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ΣΥΝΟΨΗ 
 

Η Αραβική Άνοιξη που ξεκίνησε στις χώρες του Αραβικού κόσμου τον 

Ιανουάριο του 2011, εξέφρασε τα αιτήματα των ανθρώπων για ισότητα, 

ελευθερία, δικαιοσύνη και ισονομία ως αποτέλεσμα καταπίεσής τους από  

αυταρχικά καθεστώτα. Αν και σε χώρες όπως η Αίγυπτος, Τυνησία, Λιβύη και 

Υεμένη, η Αραβική Άνοιξη είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή των 

καθεστώτων, στη Συρία η κατάσταση είχε διαφορετική εξέλιξη. Το καθεστώς 

Άσαντ κατέστειλε τις διαμαρτυρίες του λαού στην πόλη Ντεράα το 2011, με 

αποτέλεσμα να ανοιχτεί ο ασκός του Αιόλου στη χώρα και να ξεσπάσει ένας 

από τους αιματηρότερους εμφύλιους των τελευταίων δεκαετιών. Έκτοτε η 

Συρία μετατράπηκε σε μια αρένα στην οποία διεθνείς, περιφερειακοί και 

εγχώριοι δρώντες, βρήκαν την ευκαιρία να επιβάλλουν τις ηγεμονικές τους 

βλέψεις και συμφέροντα, διεξάγοντας έναν άνευ προηγουμένου πόλεμο δι’ 

αντιπροσώπων (proxy war), εξαιτίας της απροθυμίας τους για άμεση εμπλοκή. 

Οι ΗΠΑ για να περιορίσει την επιρροή του Ιράν. Η Ρωσία για να κερδίσει τη 

χαμένη αίγλη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το Ιράν για να αυξήσει την 

επιρροή της στην περιοχή, καθόσον η Συρία αποτελεί γι’ αυτήν ζωτικός χώρος. 

Η Τουρκία για να εμποδίσει τη δημιουργία του αναδυόμενου Κουρδικού 

Κράτους. Οι σουνιτικές ισλαμιστικές ομάδες για να δημιουργήσουν παγκόσμιο 

ισλαμικό χαλιφάτο, λειτουργώντας και ως αντιπροσωπευτικές ομάδες (proxy 

groups) της Δύσης, της Τουρκίας και των χωρών του Κόλπου, κατά του 

καθεστώτος Άσαντ. Oι σιτικές ομάδες για να υποστηρίξουν το καθεστώς 

Άσαντ, ως proxy groups του Ιράν. Οι Κούρδοι για να δημιουργήσουν 

Κουρδικό κράτος στη βόρεια Συρία. Επίσης ο σχεδιασμός κατασκευής δυο 

ανταγωνιστικών αγωγών οι οποίοι διαπερνούν τη Συρία για να φθάσουν στην 

Ευρώπη, εντείνουν την περιφερειακή αντιπαράθεση και οξύνουν τη διαμάχη 

μεταξύ σιτικού και σουνιτικού Ισλάμ. Έτσι δημιουργείται ένα περίπλοκο 

πλέγμα συμφερόντων με ποικίλους δρώντες, το οποίο καθιστά το συριακό 

ζήτημα ιδιαίτερα δύσκολο ως προς την επίλυσή του. Μοναδικό θύμα στο 

συριακό εμφύλιο πόλεμο, ο συριακός λαός ο οποίος μεταναστεύει σε 

γειτονικές χώρες, με φόντο τα ερείπια των σπιτιών του και των εθνικών 

συριακών υποδομών, προκειμένου να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο.       
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Τον Ιανουάριο του 2011, ένα κύμα διαδηλώσεων στην Τυνησία ανέτρεψε το 

καθεστώς του προέδρου Ζαινελαμπεντίν Μπεν Αλί (1987-2011), δυναμιτίζοντας 

την Αραβική Άνοιξη, η οποία διαδόθηκε σε πολλές Αραβικές χώρες 

συμπεριλαμβανομένης και της Συρίας. Οι διαμαρτυρίες οδήγησαν στην 

απομάκρυνση του Αιγύπτιου προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ (1981-2011) και του 

προέδρου της Υεμένης Αλί Αμπντουλάχ Σαλέμπ (1978-2011), αλλά όχι και του 

προέδρου της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ (2