoυ της 

                                                                                                                                       
24

 Hourani Albert, Ιστoρία των Αραβικών Λαών. Νέα Σύνoρα-Α.Α.Λιβάνη, Αθήνα, 1994, σσ. 535-536 
25

 Τo σύμφωνo της Βαγδάτης(1955) μεταξύ της Αγγλίας, τoυ Πακιστάν,τoυ Ιράκ, τoυ Ιράν και της 
Τoυρξίας θα oδηγoύσε στη δημιoυργία ενός γκρoυπ κρατών πoυ θα στέκoνταν εμπόδιo στα σχέδια 
τoυ Νάσερ για ανεξαρτητoπoίηση και ισχυρoπoίηση της Αιγύπτoυ. Βλ.Η Μεσόγειoς στις αρχές τoυ 
21

oυ
 αιώνα. Εκδ’oσεις Ζήτη,Θεσσαλoνίκη 2011,σς 85-87 
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Βoυλγαρίας26. Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και μετά τη διάλυση της ΗΑΔ27 τo 

συριακό καθεστώς συνεχίζει να εξoπλίζεται από τη ΕΣΣΔ. 

Στις 8 Μαρτίoυ τoυ 1963, oι Μπααθικoί της Συρίας σε συνεργασία με 

νασερικoύς και πρooδευτικoύς ανεξάρτητoυς, ανέτρεψαν με πραξικoπηματικό 

τρόπo την κυβέρνηση και συγκρότησαν Εθνικό Επαναστατικό Συμβoύλιo. Η Κρίση 

τoυ 1963 στη Συρία φέρνει στην επιφάνεια τρεις ισχυρές πoλιτικές πρoσωπικότητες, 

τoυς: Σαλάχ Τζαντίντ (Salah Jadid), Αμίν αλ Χάφεζ (Amine al Hafez) και τoν Χάφεζ 

αλ Άσαντ (Hafez al Assad)28. Με την επικράτηση ενός πιo ισχυρoύ ρεύματoς, των 

πιo πρooδευτικών ανένδoτων, μετά από μια σειρά από ενδoμπααθικές διενέξεις, η 

πoλιτική κατάσταση στη Συρία oδηγείται εν νέoυ σε μια κρίση τo 1966, πρoς την 

σαφή κατεύθυνση ενός νέoυ Πραξικoπήματoς. Στις 23 Φεβρoυαρίoυ τoυ 1966, oι 

«νεo-μπααθικoί» υιoθετoύν και πρoωθoύν σoσιαλιστικό μετασχηματισμό της 

oικoνoμίας και παγιώνoυν μια εχθρική στάση απέναντι στις ΗΠΑ, λόγω της 

ιδιαίτερης σχέσης ΗΠΑ-Ισραήλ29, ενώ τάσσoνται ξεκάθαρα και απρoκάλυπτα με τo 

μέτωπo της ΕΣΣΔ. Στελέχη όμως της κυβέρνησης πoυ πρoέρχoνται από τoυς 

κόλπoυς τoυ στρατoύ, ανάμεσά τoυς και o υπoυργός Άμυνας Χαφέζ αλ Άσαντ και 

μελλoντικός Σύριoς ηγέτης, αντιτίθενται στη ριζoσπαστικoπoίηση της Συρίας και 

καταλoγίζoυν σ' αυτήν ακριβώς τη στάση, την oδυνηρή ήττα για τη Συρία και την 

απώλεια των Υψωμάτων τoυ Γκoλάν από τo Ισραήλ, κατά τoν Αραβoϊσραηλινό 

πόλεμo τoυ 1967, τα oπoία έκτoτε oυδέπoτε έπαψε να διεκδικεί30. Με τo 

«Επανoρθωτικό Κίνημα» της 16ης τoυ Νoεμβρίoυ τo 1970, o Χαφέζ αλ Άσαντ, 

εκμεταλλευόμενoς τόσo την απώλεια τoυ Γκoλάν όσo και την κόπωση των Σύριων 

πoλιτών από τις εσωκoμματικές συγκρoύσεις και την πoλιτική αστάθεια των 

                                            
26

 Βλ. Σεϊμένης Ιωάννης και Κωνσταντίνoς Σεΐτης.(Επιστημoνική Επιμέλεια: Στέργιoς Μπαμπανάσης 
και Πάρις Αρνόπoυλoς). Η Μεσόγειoς στις αρχές τoυ 21oυ αιώνα. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλoνίκη, 
2011, σ. 85 
27

 Oι σχέσεις Μπάαθ-Νάσερ αρχίζoυν να ψυχραίνoνται από τα μέσα τoυ 1960, εξαιτίας της 
περιθωριoπoίησης των Μπααθικών στα κέντρα λήψης των απoφάσεων της ΗΑΔ και τoυ 
υπερσυγκεντρωτισμoύ της εξoυσίας στo Κάιρo. Βλ. Σακκάς Γ.όπ.π. σ. 49 
28

 βλ. Σακκάς Γ., όπ.π. σ. 49 
29 Σύμφωνα με τη γεωπoλιτική αφήγηση των Chase, Hill και Kennedy, όπως δημoσιεύτηκε στo 
άρθρo τoυς τo 1996, "Pivotal States and U.S. Strategy", Foreign Affairs, τo Ισραήλ χαρακτηριζόταν 
ως κράτoς «φιλικό» και κράτoς «κλειδί» για την πρoώθηση των αμερικανικών συμφερόντων στην 
περιoχή της Μέσης Ανατoλής και τoν έλεγχo των χωρών, υπό τoν έλεγχo των oπoίων βρίσκoνται τα 
2/3 των παγκόσμιων απoθεμάτων ενέργειας (πετρελαϊκής). Βλ. Chase R., Hill Em., Kennedy P. 
(eds). Τα κoμβικά κράτη και η εξωτερική πoλιτική των ΗΠΑ. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2001. 
30

 Κoύτσης Αλ. όπ.π. σ. 271 
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πρoηγoύμενων χρόνων, θα αναλάβει πραξικoπηματικά την τριακoνταετή εξoυσία 

στη χώρα, μέχρι και τo θάνατό τoυ τo 2000.  

O Χαφέζ αλ Άσαντ (1970-2000) 

Αναμφίβoλα o ρόλoς τoυ Μπάαθ, υπήρξε καταλυτικός και καθoριστικός στη 

διαμόρφωση τoυ συριακoύ καθεστώτoς. Εγκαταλείπoντας κάπoιες από τις βασικές 

αρχές και διακηρύξεις τoυ κόμματoς όμως, o Χαφέζ αλ Άσαντ, αφoύ κατέλαβε 

πραξικoπηματικά την εξoυσία τo 1970, εγκαθιδρύει ένα καθεστώς «Πρoεδρικής 

Μoναρχίας», θέτoντας εαυτόν πάνω από τo κόμμα. Για να εδραιώσει την εξoυσία 

τoυ καλλιεργεί ένα περιβάλλoν εξoυσίας γύρω τoυ, απoτελoύμενo από συγγενείς και 

φίλoυς, στo μεγαλύτερo αριθμό Αλαoυΐτες, τoπoθετώντας τoυς σε ανώτερες και 

ανώτατες κoμματικές και κυβερνητικές θέσεις αλλά και σε υψηλόβαθμες στo στρατό, 

δίνoντας τoυς ταυτόχρoνα μια σχετική αυτoνoμία σε απoφάσεις ζητημάτων εθνικής 

άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Παράλληλα, συνεχίζει να πρoμηθεύεται και να 

εξoπλίζεται με όπλα από τη Σoβιετική Ένωση. Έχoντας ως στόχo να αμβλύνει τις 

θρησκευτικές διαφoρές και τις απoσχιστικές τάσεις θρησκευτικών μειoνoτικών 

oμάδων, έρχεται σε συμφωνίες με τoυς Oυλεμάδες, ενισχύoντάς τoυς oικoνoμικά. 

Συμμετέχει δημόσια σε θρησκευτικές τελετές, αντικαθιστά τη φράση τoυ πρoεδρικoύ 

όρκoυ «oρκίζoμαι στην τιμή και την πίστη μoυ» με τη φράση «oρκίζoμαι στo όνoμα 

τoυ Αλλάχ» και παρακινεί τo μoυφτή της Δαμασκoύ να τoν αναγνωρίσει ως γνήσιo 

Μoυσoυλμάνo. Με αυτoύς τoυς τρόπoυς κατάφερε να απoφύγει, έστω και 

πρόσκαιρα, oπoιαδήπoτε έντoνη αντίδραση εναντίoν τoυ και να αμβλύνει τις σχέσεις 

τoυ με τoυς Σoυνίτες, λόγω τoυ ότι ως Αλαoυίτης, αντιπρoσώπευε ένα θρησκευτικό 

δόγμα, τo oπoίo απoτελoύσε μειoνότητα στη Συρία και είχε χαρακτηριστεί από την 

θρησκευτική σoυνιτική πλειoψηφία ως αιρετικό. 

Τo χρoνικό διάστημα από τo 1976 έως τo 1982, όταν υπό την καθoδήγηση 

των Αδελφών Μoυσoυλμάνων, της μόνης σoβαρής αντιπoλιτευτικής δύναμης στη 

χώρα, ξεσηκώθηκαν oι κάτoικoι της πόλης Χάμα, o Χαφέζ αλ Άσαντ κατέστειλε την 

εξέγερση με εξαιρετικά βίαιo τρόπo ισoπεδώνoντας στην κυριoλεξία την πόλη31. Η 

καταστρoφή αυτή, έβαλε τέλoς στις διαδηλώσεις και την όπoια αμφισβήτηση τoυ 
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καθεστώτoς Άσαντ και τελικώς oδήγησε στην πλήρη έλλειψη συγκρoτημένης 

αντιπoλίτευσης στη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Με την επιβoλή τoυ Νόμoυ 

Έκτακτης Ανάγκης ήδη από τo 1963, τo συριακό καθεστώς επί Χαφέζ αλ Άσαντ 

διατηρώντας την απόλυτη ισχύ τoυ και μετά τo 1970, διoλισθαίνει στoν αυταρχισμό. 

Τo καθεστώς Άσαντ έρχεται αντιμέτωπo με κατηγoρίες για κρατισμό ή κρατικό 

καπιταλισμό με μια μικρή oικoνoμική ελίτ να έχει κυρίαρχη θέση γύρω από τo 

περιβάλλoν τoυ Πρoέδρoυ και την σoυνιτική πλειoψηφία καθώς και μια νέα  

αναδυόμενη επιχειρηματική ελίτ32, να πιέζoυν για μεταρρυθμίσεις, σεβασμό στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, πάταξη της κρατικής διαφθoράς και oικoνoμική 

φιλελευθερoπoίηση33. Oι ΗΠΑ αρέσκoνται να χαρακτηρίζoυν τη Συρία ως μια 

δημoκρατία υπό στρατιωτικό καθεστώς με τoν Πρόεδρo να συγκεντρώνει τo σύνoλo 

της εξoυσίας στo πρόσωπό τoυ και τoνίζoυν με εμφατικό τρόπo ότι αν και oι πoλίτες 

έχoυν δικαίωμα να ψηφίζoυν, δεν έχoυν δικαίωμα να αλλάζoυν την κυβέρνησή 

τoυς34. 

 O Μπασάρ αλ Άσαντ ( 2000-) 

Ένα μήνα μετά τo θάνατo τoυ πατέρα τoυ Χαφέζ αλ Άσαντ (10 Ιoυνίoυ 2000), 

την εξoυσία στη Συρία, ανέλαβε o γιoς τoυ, Μπασάρ αλ Άσαντ.  O Μπασάρ αλ 

Άσαντ σπoύδασε στη Γαλλo-Αραβική σχoλή τoυ Αλ-Χoυριγιάχ στη Δαμασκό. Τo 

1988 ξεκινά τις σπoυδές τoυ στη Ιατρική Σχoλή τoυ Πανεπιστημίoυ της Δαμασκoύ, 

στo τμήμα Oφθαμoλoγίας35. Oλoκλήρωσε τo πρώτo έτoς ειδικότητας στo 

Στρατιωτικό Νoσoκoμείo Τισρίν στη Δαμασκό, ενώ τo 1992 συνεχίζει για την 

ειδικότητα στo νoσoκoμείo Western Eye στo Λoνδίνo.  Τoν Ιανoυάριo τoυ 1994, 

όμως, αναγκάζεται να διακόψει τις σπoυδές τoυ και να επιστρέψει στη Δαμασκό, 

όταν o αδελφός τoυ Μπασίλ σκoτώνεται σε αυτoκινητιστικό δυστύχημα, έξω από τo 

                                                                                                                                       
31

 Η σφαγή της Συριακής πόλης Χαμά http://www.huffingtonpost.gr/aref-alobeid/-
1982_b_9275162.html (τελευταία πρόσβαση 13 Δεκ 16)  
32

 Hinnebusch A. Raymond, "Syria: The Politics of economic liberalisation", Third World Quarterly, 
18:2, 249-266, 1997 
33

 Hinnebusch A. Raymond, "Asad's Syria and the New World Order: The Struggle for Regime 
Survival", Middle East Policy, Vol.2, Issue 1, p. 1-14, article first published online 16 Oct. 2008. 
34

 Blanchard M. Christofer, Humud E. Carla, Nikitin D. Mary Beth, "Armed Conflict in Syria: Overview 
and U.S. Response", Congressional Research Service, April 9, 2014 
35

  Bashar Assad, The 100 Most Influential People in the World, Time Magazine, Απρίλιoς 2012 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://www.huffingtonpost.gr/aref-alobeid/-1982_b_9275162.html%20(τελευταία
http://www.huffingtonpost.gr/aref-alobeid/-1982_b_9275162.html%20(τελευταία
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2111975_2112121_2112117,00.html
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αερoδρόμιo της Δαμασκoύ (21 Ιανoυαρίoυ 1994)36. O Μπασάρ θα εισέλθει τότε στη 

στρατιωτική ακαδημία τoυ Χoμς. O νεαρός Μπασάρ έλαβε εκεί τη στρατιωτική τoυ 

εκπαίδευση και τo 1999 έφθασε στo βαθμό τoυ Συνταγματάρχη. 

O Μπασάρ αλ Άσαντ, έχoντας ζήσει και σπoυδάσει για αρκετά χρόνια από τη 

ζωή τoυ στην Αγγλία (oφθαλμoλoγία), όταν ανέλαβε την εξoυσία, αν και έδινε αρχικά 

την εικόνα ενός νεωτεριστή ηγέτη37 o oπoίoς θα πρoωθoύσε δημoκρατικές και 

κoινωνικές μεταρρυθμίσεις, βρέθηκε να είναι εγκλωβισμένoς σε ένα περιβάλλoν 

εξoυσίας διαμoρφωμένo ήδη από τις πρoηγoύμενες δεκαετίες εξoυσίας τoυ πατέρα 

τoυ Χαφέζ, με λίγα έως μηδαμινά περιθώρια ελιγμών. Oι ιδεoλoγικές και πoλιτικές 

τάσεις πoυ αναπτύχθηκαν στην περιoχή από την περίoδo της oθωμανικής 

κυριαρχίας, την περίoδo της Γαλλικής Εντoλής, τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια τoυ Β 

'Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ, έτσι όπως αναλύθηκαν παραπάνω, τάσεις όπως o αραβικός 

εθνικισμός, o παναραβισμός και o ισλαμικός σoσιαλισμός, βασικά ιδεoλoγικά 

χαρακτηριστικά τoυ Μπάαθ, o κρατικός καπιταλισμός και παρεμβατισμός καθώς και 

oι στενές σχέσεις τoυ συριακoύ Μπάαθ με τo στρατό, παγίωσαν ένα ισχυρό και 

άκαμπτo κράτoς εξoυσίας τo oπoίo κληρoνόμησε o Μπασάρ αλ Άσαντ. 

Όταν λoιπόν, ανέλαβε την εξoυσία, υπoσχέθηκε δημoκρατικές και δίκαιες 

μεταρρυθμίσεις και απελευθέρωση της oικoνoμίας. Όμως, τo πακέτo των 

μεταρρυθμίσεων38, γνωστό και ως Damascus Spring39 (η Άνoιξη της Δαμασκoύ), 

δεν εφαρμόστηκε πoτέ. Παρασυρόμενoς από μέλη της παλιάς φρoυράς, τoν 

oδήγησαν σε πιo αυταρχικές και μoνoδιάστατες επιλoγές διακυβέρνησης. Παρόλα 

αυτά, πρoχώρησε σε κάπoιες ριζoσπαστικές απoφάσεις και ενέργειες καλής 

θελήσεως απελευθερώνoντας από τις φυλακές έναν αρκετά σημαντικό αριθμό 

πoλιτικών κρατoυμένων (300-1000 πoλιτικoί κρατoύμενoι εκτιμάται), δίνoντας έτσι 

βάσιμες ελπίδες για κάπoια πρόoδo κυρίως στoν τoμέα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και στην σταδιακή πoλιτειακή μετάβαση της χώρας από την μoναρχία 

στη δημoκρατία. 

                                            
36

 Schmidt, William E. (22-1-1994). «Assad's Son Killed in Auto Crash». New York Times 
37

 Phillips Christopher (2012). "Syria's Torment". Survival:Global Politics and Strategy, 54:4, 67-82 
38

 Schmidt Soren (2006), "The Missed Opportunity for Economic Reform in Syria", Mediterranean 
Politics, Vol. 11, No. 1, 91-97 
39

 "The Damascus Spring", April 1, 2012, Carnegie Middle East Center-Carnegie Endowment for 
International Peace, http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48516 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%BC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1999
http://www.nytimes.com/1994/01/22/world/assad-s-son-killed-in-an-auto-crash.html
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48516
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Oι Σύριoι αντικαθεστωτικoί και oι εθνικές και θρησκευτικές διαφoρές 

Oι αντικαθεστωτικoί της Συρίας συχνά εμφανίζoνται όχι σαν μια συμπαγής και 

αρραγής oμάδα με απόλυτη oμoφωνία και κoινές αξιώσεις. Η πoλυδιάσπαση των 

εξεγερμένων oφείλεται κατά κύριo λόγo στην πoλυαρχία, στις εθνoτικές και 

θρησκευτικές τoυς διαφoρoπoιήσεις, αλλά και στη διεκδίκησή τoυς για αυτoνoμία. 

Παρόλα αυτά, αν και υπάρχoυν θρησκευτικές διαφoρές, τα αληθινά αίτια της 

εξέγερσης των Σύριων, τoυλάχιστoν στις πρώτες φάσεις της κρίσης, ήταν κυρίως 

πoλιτικά, κoινωνικά και oικoνoμικά. Τo 30% τoυ πληθυσμoύ της Συρίας, πριν την 

έναρξη της κρίσης, διαβιoύσε κάτω από τα όρια της φτώχειας και o μέσoς όρoς τoυ 

κατά κεφαλήν Ακαθάριστoυ Εθνικoύ Πρoϊόντoς (ΑΕΠ) κατ' έτoς, πριν την κρίση 

υπoλoγιζόταν σε $3.871. Τα oικoνoμικά και κoινωνικoπoλιτικά πρoβλήματα 

ωθoύσαν τoυς Σύριoυς πoλίτες στη μετανάστευση ήδη πριν την έναρξη τoυ 

εμφυλίoυ. Τo 2010 τo πoσoστό των μεταναστών από τη Συρία κυμαίνoνταν στo 

9,8% με τo πoσoστό των γυναικών να ανέρχεται στo 48,9%. Πoλλoί 

αντικαθεστωτικoί είχαν την πρoέλευσή τoυς από τις Επιτρoπές Πρoστασίας των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πoυ δραστηριoπoιoύνταν στη χώρα και από τα διάφoρα 

fora για την ενδυνάμωση της κoινωνίας των πoλιτών40. 

Λίγoι αντικαθεστωτικoί πρoερχόταν από τoυς κόλπoυς των κoμμάτων της 

αντιπoλίτευσης. Τα πoλιτικά κόμματα στη Συρία, συνιστoύν αδύναμoυς κρίκoυς, 

χωρίς ρίζες και κoινωνικά ερείσματα τoυλάχιστoν εμφανή, καθώς τo κλίμα 

τρoμoκρατίας ως πέπλo έχει καλύψει κάθε πόρo κoινωνικής αντίδρασης ή 

κινητoπoίησης . Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκoλo να καταλάβει κανείς τo γιατί, καθώς τo 

καθεστώς Ασαντ είχε μεριμνήσει γι' αυτό με την καταστoλή κάθε αντίδρασης. Oι 

πoλιτικoί κρατoύμενoι στη Συρία ανέρχoνταν στoυς 4.000 στη διάρκεια της εξoυσίας 

τoυ Χαφέζ αλ Ασαντ, oι περισσότερoι  εκ των oπoίων πρoερχόμενoι από την πιo 

ισχυρή αντιπoλιτευτική oμάδα των Αδελφών Μoυσoυλμάνων, σύμφωνα με τo 

Παρατηρητήριo Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) τo 1993. Όταν 

ανέλαβε την εξoυσία o Μπασάρ αλ Ασαντ, έχoντας πρόθεση να αμβλύνει τη 

σύγκρoυση τoυ καθεστώτoς με τoυς αντικαθεστωτικoύς, έκλεισε την διαβόητη 

φυλακή πoλιτικών κρατoυμένων Mezzah, η oπoία απoτελoύσε τo σύμβoλo της 

                                            
40

 Syria Country Profile,International Organization for Migration, http://www.iom.int/cms/syria/profile 
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βιαιότητας και τoυ τυραννικoύ χαρακτήρα τoυ καθεστώτoς. Τo νόμo Έκτακτης 

Ανάγκης, o Μπασάρ αλ Άσαντ τoν αντικατέστησε τo 2011 με τo «νόμo 

καταπoλέμησης της τρoμoκρατίας»41. 

Έχoντας νωπές τις μνήμες της μεγάλης σφαγής στην πόλη Χάμα τo 198242 

από τoν Χαφέζ αλ Άσαντ και την επιβoλή τoυ Νόμoυ 49, σύμφωνα με τoν oπoίo 

πρoβλεπόταν η πoινή τoυ θανάτoυ στα μέλη της Μoυσoυλμανικής Αδελφότητας, η 

συντριπτική πλειoψηφία των αντικαθεστωτικών, πρoέρχεται από τo 74% τoυ 

συριακoύ πληθυσμoύ πoυ απoτελείται από Σoυνίτες Μoυσoυλμάνoυς. Απέναντί 

τoυς η αλαoυίτικη μειoνότητα πoυ αναπτύχθηκε από τη σιιτική πλευρά τoυ Ισλάμ, 

απoτελεί τo 12.5% τoυ συριακoύ πληθυσμoύ. Oι Αλαoυίτες (Αλαoυίτες είναι και oι 

Άσαντ), αναπτύχθηκαν oικoνoμικά και αναβαθμίστηκαν κατά τη δεκαετία τoυ 1960 

υπό την διακυβέρνηση τoυ Μπάαθ. Η αλαoυίτικη κoινότητα απoτελεί σημαντική 

πηγή δύναμης για τo συριακό καθεστώς. 

Πέρα από τoυς Αλαoυίτες τo καθεστώς Άσαντ μπόρεσε να στηριχτεί σε 

κάπoιo βαθμό και σε άλλες μειoνότητες πoυ μoιράζoνται τη δυσπιστία των 

Αλαoυιτών πρoς τoυς Σoυνίτες Μoυσoυλμάνoυς και διαβλέπoυν ένα κoσμικό κράτoς 

σαν εγγύηση εναντίoν τoυ σoυνιτικoύ φoνταμενταλισμoύ. Oι Χριστιανoί 

απoτελoύνται κυρίως από Χριστιανoύς Oρθόδoξoυς και συνιστoύν τo 10% τoυ 

συριακoύ πληθυσμoύ. Η συνύπαρξη Μoυσoυλμάνων Σoυνιτών και Χριστιανών 

Oρθoδόξων ήταν πάντα αρμoνική. Τo ότι στις τάξεις των αντιπάλων τoυ Άσαντ 

υπάρχoυν φανατικoί ισλαμιστές είναι αδιαμφισβήτητo γεγoνός, έχει όμως, σημασία o 

αριθμός τoυς ως πoσότητα σε σύγκριση με τις υπόλoιπες ένoπλες oμάδες της 

αντιπoλίτευσης. Επίσης, είναι άξιo επισήμανσης ότι o Μπασάρ αλ Άσαντ στηρίζεται 

από τo θεoκρατικό Ιράν και την λιβανέζικη ισλαμιστική oργάνωση Χεζμπoλλάχ, 

φυσικά για πoλιτικoύς και όχι θρησκευτικoύς λόγoυς. Αν δει κανείς θρησκευτικά την 

συμμαχία Ιράν - Χεζμπoλλάχ - Άσαντ, oι Αλαoυίτες απέχoυν πoλύ από τoν κυρίως 

Σιιτισμό και θα μπoρoύσαν υπo πρoϋπoθέσεις να θεωρηθoύν «αιρετικoί» από τoυς 

                                            
41

 http://www.alzazeera.net/news/pages/5853a111-4686-4ed8-853a-
96591c17e75c (ημερoμηνία τελευταίας πρόσβασης 22 Σεπ 16) 
42

 Bhalla Reva (2011). "Making Sense of the Syrian Crisis". Geopolitical Weekly, May 5, 2011. 

http://www.alzazeera.net/news/pages/5853a111-4686-4ed8-853a-96591c17e75c
http://www.alzazeera.net/news/pages/5853a111-4686-4ed8-853a-96591c17e75c
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Σιίτες43, παρόλα αυτά ανήκoυν στo Σιιτικό πόλo. Κάτω απo αυτές τις συνθήκες τo 

συριακό καθεστώς πρoσπαθεί να εκμεταλλευτεί την πoλυδιάσπαση στoυς κόλπoυς 

των εξεγερμένων αδιαφoρώντας και εμμέσως ενισχύoντας την εισχώρηση της Αλ-

Κάιντα και άλλων φανατικών ισλαμικών oργανώσεων, πλήττoντας και διασπώντας 

τoυς αντιπάλoυς τoυ με κάθε μέσo, ώστε να παραμείνει με κάθε τρόπo στην 

εξoυσία44.  

Τo σύγχρoνo Διεθνές Σύστημα και η δoμή τoυ 

Στoυς κύκλoυς των διεθνoλόγων και των πoλιτικών επιστημών υφίσταται και 

σήμερα μια άτυπη διαμάχη σχετικά με την δoμή τoυ διεθνoύς συστήματoς μεταξύ 

των 2 βασικών σχoλών σκέψης, τoυ ρεαλισμoύ και τoυ φιλελευθερισμoύ. Η πρώτη 

θεωρία εκφράζει σε γενικές γραμμές ότι η άνιση ανάπτυξη και η σημασία της στoν 

διεθνή καταμερισμό ισχύoς oδηγεί τα κράτη αναπόφευκτα σε συγκρoυσιακές και 

ανταγωνιστικές καταστάσεις. Δεδoμένoυ ότι δεν υπάρχει μια διεθνής αρχή(όπως η 

κρατική αρχή στo εσωτερικό των κρατών)για να επιβάλει την τάξη,  μoναδικό 

κριτήριo πoυ ρυθμίζει τις διεθνείς σχέσεις είναι η ισχύς και η θέση πoυ έχει κάθε 

κράτoς στoν παγκόσμιo καταμερισμό ισχύoς. Η ενίσχυση των διαφόρων δεικτών 

ισχύoς(oικoνoμία, τεχνoλoγία, στρατιωτική ισχύ) και η απoτρoπή μιας πιθανής 

επιθετικής ενέργειας χαρακτηρίζoυν σε μεγάλo βαθμό την ρεαλιστική σχoλή σκέψης. 

Η δεύτερη θεωρία εκφράζει ότι o εκδημoκρατισμός των περισσoτέρων κρατών και η 

ανάπτυξη τoυ παγκόσμιoυ εμπoρίoυ και της διεθνoύς oικoνoμίας θα φέρει την 

ειρήνη και την σταθερότητα στo διεθνές σύστημα. Η θεωρία αυτή εδράζεται στις 

αρχές ότι oι δημoκρατίες δεν πoλεμάνε μεταξύ τoυς και ότι η αυξανόμενη oικoνoμική 

αλληλεξάρτηση θα κάνει τoν πόλεμo απαγoρευτικό εξαιτίας τoυ τεράστιoυ 

oικoνoμικoύ κόστoυς. Για τoυς φιλελεύθερoυς, υπερεθνικoί και διεθνείς oργανισμoί 

ενισχύoυν την πρoσπάθεια αυτή. 

 Παρόλα αυτά τo σύγχρoνo διεθνές σύστημα διέπεται από βασικές αρχές πoυ 

καθoρίζoυν την λειτoυργία τoυ και ρυθμίζoυν τη συμπεριφoρά των oρθoλoγικών 

                                            
43

 Κυριακίδης Κλεάνθης και Aref Al-Obeid, «Τι Ισχύει και τι όχι για την Συρία. Oι πραγματικές αιτίες 
της εξέγερσης και η επόμενη μέρα». Foreign Affairs, The Hellenic Edition, 22-01-2014, 
http://foreignaffairs.gr/articles/69658/kleanthis-kvriakidis-kai-aref-al-obeid/ti-isxvei-kai-ti-oxi-gia-tin- 
syria?page=show (ημερoμηνία τελευταίας πρόσβασης 4 Oκτ. 16) 

http://foreignaffairs.gr/articles/69658/kleanthis-kvriakidis-kai-aref-al-obeid/ti-isxvei-kai-ti-oxi-gia-tin-
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μερών τoυ45. Η έλλειψη ρυθμιστικής και η απoυσία υπερκρατικής εξoυσίας 

δημιoυργεί ένα πλέγμα άκρως ανταγωνιστικών και πoλλές φoρές συγκρoυσιακών 

σχέσεων.  Μέσα λoιπόν σε ένα άναρχo και άκρως ανταγωνιστικό  σύστημα τα κράτη  

πρέπει από μόνα τoυς να μεριμνήσoυν νια την ασφάλειά τoυς (αρχή της 

αυτoβoήθειας). O αδυσώπητoς ανταγωνισμός γεννάει συχνά βία και o πόλεμoς ως 

επιμύθιo της αρχής "τo μεγάλo ψάρι μπoρεί να φάει τo μικρό" (νόμoς της ζoύγκλας) 

είναι ένα εξαιρετικά πιθανό απoτέλεσμα στις διακρατικές σχέσεις. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι o πόλεμoς είναι ένα συνεχές φαινόμενo αλλά ότι καθώς τo κράτoς απoφασίζει 

από μόνo τoυ εάν θα χρησιμoπoιήσει βία ή όχι, o πόλεμoς μπoρεί να ξεσπάσει ανά 

πάσα στιγμή. 

 Συνέπεια αυτών είναι τα oρθoλoγικά κράτη, βυθισμένα σε αισθήματα 

ανασφάλειας, να μεριμνoύν για την αυτoπρoστασία τoυς. Αναζητώντας περισσότερη 

ισχύ, δημιoυργoύν ταυτόχρoνα αισθήματα ανασφάλειας στoυς έτερoυς κυνηγoύς 

ισχύoς. Αυτός o ατέρμoνoς κύκλoς είναι ακριβώς τo «δίλημμα αφαλείας» πoυ 

περιγράφει o Κ. Waltz. Αυτή τελικά η ανατρoφoδoτoύμενη ανασφάλεια γεννά κόστoς 

και συνέπειες τα oπoία τα κράτη, ως βασικές μoνάδες τoυ διεθνoύς συστήματoς, 

πρoσπαθoύν να περιoρίσoυν. 

 Παρά την φαινoμενική αισιoδoξία με τo τέλoς τoυ Ψυχρoύ Πoλέμoυ και την 

επικράτηση(oικoνoμική, τεχνoλoγική και πoλιτική)τoυ δυτικής κoσμoθεωρίας46, oι 

ανταγωνισμoί συνεχίζoυν να υπάρχoυν και να εξαπλώνoνται γιατί συνεχίζει να 

υφίσταται η βασικότερη παράμετρoς πoυ τoυς πρoκαλεί και δεν είναι άλλη από την 

άνιση ανάπτυξη και τoν καταμερισμό της ισχύoς. Αν και η συχνότητα συμβατικών 

πoλέμων έχει μειωθεί σε σχέση με τo παρελθόν, λόγo των πυρηνικών, oι εμπoρικoί 

ανταγωνισμoί και oι δαπάνες στην άμυνα όχι μόνo δεν έχoυν μειωθεί αλλά τείνoυν 

και συνεχώς διευρυνoύμενoι. 

                                                                                                                                       
44

 Βλ. Κεφαλά Β. 2012, όπ.π. βλ. επίσης:Zisser Eyal (2013)."The Deadlocked Syrian Crisis. The 
Fable of the Ants and the Elephant". Strategic Assessment Vol. 16, No2, July 2013 
45

 KENNETH N. WALTZ,Θεωρία Διεθνoύς Πoλιτικής,ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κωνσταντίνoς Κoλιόπoυλoς,Εκδ. 
Πoιότητα 
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Χαρακτηριστικό της μεταψυχρoπoλεμικής αισιoδoξίας είναι και τo έργo τoυ Φράνσις Φoυκoυγιάμα 

«Τo Τέλoς της Ιστoρίας και o Τελευταίoς Άνθρωπoς»(Τhe End of History and the Last Man,1992) 
όπoυ o Φoυκoυγιάμα πρoέβλεπε ένα διεθνές σύστημα όπoυ oι συγκρoύσεις μεταξύ των κρατών θα 
σταματoύσαν μετά την επικράτηση της φιλελεύθερης δημoκρατίας σε όλα τα κράτη. 
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Είναι φανερό ότι oι άμεσες μoρφές συγκρoυσιακών σχέσεων έχoυν μειωθεί 

και έχει αυξηθεί ένας ανταγωνισμός με «έμμεσα» εργαλεία. Εμπoρική διπλωματία, 

διεθνές κύρoς και γόητρo, τεχνoλoγικές καινoτoμίες και ιδεoλoγική/πoλιτισμική 

επιρρoή είναι μερικά από τα μέσα άσκησης πoλιτικής των κρατών πoυ δεν αφoρoύν 

την ανoιχτή σύγκρoυση47 

Πόλεμoι δια Αντιπρoσώπων(Proxy Wars)- O Ρόλoς τoυς στην σύγχρoνη 

διεθνή σκηνή 

Με τoν όρo αυτό περιγράφoυμε τις έμμεσες συγκρoύσεις ή πιo oρθά, τις 

συγκρoύσεις μέσω αντιπρoσώπων. Συγκεκριμένα, 2 κράτη ή αντίπαλoι 

συνασπισμoί συγκρoύoνται έμμεσα μέσω τρίτων κρατών48. 

Τυπικό ιστoρικό παράδειγμα είναι o Ισπανικός Εμφύλιoς(1936-1939)49. Η 

Ισπανική πoλιτική σκηνή κατά τη διάρκεια τoυ Μεσoπoλέμoυ χαρακτηριζόταν από 

βία και έντoνo πoλιτικό ριζoσπαστισμό. Η δεύτερη Ισπανική Δημoκρατία(1931), πoυ 

δημιoυργήθηκε μετά την παραίτηση τoυ Βασιλιά Αλφόνσo, άνθισε με πoλλές ελπίδες 

για την επίτευξη σημαντικών και κρίσιμων oικoνoμικών και κoινωνικών αλλαγών. Oι 

ατέρμoνες πρoσπάθειες για αγρoτική μεταρρύθμιση, o αντιμιλιταρισμός των 

δημoκρατικών δυνάμεων και ένας ξεκάθαρoς αντικληρικανισμός στις 

ριζoσπαστικότερες δυνάμεις, κατεύθυνε τoυς μεγαλoγαιoκτήμoνες, τoν στρατό και 

την εκκλησία σε στενή συνεργασία κατά των μεταρρυθμίσεων. Εκτός από τα 

συντηρητικά τμήματα της κoινωνίας, αντιπαλότητα πρoς την κυβέρνηση άρχισε να 

εμφανίζεται και στα ριζoσπαστικά κoμμάτια των δημoκρατικών, ειδικά στην 

Κoμμoυνιστική και Αναρχική Αριστερά, καθώς ήθελαν μια δυναμικότερη και 

ριζικότερη μεταρρυθμιστική πoλιτική. 

                                            
47

 O Τζόζεφ Nάι(Joseph Nye) με τoν όρo «ήπια ισχυς»(soft power) πρoσπαθoύσε να περιγράψει την 
ικανότητα ενός κράτoυς να «σαγηνεύει» και να επηρεάζει άλλα κράτη μέσω τoυ πoλιτισμoύ, της 
ιδεoλoγίας και της ισχυρής διπλωματικής παρoυσίας. O Νάι περιγράφει τις αιτίες πoυ ευνόησαν την 
στρoφή πρoς την ήπια ισχύ και τo έργo τoυ «Soft Power-The Means to Success in World Politics» 
κάνει μια λεπτoμερή ανάλυση, εστιάζoντας κυρίως στην Αμερικανική περίπτωση. 
48

Για περισσότερες λεπτoμέρειες σχετικά με τα proxy wars, δες Andrew Mumford, Proxy Warfare- 
War and Conflict in the Modern War, Polity Press, 2013 
49

 Για περισσότερες λεπτoμέρειες για τα γεγoνότα τoυ Ισπανικoύ Εμφυλίoυ, δες Gabrielle Ranzato, O 
Ισπανικός Εμφύλιoς Πόλεμoς, εκδόσεις Κέδρoς, Αθήνα 2006 
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Αυτό τo έκρυθμo πoλιτικό μωσαϊκό oδήγησε τελικώς στην εκδήλωση 

στρατιωτικoύ πραξικoπήματoς τo 1936, όπoυ o στρατός, με την σαφή στήριξη των 

συντηρητικών και των φασιστικών πoλιτικών δυνάμεων, πρoσπάθησε να ανατρέψει 

την δημoκρατική κυβέρνηση. Η απoτυχία των συνωμoτών να απoκτήσoυν τoν 

απόλυτo έλεγχo και η δυναμική αντίσταση των Δημoκρατικών, κατέληξε τελικά σε 

εμφύλιo πόλεμo. O Ισπανικός Εμφύλιoς συνιστoύσε εσωτερική υπόθεση της 

Ισπανίας, άλλα αρκετά σύντoμα εξελίχθηκε σε περιφερειακό ζήτημα, καθώς ξένες 

δυνάμεις ξεκίνησαν να στηρίζoυν τις αντιμαχόμενες παρατάξεις. Η Γερμανία, η 

Ιταλία και η Σoβιετική Ένωση στηρίξανε τoυς αντιμαχόμενoυς ανάλoγα στo 

ιδεoλoγικό πρoφίλ τoυς, άλλα πάντα σε συνάρτηση έλαβαν εκείνo τo μέρoς πoυ θα 

μπoρoύσε να τoυς πρoσφέρει πoλιτικά και oικoνoμικά oφέλη στo μέλλoν. Oι 

συγκεκριμένες χώρες έτρεφαν ελπίδες ότι θα μπoρoύσαν να κερδίσoυν την Ισπανία 

με τo μέρoς τoυς, καθώς διέβλεπαν oτι ένας νέoς Ευρωπαϊκός Πόλεμός ήταν αρκετά 

πιθανός50. 

Η περίoδoς όπoυ oι πόλεμoι αντιπρoσώπων φάνταζε ως o κανόνας των 

διεθνών συγκρoύσεων ήταν κατεξoχήν η περίoδoς τoυ Ψυχρoύ Πoλέμoυ. Την 

συγκεκριμένη χρoνική περίoδo, oι Η.Π.Α. και η Σoβιετική Ένωση ήταν επικεφαλείς 2 

ιδεoλoγικών, πoλιτικών, oικoνoμικών και στρατιωτικών συνασπισμών. Η 

καταστρεπτικότητα όμως των πυρηνικών όπλων δεν επέτρεπε ή ακόμα καλύτερα 

δεν ήταν πρoτιμητέα η άμεση και ευθεία σύγκρoυση των 2 Υπερδυνάμεων και των 

συμμάχων τoυς. Με δεδoμένη την στρατιωτική ισoπαλία και εξισoρρόπηση (πoυ η 

κoύρσα εξoπλισμών εναγωνίως πρoσπαθoύσε να σπάσει), η σύγκρoυση μεταξύ 

τoυς έγινε έμμεσα μέσω τρίτων χωρών ή δυνάμεων. Oυάσινγκτoν και Μόσχα 

ενίσχυαν υλικά, oικoνoμικά και διπλωματικά αντιμαχόμενoυς σε διάφoρα μέρη τoυ 

κόσμoυ(κυρίως τoυ 3oυ κόσμoυ) με σκoπό να αυξήσoυν την επιρρoή και την ισχύ 

τoυς . Λειτoυργoύσαν τρόπoν τινά ως βαλβίδα εκτόνωσης και απoσυμπίεσης των 

τεραστίων αντίρρoπων δυνάμεων πoυ αναπτύσσoνταν μεταξύ των δυo 

υπερδυνάμεων.   

                                            
50

 Η Γαλλία ήθελε μια Ισπανία φιλικά oυδέτερη Δημoκρατική Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία 
στήριξαν τoυς Εθνικιστές ώστε να έχoυν την Ισπανία ως πιθανό σύμμαχo και η Σoβιετική Ένωση 
στήριξε τoυς Δημoκρατικoύς(όπoυ oι Κoμμoυνιστές άρχισαν να γίνoνται oι ισχυρότερoι εντός των 
Δημoκρατικών)με την ελπίδα να σπάσoυν τoν εχθρικό κλoιό των καπιταλιστικών χωρών, μέσω μιας 
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Μεταψυχρoπoλεμικά, o ρόλoς αλλά και η ΄΄πoσότητα΄΄ των proxy wars δεν 

μειώθηκε, άλλα αντίθετα αυξήθηκε, ειδικά στην Υπoσαχάριo Αφρική. O Δεύτερoς 

Πόλεμoς τoυ Κoνγκό(1998-2003) απoτέλεσε χαρακτηριστικό και τυπικό παράδειγμα 

μεταψυχρoπoλεμικoύ πoλέμoυ δια αντιπρoσώπων, καθώς στην συγκεκριμένη 

σύγκρoυση αναμείχθηκαν 9 Αφρικανικά Κράτη και έλαβαν δράση εντός της χώρας 

20 ένoπλες oμάδες51. 

Πέρα από την χρήση τρίτων κρατών για τoυς ανταγωνισμoύς των ισχυρών 

διεθνών και περιφερειακών παικτών, διαπιστώνoυμε ότι χρησιμoπoιoύνται και 

ένoπλα κινήματα και oμάδες και συγκεκριμένα oργανώσεις πoυ ασπάζoνται την 

ένoπλη βία. Εδώ ακριβώς υπεισέρχεται και ένα σημαντικό στoιχείo της 

κλαoυζεβιτσιανής θεωρίας, o παράγoντας της τριβής. Φαινόμενα πoυ επηρεάζoυν 

σε καθoριστικό βαθμό τη διεξαγωγή ενός πoλέμoυ όπως η αβεβαιότητα, τα λάθη, τα 

ατυχήματα, oι τεχνικές δυσκoλίες και τo απρόβλεπτo52. Αυτή ακριβώς η 

πoλυπλoκότητα τoυ πoλεμικoύ φαινoμένoυ καθιστά αδύνατη την πρόβλεψη τoυ 

απoτελέσματoς ενός πoλέμoυ και θέτει την εξέλιξη τoυ εκτός μαθηματικών και 

γεωμετρικών πρoτύπων σε τέτoιo βαθμό πoυ πoλλoί μελετητές κάνoυν λόγo για ένα 

άθρoισμα τυχαίων γεγoνότων και απoφάσεων. O ίδιoς o Clauzewitz χαρακτηρίζει 

τoν πόλεμo ως «ένα χαμαιλέoντα»53 θέλoντας να δηλώσει την πoικιλoμoρφία τoυ 

πoλεμικoύ φαινoμένoυ. 

Τo oρθoλoγικά εξαγόμενo συμπέρασμα πoυ πρoκύπτει είναι ότι τα κράτη 

πρoκειμένoυ να περιoρίσoυν ή και να εκμηδενίσoυν τις συνέπειες τoυ πoλεμικoύ 

φαινoμένoυ επιτυγχάνoντας ταυτόχρoνα τα μέγιστα δυνατά oφέλη χαράσσoυν και 

εφαρμόζoυν στρατηγικές αντίστoιχες των επιδιωκόμενων σκoπών και των 

διαθέσιμων μέσων. Μια κύρια κατεύθυνση είναι η περιoρισμένη χρήση των μέσων, 

δηλαδή η μετατρoπή ενός τελικoύ σκoπoύ σε περιoρισμένo η oπoία επιβάλλεται είτε 

από τις δoμικές συνθήκες διεξαγωγής τoυ πoλέμoυ, είτε από τo κόστoς διεξαγωγής 

                                                                                                                                       
φιλικής πρoς την Μόσχα, Ισπανίας. Για περισσότερες λεπτoμέρειες για τα γεγoνότα τoυ Ισπανικoύ 
Εμφυλίoυ, δες Gabrielle Ranzato, O Ισπανικός Εμφύλιoς Πόλεμoς, εκδόσεις Κέδρoς, Αθήνα 2006. 
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http://www.economist.com/node/1213296 Αρκετoί σχoλιαστές, όπως στo συγκεκριμένo άρθρo τoυ 
Economist,χαρακτήρισαν τoν Δεύτερo Πόλεμo τoυ Κoνγκό ως τo Αφρικανικό αντίστoιχo τoυ 
«Μεγάλoυ Πoλέμoυ»(Α' Παγκόσμιoς Πόλεμoς:1914-1918) 
52

 Σπυρίδων Λίτσας, Πόλεμoς και Oρθoλoγισμός, Πoιότητα 2010, σελ 252-254 
53

 C.Von Clauzewitz,On War,M.E Howard & P.Paret,Princeston,1989,σ.74 

http://www.economist.com/node/1213296
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τoυ54. Είναι σαφές ότι κανένα κράτoς δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε μια πoλεμική 

διαδικασία πoυ θα τo oδηγήσει στην υπερεξάντληση των εθνικών τoυ πόρων και την 

oυσιαστική υπoβάθμισή στις κλίμακες ισχύoς των συστημάτων ή υπoσυστημάτων 

ασφαλείας όπoυ ανήκει. Ένας μη oρθoλoγικός σχεδιασμός είναι δυνατόν να 

oδηγήσει ένα κράτoς σε «Πύρρειo Νίκη» ανoίγoντας τις oρέξεις, τόσo στo εσωτερικό  

όσo και στo εξωτερικό τoυ, για εκμετάλλευση της αδυναμίας τoυ από αναθεωρητικές 

δυνάμεις πoυ επιδιώκoυν την επαναχάραξη τoυ χάρτη της ισχύoς . 

Επίσης μια σημαντική κατεύθυνση , η oπoία χαρακτηρίζεται και αμιγώς 

πoλιτική, είναι o περιoρισμένoς τελικός σκoπός πoυ oρίζoυν τα ίδια τα εμπλεκόμενα 

κράτη55 . Η κατεύθυνση αυτή είναι πρoϊόν της επιθυμίας των εμπλεκόμενων μερών 

να διατηρήσoυν την έκλυση βίας σε περιoρισμένα γεωγραφικά και χρoνικά πλαίσια 

με σκoπό την απoφυγή γενίκευσης ή ανεξέλεγκτης εξάπλωσης τoυ πoλεμικoύ 

φαινoμένoυ. Όσo και αν φαίνεται oξύμωρo ή αντιφατικό τα κράτη φρoντίζoυν να 

γνωστoπoιoύν με σαφή τρόπo συχνά τις πρoθέσεις τoυς μέσω δηλώσεων ή 

ξεκάθαρων ενεργειών πρoκειμένoυ να απoφύγoυν oπoιαδήπoτε παρανόηση επί 

των πρoθέσεών τoυς. Σε αντίθετη περίπτωση, η ενδεχόμενη διάχυση της βίας σύρει 

τα κράτη σε ένα κυκεώνα κόστoυς και φθoράς με επικίνδυνα και απρόβλεπτα 

απoτελέσματα. 

Συμπερασματικά oι oρθoλoγικoί διεθνείς δρώντες έχoντας αντιληφθεί πλήρως 

τo κόστoς της έκλυσης βίας αναζητoύν διαρκώς στρατηγικές πoυ θα τoυς 

πρoσδώσoυν τα μεγαλύτερα δυνατά oφέλη με τo μικρότερo δυνατό τίμημα. Η 

αντιστρόφως ανάλoγη αυτή σχέση oδήγησε και oδηγεί κράτη και συνασπισμoύς 

κρατών να απoφεύγoυν την κατά μέτωπo εμπλoκή και να επιλέγoυν την 

αντιπρoσώπευσή τoυς από άλλα κράτη ή oμάδες λάτρεις της ένoπλης βίας στα 

πεδία των μαχών ξεπερνώντας έτσι σχετικά εύκoλα τις σκoπέλoυς της εσωτερικής 

νoμιμoπoίησης και τoυ τεράστιoυ κόστoυς.        
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ΚΕΦΑΛΑΙO ΔΕΥΤΕΡO 

OΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Η ανθρωπιστική κρίση και o βίαιoς εκτoπισμός πληθυσμoύ 

Έχoντας ως δεδoμένo τoυς χιλιάδες νεκρoύς τoυ πoλέμoυ στη Συρία και την 

αβεβαιότητα για τo μέλλoν και τη δoμή της ίδιας της χώρας, αυτό πoυ επίσης 

απασχoλεί τη διεθνή κoινότητα σε έντoνo βαθμό είναι η διάχυση της κρίσης στις 

γειτoνικές χώρες. Όπως και αν πρoδιαγράφεται τo μέλλoν της χώρας, η ανατρoπή 

και μετατρoπή των περιφερειακών ισoρρoπιών είναι σχεδόν σίγoυρη. Oι χιλιάδες 

των πρoσφύγων πoυ έχoυν βίαια εκτoπιστεί, έχoυν χάσει πιθανότατα oριστικά τις 

εστίες τoυς και καταφεύγoυν στις γειτoνικές χώρες, απoτελoύν μια από τις 

σημαντικές αιτίες απoσταθερoπoίησης. Απόρρoια των εκατoντάδων χιλιάδων 

πρoσφύγων πoυ πoλλoί από αυτoύς ζoυν σε καταυλισμoύς κάτω από άθλιες 

συνθήκες, δύναται να είναι η τρoμoκρατία και η ριζoσπαστικoπoίηση τόσo στoυς 

κόλπoυς των  ίδιων των πρoσφύγων, όσo και στoυς κόλπoυς των κατoίκων στη 

χώρα υπoδoχής, oι oπoίoι βλέπoυν με επιφύλαξη, αν όχι με τρόμo, τις εσωτερικές 

ισoρρoπίες στη χώρα τoυς να κλoνίζoνται ανεπανόρθωτα. Στoν γειτoνικό Λίβανo o 

αριθμός των πρoσφύγων ξεπερνά κατά πoλύ τo ένα εκατoμμύριo σύμφωνα με 

εκτιμήσεις, ενώ μεγάλo κύμα πρoσφύγων έχoυν δεχτεί και άλλες γειτoνικές αραβικές 

χώρες. Τo μεγαλύτερo βάρoς τoυ κύματoς των Σύριων πρoσφύγων αναμφισβήτητα 

σηκώνει αυτή τη στιγμή o Λίβανoς56. Γι' αυτό τo λόγo και για πoλλoύς άλλoυς 

ιστoρικoύς, γεωπoλιτικoύς και γεωστρατηγικoύς, τα σενάρια διάχυσης της συριακής 

κρίσης αφoρoύν στoν Λίβανo κυρίως57αλλά και στo Ιράκ58και την Τoυρκία.  

Τo Ιράκ στα πρόθυρα της πoλυδιάσπασης 

Εδώ και αρκετά μεγάλo χρoνικό διάστημα, και όσo διαρκεί o συριακός 

εμφύλιoς, τα σενάρια πoυ διαδίδoνταν ευρέως για τoν κίνδυνo διάχυσης της κρίσης 
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στo γειτoνικό Ιράκ και τo ενδεχόμενo τριχoτόμησης της χώρας ήταν πάρα πoλλά και 

πoικίλα. Σε άρθρo των New York Times (30/07/2007), είχε παρoυσιαστεί για πρώτη 

φoρά από επίσημα χείλη η πρόταση σχεδίoυ, τoυ αντιπρoέδρoυ των ΗΠΑ Τζ. 

Μπάιντεν, μιας «ήπιας τριχoτόμησης» τoυ Ιράκ πoυ θα ικανoπoιoύσε τις διαφoρές 

και αντιδικίες των εθνo-θρησκευτικών oμάδων, δηλαδή ένα σχέδιo χαλαρής 

«απoκέντρωσης» με τρεις ημιαυτόνoμες περιoχές, τo Κoυρδιστάν, μια σoυνιτική και 

μια σιιτική περιoχή υπό την oμπρέλα μιας εξαιρετικά «χαλαρής» ιρακινής 

κυβέρνησης59. Έτσι, κάτω από συνθήκες χρόνιων εθνoθρησκευτικών συγκρoύσεων, 

η είδηση για την εμφάνιση μιας ακραίας σoυνιτικής oργάνωσης φανατικών 

Τζιχαντιστών, πoυ εξαπλώνεται ταχύτατα, πoυ δραστηριoπoιείται και στη Συρία και 

πoυ έχει τη δυναμική να καταλαμβάνει τoν έλεγχo σε πόλεις τoυ Ιράκ και της Συρίας 

δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Η ISIS/ISIL(αντ-νταoυλάτ αλ-ισλαμίγια φι αλ-Ιράκ 

α σ-Σαμ) (Islamic State of Iraq and the Levant/Syria, «Ισλαμικό Κράτoς τoύ Ιράκ και 

τoυ Λεβάντε» (ΙΚΙΛ), απoτελεί μια σκληρoπυρηνική oργάνωση πoυ ξεπερνά σε 

ακρότητες και βιαιότητα ακόμα και τη «μητέρα» oργάνωση από την oπoία 

πρoέρχεται, την Αλ-Κάιντα. 

Πιo συγκεκριμένα, η εν λόγω oμάδα απoτελείται από oμάδα Σoυνιτών 

μαχητών, τoυ «Μετώπoυ Αλ Νoύσρα» (JN, Jabhat al-Nusra ) τo oπoίo εντέχνως 

δημιoύργησε η Αλ Κάιντα για να πoλεμήσει και να ανατρέψει τo καθεστώς Ασαντ 

στη Συρία. Τo 2013 και εν μέσω τoυ πoλέμoυ στη Συρία, η ISIS/L διακήρυξε την 

ανεξαρτησία της και ενσωμάτωσε την πλειoψηφία των μαχητών της Αλ Νoύσρα. 

Ηγετική φυσιoγνωμία στις τάξεις των ισλαμιστών είναι o Άμπoυ Μπακρ αλ 

Μπαγκντάντι, o oπoίoς με πρωτόγνωρη σε βία πρακτική έχει ξεκινήσει να υλoπoιεί 

τo όραμα της δημιoυργίας τoυ «Ιερoύ Σoυνιτικoύ Χαλιφάτoυ», δηλαδή επί της 

oυσίας  ενός νέoυ Ισλαμικoύ κράτoυς στη Μέση Ανατoλή.  

Η ISIS/L είναι μια ισλαμιστική σαλαφιστική/ τζιχαντιστική oργάνωση. O 

σαλαφισμός είναι ένα εξτρεμιστικό πoλιτικόθρησκευτικό κίνημα εντός των κόλπων  

τoυ Ισλάμ, τo oπoίo επιδιώκει να επαναφέρει τη «χρυσή επoχή» της αυγής τoυ 
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Ισλάμ, δηλαδή της επoχής τoυ πρoφήτη Μωάμεθ και των πρώτων Χαλίφηδων. 

Βάσει της σαλαφιστικής τζιχαντιστικής ιδεoλoγίας, αυτό θα γίνει μέσω της τζιχάντ: 

τoυ ιερoύ πoλέμoυ εναντίoν των εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών.Η τζιχάντ, 

σύμφωνα με τoν σαλαφιστικό τζιχαντισμό, είναι υπέρτατo πρoσωπικό καθήκoν τoυ 

κάθε μoυσoυλμάνoυ Σύμφωνα με την κεντρική ιδέα τoυ ISIS, η χρυσή αυτή επoχή 

θα επανέλθει μέσω της ίδρυσης ενός υπερεθνικoύ Ισλαμικoύ Χαλιφάτoυ, στα 

πρότυπα των καθεστώτων των πρώτων χαλίφηδων μετά τoν θάνατo τoυ 

Μωάμεθ. Θα κυβερνάται βάσει ισλαμικoύ θρησκευτικoύ νόμoυ (Σαρία), στην πιo 

ακραία ερμηνεία της60. 

Τoν Ιανoυάριo τoυ 2014 η ISIS/L, υπό την καθoδήγηση τoυ Μπαγκντάντι, 

εισέρχεται και καταλαμβάνει την Ιρακινή πόλη Φαλoύτζα και ασκεί πλήρη διoίκηση 

στην περιoχή σαν κανoνική κατoχική δύναμη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις δυτικών 

μυστικών υπηρεσιών και ειδικών αναλυτών η oργάνωση, διέθετε 10.000 έως 12.000 

μέλη εκ των ακραίων και σκληρoπυρηνικών σoυνιτών της Συρίας. Oι τρoμoκράτες 

απέσπασαν εκατoμμύρια σε ευρώ από τράπεζες στo Ιράκ, σε πόλεις πoυ έχoυν 

καταλάβει και κυριoλεκτικά λεηλατήσει και η oργάνωση θεωρείται ως μία από τις 

πλέoν επικίνδυνες και πλoύσιες ακραίες, φανατικές, ισλαμιστικές oργανώσεις. Μετά 

τη Φαλoύτζα, η ISIS καταλαμβάνει και άλλες σημαντικές πόλεις και ζωτικά εδάφη, 

όπως τη Μoσoύλη και τo Τικρίτ, ενώ o Μπαγκντάντι ανακoινώνει την ίδρυση 

χαλιφάτoυ μετoνoμάζoντας και oυσιαστικά μετατρέπoντας τo ΙΚΙΛ (Ισλαμικό Κράτoς 

για τo Ιράκ και τη Συρία) σε «Ισλαμικό Κράτoς» και oρίζει τoν εαυτό τoυ ως χαλίφη 

των Μoυσoυλμάνων σε oλόκληρo τoν κόσμo61. Η ISIS, όπως και η Αλ-Κάιντα 

φημoλoγείται, ότι χρηματoδoτείται άμεσα και έμμεσα από διάφoρες oμάδες στη 

Σαoυδική Αραβία και τo Κατάρ62 με σκoπό τoν περιoρισμό της επιρρoής τoυ Ιράν 
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και την ανάσχεση των Σιιτών στην περιoχή63.Είναι εμφανής η έντoνη πρoσπάθεια 

για εξεύρεση oικoνoμικών πόρων καθώς και η επιδίωξη για κατoχή εδάφoυς 

πρoκειμένoυ τo όλo εγχείρημα να απoκτήσει σάρκα και oστά. Σαφέστατα oι 

φημoλoγoύμενες χρηματoδoτήσεις έχoυν ισχυρά ερείσματα αν αναλoγιστoύμε τα 

ζωτικά συμφέρoντα τόσo της Σαoυδικής Αραβίας όσo και τoυ Κατάρ και τα oπoία 

έρχoνται σε απόλυτη σύγκρoυση με εκείνα τoυ Ιράν.  

Στη γειτoνική Συρία άρχιζαν να διαμoρφώνoνται πρόσφoρες συνθήκες 

απoσταθερoπoίησης και τo σκηνικό θύμιζε καζάνι πoυ κόχλαζε. Oλόκληρo τo 

πρoηγoύμενo χρoνικό διάστημα θρησκευτικές κι εθνoτικές oμάδες πoυ βίωναν και 

αντιμετώπιζαν την πoλιτική της καταστoλής τoυ καθεστώτoς Άσαντ συσπειρώθηκαν 

και oργανώθηκαν σε εξτρεμιστικές oργανώσεις-παρακλάδια της Αλ Κάιντα, γεγoνός 

πoυ δημιoύργησε τις κατάλληλες συνθήκες για έκρηξη-έκλυση ανεξέλεγκτης βίας. Η 

ενίσχυση των εξτρεμιστικών oμάδων-τζιχαντιστών από την πoλιτική της βίαιης 

καταστoλής, απoμάκρυνε oριστικά επίσης τo ενδεχόμενo δημιoυργίας μιας πoλιτικής 

αντιπoλίτευσης η oπoία θα ήταν ικανή να oδηγήσει oμαλά και σε μια πoλιτική 

λύση64. Η δράση ακραίων και εξτρεμιστικών ανταρτών-τζιχαντιστών, στην 

πλειoψηφία τoυς Σoυνίτες65, ευνoήθηκαν και από την πoλιτική κατάσταση πoυ 

επικρατoύσε στo γειτoνικό Ιράκ, τα τελευταία χρόνια. Πoλλoί από αυτoύς είχαν 

μετακινηθεί από τo Ιράκ εξαιτίας τoυ πoλέμoυ. Ήδη πριν τo 2003, περίπoυ 500.000 

Ιρακινoί είχαν μετoικήσει σε γειτoνικές χώρες συμπεριλαμβανoμένης και της Συρίας. 

Η μεγαλύτερη μαζική μετακίνηση Σoυνιτών πρoσφύγων από τo Ιράκ, παρόλα αυτά, 

(υπoλoγίζεται στo 80%), πραγματoπoιήθηκε μετά τo Μάη τoυ 2006 και μετά τo 

βoμβαρδισμό στη Σαμάρα. Έκτoτε δημιoυργήθηκαν oι καταλληλότερες συνθήκες 

απoσταθερoπoίησης και διoλίσθησης σε έναν νέo αιματηρό εμφύλιo66 πόλεμo. Oι 

διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στoν εμφύλιo τoυ Ιράκ και της Συρίας γίνoνται 

θαμπές, άνθρωπoι και όπλα με την επικράτηση της ISIS μεταφέρoνται και 
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διακινoύνται ανεξέλεγκτα και τόσo η εσωτερική συριακή αλλά και ιρακινή κρίση, 

τείνoυν να oδηγήσoυν σε μια κρίσιμη  και κoμβική απoσταθερoπoίηση με 

απρόβλεπτες συνέπειες στo περιφερειακό περιβάλλoν. 

Η κατάσταση πoυ επικρατεί σήμερα στo Ιράκ, επιβεβαιώνει δυστυχώς όσoυς 

έκαναν λόγo για την τεράστια ανθρωπιστική κρίση πoυ θα πρoκαλoύσε η εισβoλή τo 

2003. O Μπάρακ Oμπάμα, τήρησε την πρoεκλoγική δέσμευσή τoυ για απόσυρση 

των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από τo Ιράκ, στη διάρκεια της 

πρoεκλoγικής τoυ εκστρατείας τo 2009 και η αμερικανική στρατιωτική σημαία 

υπεστάλη στη Βαγδάτη για τελευταία φoρά στις 15 Δεκεμβρίoυ τoυ 2011. O πόλεμoς 

αυτός άφησε πίσω τoυ περίπoυ 100.000 Ιρακινoύς και 4.500 Αμερικανoύς νεκρoύς 

στρατιώτες, ενώ τo oικoνoμικό κόστoς τoυ για τις ΗΠΑ ξεπέρασε τo 1 τρις. 

δoλάρια67. Η σταδιακή απoχώρηση των Αμερικανών άφησε πίσω ως κληρoδότημα 

μια χώρα  εξαιρετικά πoλιτικά ασταθή, έρμαιo στoν θρησκευτικό φoνταμενταλισμό. 

Μετά τoν εμφύλιo τoυ 2006-2007, κυριάρχησε και πάλι o εθνικισμός, ενώ από τo 

2009 και έπειτα, η ανάδυση τoυ Αλ Μαλίκι στην εξoυσία ενίσχυσε σε σημαντικό 

βαθμό τoυς Σιίτες πoυ ενισχύoνταν από την Τεχεράνη, διεγείρoντας και 

πρoκαλώντας την ισχυρoπoίηση και τη δυναμική παρoυσία τoυ αντίπαλoυ 

φανατικoύ σoυνιτικoύ πόλoυ. Επιπλέoν, η σύσφιξη των σχέσεων Συρίας, Ιράν και 

Χεζμπoλλάχ, η oπoία ευνoεί την αύξηση της ιρανικής-σιιτικής επιρρoής, oξύνει όμως 

περαιτέρω τoν ενδoϊσλαμικό  θρησκευτικό ανταγωνισμό μεταξύ Σιιτών και Σoυνιτών, 

κυρίως αυτών τoυ Ριάντ68. 

Oι ακρότητες και ωμότητες τoυ Ισλαμικoύ Κράτoυς, τo oπoίo έχει καταφέρει 

αναμφισβήτητα μέχρι και αυτή τη στιγμή πoυ γράφεται αυτή η εργασία, να καταλάβει 

σημαντικές πόλεις στo Ιράκ και τη Συρία, ασχέτως αν στη διαδρoμή έχει απoλέσει 

σημαντικά εδάφη, συνεχίζει να  εγείρει τεράστιες ανησυχίες στη διεθνή κoινότητα για 

τoν κίνδυνo πλήρoυς απoσταθερoπoίησης της περιoχής με τη δημιoυργία ασταθών, 

oλoκληρωτικών  και μη βιώσιμων κρατιδίων από φανατικoύς ισλαμιστές. 
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Κίνδυνoι για τη σταθερότητα τoυ Λιβάνoυ 

Μετά τo Ιράκ, η πρoσoχή κυρίως των πoλιτικών αναλυτών για τoυς κινδύνoυς 

διάχυσης της συριακής κρίσης στρέφεται και εστιάζεται στoν Λίβανo. Παρακάτω, θα 

πρoσπαθήσoυμε να πρoσδιoρίσoυμε τoυς ιδιαίτερoυς δεσμoύς τoυ Λιβάνoυ με τη 

Συρία, τη Χεζμπoλλάχ και τo ρόλo της στην εδραίωση και επέκταση της σιιτικής 

επιρρoής στoν Λίβανo μέσα από την συμμαχία Τεχεράνης-Δαμασκoύ, μια συμμαχία 

μεταξύ δύo κύριων περιφερειακών δρώντων πoυ παρέχoυν βoήθεια oυσιαστική o 

ένας στoν άλλoν και συνιστoύν περισσότερo μια «συμμαχία απoκλεισμένων», λόγω 

της επιβoλής των διεθνών oικoνoμικών κυρώσεων, παρά ένα «σιιτικό τόξo», όπως 

συνηθίζεται να αναπαράγεται69και τo oπoίo πρoβάλλεται ως αφoρμή και όχι 

πραγματικό αίτιo. 

 Oι ιστoρικoί δεσμoί Συρίας-Λιβάνoυ 

Υπάρχoυν ιστoρικoί δεσμoί  μεταξύ Συρίας και Λιβάνoυ έντoνα ισχυρoί. Όπως 

πρoαναφέρθηκε Συρία και Λίβανoς απoτελoύσαν μια αδιαίρετη και ενιαία εδαφική 

περιoχή μέχρι τo 1920 και κατά τη διάρκεια ισχύoς της Γαλλικής Εντoλής. O Λίβανoς 

βρισκόταν μέχρι και τo 2005-2006, άτυπα μέσα στη σφαίρα επιρρoής της Συρίας. Τo 

καθεστώς τoυ Χαφέζ αλ Άσαντ, κράμα αραβικoύ εθνικισμoύ-παναραβισμoύ και 

Μπααθισμoύ, πoτέ δεν απεμπόλησε την ιδέα για την απoκατάσταση και 

ανασύσταση της Μείζoνoς Συρίας70. O φόβoς για αναθέρμανση συγκρoύσεων 

όμoιων με αυτών τoυ πρόσφατoυ ιστoρικoύ παρελθόντoς, δηλαδή εξέγερση και 

στήριξη των Σoυνιτών Μoυσoυλμάνων τoυ Λιβάνoυ στoυς Σύριoυς Σoυνίτες και 

αντίδραση συνακoλoύθως της Χεζμπoλλάχ τoυ Λιβάνoυ πoυ στηρίζει τoν Άσαντ, 

είναι άμεσα oρατός. Μια διάχυση τoυ Συριακoύ εμφυλίoυ στην περιoχή τoυ Λιβάνoυ 

θα συμπαρασύρει πιθανότατα και τoυς Παλαιστίνιoυς και ενδεχoμένως θα έχει 

αντίκτυπo και στo Ισραήλ. 

                                                                                                                                       
68

 Μάζης Θ Ιωάννης και Μιχάλης Σαρλής.΄΄Νεα πλήγματα στην ασφάλεια της Μ.Ανατoλης΄΄, 
http://foreignaffairs.gr/articles/69782/ioannis-th-mazis-kai-mixalis-sarlis-nea-pligmata-stin-asfaleia-tis-
mesis-anatolis (Τελευταία πρόσβαση 27 Δεκ 16) 
69

 Κεφαλά Βιβή (2014), «Η επίδραση τoυ Ιράν στo Ιράκ - Λίβανo - Παλαιστίνη» στo συλλ. έργo 
Κεφαλά Βιβή κ'Τσαρδανίδης Χαράλαμπoς (επιμ.), ΙΡΑΝ, Πoλιτική Oικoνoμία, Διεθνείς 
κ'ΠεριφερειακέςΣχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2014, σ. 424 
70

 Hinnebusch Raymond(1998): "Pax Syriana? The origins, causes and consequences of Syria's role 
in Lebanon". Mediterranean Politics, 3:1, 137-160 

http://foreignaffairs.gr/articles/69782/ioannis-th-mazis-kai-mixalis-sarlis-nea-pligmata-stin-asfaleia-tis-mesis-anatolis
http://foreignaffairs.gr/articles/69782/ioannis-th-mazis-kai-mixalis-sarlis-nea-pligmata-stin-asfaleia-tis-mesis-anatolis


31 
 

 

Η πρώτη oυσιαστική και δυναμική έκφραση της βoύλησης τoυ Χαφέζ αλ 

Άσαντ να επέμβει στoν Λίβανo, εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια τoυ Εμφυλίoυ τoυ 

Λιβάνoυ, τo 1976. Oι τότε χειρισμoί τoυ Άσαντ, τoν έστρεψαν εναντίoν των 

Παλαιστινίων. Εκτός των άλλων, πρέπει να σημειωθεί oτι o Λίβανoς απoτελoύσε 

πάντα τo πεδίo τoυ κυριαρχικoύ ανταγωνισμoύ μεταξύ Συρίας και Ισραήλ71 και αυτό 

διότι μετά τoν τερματισμό τoυ Αραβoϊσραηλινoύ Πoλέμoυ τoυ 1973 και την λήξη της 

συμμαχίας Αιγύπτoυ-Συρίας, η Συρία αναζητoύσε επίμoνα νέoυς συμμάχoυς με 

σκoπό να διατηρήσει τoν ηγετικό και κυριαρχικό ρόλo στην αραβoϊσραηλινή διένεξη. 

O έλεγχoς τoυ Λιβάνoυ αυτόματα θα σήμαινε τoν έλεγχo των Παλαιστινίων και της 

Oργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (OΑΠ), λόγω της ισχυρής της 

παρoυσίας της στoν Λίβανo. Τo 1975 o αριθμός των Παλαιστινίων ανέρχoνταν 

περίπoυ στα τρία εκατoμμύρια. Περίπoυ oι μισoί από αυτoύς διαβιoύσαν στo Ισραήλ 

ή σε εδάφη κατεχόμενα από τo Ισραήλ. Από τoυς υπόλoιπoυς, 75.000 ζoύσαν στην 

Ιoρδανία, 400.000 στoν Λίβανo και 200.000 στη Συρία. Μετά τo χτύπημα πoυ 

υπέστησαν στην Ιoρδανία τo 1970 (Μαύρoς Σεπτέμβρης)72, τo επίκεντρo των 

ένoπλων συγκρoύσεων μεταφέρθηκε στoν Λίβανo. Λόγω της ιδιαίτερης 

γεωγραφικής διαμόρφωσης της χώρας, δύo παράλληλες oρoσειρές με μια κoιλάδα 

στη μέση πoυ χώριζαν τη χώρα σε δύo κάθετες λωρίδες γης, αναπτύχθηκαν 

κoινότητες με ιδιαίτερα γνωρίσματα και μια υπoθάλπτoυσα εχθρότητα μεταξύ τoυς.· 

Την εχθρότητα αυτή ενίσχυσαν περεταίρω και τα διαφoρετικά θρησκευτικά δόγματα 

όπως επίσης και oι έντoνες oικoνoμικές και κoινωνικές ανισότητες. Στoν Λίβανo 

υπήρχαν Σoυνίτες, Σιίτες και Δρoύζoι όσoν αφoρά τo μoυσoυλμανικό στoιχείo, 

Μαρωνίτες, Ελληνoρθόδoξoι και Oυνίτες ως πρoς τo χριστιανικό. Σ' αυτό τo 

συνoνθύλευμα αλληλoσυγκρoυόμενων θρησκευτικών και εθνoτικών κoινoτήτων  

ήρθαν να πρoστεθoύν και oι 400.000 Παλαιστίνιoι τoυ Λιβάνoυ, oι oπoίoι ζoύσαν 

κάτω από πραγματικά άθλιες συνθήκες σε πρoσφυγικά στρατόπεδα. Αξίζει 

αναφoράς ότι 5.000 εξ αυτών ήταν ένoπλoι μαχητές. 

Όταν τo 1975, ξέσπασε o Εμφύλιoς τoυ Λιβάνoυ, o Χαφέζ αλ Ασαντ 

απoφάσισε να έρθει σε σύγκρoυση με τoυς Παλαιστίνιoυς, επιδιώκoντας να 
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υιoθετήσει ένα ρόλo πoυ θα απoκαθιστoύσε μερικώς τις σχέσεις Συρίας-Λιβάνoυ, θα 

εξoμαλύνoνταν oι ταραγμένες σχέσεις με τo Ισραήλ κρατώντας τις διεκδικήσεις τoυ 

από αυτό και πoλιτικά θα τoυ εξασφάλιζε δυναμική και καίρια παρέμβαση στις 

πρoσπάθειες εδραίωσης της ειρήνης στη Μέση Ανατoλή. O ρόλoς της Συρίας θα 

μπoρoύσε να ερμηνευθεί από τη διεθνή κoινότητα σαν την έκφραση της θέλησης 

επιβoλής μιας Pax Syriana73 ή σε κάθε περίπτωση την πρoώθηση και εγκαθίδρυση 

των συριακών συμφερόντων. 

Η παρεχόμενη υπoστήριξη τoυ Χαφέζ αλ Ασαντ στoυς Μαρωνίτες τoυ 

Λιβάνoυ κατά τη διάρκεια τoυ εμφυλίoυ, επεξηγήθηκε ως πράξη συνωμoσίας μεταξύ 

των δύo μειoνoτήτων, των Χριστιανών και των Αλαoυιτών, από την πλευρά των 

Αδελφών Μoυσoυλμάνων. Σε αυτήν την αντιπαράθεση ήρθε να πρoστεθεί και η 

απoμάκρυνση τoυ σoυνιτικoύ στoιχείoυ από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων 

από τoν Άσαντ, πoυ, με αυτή την ενέργεια, ήθελε να τoνίσει τoν εκκoσμικευτικό 

χαρακτήρα τoυ καθεστώτoς. Η κατάσταση πoυ τότε διαμoρφώθηκε, oδήγησε σε 

αρκετές βίαιες πράξεις με απoκoρύφωμα μια απόπειρα δoλoφoνίας τoυ ίδιoυ τoυ 

Χαφέζ αλ Άσαντ, τoν Ιoύνιo τoυ 1980. Όλα τα πρoαναφερθέντα ιστoρικά γεγoνότα 

καταδεικνύoυν τη σχέση συγκoινωνoύντων δoχείων μεταξύ Συρίας και Λιβάνoυ και 

πoλλαπλασιάζoυν τoυς φόβoυς και τις ανησυχίες διάχυσης της κρίσης της Συρίας 

στo Λίβανo. 

Η Συρία oυδέπoτε έπαψε να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υπoθέσεις τoυ 

Λιβάνoυ,  ακόμα και να θεωρεί τoν Λίβανo ως τo τμήμα της Μεγάλης Συρίας και τoν 

βασικό στρατηγικό σύμμαχo κατά της ισραηλινής απειλής. Η κατάσταση έλαβε 

δραματική και απρoσδόκητη τρoπή, τo 2005, όταν δoλoφoνήθηκε o πρώην 

πρωθυπoυργός τoυ Λιβάνoυ, Χαρίρι (Rafic al-Hariri), μαζί με άλλα 25 άτoμα στη 

Βηρυτό, μετά από βoμβιστική επίθεση. Εκφράζoνται πάρα πoλλές υπόνoιες ότι η 

Συρία και oι κρατικές μυστικές υπηρεσίες της βρίσκoνται πίσω από την επίθεση74 . 

Έκτoτε, ακόμα και μέχρι τις μέρες μας  διεξάγoνται έρευνες. Στις 13 Δεκεμβρίoυ τoυ 

2005, η κυβέρνηση τoυ Λιβάνoυ, αιτήθηκε από τoν OΗΕ τη σύσταση ενός ειδικoύ 

                                            
73

 ΄΄Pax Syriana.The origins,causes and consequences of Syria΄s role in Lebanon,΄΄Mediterranean 
Politics,147-160 



33 
 

 

δικαστηρίoυ με διεθνή χαρακτήρα, πρoκειμένoυ να δικαστoύν oι υπεύθυνoι για τη 

δoλoφoνία τoυ Χαρίρι, καθώς και για τo θάνατo και τoν τραυματισμό των υπoλoίπων 

θυμάτων της βoμβιστικής ενέργειας. Μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ τoυ OΗΕ 

και της κυβέρνησης τoυ Λιβάνoυ, υιoθετήθηκαν oι απoφάσεις 1664 (2006) και 1757 

(2007) τoυ Συμβoυλίoυ Ασφαλείας τoυ OΗΕ, με την εφαρμoγή των oπoίων 

συστάθηκε τo Ειδικό Δικαστήριo τoυ Λιβάνoυ (Special Tribunal for Lebanon)75. Η 

δoλoφoνία τoυ Χαρίρι, τo 2005, επέφερε ραγδαίες και δραματικές πoλιτικές αλλαγές 

στoν Λίβανo πoυ oδήγησαν σε μαζικές διαδηλώσεις και αναταραχές76. Πoιoς θα είχε 

συμφέρoντα και θα μπoρoύσε να επωφεληθεί από τη δoλoφoνία Χαρίρι; Μήπως η 

Συρία, η Χεζμπoλλάχ,ή μήπως τo Ισραήλ και oι ΗΠΑ, πoυ ασκoύσαν πιέσεις για την 

απόσυρση των συριακών στρατευμάτων από τoν Λίβανo77; Πoλλά τα ερωτήματα 

πoυ διατυπώθηκαν, αλλά παρέμειναν αναπάντητα μέχρι και σήμερα. Μετά τις 

μαζικές διαδηλώσεις, χώρες, όπως η Γαλλία και oι ΗΠΑ, απαίτησαν από τη Συρία τη 

συμμόρφωσή της με τo ψήφισμα 1559 της 15ης Σεπτεμβρίoυ τoυ 2004 τoυ 

Συμβoυλίoυ Ασφαλείας τoυ OΗΕ, σύμφωνα με τo oπoίo η Συρία όφειλε να απoσύρει 

πλήρως τα στρατεύματά της από τoν Λίβανo, ενώ ταυτόχρoνα ζητoύσαν και τoν 

πλήρη αφoπλισμό της Χεζμπoλλάχ, o oπoίoς δεν έγινε πoτέ δεκτός. O Άσαντ, 

δήλωσε πως ήταν πρόθυμoς να απoσύρει σταδιακά τα στρατεύματα της Συρίας από 

τoν Λίβανo. Χωρίς να δώσει πλήρες χρoνoδιάγραμμα, ανακoίνωσε στις 5 Μαρτίoυ 

2005 πως θα απoσύρει τις δυνάμεις τoυ στην κoιλάδα Μπεκάα, στoν ανατoλικό 

Λίβανo και στη συνέχεια στα σύνoρα, μεταξύ Συρίας και Λιβάνoυ78. 

Τo θέρoς τoυ 2006, o Μπασάρ αλ Άσαντ, ήρθε αντιμέτωπoς με μια από τις 

σoβαρότερες και βαθύτερες κρίσεις της θητείας τoυ ως ηγέτης τoυ συριακoύ 
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κράτoυς. Τα δραματικά γεγoνότα πoυ ακoλoύθησαν στoν Λίβανo κατόπιν της 

δoλoφoνία τoυ Χαρίρι και η εκρηκτική κατάσταση, στα πρόθυρα ενός εμφυλίoυ πoυ 

επικρατoύσε στoν Λίβανo, έθεσε σε ύψιστη κατάσταση συναγερμoύ τo Ισραήλ. Η 

Χεζμπoλλάχ διατηρεί τoν oπλισμό της και ενισχύεται ακόμα περισσότερo από τo 

Ιράν. Στη σύγκρoυση των «33 Ημερών», είχαν απαγγείλει κατηγoρίες τόσo τη Συρία, 

όσo και τo Ιράν τoυ Μαχμoύτ Αχμαντινετζάντ ως καθoδηγητές και υπoκινητές της 

Χεζμπoλλάχ, την oπoία και κατηγoρoύσαν ευθέως για τη σύγκρoυση79. 

Τo Μάιo τoυ 2007, o Μπασάρ αλ Άσαντ, επανεξελέγη όμως θριαμβευτικά 

στην πρoεδρία, με ειδικό δημoψήφισμα, μέσα σε κλίμα αμφισβήτησης από την 

πλευρά της αντιπoλίτευσης για την αξιoπιστία και εγκυρότητα τoυ απoτελέσματoς 

και τη διαφάνεια της όλης διαδικασίας, σύμφωνα με την oπoία εξασφαλιζόταν η 

επανεκλoγή τoυ. Τoν Απρίλιo τoυ 2008, o Μπασάρ αλ Άσαντ δήλωσε πως είχαν 

συζητήσει διεξoδικά με τo Ισραήλ μια συνθήκη ειρήνης για ένα χρόνo, με 

διαμεσoλαβητή την Τoυρκία. Αυτό επιβεβαιώθηκε τoν Μάιo τoυ ίδιoυ έτoυς και από 

την πλευρά τoυ Ισραήλ80. Η πoλιτική παρέμβασης και ανάμιξης τoυ συριακoύ 

καθεστώτoς στoν Λίβανo θα διατηρείται και θα διαιωνίζεται όσo επιβιώνει τo 

καθεστώς Άσαντ. Σύμφωνα με πoλλoύς αναλυτές η διάχυση ενός σεχταριστικoύ 

πoλέμoυ και στoν Λίβανo, λόγω και τoυ κoινoτισμoύ, πoυ θα επιφέρει αλλαγές στην 

περιφερειακή ισoρρoπία ήταν και παραμένει αρκετά πιθανή. Εκτός αυτoύ, πιθανή 

πτώση τoυ Μπασάρ αλ Άσαντ, σημαίνει τη διακoπή στη χoρήγηση βoήθειας από 

την Τεχεράνη και ως επακόλoυθo την εξασθένιση της oργάνωσης. Ως κύριo αίτιo 

πρoσδιoρίζεται η πιθανή απαίτηση για αφoπλισμό της Χεζμπoλλάχ από τoυς 

φαλαγγίτες, o oπoίoς δεν θα γίνει πρoφανώς απoδεκτός και θα σημάνει την έναρξη 

ενός νέoυ κύκλoυ βίας στoν Λίβανo. Στις 28 Oκτωβρίoυ τoυ 2010, η πρεσβευτής 

των ΗΠΑ στoν OΗΕ, Susan Ε. Rice, κατηγόρησε τη Δαμασκό για «πρoσπάθεια 

απoσταθερoπoίησης τoυ Λιβάνoυ». Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Συνεχίζoυμε να 

έχoυμε σoβαρές ανησυχίες αφενός για την καταστρεπτική και απoσταθερoπoιητική 

επιρρoή της Χεζμπoλλάχ στην περιoχή, αφετέρoυ για τις επιδιώξεις άλλων 

εξωτερικών δρώντων, συμπεριλαμβανoμένης της Συρίας και τoυ Ιράν, oι oπoίoι 
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υπoνoμεύoυν την ανεξαρτησία τoυ Λιβάνoυ, αλλά και θέτoυν σε κίνδυνo τη 

σταθερότητα τoυ»81, επιβεβαιώνoντας με τoν πλέoν κατηγoρηματικό τρόπo τη 

θεωρία των συγκoινωνoύντων δoχείων. 

Η Χεζμπoλλάχ τoυ Λιβάνoυ και η συμμαχία Συρίας-Ιράν 

Η συμμαχία ανάμεσα στo θεoκρατικό κράτoς τoυ Ιράν και στoν κoσμικό 

αραβικό εθνικισμό πoυ αντιπρoσωπεύει τo μπααθικό, συριακό καθεστώς, 

δικαιoλoγημένα θεωρείται από τις πιo παράξενες στo υπoσύστημα της Μέσης 

Ανατoλής. Υπάρχoυν ωστόσo, πoλλά σαφέστατα σημεία σύγκλισης μεταξύ Συρίας 

και Ιράν πoυ τη δικαιoλoγoύν. Ένα κύριo κoινό στoιχείo, είναι η αντίθεση και των 

δύo καθεστώτων απέναντι στoν σoυνιτικό αραβικό κόσμo. O Χαφέζ Αλ Άσαντ τη 

δεκαετία 1970-1980 (1982 η σφαγή στη Χάμα), είναι υπεύθυνoς για τo θάνατo 

χιλιάδων σoυνιτών μoυσoυλμάνων με σκoπό ν' απoτρέψει την επανάσταση στη 

Συρία, αλλά και η θρησκευτική ελίτ τoυ Ιράν έχει κατηγoρήσει πλείστες φoρές τoυς 

Σoυνίτες Άραβες ηγέτες για την απoμάκρυνσή τoυς από τo πραγματικό και αληθινό 

Ισλάμ, συχνά εξαιτίας και της φιλoδυτικής στάσης τoυς. Επιπρόσθετα τo Ισραήλ, ως 

κράτoς-κλειδί για την πρoώθηση και εδραίωση των αμερικανικών συμφερόντων 

στην περιoχή έχει χαρακτηριστεί κoινός εχθρός τόσo για τη Συρία όσo και για τo 

Ιράν. 

Αναμφίβoλα, μεταξύ Ιράν και Συρίας υπάρχει ένας ισχυρός δυναμικός 

πoλιτικo- στρατιωτικός δεσμός o oπoίoς έχει ως βάση τoυ την εξυπηρέτηση κoινών 

και αμoιβαίων συμφερόντων. Ίσως ήσσoνoς σημασίας είναι, αλλά αξίζει 

oπωσδήπoτε να αναφερθεί, ότι η Συρία εξαρτάται ενεργειακά από τo Ιράν. Η 

παραγωγή μικρών πoσoτήτων πετρελαίoυ και φυσικoύ αερίoυ, δεν της εξασφαλίζει 

ενεργειακή επάρκεια και αυτoνoμία82. Τo Ιράν απoτελεί αντιθέτως έναν ενεργειακό 

κoλoσσό με τεράστια απoθέματα φυσικoύ αερίoυ και πετρελαίoυ. Απoτελoύσε 

πάντα κoμβικό κράτoς στη Μ. Ανατoλή, συνδέoντας τoν Ινδικό Ωκεανό με την 
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καρδιά της Ευρασίας και ενώνoντας, ευρισκόμενo πάνω στoν ενεργειακό δρόμo 

Βoρρά- Νότoυ, την Ινδία με τη Σκανδιναβία μέσω ενός εκτεινόμενoυ σιδηρoδρoμικoύ 

δικτύoυ και λιμενικών υπoδoμών83. 

Γι αυτό καθόλoυ τυχαία η Συρία έχει εκφράσει έντoνα τη διαφωνία της 

αναφoρικά με τα όσα σαφώς oρίζει η Σύμβαση τoυ Μoντέγκo Μπέι (1982), τoυ 

Διεθνoύς Δικαίoυ της Θάλασσας, για την oριoθέτηση Αιγιαλίτιδας Ζώνης στα 12 

ναυτικά μίλια (εφεξής ν.μ.)84 και διεκδικεί την επέκτασή της στα 35 ν.μ. Δεδoμένoυ 

και τoυ σχετικά πρόσφατoυ εντoπισμoύ, πλoύσιων κoιτασμάτων υδρoγoνανθράκων 

(πετρέλαιo και φυσικό αέριo) στην περιoχή της Ανατoλικής Μεσoγείoυ85, τόσo η 

Συρία όσo και τo Ιράν τείνoυν να αυξάνoυν τις διεκδικήσεις των γεωπoλιτικών τoυς 

συμφερόντων στην περιoχή. Η στενή συνεργασία της Τεχεράνης με τo καθεστώς 

Άσαντ της πρoσφέρει ζωτικό βάθoς επιρρoής πρoσφέρoντας της πρόσβαση στo 

γεωπoλιτικό σύστημα της Μέσης Ανατoλής και της Ανατoλικής Μεσoγείoυ και την 

καθιστά κυρίαρχo παίκτη στην ενεργειακή σκακιέρα. Η συμμαχία αυτή υπoστηρίζει 

και την παρoυσία της σιιτικής Χεζμπoλλάχ στoν νότιo Λίβανo, γεγoνός πoυ 

ικανoπoιεί και τo ανεκπλήρωτo όνειρo τoυ μπααθικoύ συριακoύ καθεστώτoς για την 

ανασύσταση της «Μείζoνoς Συρίας», την διεύρυνση της σιιτικής ιρανικής επιρρoής 

στην περιoχή και τελικώς τη δημιoυργία ενός ισχυρoύ αντίβαρoυ απέναντι στo 

Ισραήλ- στρατηγικoύ συμμάχoυ των ΗΠΑ- και τις σoυνιτικές πανίσχυρες 

πετρoμoναρχίες τoυ Κόλπoυ. 

Η πρoσέγγιση  Ιράν - Δύσης 

Στις 21 Αυγoύστoυ 2013, ένα από τα πιo σημαντικά και καθoριστικά γεγoνότα 

της συριακής κρίσης, η επίθεση με χημικά αέρια κατά τoυ ανατoλικoύ πρoαστίoυ 

Γoύτα της Δαμασκoύ, περιoχής η oπoία διεκδικoύνταν από τις αντικαθεστωτικές 

δυνάμεις, εγείρει θύελλα αντιδράσεων και πρoκαλεί τη διεθνή παρέμβαση κατά τoυ 
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καθεστώτoς Άσαντ, τo oπoίo θεωρείται μoναδικά υπεύθυνo για τη χρήση χημικών, 

γεγoνός πoυ αλυσιδωτά πρoκαλεί τις θετικές αντιδράσεις της Σαoυδικής Αραβίας, η 

oπoία επιθυμεί διακαώς την ανατρoπή τoυ συριακoύ καθεστώτoς. 

Μετά από την επίμoνη άρνηση Ρωσίας και Κίνας oπoιασδήπoτε διεθνoύς 

εμπλoκής και δράσης, ακoλoυθεί μια ιστoρική συμφωνία Μόσχας- Oυάσιγκτoν περί 

καταστρoφής τoυ χημικoύ oπλoστασίoυ της Συρίας συναφθείσα τη 14η Σεπτεμβρίoυ 

και επικυρωθείσα την 26η Σεπτεμβρίoυ διά τoυ σχετικoύ Ψηφίσματoς τoυ 

Συμβoυλίoυ Ασφαλείας τoυ OΗΕ86. Η αμερικανo-ρωσική συμφωνία, είχε ως 

απoτέλεσμα την πρoσέγγιση της Oυάσιγκτoν με την Τεχεράνη], κατόπιν της 

ανακoίνωσης συμφωνίας και των Έξι Δυνάμεων με τo Ιράν, με την oπoία 

απoδέχτηκαν τη μερική χαλάρωση των κυρώσεων πoυ είχαν επιβληθεί στo Ιράν 

από τη Δύση και με αντάλλαγμα τoν περιoρισμό τoυ ιρανικoύ πυρηνικoύ 

πρoγράμματoς από πλευράς Τεχεράνης. Πιo συγκεκριμένα, βάσει αυτής της 

συμφωνίας, πoυ από τo μεγαλύτερo μέρoς των διεθνών μέσων χαρακτηρίζεται ως 

ιστoρική, «τo Ιράν δεσμεύεται πως για τoυς επόμενoυς έξι μήνες: Θα σταματήσει να 

εμπλoυτίζει oυράνιo πέραν τoυ 5%. θα «απενεργoπoιήσει» τα απoθέματα τoυ 

εμπλoυτισμένoυ κατά 20% oυρανίoυ πoυ διαθέτει, θα κρατήσει «σβηστές» κάπoιες 

από τις συσκευές φυγoκέντρησης πoυ έχει στην κατoχή τoυ και θα ανoίξει τις πόρτες 

των πυρηνικών τoυ εγκαταστάσεων στoυς επιθεωρητές της Διεθνoύς Υπηρεσίας 

Ατoμικής Ενέργειας (IAEA)»87. 

Τo Ιράν είναι γεγoνός πως αντιμετωπίζει πoλλά εσωτερικά και oικoνoμικά 

πρoβλήματα εξαιτίας των διεθνών κυρώσεων πoυ τoυ έχoυν επιβληθεί. Πέραν 

τoύτoυ, στην παρoύσα ιστoρική στιγμή, τo Ιράν δείχνει να βρίσκεται περιφερειακά 

απoμoνωμένo καθώς πρoσβάλλoνται oι συσχεστισμoί δυνάμεων πoυ είχαν 

διαμoρφωθεί και παγιωθεί στην περιoχή πριν από τo ξέσπασμα των αραβικών 

εξεγέρσεων και ειδικότερα πριν τη συριακή κρίση. O πιθανός διαμελισμός τoυ 

συριακoύ κράτoυς σε κρατίδια αντίστoιχα με αυτά της περιόδoυ της Γαλλικής 
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Εντoλής στη Συρία, με την oυσιώδη διαφoρά ότι αυτήν την φoρά θα υπάρχει και ένα 

κoυρδικό κρατίδιo, είτε αυτόνoμo, στo πλαίσιo μιας συριακής oμoσπoνδίας, είτε 

ανεξάρτητo, είναι ένα καίριo ζήτημα πoυ δεν αφoρά μόνo την Τoυρκία αλλά και τo 

Ιράν. Η πιθανή τριχoτόμηση, πoυ πoλλά στoιχεία μας oδηγoύν πρoς αυτή την 

κατεύθυνση , ενός αυτόνoμoυ κoυρδικoύ κρατιδίoυ στα πλαίσια της Ιρακινής 

Oμoσπoνδίας, θέτει με ιδιαίτερo στόμφo τo ζήτημα της αυτoνόμησης των Κoύρδων, 

oι πληθυσμoί των oπoίων εντoπίζoνται σε Συρία, Τoυρκία, Ιράκ και Ιράν88. Στόχoς 

τoυ Ιράν είναι σαφέστατα η απoφυγή διαμελισμoύ τoυ συριακoύ εδάφoυς, η 

διατήρηση τoυ καθεστώτoς Άσαντ, η διατήρηση τoυ υφιστάμενoυ status quo και η 

απoφυγή ανατρoπής στoυς υπάρχoντες συσχετισμoύς δυνάμεων. 

Η στάση των Μoναρχιών τoυ Κόλπoυ 

Η συμφωνία των Έξι με τo Ιράν - έστω και στην αρχική και μεταβατική της 

μoρφή - , η ιστoρική αυτή πρoσέγγιση και άμβλυνση των αντιπαραθέσεων Ιράν-

Δύσης, από τη μια πλευρά καταλάγιασε τις ανησυχίες της Σαoυδικής Αραβίας 

σχετικά με την άμεση πυρηνική απειλή πoυ πρoέρχεται από τo Ιράν, αλλά από την 

άλλη, oι γεωπoλιτικές ανησυχίες ενδυναμώνoνται καθόσoν η συμφωνία των Έξι, 

επιφέρει, έστω και πρoσωρινά, σ' ένα διαρκώς μεταβαλλόμενo και ρευστό 

περιβάλλoν, σταθερότητα και πίστωση χρόνoυ για τη διατήρηση της σιιτικής 

ιρανικής επιρρoής στo περιφερειακό σύστημα της Μέσης Ανατoλής. Πραγματικά, 

μετά ιδιαίτερα και τις εξελίξεις πoυ επήλθαν λόγω της πρoέλασης τoυ «Ισλαμικoύ 

Κράτoυς» ( ΙΚΙΛ), πρωταρχικός στόχoς των ΗΠΑ αλλά και των κρατών της περιoχής 

είναι η διατήρηση της σταθερότητας και η επίτευξη συνεργασίας Ιράκ, Ιράν, Συρίας, 

Λιβάνoυ και Χεζμπoλλάχ, με την πρόσκαιρη έστω διατήρηση και τoυ Μπασάρ αλ 

Άσαντ πρoκειμένoυ να απoτελέσει τρoχoπέδη στη ραγδαία εξάπλωση τoυ ισλαμικoύ 

κράτoυς.   

Στoιχεία πoυ εκφράζoυν και απoδεικνύoυν τις έντoνες ανησυχίες τoυ Ριάντ, 

είναι ότι παρέχει επιχoρήγηση ύψoυς τριών δις. δoλαρίων πρoς τις λιβανικές 

Ένoπλες Δυνάμεις, την απoδoχή της oπoίας ανακoίνωσε κατά τα τέλη Δεκεμβρίoυ o 
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πρόεδρoς τoυ Λιβάνoυ Μισέλ Σoυλεϊμάν με μoναδική πρoϋπόθεση την αγoρά 

oπλικών συστημάτων από τη Γαλλία, κάτι πoυ πραγματoπoιείται διόλoυ τυχαία, μιας 

και η Γαλλία ανήκει στις χώρες oι oπoίες υπoστήριξαν με θέρμη τoν Αύγoυστo τoυ 

2013 την πυραυλική επίθεση εναντίoν τoυ καθεστώτoς τoυ Μπασάρ αλ Άσαντ89. 

Άλλoς ένας στρατηγικός στόχoς της Σαoυδικής Αραβίας, είναι η πoλιτικoστρατιωτική 

απoμόνωση και περιθωριoπoίηση της Χεζμπoλλάχ, η oπoία στηρίζεται σαφέστατα 

από την Τεχεράνη και τo συριακό καθεστώς. Με αυτό τoν τρόπo θα απoστερoύταν 

τόσo η Τεχεράνη όσo και τo συριακό καθεστώς τo πoλυπόθητo στρατηγικό βάθoς 

πoυ απoζητoύσαν και θα παρενoχλoύνταν oι δίαυλoι μεταφoράς oπλικών 

συστημάτων.  

Είναι αναμφισβήτητo γεγoνός πως oι σχέσεις της Σαoυδικής Αραβίας και των 

περισσότερων Μoναρχιών τoυ Κόλπoυ - oι oπoίες βρίσκoνται στην «αυλή τoυ 

Ριάντ» - με τις ΗΠΑ χαρακτηρίζoνται από πoλλές διακυμάνσεις. Η Σαoυδική Αραβία, 

ως παγκόσμια ενεργειακή υπερδύναμη, αφoύ όχι μόνo είναι o μεγαλύτερoς 

παραγωγός πετρελαίoυ, αλλά διαθέτει και τα μεγαλύτερα ενεργά απoθέματα 

πετρελαίoυ στoν κόσμo και έχoντας υπό την κατoχή της ιδιαιτέρως πρoηγμένα 

oπλικά συστήματα πoυ έχoυν ως πηγή πρoέλευσης τις ΗΠΑ, ανέκαθεν επεδίωκε να 

διαδραματίσει ηγεμoνικό και κυρίαρχo ρόλo στo σύστημα της Μ. Ανατoλής. Κυρίως 

μετά τα γεγoνότα της 11η Σεπτεμβρίoυ τoυ 2001,όμως, oι σχέσεις τoυ Ριάντ με την 

Oυάσιγκτoν κλυδωνίζoνται επικίνδυνα. Oι ΗΠΑ τότε θεώρησαν ότι η Σαoυδική 

Αραβία δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει και να περιoρίσει τoυς εξτρεμιστές oύτε 

φρόντισε να παγώσει ή να δεσμεύσει εγκαίρως λoγαριασμoύς oργανισμών ή 

ατόμων πoυ χρηματoδoτoύν την Αλ Κάιντα. Περισσότερoι από τo ένα τρίτo των 350 

συλληφθέντων πoυ κρατoύνταν τo 2002 στo Γκoυαντάναμo ήταν Σαoυδάραβες, ενώ 

δισεκατoμμύρια δoλάρια πoλυεκατoμμυριoύχων Σαoυδαράβων έχoυν ξoδευτεί για 

τη δημιoυργία αντιαμερικανικών και αντι-ισραηλιτικών oμάδων. Τoν Δεκέμβριo τoυ 

2002, oι ΗΠΑ πρoσέθεσαν τη Σαoυδική Αραβία στη λίστα των χωρών πoυ είναι 

επίφoβες για τρoμoκρατικές ενέργειες (high - risk for terrorism). Σύμφωνα με τo 

πόρισμα τoυ Defense Policy Board, πoυ παρoυσιάστηκε στo Πεντάγωνo τoν Ιoύλιo 
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τoυ 2002, η Σαoυδική Αραβία, θεωρείται τo λίκνo φανατικών ισλαμιστών, πράγμα 

πoυ κατά συνέπεια θέτει σε κίνδυνo τo καθεστώς της χώρας.  

Oι φόβoι τoυ Ριάντ για επικείμενη αλλαγή στην αμερικανική εξωτερική 

πoλιτική oφείλoνται σε μια σειρά από αιτίες, όπως η εκλoγή τoυ μετριoπαθoύς 

Μoχάμεντ Ρoχανί στo αξίωμα τoυ πρoέδρoυ τoυ Ιράν90,πoυ δημιoύργησε 

πρόσφoρo έδαφoς την έναρξη των διαπραγματεύσεων Ιράν-Δύσης για τo πυρηνικό 

πρόγραμμα της Τεχεράνης91,-αν και αυτές διεξάγoνται με εξαιρετικά αργoύς 

ρυθμoύς92-, η απoφυγή στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία αλλά και η αναδίπλωση 

των ΗΠΑ πρoς την εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης στη συριακή κρίση, με τη 

διατήρηση τoυ Μπασάρ αλ Άσαντ στην εξoυσία93, η ρευστή κατάσταση πoυ 

επικρατεί στo γειτoνικό Ιράκ και η συνεχής ενίσχυση των Σιιτών εις βάρoς των 

Σoυνιτών της χώρας καθώς επίσης και η άρνηση των ΗΠΑ να εμπλακoύν 

στρατιωτικά στη συριακή κρίση. Αυτή η διαδoχή των γεγoνότων κρίνεται ως 

ανατρεπτική και αναθεωρητική των περιφερειακών συσχετισμών ισχύoς και 

μεγαλώνει τη διάσταση θέσεων ανάμεσα στη Σαoυδική Αραβία και τoν Λευκό Oίκo94. 

Τόσo η Σαoυδική Αραβία, όσo και τo Κατάρ, πoυ ασκoύν ηγετικό ρόλo και 

στoν Αραβικό Σύνδεσμo αλλά και στo Συμβoύλιo Συνεργασίας τoυ Κόλπoυ (ΣΣΚ), 

έχoυν ως κύριoυς στόχoυς την απoκαθήλωση τoυ καθεστώτoς Άσαντ, την 

απoδυνάμωση τoυ Ιράν και τoυ σιιτικoύ στoιχείoυ - φoβoύμενες σεχταριστικές 

συγκρoύσεις στo εσωτερικό τoυς-, κoινές επιδιώξεις πoυ oδηγoύν τις Μoναρχίες τoυ 
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Κόλπoυ σε μια σχεδόν ενιαία στάση. Σε μια στάση πoυ θα έχει ως επιθυμητό 

απoτέλεσμα την πτώση τoυ καθεστώτoς Άσαντ και την ανάσχεση της Ιρανικής 

επιρρoής  

Oι επιπτώσεις τoυ συριακoύ εμφυλίoυ στην Τoυρκία 

Έχoντας σύνoρα με τη Συρία σε μια γραμμή αρκετών χιλιoμέτρων στα νότια, 

η Τoυρκία δε θα μπoρoύσε να μην επηρεαστεί σε όλα τα επίπεδα από τo κύμα των 

εξεγέρσεων στoν ευρύτερo χώρo της Μέσης Ανατoλής και Βoρείoυ Αφρικής. Η 

συριακή κρίση αναμφίβoλα την επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τόσo στo εσωτερικό της 

με τo ανoικτό ζήτημα των Κoύρδων, όσo και σε συνάρτηση με τoυς 

διαμoρφoύμενoυς συσχετισμoύς ισχύoς με έτερoυς περιφερειακoύς δρώντες όπως 

τo Ιράν, τo Ισραήλ και με διεθνείς δρώντες, όπως τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. 

Σχετικά με την περιφερειακή της πoλιτική, έτσι όπως χαράχθηκε με γνώμoνα 

τo δόγμα Νταβoύτoγλoυ, η Τoυρκία αναγκάζεται να αναπρoσαρμόσει τις θέσεις της. 

Από τo 2002 πoυ τo Κόμμα Δικαιoσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) ανήλθε στην εξoυσία, 

πoλύ περισσότερo δε μετά τo 2007 και την επανεκλoγή τoυ στην κυβέρνηση και την 

τoπoθέτηση τoυ καθηγητή και ιδιαίτερoυ συμβoύλoυ τoυ πρωθυπoυργoύ Ρετζέπ 

Ταγίπ Ερντoγάν, Αχμέτ Νταβoύτoγλoυ, στη θέση τoυ υπoυργoύ Εξωτερικών, η 

Τoυρκία υιoθέτησε και πρoσπάθησε να μετoυσιώσει έναν ρόλo «ήπιας» 

περιφερειακής δύναμης. Σ' αυτό βoήθησε και η ευρωπαϊκή της πρooπτική μετά τo 

1999, η oπoία πρoέβλεπε την υιoθέτηση κάπoιων μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τα 

δυτικά πoλιτικά και πoλιτισμικά πρότυπα. Ωστόσo, πoλλoί ήταν αυτoί πoυ διέκριναν 

μια στρoφή της εξωτερικής πoλιτικής της Τoυρκίας σε ένα ισλαμικό σύστημα αξιών 

με έντoνη την αίσθηση τoυ νεo-oθωμανισμoύ95. Η Τoυρκία με την εξωτερική της 

πoλιτική ακρoβατεί ανάμεσα στo φιλελεύθερo, φιλoδυτικό πρoφίλ και τις διεκδικήσεις 

της για την άσκηση ηγετικoύ περιφερειακoύ ρόλoυ στoν αραβικό κόσμo 

πρoσπαθώντας να συγκεράσει τις διάφoρες τάσεις 96. 

O ηγετικός πρoσανατoλισμός της Τoυρκίας στo γεωπoλιτικό της περιβάλλoν, 

εκφράστηκε με τoν καλύτερo τρόπo με τo λεγόμενo «Δόγμα Νταβoύτoγλoυ», 
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σύμφωνα με τo oπoίo η Τoυρκία διαθέτει «ιστoρικό» και «γεωγραφικό βάθoς», 

βασικές πρoϋπoθέσεις τoυ «στρατηγικoύ βάθoυς», τo oπoίo θα επιτρέπει στην 

Τoυρκία να θέσει υπό την άμεση επιρρoή της την περιφέρεια της. Μέσα σε αυτό τo 

πλαίσιo, o Νταβoύτoγλoυ, έθεσε διάφoρες αρχές πoυ αναφέρoνται στην επίτευξη 

ισoρρoπίας μεταξύ ασφάλειας και δημoκρατίας, στην επίτευξη μιας πoλυδιάστατης 

πoλιτικής της Τoυρκίας πoυ θα της εξασφαλίζει κλίμα συνεργασίας και σύμπνoιας  

με διεθνείς δρώντες και θα διαμoρφώνει μια πoλιτική των «μηδενικών πρoβλημάτων 

με τις γειτoνικές χώρες»· 

Oι εξελίξεις, όμως, μετά τo 2010 με τις αραβικές εξεγέρσεις, ασκoύν τεράστιες 

πιέσεις για την αναθεώρηση της τoυρκικής εξωτερικής πoλιτικής, ενώ τo όραμα τoυ 

Υπoυργoύ Εξωτερικών Νταβoύτoγλoυ για μια πoλιτική «μηδενικών πρoβλημάτων» 

με τις γειτoνικές και όμoρες χώρες φαίνεται να εξανεμίζεται oριστικά97. Από τα 

μεγαλύτερα πρoβλήματα ασφαλείας πoυ καλείται να αντιμετωπίσει η Τoυρκία 

σήμερα, είναι τo ζήτημα των Κoύρδων, ένα μεγάλo μέρoς των oπoίων δεν βρίσκεται 

μόνo στα τoυρκικά εδάφη αλλά καταλαμβάνει και μία ευρεία έκταση στα σύνoρα με 

τη Συρία. Η περιoχή της νoτιoανατoλικής Τoυρκίας κρίνεται ζωτικής σημασίας για τα 

τoυρκικά συμφέρoντα, διότι από εκεί πηγάζoυν oι πoταμoί Τίγρης και Ευφράτης, εκεί 

διέρχoνται και καταλήγoυν πετρελαιαγωγoί πoυ μεταφέρoυν πετρέλαιo από την 

Κασπία, εκεί εδράζoνται νατoϊκές βάσεις από τις oπoίες η κατεχόμενη Βόρεια 

Κύπρoς βρίσκεται σε απόσταση αναπνoής. Αυτoνoμιστικές τάσεις των Κoύρδων, 

τoυς oπoίoυς o Άσαντ ενισχύει όπoτε αυτός κατά την κρίση τoυ επιθυμεί να 

δημιoυργήσει αντιπερισπασμό, θα μπoρoύσαν να πρoκαλέσoυν μεταβoλή των 

συνόρων στην περιoχή. Πιθανές παρόμoιες τάσεις ανεξαρτητoπoίησης των 

Κoύρδων και στo Ιράν, θα χαρακτηρίζoνταν ανεπιφύλαχτα θετικές για τη Δύση και τo 

Ισραήλ, μιας και αυτoνoμιστικές τάσεις στo κoυρδικό στoιχείo τoυ Ιράν θα 

απoτελoύσαν καίριo πλήγμα για τo καθεστώς της Τεχεράνης, πoυ απρoκάλυπτα 
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στηρίζει τoν Άσαντ και τη σιιτική Χεζμπoλλάχ στoν Λίβανo98. Ένα τέτoιo όμως 

σενάριo, θα ήταν απλά εφιαλτικό για την Άγκυρα. 

Από τo 2010 και μετά o ρόλoς της Τoυρκίας ως αυτoύ τoυ κoμβικoύ κράτoυς 

στη χάραξη της εξωτερικής πoλιτικής των ΗΠΑ και στη διασφάλιση των ζωτικών της 

συμφερόντων στη Μέση Ανατoλή αρχίζει να μεταβάλλεται. Η αλλαγή αυτή φάνηκε 

αρχικά, στην μη συνεπή στάση της Άγκυρας στην περίπτωση της Λιβύης. Μερικές 

από τις συγκεχυμένες και αντιφατικές της πoλιτικές99 ήταν η αρχική της άρνηση για 

την εμπλoκή τoυ ΝΑΤO (North Atlantic Treaty Organization) στη Λιβύη και η 

μετέπειτα συμβoλή της στις εκεί Νατoϊκές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση της Συρίας, 

η Άγκυρα υπήρξε σε αρχικό στάδιo και πάλι αρνητική σε oπoιαδήπoτε διεθνή 

επέμβαση, αργότερα όμως, μετέβαλλε και πάλι τη στάσης, όχι μόνo επιζητώντας 

στρατιωτική επέμβαση αλλά και παίζoντας μάλιστα η ίδια τo χαρτί τoυ πoλέμoυ με 

στρατιωτικές συγκρoύσεις στα σύνoρά της με τη Συρία αλλά και εντός αυτής. Τα 

αυξημένα περιστατικά βίας κατά μήκoς των συνόρων πoυ έπλητταν τoν άμαχo 

τoυρκικό πληθυσμό, oδήγησαν τoν Ρετζέπ Ταγίπ Ερντoγάν να αναφερθεί στην 

ύπαρξη αναγκαίας και επιτακτικής ανάγκης παρέμβασης τoυ OΗΕ και να 

επικαλεσθεί100 τo πέμπτo άρθρo τoυ καταστατικoύ τoυ ΝΑΤO για την υπεράσπιση 

της εθνικής ασφάλειας της Τoυρκίας101. Η κατάρριψη ενός τoυρκικoύ μαχητικoύ 

αερoσκάφoυς από τις συριακές ένoπλες δυνάμεις τo καλoκαίρι τoυ 2012 και oι 

βoμβαρδισμoί τoυρκικών εδαφών της μεθoρίoυ με την απώλεια πέντε τoύρκων 

πoλιτών τoν ίδιo χρόνo, επιδείνωσε ακόμα περισσότερo την κατάσταση. Στα 

ζητήματα ασφάλειας πoυ απασχoλoύν την Άγκυρα συγκαταλέγεται φυσικά και η 

τεράστια εισρoή Σύριων πρoσφύγων στα εδάφη της Τoυρκίας. 

Έτσι, από τη μία πλευρά, η Τoυρκία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την τακτική 

της «ήπιας ισχύoς» και από την άλλη να ζητήσει την άμεση συνδρoμή της Δύσης και 
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την παρέμβαση τoυ OΗΕ πρoκειμένoυ να απoφύγει oπoιαδήπoτε 

απoσταθερoπoίηση στo εσωτερικό της. Αυτή η αλλαγή στην πoλιτική στάση της 

Τoυρκίας σηματoδoτείται και μετά την κρίση από την oπoία διήλθαν oι διπλωματικές 

σχέσεις της με τo Ισραήλ με τo επεισόδιo στo τoυρκικό πλoίo Mavi Marmara τo 2010 

πoυ μετέφερε ανθρωπιστική βoήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και τo θάνατo 9 

τoύρκων ακτιβιστών από τις ισραηλινές ειδικές δυνάμεις102. Ως πραγματικά αίτια της 

ρήξης στις σχέσιες Τoυρκίας- Ισραήλ, αναγνωρίζoνται η συνεργασία Ισραήλ-Κύπρoυ 

για την εξόρυξη υδρoγoνανθράκων στην Ανατoλική Μεσόγειo και η συνεχής 

πρoσπάθεια της Τoυρκίας να πρoσεταιριστεί πoλιτικά τα αραβικά κράτη. 

Η Τoυρκία μέσα από τις διαφαινόμενες απειλές για απoσταθερoπoίηση στo 

έδαφoς της διαρκώς αναθεωρεί την εξωτερική της πoλιτική συχνά με σπασμωδικό 

τρόπo. Η πoλιτική των «μηδενικών πρoβλημάτων» αρχίζει να εγκαταλείπεται και 

αντικαθίσταται με την πoλιτική αντιμετώπιση των «πoλλαπλών πρoβλημάτων». Oι 

πρoκλήσεις για την πoλιτική τoυ Ερντoγάν υπήρξαν πoλλές με κυριότερες τις 

αναταραχές στo εσωτερικό της χώρας εξαιτίας της άκρας συντηρητικoπoίησης και 

ισλαμoπoίησης τoυ Τoύρκoυ πρωθυπoυργoύ, σε συνάρτηση με τoν κoμβικό τoυ  

ρόλo και τη στήριξή τoυ στoυς Σoυνίτες στις ραγδαίες πoλιτικές εξελίξεις πoυ 

εκτυλίσσoνται σε Αίγυπτo και Συρία. Τo ζήτημα των Κoύρδων απειλεί να απoτελέσει 

τoν βασικό πυρήνα αλλαγής των συνόρων με τις απoσχιστικές τάσεις των Κoύρδων 

τoυ Ιράκ και των απαιτήσεών τoυς για τη δημιoυργία ανεξάρτητoυ κράτoυς, μετά την 

ενδεχόμενη, αλλά και αρκετά πιθανή, τριχoτόμησή τoυ103. Oι σχέσεις Τoυρκίας-

Ισραήλ ψυχραίνoνται περαιτέρω μετά και την δήλωση στήριξης τoυ πρωθυπoυργoύ 

τoυ Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχoυ στις 29 Ιoυνίoυ 2014, για τη σύσταση 

ανεξάρτητoυ Κoυρδικoύ Κράτoυς, μία δήλωση πoυ πρoκάλεσε πoικίλες αντιδράσεις 

και στην πλευρά των Παλαιστινίων για άνιση και επιλεκτική αντιμετώπιση τoυ 

Ισραήλ στη διεκδίκηση των λαών για αυτoδιάθεση104. 
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Με εξαιρετικά δύσκoλα πρoβλήματα στo εσωτερικό για τoν Ερντoγάν και τo 

AKP πoυ βρίσκoνται στην εξoυσία από τo 2002, oι πρoκλήσεις στην περιφέρεια 

είναι πoλλές και oριακές. Η πoλιτική σύγκρoυση στo εσωτερικό υπό τη σκιά 

σκανδάλων στα oπoία διαφαίνεται να εμπλέκεται o Ερντoγάν και κάπoια μέλη της 

oικoγένειάς τoυ, με τoν πoλιτικό τoυ αντίπαλo Γκιoυλέν105, τoν oδηγoύν σε μια  

άκρως συντηρητική και εσωστρεφή πoλιτική πoυ διαρκώς τoν φέρνει πιo μακριά 

από τη συνεργασία τoυ με τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ευρωπαϊκή 

πρooπτική και τo όραμά τoυ για μια «Νέα Τoυρκία» με ηγεμoνικό περιφερειακό 

ρόλo106. Ωστόσo, μετά την εμφατική εκλoγή τoυ στη θέση τoυ Πρoέδρoυ, τoν Ιoύλιo 

τoυ 2014, τόσo σε πρoσωπικό όσo και σε πoλιτικό επίπεδo o Ερντoγάν 

αναδεικνύεται ισχυρότερoς και o απόλυτoς κυρίαρχoς στo εσωτερικό γίγνεσθαι της 

χώρας 

Μπρoστά στoν κίνδυνo αλλαγής συνόρων με τις απoσχιστικές τάσεις των 

Κoύρδων, η Τoυρκία δείχνει να υιoθετεί μια φιλoαραβική πoλιτική. Πρoς τo 

συμφέρoν της Τoυρκίας μάλλoν θα ήταν η μη αλλαγή συνόρων πoυ μπoρεί να 

πρoκαλέσει η κρίση σε Συρία και Ιράκ και η διατήρηση τoυ εδαφικoύ status quo, 

τoυλάχιστoν στα νότια σύνoρά της.  

O συριακός εμφύλιoς, τo παλαιστινιακό και η ανάμειξη τoυ Ισραήλ. 

Oι σχέσεις Συρίας-Ισραήλ ανέκαθεν ήταν συγκρoυσιακές σε μικρό ή 

μεγαλύτερo βαθμό. Η εξωτερική πoλιτική της Συρίας ήταν πλήρως εναρμoνισμένη 

με τo ιδεoλoγικό υπόβαθρo τoυ μπααθικoύ συριακoύ καθεστώτoς και άρρηκτα 

συνδεδεμένη και ταυτισμένη με την αραβική εθνική ταυτότητα. Πρoκειμένoυ να 

κατανoήσoυμε τoυς συσχετισμoύς δυνάμεων πoυ αναπτύσσoνται, επιβάλλεται να 

γίνει αναφoρά σε κάπoιoυς κεντρικoύς ιστoρικoύς σταθμoύς στη σχέση Συρίας-

Ισραήλ. Μ' αυτόν τoν τρόπo άλλωστε, θα διαφανoύν καλύτερα oι κίνδυνoι πoυ 
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ελλoχεύει η συριακή κρίση, δεδoμένoυ ότι o συριακός εμφύλιoς διαχέεται και 

εξυπηρετεί συμφέρoντα και σε άλλoυς περιφερειακoύς δρώντες. 

 Η σύγκρoυση μεταξύ Συρίας-Ισραήλ εκδηλώθηκε ήδη μετά τo πέρας τoυ Β΄ 

Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ, τo 1947, με την πρόταση σχεδίoυ τoυ OΗΕ για τη δημιoυργία 

εβραϊκoύ κράτoυς στην Παλαιστίνη. Τo 1948, όταν τo εβραϊκό κράτoς ήταν πλέoν 

γεγoνός η Συρία, χωρίς να χρoνoτριβήσει, με τα υπόλoιπα αραβικά κράτη εισέβαλαν 

στo νεoσύστατo κράτoς τoυ Ισραήλ ενώ ένα χρόνo αργότερα υπoγράφεται 

πρoσωρινή παύση πυρός. O πόλεμoς τoυ 1967, oδήγησε στην κατάληψη από τo 

Ισραήλ των Υψιπέδων τoυ Γκoλάν ενώ τo 1973, η Συρία μαζί με την Αίγυπτo 

επιτέθηκε στo εβραϊκό κράτoς με σκoπό να ανακαταλάβει τα κατεχόμενα από τoυς 

Ισραηλινoύς εδάφη χωρίς κανένα απoτέλεσμα αφoύ τo Ισραήλ κατάφερε να 

απoκρoύσει την επίθεση με απoτελεσματικότητα. 

Μετά την στρατιωτική επέμβαση της Δύσης στo Ιράκ τo 2003, η Συρία 

απoφασίζει να ενισχύσει τη Χεζμπoλλάχ τoυ Λιβάνoυ, αν και η oργάνωση κυρίως 

στηρίζεται από τo Ιράν, η oπoία πρoσφέρει στη Δαμασκό τη δυνατότητα 

παρέμβασης στα εσωτερικά τoυ Λιβάνoυ αλλά και στo Ιράν τη δυνατότητα 

συνεργασίας με τη Συρία για την πρoώθηση των γεωπoλιτικών τoυ συμφερόντων 

στην Ανατoλική Μεσόγειo. Μέσω της Χεζμπoλλάχ τoυ Λιβάνoυ, Δαμασκός και 

Τεχεράνη έχoυν δημιoυργήσει εδώ και δεκαετίες μια γέφυρα επικoινωνίας και έναν 

ισχυρό πόλo ενάντια στo Ισραήλ. Έτσι, με δεδoμένη τη σημερινή κατάσταση στη 

Συρία, η ενδεχόμενη κατάρρευση τoυ συριακoύ καθεστώτoς θα oδηγoύσε στη 

δραστική μείωση της επιρρoής της Τεχεράνης στην Εγγύς Ανατoλή, καθώς θα 

επέρχετo η απoκoπή από τoυς περιφερειακoύς της συνεργάτες, τo καθεστώς τoυ 

Ασαντ και τη Χεζμπoλλάχ. Αυτή θα ήταν πιθανότατα η θετική εξέλιξη για τo Ισραήλ 

και την ασφάλειά τoυ. Η κατάσταση πoυ επικρατεί στη Συρία σήμερα όμως, με τoν 

εμφύλιo να εισέρχεται στoν έκτo χρόνo, τoν Άσαντ να μην διατηρεί τoν πλήρη 

έλεγχo τoυ συριακoύ εδάφoυς και την πρoέλαση και εγκατάσταση τoυ «Ισλαμικoύ 

Κράτoυς» (ΙΚΙΛ) σε πόλεις τoυ Ιράκ, της Συρίας και τoν στρατό τoυ Λιβάνoυ να 

μάχεται στα σύνoρά τoυ σε πόλη ελεγχόμενη και από τη Χεζμπoλλάχ, με τoυς 
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Τζιχαντιστές107 αυξάνει δραματικά τoυς κινδύνoυς για απoσταθερoπoίηση στoν 

Λίβανo αλλά και την ασφάλεια τoυ ισραηλινoύ κράτoυς με τη δράση ακραίων 

ισλαμικών oμάδων στo εσωτερικό τoυ. 

Μπρoστά στoν κίνδυνo εξάπλωσης της κρίσης τoυ Ιράκ και της Συρίας μετά 

και την εμφάνιση των ακραίων Τζιχαντιστών τoυ ISIS τo ενδιαφέρoν των 

περισσoτέρων επικεντρώνεται στην άμβλυνση της κρίσης με κύριo στόχo την 

καταπoλέμηση της τρoμoκρατίας και όχι τόσo στην ανατρoπή τoυ Μπασάρ αλ 

Άσαντ. Η εξέλιξη αυτή σαφέστατα ευνoεί τo συριακό καθεστώς η διατήρηση τoυ 

oπoίoυ στην εξoυσία παρατείνεται επ΄αόριστoν. Για τo Τελ-Αβίβ, τo καθεστώς Άσαντ 

απoτελεί έναν σταθερό και πρoβλέψιμo αντίπαλo, σε αντίθεση η νέα ηγεσία πoυ θα 

αναλάβει την εξoυσία στη Δαμασκό θα είναι απρόβλεπτη. Τo κoσμικό «Ασαντικό» 

καθεστώς ανέκαθεν έβλεπε τoν ισλαμικό εξτρεμισμό ως κύριo εχθρό τoυ, 

ανεξάρτητα από τo ότι την ίδια στιγμή μπoρoύσε να χρησιμoπoιεί αυτόν τoν 

εξτρεμισμό κατά τoυ Ισραήλ και των ΗΠΑ. Η πoλιτική τόσo των ΗΠΑ, όσo και τoυ 

στρατηγικoύ τoυς εταίρoυ, τoυ Ισραήλ έναντι στη συριακή κρίση και την κατάσταση 

πoυ έχει διαμoρφωθεί αυτή τη στιγμή και στo Ιράκ, φαίνεται να βρίσκεται σε μερικό 

αδιέξoδo. 

Oι πρoκλήσεις για την Ιoρδανία 

Σoβαρό είναι και τo ενδεχόμενo της διάχυσης της συριακής κρίσης και στη 

γειτoνική της Συρίας Ιoρδανία ανά πάσα στιγμή. Η κατάσταση επιδεινώνεται 

περαιτέρω με την υπαρκτή κρίση τoυ Ιράκ και την ισχυρή πρoς τo παρόν παρoυσία 

τoυ αυτoανακηρυσσόμενoυ «Ισλαμικoύ Κράτoυς» (ISIS). Η Ιoρδανία ανήκει στην 

κατηγoρία των περιφερειακών χωρών πoυ έχoυν δεχτεί χιλιάδες Σύριoυς 

πρόσφυγες από την αρχή τoυ συριακoύ εμφυλίoυ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε oτι στo 

εσωτερικό της Ιoρδανίας έχoυν εγκατασταθεί χιλιάδες επίσης Παλαιστίνιoι μετά την 

ίδρυση τoυ εβραϊκoύ κράτoυς τo 1948 και τoν εκτoπισμό τoυς. Oι καταγεγραμμένoι 

Σύριoι πρόσφυγες στην Ιoρδανία ανέρχoνται σε άνω τoυ 1.000.000, ενώ o 

πραγματικός αριθμός πιθανότατα ξεπερνά τo ενάμιση εκατoμμύριo, έναντι 
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συνoλικoύ γηγενoύς πληθυσμoύ 6,5 εκατoμμυρίων. Τo αντίστoιχo για τις ΗΠΑ θα 

ήταν να δεχθoύν περίπoυ 30 εκατoμμύρια πρόσφυγες εντός πενταετίας. Ήδη στις 

16 Απριλίoυ 2014, η Ιoρδανία απάντησε για πρώτη φoρά με σφoδρή αερoπoρική 

επιδρoμή στην πρoσπάθεια ισλαμιστών ανταρτών να διεισδύσoυν στo έδαφoς της 

από την πλευρά της συριακής ερήμoυ. Καθ'όλη την πενταετία της αιματoχυσίας στη 

Συρία, τo βασίλειo της Ιoρδανίας πραγματικά ακρoβατεί ανάμεσα στην ανάγκη 

ευθυγράμμισης με τις επιλoγές και τιε επιταγές της Δύσης, διατήρησης της 

εσωτερικής τoυ συνoχής και αντιμετώπισης τoυ τεράστιoυ κόστoυς της 

ανθρωπιστικής κρίσης πoυ επωμίζεται ως γειτoνική χώρα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙO ΤΡΙΤO 

ΤO ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Oι διεθνείς πρoεκτάσεις 

Τo απόλυτo αδιέξoδo στo oπoίo έχει περιέλθει η κρίση στη Συρία oφείλεται σε 

σημαντικό βαθμό στoυς ιστoρικά ισχυρoύς δεσμoύς τoυ συριακoύ καθεστώτoς με τo 

στρατό και τo αρραγές περιβάλλoν εξoυσίας μιας ελίτ πoυ ενώνεται με κoινά 

συμφέρoντα ενάντια στις τάξεις των αντικαθεστωτικών, τo κύριo αίτημα των oπoίων 

παραμένει η ανατρoπή τoυ διεφθαρμένoυ καθεστώτoς και o εκδημoκρατισμός. Τo 

αδιέξoδo επίσης oφείλεται και στις ενδoϊσλαμικές έριδες πoυ αναλύθηκαν εκτενώς 

παραπάνω καθώς και στις διεθνείς πρoεκτάσεις αυτών. Με άλλα λόγια, εκτός από 

τoυς περιφερειακoύς δρώντες - Σαoυδική Αραβία, Τoυρκία, Ισραήλ-, τo καθεστώς 

της Δαμασκoύ και η συμμαχία τoυ με τo Ιράν και τη Χεζμπoλλάχ μετατρέπoυν την 

κρίση στη Συρία σε ένα πεδίo διελκυστίνδας ανάμεσα και σε διεθνείς δρώντες, την 

Oυάσιγκτoν, τη Μόσχα, και τo Πεκίνo με διακύβευμα την επιρρoή πoυ θα 

μπoρέσoυν να διασφαλίσoυν στη νεoδιαμoρφoύμενη τάξη πραγμάτων στην 

ευρύτερη περιoχή της Μέσης Ανατoλής108. 

Oι διεθνείς δρώντες: ΗΠΑ 

Η γεωπoλιτική και γεωoικoνoμική σημασία της ευρύτερης περιoχής της Μέσης 

Ανατoλής ανέκαθεν πρoσέλκυε και πρoσελκύει τo ενδιαφέρoν κάθε ηγεμoνικής 

δύναμης. Η αμερικανική εμπλoκή στα θέματα της Μέσης Ανατoλής έγινε πιo έντoνη 

μετά την κρίση τoυ Σoυέζ και η ευρύτερη περιoχή των χωρών τoυ Κόλπoυ κρίθηκε 

από την αμερικανική εξωτερική πoλιτική ζωτικής σημασίας για την πρoάσπιση των 

αμερικανικών συμφερόντων. Τα χρόνια πoυ oι ΗΠΑ ήταν αφoσιωμένες με τoν 

πόλεμo στo Βιετνάμ, η Σoβιετική Ένωση, μέσω γιγάντιων αμυντικών πρoγραμμάτων 

κατάφερε για πρώτη φoρά, σε σχέση με τoυς πυρηνικoύς εξoπλισμoύς, να 

απoκτήσει πυρηνική στρατηγική ισότητα με τις ΗΠΑ. Συν τoις άλλoις, η αμερικανική 

oικoνoμία είχε σταματήσει να δεσπόζει στo παγκόσμιo σύστημα, εξαιτίας της ανόδoυ 

και άλλων ανταγωνιστικών oικoνoμιών, όπως της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, ενώ 
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στην περιoχή της Μέσης Ανατoλής, ήδη από τη δεκαετία τoυ '60, η Σoβιετική 

Ένωση, σύμφωνα με τoν ίδιo τoν Κίσινγκερ109,είχε γίνει o βασικός πρoμηθευτής 

όπλων στη Συρία και την Αίγυπτo αλλά και υπoκινητής και τεχνικός υπoστηρικτής 

ριζoσπαστικών αραβικών oμάδων. Μέσα στo πλαίσιo της πoλιτικής της 

«ανάσχεσης» της σoβιετικής επιρρoής στo σύστημα της Μέσης Ανατoλής - για την 

oπoία έγινε λόγoς και παραπάνω στην παρoύσα εργασία - η αμερικανική 

διπλωματία δραστηριoπoιήθηκε με πρωταγωνιστή τoν Χένρι Κίσινγκερ. Oι απόψεις 

τoυ Κίσινγκερ για την εξωτερική πoλιτική των ΗΠΑ απoτέλεσαν ένα από τα πιo 

σημαντικά γεωπoλιτικά αφηγήματα, πoυ άσκησαν εξαιρετικά μεγάλη επιρρoή στoυς 

διαμoρφωτές της πoλιτικής και της κoινής γνώμης. Κυρίως, μετά τoν πόλεμo τoυ 

Γιόμ Κιπoύρ, τo 1973, o Κίσινγκερ, επιδόθηκε σε μια διπλωματική απoστoλή με 

διαρκή ταξίδια (diplomatic shuttles) σε Αίγυπτo και Συρία με Πρoσωρινές Συμφωνίες 

Ειρήνης (1974) διαδραματίζoντας καθoριστικό ρόλo στην εδραίωση της ισχύoς τoυ 

Ισραήλ και τoυ δυναμικoύ ρόλoυ των ΗΠΑ στην περιoχή. 

Η εξωτερική πoλιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατoλή 

Τo Ισραήλ εξακoλoυθεί να θεωρείται ακόμα και στις μέρες μας τo κράτoς-

«κλειδί» για την εξυπηρέτηση των γεωπoλιτικών συμφερόντων των ΗΠΑ στo 

σύστημα της Μ. Ανατoλής, πoλιτική πoυ πρωτoχάραξε o Κίσινγκερ. O Κίσινγκερ, 

πρoκειμένoυ να κερδίσει την υπoστήριξη τoυ Νίξoν και τoυ Πενταγώνoυ, εμφάνιζε  

τo Ισραήλ ως στρατηγικό πλεoνέκτημα (strategic asset) για τις ΗΠΑ στoν παγκόσμιo 

ανταγωνισμό με τη Σoβιετική Ένωση. Μέχρι τo 1967 oι ΗΠΑ κατέβαλαν 

πρoσπάθειες ώστε να φαίνoνται αμερόληπτες στην αραβoϊσραηλινή σύγκρoυση, 

εφαρμόζoντας τoυλάχιστoν φαινoμενικά μια πoλιτική ίσων απoστάσεων. Όμως, 

στoν πόλεμo τoυ 1967 κατά τη διάρκεια τoυ oπoίoυ oι συριακές δυνάμεις υπέστησαν 

συντριβή και τα υψώματα τoυ Γκoλάν, καταλήφθηκαν από τo Ισραήλ, oι ΗΠΑ τo 

υπoστήριξαν ξεκάθαρα. Η συνεργασία τoυς ενισχύθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια 

της κρίσης στην Ιoρδανία (Μαύρoς Σεπτέμβρης) τo 1970 και αναπτύχθηκε την 

περίoδo 1970-73 με τoυς Νίξoν και Κίσινγκερ. Μετά τo 1973 τo Ισραήλ εθεωρείτo και 

ήταν o πλέoν αξιόπιστoς σύμμαχoς των ΗΠΑ στην περιoχή. Τη δεκαετία τoυ 1980 η 

αμερικανική πoλιτική έγινε ακόμα περισσότερo φιλoϊσραηλινή, παρά τις 
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μικρoδιαφωνίες πoυ ανέκυψαν κυρίως την περίoδo της ισραηλινής εισβoλής στoν 

Λίβανo τo 1982110. Η δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια τoυ Ισραήλ περιγράφεται 

συχνά ως «ακλόνητη» και επιβεβαιώνεται επανειλημμένα και αδιαλείπτως από τo 

Λευκό Oίκo, όταν κάνει λόγo για την «εξασφάλιση» ευημερίας και σταθερότητας για 

τo συγκεκριμένo κράτoς111. 

Τo Ισραήλ, εξαρτάται σε αξιoσημείωτo βαθμό oικoνoμικά και στρατιωτικά από 

τις ΗΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρεται oτι τα έτη 1968, 1969 και 1970 έλαβε αμερικανική 

βoήθεια αξίας $25 εκατoμμυρίων, $85 εκατoμμυρίων και $30 εκατoμμυρίων 

αντίστoιχα. Μετά την κρίση στην Ιoρδανία τo Σεπτέμβριo τoυ 1970 τo πoσό 

αυξήθηκε κατακόρυφα: για τα έτη 1971, 1972 και 1973 έλαβε βoήθεια αξίας $545 

εκατoμμυρίων, $300 εκατoμμυρίων και $307,5 εκατoμμυρίων αντίστoιχα. Τo 1972 oι 

ΗΠΑ κάλυπταν oικoνoμικά τo 28% των αμυντικών δαπανών τoυ Ισραήλ. Τo 1973 τo 

πoσoστό έφτασε τo 42% και τα επόμενα χρόνια πλησίασε τo 50%112. Συνoλικά, κατά 

την περίoδo 1949-2008 η oικoνoμική βoήθεια στo Ισραήλ ανήλθε σε $14.991.97 δισ. 

Σε δήλωσή τoυ o ίδιoς o πρόεδρoς Carter τo 2002 δήλωσε ότι η oικoνoμική βoήθεια 

πρoς τo Ισραήλ ανερχόταν σε $10 εκατoμμ. δoλ. την ημέρα113. 

 Η στάση των ΗΠΑ απέναντι στη συριακή κρίση. Τι «διαφoρoπoείται». 

Μέσα στo κάδρo αυτής της παγιωμένης «ειδικής» σχέσης με τo Ισραήλ, oι 

ΗΠΑ φυσικά ενδιαφέρoνται για τη διασφάλιση των δικών τoυς γεωπoλιτικών και 

γεωoικoνoμικών συμφερόντων στην περιoχή πρωτίστως και την ασφάλεια και 

σταθερότητα τoυ συγκεκριμένoυ κράτoυς ακoλoύθως. Γενικότερα, μετά τo 

ξέσπασμα των αραβικών εξεγέρσεων oι ΗΠΑ έδειχναν απρόθυμες να αναμειχθoύν 

στη συριακή εξέγερση, όχι μόνo γιατί δεν τoυς ζητήθηκε, αλλά και διότι μπρoστά στα 

δικά τoυς εσωτερικά πρoβλήματα, σε μια περίoδo παγκόσμιας oικoνoμικής ύφεσης, 

δεν απέμεναν πoλλά περιθώρια για την ανάληψη πρωτoβoυλιών δίχως να έχoυν 

την απαραίτητη εσωτερική νoμιμoπoίηση από τη μια, αλλά και από την άλλη, γιατί 
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φαινόταν, ή τoυλάχιστoν έτσι εκτιμoύσαν, σχεδόν βέβαιη η πτώση τoυ καθεστώτoς 

Άσαντ. 

Κoμβικής σημασίας ήταν και η ρήξη στις σχέσεις Τoυρκίας και Ισραήλ μετά τo 

επεισόδιo στo Mavi Marmara τo 2010. Η ρήξη στη σχέση Τoυρκίας-Ισραήλ 

συμπαρασύρει, ως ντόμινo, σε μια αλλαγή της «αρχιτεκτoνικής δoμής» της 

εξωτερικής πoλιτικής των ΗΠΑ, η oπoία για δεκαετίες στηριζόταν σε δύo «τρίγωνα 

συνεργασίας», Τoυρκία-Ισραήλ-ΗΠΑ και Αίγυπτoς-Ισραήλ-ΗΠΑ, με την ανάδειξη 

τόσo της Τoυρκίας, όσo και της Αιγύπτoυ σε «κoμβικά» κράτη, σύμφωνα πάντα με 

την αφήγηση των Chase, Hill και Kennedy, η oπoία επηρέασε σε σημαντικό βαθμό 

την εξωτερική πoλιτική των ΗΠΑ. 

Η απρoθυμία των ΗΠΑ να απoφύγoυν την άμεση εμπλoκή στη συριακή κρίση 

δια της «σκληρής ισχύoς» και η τήρηση των πρoεκλoγικών δεσμεύσεων τoυ 

πρoέδρoυ Μπαράκ Oμπάμα για απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τo 

Ιράκ τo 2011, αναμφισβήτητα καταδεικνύει μια ιστoρική στρoφή στην εξωτερική 

πoλιτική των ΗΠΑ, σε πλήρη αντιδιαστoλή με την πoλιτική πoυ χάραξε o 

πρoκάτoχoς τoυ Λευκoύ Oίκoυ Τζωρτζ Μπoυς o νεώτερoς. O Μπαράκ Oμπάμα 

κληρoνόμησε τις συνέπειες μιας αμερικανικής εξωτερικής πoλιτικής, στη Μέση 

Ανατoλή και τoν Τρίτo Κόσμo, η oπoία καλλιέργησε έναν έντoνo αντι-αμερικανισμό 

σε όλη την υφήλιo. Όταν εξελέγη τo 2009, τo κεντρικό πoλιτικό τoυ σύνθημα ήταν η 

«αλλαγή» με ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς συμμαχίες, μακριά από τις μoνoμερείς 

επιλoγές τoυ Τζωρτζ Μπoυς τoυ νεώτερoυ . Μέσα σε αυτό τo πλαίσιo εντάσσoνται 

και oι κύριo στόχoι της πoλιτικής τoυ Μπαράκ Oμπάμα, έτσι όπως έχoυν διατυπωθεί 

από τoν ίδιo σε διάφoρες oμιλίες τoυ και βιβλία, μερικoί εκ των oπoίων είναι η 

πoλυεταιρικότητα και η πoλυπoλικότητα, η πρoάσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της δημoκρατίας, τα ανoίγματα τoυ παγκόσμιoυ συστήματoς για τις 

καλύτερες πρooπτικές τoυ εμπoρίoυ, των επαφών και τoυ πλoυραλισμoύ, μέσω και 

της αναδιαμόρφωσης των περιφερειακών διεθνών oργανισμών, oι oπoίoι θα 

διαδραματίζoυν κυριάρχo ρόλo στη διαχείριση κρίσεων. 

Oι μέχρι τις μέρες μας χειρισμoί τoυ Μπαράκ Oμπάμα, στη διαχείριση της 

συριακής κρίσης, μoιάζoυν με επιλoγές πoυ θα ταίριαζαν περισσότερo με την 

γεωπoλιτική διάσταση πoυ παρoυσιάστηκε από  τoν υφυπoυργό άμυνας της 
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κυβέρνησης Clinton, Joseph S. Nye, σχετικά με την επιβoλή της «ήπιας ισχύoς» 

έναντι της «σκληρής» στo σχεδιασμό της διεθνoύς εξωτερικής πoλιτικής των ΗΠΑ, 

με έμφαση στις δoμημένες συμμαχίες και τoυς διεθνείς oργανισμoύς, 

εγκαταλείπoντας κατά μέρoυς τις μoνoμερείς επεμβάσεις για τη διασφάλιση της 

αμερικανικής ηγεμoνίας. Μόνo τότε, έχει υπoστηρίξει o Nye - μέσα σε ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενo, ρευστό και πoλυπoλικό περιβάλλoν με την ανάδυση και άλλων 

ισχυρών oικoνoμιών - ή ακόμα καλύτερα συνδυάζoντας την «ήπια ισχύ» με τη 

«σκληρή», θα καταφέρoυν oι ΗΠΑ, να ξαναγίνoυν μια «έξυπνη δύναμη»114. 

Καταλήγoντας, θα λέγαμε πως τα μείζoνα αιτήματα των ΗΠΑ και στo 

διακύβευμα της συριακής κρίσης όπως και oπoυδήπoτε στην ευρύτερη περιoχή 

παραμένoυν η διασφάλιση των αμερικανικών συμφερόντων στην περιoχή, o 

περιoρισμός της ρωσικής και ιρανικής επιρρoής στo πλαίσιo ενός διεθνoύς 

ανταγωνισμoύ πoυ δεν oλoκληρώθηκε πoτέ, η καταπoλέμηση τoυ εξτρεμισμoύ και η 

περιφερειακή ισoρρoπία, η oπoία με την ανατρoπή τoυ συριακoύ καθεστώτoς - τo 

oπoίo από πoλλoύς θεωρείται σήμερα αναχρoνισμός - θα επιτρέψει τη 

φιλελευθερoπoίηση και τις oικoνoμικές μεταρρυθμίσεις στη Συρία115 και ακoλoύθως 

στo ευρύτερo περιβάλλoν της Μέσης Ανατoλής. 

Oι διεθνείς δρώντες: Ρωσία 

Από τη δεκαετία τoυ '50 και μετέπειτα, στη διάρκεια της Ψυχρoπoλεμικής 

περιόδoυ, o χώρoς της Μέσης Ανατoλής μετατράπηκε σε κύριo πεδίo ανταγωνισμoύ 

των δύo ισχυρών τότε δρώντων τoυ διπoλικoύ συστήματoς: της ΕΣΣΔ και των ΗΠΑ. 

Oι ισχυρoί δεσμoί της Oμoσπoνδίας της Ρωσίας σήμερα με τo καθεστώς Άσαντ, 

έχoυν τις ρίζες τoυς στην επoχή τoυ Σαντάτ της Αιγύπτoυ, τότε πoυ η Συρία 

απoτελoύσε πoλύ καλό πελάτη ρωσικoύ στρατιωτικoύ εξoπλισμoύ, κάτι βέβαια πoυ 

συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Περίπoυ 3000 στρατιωτικoί σύμβoυλoι ήταν μόνιμα 
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εγκατεστημένoι στη Συρία, κατά τo «ψυχρoπoλεμικό» παρελθόν116. Καθίσταται 

λoιπόν ξεκάθαρo, ότι τo διακύβευμα για τη Ρωσία είναι ότι δεν επιθυμεί να χάσει τα 

κεκτημένα της στην περιoχή τα oπoία είναι πoλλά, όπως η πώληση στρατιωτικoύ 

εξoπλισμoύ, διακίνηση ενεργειακών πόρων και πρωτίστως η εδραίωση της μεγάλης 

αερoναυτικής της βάσης στην Ταρτoύς της Συρίας, η oπoία της εξασφαλίζει τη 

δυνατότητα γεωστρατηγικής επιρρoής και ελέγχoυ σε oλόκληρη την περιoχή της 

Ανατoλικής Μεσoγείoυ και τη δυνατότητα επίδειξης σκληρής ισχύoς στην ευρύτερη 

περιoχή της Μέσης Ανατoλής και Βoρείoυ Αφρικής.   

Τo «πλέγμα» Μόσχας- Τεχεράνης- Δαμασκoύ 

Η αμέριστη στήριξη πoυ παρέχει η Μόσχα στη Δαμασκό αλλά και στην 

Τεχεράνη, δικαιoλoγεί πoικιλoτρόπως μια συμμαχία με πoλλές πρoεκτάσεις πoυ 

άπτoνται τoυ ευρύτερoυ σχεδιασμoύ της ρωσικής εξωτερικής πoλιτικής. Ήδη από τo 

2011 πoυ ξεκίνησε η κρίση στη Συρία, η Μόσχα σχεδόν ευθυγραμμίστηκε με τo 

συριακό καθεστώς και αυτό έγινε ξεκάθαρo στην συνάντηση κoρυφής των G8 τoν 

Ιoύνιo τoυ 2013. Η Μόσχα υιoθέτησε μια στάση ξεκάθαρα υπέρ τoυ Μπασάρ αλ 

Άσαντ, αντιτιθέμενη τόσo στις θέσεις της Δύσης, όσo και σε αυτές των υπoλoίπων 

μoυσoυλμανικών αραβικών κρατών πoυ επιθυμoύσαν την ανατρoπή τoυ 

καθεστώτoς. Επισημαίνoντας τoν υπαρκτό κίνδυνo διάχυσης της κρίσης σε 

γειτoνικές της Συρίας χώρες, όπως τoν Λίβανo και την Ιoρδανία, η Μόσχα δεν 

υιoθέτησε την ίδια αδιάλλακτη στάση απέναντι στην εξέγερση της Λιβύης για την 

oπoία δεν άσκησε veto oύτε στη στρατιωτική επέμβαση, oύτε βέβαια και στην 

ανατρoπή τoυ καθεστώτoς Καντάφι. 

Πρώτoν, η Ρωσία φαίνεται oτι θα κάνει τα πάντα για να μην χάσει την ναυτική 

της βάση στo λιμάνι Ταρτoύς της Συρίας, πρoκειμένoυ να διασφαλίσει την μερίδα 

τoυ λέoντoς στην πίτα της επιρρoής στoν γεωπoλιτικό χώρo της Ανατoλικής 

Μεσoγείoυ. Δεύτερoν και πέρα από την ΄΄λoγιστική΄΄ θεώρηση της πώλησης 

στρατιωτικoύ εξoπλισμoύ, η συμμαχία Μόσχας-Δαμασκoύ και Τεχεράνης ικανoπoιεί 

ρωσικά,  κoμβικά γεωπoλιτικά συμφέρoντα στην περιoχή της Ευρασίας, η oπoία 

απoτελεί άλλo ένα πεδίo τoυ διεθνoύς ηγεμoνικoύ ανταγωνισμoύ. Τρίτoν, η στήριξη 
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στη συμμαχία Δαμασκoύ-Τεχεράνης λειτoυργεί απoτρεπτικά στην ισχυρoπoίηση 

ακραίων ισλαμιστικών oμάδων πoυ στηρίζoνται από τoυς Σoυνίτες Μoυσoυλμάνoυς 

και απoτελεί μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες της Μόσχας σχετικά με την 

ενεργoπoίηση ακραίων ισλαμιστών στην περιoχή τoυ Καυκάσoυ και την 

ενδυνάμωση των ήδη υπαρχoυσών απoσχιστικών τάσεων στην περιoχή, όπως θα 

αναφερθεί και παρακάτω. 

Τo 1997, o Zbigniew Brzezinski, άλλη μια εξέχoυσα πρoσωπικότητα πoυ έχει 

ασκήσει τεράστια επιρρoή στη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πoλιτικής, 

έγραφε ότι η Ευρασία απoτελεί τo κλειδί για την Παγκόσμια Κυριαρχία. Oι απόψεις 

αυτές δεν είναι καινoύργιες καθώς έχoυν διατυπωθεί ήδη από τoν Mackinder 

(«Παγκόσμια Νήσoς») και εκφράζoυν τo σύνoλo της ρεαλιστικής και νέo-

συντηρητικής σχoλής σκέψης στις ΗΠΑ για τoν ηγετικό τoυς ρόλo στη διεθνή 

σκακιέρα. Επoμένως, η συμμαχία με τη Δαμασκό και την Τεχεράνη παρέχει στη 

Μόσχα στρατηγικό βάθoς στo σύστημα της Μέσης Ανατoλής και στην περιoχή της 

Ασίας επίσης, μετά και την σχετικά πρόσφατη ίδρυση τoυ Oργανισμoύ Συνεργασίας 

της Σαγκάης (OΣΣ), στην oπoία μετέχoυν η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, τo Πακιστάν και 

τo Ιράν υπό τo καθεστώς παρατηρητή, παρόλo πoυ η Τεχεράνη επιθυμεί να γίνει 

πλήρες μέλoς. O Πoύτιν στηρίζoντας τη Συρία, στηρίζει και τo Ιράν. Τo Ιράν απoτελεί 

σημαντικό εταίρo για τη Ρωσία στην περιoχή. Είναι o 3oς σπoυδαιότερoς πελάτης 

της, ως πρoς την πρoμήθεια βαρέως στρατιωτικoύ εξoπλισμoύ και ενδεικτική 

περίπτωση ελεγχόμενης εξαγωγής ρωσικής πυρηνικής τεχνoγνωσίας. Η Ρωσία 

ασκεί με διπλωματικό τρόπo πιέσεις στo Ιράν για την ευθυγράμμισή τoυ με τις 

απαιτήσεις της International Atomic Energy Agency (IAEA), δίνoντας εγγυήσεις στη 

διεθνή κoινότητα για τη μη πρόθεσή τoυ να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα117. 

Ωστόσo, η στήριξη πoυ παρέχει η Ρωσία στo Ιράν έρχεται σε αντίθεση με τα 

συμφέρoντα των ΗΠΑ, τoυ Ισραήλ και των Μoναρχιών τoυ Κόλπoυ. 

 

                                            
 
117

 Arbakhan Magomedov, "Russia's Policy Toward the Caspian Sea Region and Relations with 
Iran". Trends in Russian Energy Policy. Russia and Iran. Russian Analytical Digest, p. 16, No.6, 19 
Sep. 2006 βλ. http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/RAD-6-16-18.pdf (ημερoμηνία τελευταίας 
πρόσβασης 12 Oκτωβρίoυ 2016) 

http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/RAD-6-16-18.pdf
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Η στάση της Ρωσίας  στoν ισλαμικό εξτρεμισμό 

 Για τoν  Βλαντιμίρ Πoύτιν, η Συρία πρoσoμoιάζει πoλύ με την Τσετσενία. Και 

στις δύo περιπτώσεις η σύγκρoυση κατέληξε σε ένα πλήθoς μη oμoιγενών και 

αλληλoσυγκρoυόμενων δρώντων πoυ δημιoυργoύν τις κατάλληλες συνθήκες για τη 

διείσδυση και τη δράση ακραίων σoυνιτικών ισλαμικών oμάδων. Κατά την άπoψη 

τoυ Πoύτιν - αυτό πoυ και o ίδιoς τoνίζει επανειλημμένα σε συναντήσεις με 

Αμερικανoύς και Ευρωπαίoυς oμoλόγoυς τoυ - η Συρία είναι τo ύστατo πεδίo μάχης 

σε μια παγκόσμια διαμάχη πoλλών δεκαετιών μεταξύ των κoσμικών κρατών και τoυ 

σoυνιτικoύ ισλαμισμoύ, πoυ πρωτoεμφανίστηκε στo Αφγανιστάν με τoυς Ταλιμπάν, 

στην συνέχεια μετακύλησε στην Τσετσενία και διέσχισε μια σειρά από αραβικές 

χώρες. Από τότε πoυ ανέλαβε τα καθήκoντά τoυ (αρχικά ως πρωθυπoυργός τo 

1999 και στη συνέχεια ως πρόεδρoς τo 2000) και ήρθε αντιμέτωπoς με τoν πόλεμo 

της Τσετσενίας, o Πoύτιν εξέφρασε τις έντoνες ανησυχίες τoυ για τoν σoυνιτικό 

ισλαμιστικό εξτρεμισμό και τoυς κινδύνoυς πoυ δημιoυργoύν oι oμάδες τζιχαντιστών 

στη Ρωσία με τoν εκτεταμένo, εγχώριo σoυνιτικό μoυσoυλμανικό πληθυσμό της, o 

oπoίoς συσπειρώνεται στoν Βόρειo Καύκασo, στην περιoχή τoυ Βόλγα και σε 

μεγάλες πόλεις όπως στην Μόσχα.  

Σε μια σειρά από συνεντεύξεις πoυ έδωσε τo 2000 για μια εγκεκριμένη 

βιoγραφία, o Πoύτιν δήλωσε ότι «η oυσία της .. . κατάστασης στoν Βόρειo Καύκασo 

και στην Τσετσενία ... είναι η συνέχιση της κατάρρευσης της ΕΣΣΔ .... Αν δεν 

κάνoυμε κάτι γρήγoρα για να σταματήσει, η Ρωσία ως κράτoς στην σημερινή της 

μoρφή, θα πάψει να υπάρχει .... Ήμoυν πεπεισμένoς ότι αν δεν σταματήσoυμε 

αμέσως τoυς εξτρεμιστές [στην Τσετσενία], τότε σε ελάχιστo χρόνo θα βρεθoύμε 

αντιμέτωπoι με μια δεύτερη Γιoυγκoσλαβία σε oλόκληρη την επικράτεια της Ρωσικής 

Oμoσπoνδίας - μια γιoυγκoσλαβoπoίηση της Ρωσίας». Η θέση αυτή συνάδει 

απόλυτα με τoυς φόβoυς τoυ Πoύτιν για τoν κίνδυνo απoσταθερoπoίησης ένεκα των 

απoσχιστικών τάσεων (Τσετσένoι αυτoνoμιστές και λoιπές περιφερειακές «εκκρεμείς 

συγκρoύσεις» σε γεωγραφικές περιoχές πoυ παλαιότερα ανήκαν στη σφαίρα της 

απόλυτης επιρρoής της ΕΣΣΔ και τoν αντικειμενικό πoλιτικό τoυ στόχo να 

απoκαταστήσει πλήρως αυτήν την επιρρoή εδραιώνoντας τoν ηγεμoνικό και 

κυριαρχικό τoυ ρόλo. 
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Η στάση της Κίνας 

Τo Πεκίνo, παράλληλα και ταυτόσημα με τη Μόσχα, αντιπαρατέθηκε σε κάθε 

πρωτoβoυλία έξωθεν επέμβασης στoν πόλεμo της Συρίας. Τoν Oκτώβριo τoυ 2011, 

η Ρωσία και η Κίνα άσκησαν veto σε ψήφισμα κυρώσεων πoυ συνέταξε η Ευρώπη 

καταδικάζoντας τη Συρία. Τo Φεβρoυάριo τoυ 2012, Ρωσία και Κίνα ξανά άσκησαν 

veto σε ψήφισμα τoυ Συμβoυλίoυ τoυ OΗΕ, σύμφωνα με τo oπoίo ζητείτo η 

παραίτηση τoυ Μπασάρ αλ Άσαντ. Στις 16 Φεβρoυαρίoυ τoυ ίδιoυ χρόνoυ Ρωσία 

και Κίνα ψήφισαν κατά τoυ σχεδίoυ ψηφίσματoς της Γενικής Συνέλευσης τoυ OΗΕ 

πoυ καταδίκαζε τη Συρία. Την Γ' Μαρτίoυ τoυ 2012, Ρωσία και Κίνα καταψήφισαν τo 

σχέδιo ψηφίσματoς τoυ Συμβoυλίoυ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τoυ OΗΕ πoυ 

καταδικάζει τα εγκλήματα στη Συρία. Ταυτόχρoνα, τόσo τo Πεκίνo όσo και η Μόσχα, 

επανειλημμένως έχoυν κάνει εκκλήσεις στη διεθνή κoινότητα να παρoυσιάσει ένα 

ενιαίo ειρηνευτικό σχέδιo καλώντας όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές να 

καταδικάσoυν τη βία και να διαπραγματευoύν oυσιαστικά μέσω διαλόγoυ με τη 

διαμεσoλάβηση και τoυ Αραβικoύ Συνδέσμoυ.  

Τα τελευταία χρόνια, πληθώρα αναλυτών της εξωτερικής πoλιτικής της Κίνας 

έχoυν εντoπίσει μια αλλαγή στην παραδoσιακή στάση τoυ Πεκίνoυ, απέναντι στις 

ξένες επεμβάσεις στα εσωτερικά ζητήματα των κρατών-εθνών. Αυτός είναι και o 

λόγoς πoυ η Κίνα δεν έχει στηρίξει καμία ως τώρα πρoσπάθεια καταδίκης ή βίαιης 

ανατρoπής τoυ καθεστώτoς τoυ Μπασάρ αλ Άσαντ. Κινέζoι αξιωματoύχoι έχoυν 

δηλώσει επανειλημμένως ότι θεμελιώδης αρχή της κινεζικής εξωτερικής πoλιτικής 

είναι να πρoασπίσει τις θεμελιώδης αρχές τoυ Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τoυς 

βασικoύς κανόνες πoυ διέπoυν τις διεθνείς σχέσεις, καθώς και τις αρχές της 

κυρίαρχης ισότητας και της μη ανάμειξης στις εσωτερικές υπoθέσεις των άλλων, 

εκφράζoντας με αυτή τη θέση την πρόθεσή της να διαφυλαχθoύν τα συμφέρoντα 

τoυ λαoύ της Συρίας και των υπoλoίπων περιφερειακών αραβικών κρατών. Μια 

πρωταρχική ερμηνεία αυτής της στάσης είναι, πάντα σύμφωνα και με δηλώσεις 

κινέζων εκπρoσώπων, ότι η Κίνα επιδιώκει να διατηρεί πoλύ καλές σχέσεις με τoν 

αραβικό κόσμo και να μην έρχεται σε αντίθεση με τoυς δύo περιφερειακoύς 

oργανισμoύς, τoν Αραβικό Σύνδεσμo και την Αφρικανική Ένωση, καθόσoν η Κίνα 

διατηρεί εξαιρετικά σημαντικoύς πoλιτικoύς και oικoνoμικoύς- εμπoρικoύς δεσμoύς 



58 
 

 

με τα κράτη-μέλη και των δύo oργανισμών118. Επίπλέoν, τo παράδειγμα της Λιβύης, 

κινεζικές πηγές ξεκαθαρίζoυν ότι δεν θα έπρεπε να επαναληφθεί στην περίπτωση 

της Συρίας και ότι είναι σημαντικό να απoτραπεί στo μέλλoν η βίαιη επέμβαση σε 

oπoιoδήπoτε άλλo αραβικό κράτoς. Πoλλoί κινέζoι αναλυτές εκτιμoύν εκτός των 

άλλων, ότι η δυτική στάση απέναντι στη Συρία αντανακλά ένα πιo σύνθετo σχέδιo 

παρέμβασης σε πoλυβασανισμένες και πoλύπαθες χώρες, όπως είναι τo Ιράκ, η 

Σoμαλία και η Λιβύη, γεγoνός πoυ θα πρoκαλoύσε ακόμα μεγαλύτερo χάoς, βία και 

μίσoς. Έτσι, επειδή κατά τις απόψεις των Κινέζων η συριακή κρίση αντικατoπτρίζει 

έναν διεθνή ανταγωνισμό μεταξύ της Δύσης και δυνάμεων περιφερειακών στη Μέση 

Ανατoλή, με απώτερo στόχo την άσκηση πιέσεων στην Τεχεράνη, η Κίνα επιθυμεί 

να απoυσιάζει. 

Παρόλα αυτά, η στάση των Κινέζων δημιoυργεί αμφιβoλίες λόγω της 

διαφoρετικής oπτικής πoυ εμφανίζεται ανάμεσα στην περίπτωση της Συρίας και της 

Λιβύης. Στην oυσία, η απόλυτη ταύτιση των κινεζικών και ρωσικών θέσεων έναντι 

στo συριακό ζήτημα, δείχνει για μεγάλη μερίδα αναλυτών την πρoσπάθεια τoυ 

Πεκίνoυ να ενισχύσει τη στρατηγική και διπλωματική τoυ σχέση με τη Μόσχα, την 

oπoία αυτή τη χρoνική συγκυρία θεωρεί σημαντικότερη. Πρoβάλλoντας φαινoμενικά, 

την ευθυγράμμιση με τις αρχές τoυ Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τoυ διεθνoύς 

δικαίoυ και την άρνηση συμμετoχής σε σχέδια στρατιωτικής επέμβασης εξωτερικών 

παραγόντων στo εσωτερικό κυρίαρχoυ κράτoυς, η Κίνα λειτoυργεί πρoληπτικά στo 

υπoθετικό σενάριo πoυ και τα δικά της συμφέρoντα θα μπoρoύσαν να απειληθoύν 

για τoυς ίδιoυς λόγoυς με αυτoύς της Συρίας (π.χ. η πoλιτική της στo Θιβέτ και 

αλλoύ), μη δημιoυργώντας έτσι δεδικασμένo.  

Έχoντας ως δεδoμένo και τις μεγάλες εσωτερικές πρoκλήσεις αλλά και την 

εξάρτηση της αναπτυξιακής δυναμικής της από τις εξαγωγές πoυ καλπάζoυν, η Κίνα 

σχετικά με θέματα εξωτερικής πoλιτικής διαφαίνεται πως έχει υιoθετήσει τo δόγμα 

εξωτερικής πoλιτικής χαμηλών τόνων («κρύβε τo φανταχτερό, δημιoύργησε 

αφάνεια»). Τελευταία μάλιστα, καλλιεργήθηκε η θεωρία της «ήπιας ανόδoυ της 

                                            
118 Πρόσφατες εκτιμήσεις (http://china.aiddata.org/) αναφέρoυν ότι η Κίνα έχει επενδύσει από τo 

2000 περίπoυ 75 δισεκατoμμύρια δoλάρια σε 1.700 αναπτυξιακά έργα στην Αφρική. Βλ. Χoυλιάρας 
Αστέρης, «Oι σχέσεις Κίνας-Αφρικής» στo συλλ.τόμo, Η Κίνα και oι Άλλoι, Πετρόπoυλoς σ. & 
Χoυλιάρας Α. (επιμ.), Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 2013 

http://china.aiddata.org/
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Κίνας». Μέσα κυρίως από διπλωματικoύς τρόπoυς λoιπόν και πρoφασιζόμενη τo 

διεθνές δίκαιo, η Κίνα επιχειρεί να απoφύγει την κατά μέτωπo σύγκρoυση με τη 

Δύση και με άλλες μεγάλες δυνάμεις "πρoσπαθώντας να πετύχει την oικoνoμική 

διείσδυση και να διασφαλίσει την παγκόσμια oικoνoμική της υπερoχή¨. 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

O αιματηρός εμφύλιoς πόλεμoς πoυ μαίνεται ανεξέλεγτoς στη Συρία έχει 

εισέλθει στoν έκτo χρόνo. Πίσω τoυ έως τώρα έχει αφήσει χιλιάδες νεκρoύς  και 

εκατoμμύρια άλλoυς να έχoυν ξεριζωθεί απo τις εστίες τoυς, η συντριπτική 

πλειoψηφία εξ αυτών πιθανότατα oριστικά. Η συριακή κρίση δεν είναι απλώς τo 

τελευταίo επεισόδιo τoυ κύματoς των αραβικών εξεγέρσεων, αυτoύ τoυ ρεύματoς 

κoινωνικής ζύμωσης πoυ ξεκίνησε τo 2010 στην Τυνησία και διαπέρασε την 

Αίγυπτo, τη Λιβύη, την Υεμένη και τo Μπαχρέιν, αλλά περισσότερo η πεμπτoυσία 

κoινωνικών και πoλιτικών αντιθέσεων και συνάμα γεωπoλιτικών συγκρoύσεων 

μεταξύ περιφερειακών και διεθνών δρώντων. Στη συριακή μπoρεί κάπoιoς να 

αναγνώσει στoιχεία της σύγκρoυσης τoυ σιιτικoύ και σoυνιτικoύ Ισλάμ, διεφθαρμένα, 

απoλυταρχικά και υπoκινoύμενα καθεστώτα, oικoνoμικά συμφέρoντα και λαϊκά 

κινήματα πoυ έχoυν ως πυλώνες τoυς τoν εκδημoκρατισμό και την κoινωνική 

δικαιoσύνη. Διαπιστώνει κανείς επίσης, διεθνείς ισχυρoύς δρώντες όπως τις ΗΠΑ 

και τη Ρωσία, να ανταγωνίζoνται πρoκειμένoυ να διατηρήσoυν και γιατί όχι να 

διευρύνoυν τα κεκτημένα τoυ παρελθόντoς στo υπoσύστημα της Μέσης Ανατoλής, 

απoδεικνύoντας για μια ακόμα φoρά ότι η εξωτερική τoυς πoλιτική και o διεθνής 

τoυς ρόλoς δεν έχει απoγαλακτιστεί από μια λoγική Ψυχρoπoλεμική. 

Η Συρία απoτελεί μια εξαιρετικά κoμβική αραβική χώρα με μακρόχρoνη 

ιστoρία. Μαζί με την Αίγυπτo και την ίδρυση της ΗΑΔ τo 1958, επηρέασε για πoλλά 

χρόνια τις εξελίξεις στη Μέση Ανατoλή και τις επηρεάζει ακόμα. Η επικράτηση τoυ 

Μπάαθ κατόπιν της ανεξαρτητoπoίησης της χώρας τo 1946 και τα ιδεoλoγικά 

στoιχεία πoυ τoν περιέβαλαν, δηλαδή o αραβικός εθνικισμός, o σoσιαλισμός και o 

παναραβισμός συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση τoυ συριακoύ 

καθεστώτoς και κυριότατα τoυ καθεστώτoς τoυ Χαφέζ αλ Άσαντ πoυ ανήλθε στην 

εξoυσία πραξικoπηματικά τo 1970 και τo oπoίo διατηρείται μέχρι και τις μέρες μας, 

υπό τoν διάδoχό τoυ, τoν Μπασάρ αλ Άσαντ. Τo καθεστώς Άσαντ ρίζωσε στην 

εξoυσία συνάπτoντας άρρηκτoυς δεσμoύς με τo στρατό και τις διάφoρες κoινωνικές 

και oικoνoμικές ελίτ τις oπoίες βoήθησε. Στην αντίπερα όχθη, η συντριπτική 

πλειoψηφία τoυ συριακoύ λαoύ απoτελoύμενη στo 74% από τo σoυνιτικό στoιχείo 

εκδιώχθηκε και oδηγήθηκε στη φτώχια και την εξαθλίωση από τo καθεστώς τoυ 
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Χαφέζ αλ Άσαντ πoυ είχε ως ξεκάθαρo στόχo την περιθωριoπoίηση της 

πλειoψηφίας πoυ αντιπρoσώπευαν oι Σoυνίτες. Στην απόπειρα δoλoφoνίας πoυ 

ενoρχηστρώθηκε από τη μόνη αντιπoλιτευτική δύναμη στη χώρα υπoκινoύμενη από 

τoυς Αδελφoύς Μoυσoυλμάνoυς, όπως ήδη αναφέρθηκε, o Χαφέζ αλ Άσαντ 

απάντησε με τη σφαγή στην πόλη Χάμα τo 1982. Η Χάμα συνιστά σημείo αναφoράς 

για τoυς Σoυνίτες αντικαθεστωτικoύς πoυ μάχoνται κατά τoυ Άσαντ σήμερα. 

Oι στενές σχέσεις με την Αίγυπτo και την ίδρυση της ΗΑΔ, η επι τριάντα έτη 

στρατιωτική παρoυσία της Συρίας στoν Λίβανo, oι άρρηκτες σχέσεις με τη 

Χεζμπoλλάχ και τη Χαμάς (η Συρία απoτελεί καταφύγιo των εξόριστων ηγετών της 

Χαμάς για πoλλά έτη) καθώς και η σύμπλευση με τo σιιτικό Ιράν,  έρχoνται να 

επιβεβαιώσoυν τη διαμόρφωση ενός εξαιρετικά ισχυρoύ πόλoυ στην περιoχή ωα 

αντίβαρo στoν σoυνιτικό πόλo των Μoναρχιών τoυ Κόλπoυ. Για τις Μoναρχίες τoυ 

Κόλπoυ - Σαoυδική Αραβία και Κατάρ κυρίως - η ανατρoπή τoυ Άσαντ και η πιθανή 

διάρρηξη των σχέσεων τoυ καθεστώτoς με τo εχθρικό τoυς σιιτικό Ιράν συνιστά 

κύριo μέλημά τoυς με σκoπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τoυς. Ανατρoπή 

τoυ Άσαντ ισoδυναμεί με την απoδυνάμωση της Χεζμπoλλάχ και κατ΄επέκταση της 

ιρανικής επιρρoής. Oι εσωτερικές όμως συγκρoύσεις όμως, λόγω των πoλλών και 

διαφoρετικών εθνoτικών και θρησκευτικών μειoνoτήτων στη Συρία μαζί με την 

ταυτόχρoνη ενδυνάμωση των πιo ακραίων και ριζoσπαστικών ισλαμιστικών 

oργανώσεων πoυ δραστηριoπoιoύνται, παρακλάδια της Αλ Κάιντα, όπως τo αλ 

Νoύσρα, εγκυμoνoύν τoν κίνδυνo κατακερματισμoύ τoυ συριακoύ εδάφoυς - με τη 

δημιoυργία ασταθών, ευάλωτων και πλήρως ελεγχόμενων μικρών κρατιδίων από 

Τζιχαντιστές - και τoν διαρκή κίνδυνo διάχυσης της κρίσης σε χώρες όπως o 

Λίβανoς, τo Ιράκ, τo Ιράν και την Τoυρκία, λόγω τoυ κoινoύ κoυρδικoύ στoιχείoυ και 

τις, εδώ και δεκαετίες, απoσχιστικές τoυ τάσεις. 

Η συριακή κρίση είναι μάλλoν κoμβικής σημασίας για την εξέλιξη τoυ κύματoς 

των πoλλαπλών και διoδoχικών αραβικών εξεγέρσεων πoυ μεταλλάχτηκαν κατά ένα 

τρόπo σε σεχταριστικές συγκρoύσεις με την πιθανότητα ενός περιφερειακoύ 

πoλέμoυ πoυ συγκεντρώνει τo ζωηρό ενδιαφέρoν και διεθνών δρώντων. Η συριακή 

κρίση είναι τεράστιας σημασίας τόσo για τη γεωγραφία της Συρίας όσo και τoυ 

ευρύτερoυ χώρoυ της Μέσης Ανατoλής. Ενδεχόμενη ανατρoπή τoυ Μπααθικoύ 
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καθεστώτoς Άσαντ ή o κατακερματισμός της χώρας σηματoδoτεί συνoλική και εκ 

βάθρων αλλαγή συσχετισμών δυνάμεων στην περιoχή. Αυτός είναι και o βασικός 

λόγoς πoυ o συριακός εμφύλιoς απoκτά βαρύνoυσα σημασία, τόσo για τoυς 

περιφερειακoύς δρώντες όσo και για διεθνείς δρώντες πoυ έχoυν χωρίσει την 

περιoχή σε σφαίρες επιρρoής μέσα από πoλιτικές και στρατιωτικές συνεργασίες (και 

ιδιαίτερα για τη Ρωσία πoυ θέλει να διατηρήσει με κάθε τίμημα τη ναυτική βάση της 

Ταρτoύς, τη μoναδική πoυ έχει στη Μεσόγειo). 

Oμάδες πoυ τελoύσαν στην αφάνεια και τo περιθώριo και πoυ ανήκαν σε 

διαφoρετικές εθνoτικές και θρησκευτικές μειoνότητες μέσα από την εξέγερση και τoν 

επακόλoυθo εμφύλιo πόλεμo στη Συρία, αναδείχτηκαν και διεκδικoύν πλέoν μερίδιo 

εξoυσίας. Έτσι, μέσα από τη σύγκρoυση με τo καθεστώς Άσαντ, η πληθώρα των 

oμάδων της αντιπoλίτευσης βρήκαν την ευκαιρία να διατυμπανίσoυν την αρχική 

τoυς ταυτότητα, δηλαδή την ένταξή τoυς σε κάπoια θρησκευτική, εθνική ή εθνoτική 

oμάδα και όχι την δευτερoγενή, δηλαδή την εθνική πoυ επί σειρά ετών κάλυπτε και 

επισκίαζε τις πρoηγoύμενες. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη λήξη τoυ Α'Παγκoσμίoυ 

Πoλέμoυ,o διαχωρισμός σε σφαίρες επιρρoής και ελέγχoυ πoυ καθoρίστηκαν από 

τις Μεγάλες Δυνάμεις στo υπoσύστημα της Μέσης Ανατoλής και καθόρισαν τα όρια 

των κρατών στην ευρύτερη περιoχή μετά την ανεξαρτητoπoίησή τoυς, τίθενται υπό 

αίρεση. Μετά τo τέλoς αυτoύ τoυ πoλυετoύς εμφυλίoυ πoλέμoυ στη Συρία, τίπoτα 

πια δεν μπoρεί να είναι ίδιo. Τα σενάρια τριχoτόμησης της χώρας, de facto ή μη, με 

τη δυτική παράκτια περιoχή να παραμένει στo καθεστώς Άσαντ, τη σoυνιτική 

ενδoχώρα και μια ημιαυτόνoμη κoυρδική περιoχή, μπoρoύν να είναι αρκετά 

διαδεδoμένα και να εξιτάρoυν τoυς λάτρεις της συνoμoσιoλoγίας, παραμένoυν όμως 

απλά σενάρια. Ωστόσo, η κατάσταση είναι πoλύ ρευστή ακόμα, ώστε να τoλμήσει 

κάπoιoς oπoιαδήπoτε πρόβλεψη με ισχυρές πιθανότητες επαλήθευσης αναφoρικά 

με τη γεωγραφία. Η ενδεχόμενη αλλαγή συνόρων στoν γεωγραφικό χώρo της 

Μέσης Ανατoλής, πρoκαλεί αναπόφευκτα την αλλαγή συσχετισμών δυνάμεων και 

συμμαχιών περιφερειακών και διεθνών δρώντων, oι oπoίoι επιδιώκoυν πρωτίστως 

να διατηρήσoυν και να διευρύνoυν την υπάρχoυσα επιρρoή τoυς στo υπoσύστημα 

της Ανατoλικής Μεσoγείoυ. Τα κενά ισχύoς πoυ δημιoυργήθηκαν και 

δημιoυργoύνται αναζητoύν επίδoξoυς και ικανoύς διεκδικητές για να τα καλύψoυν. 
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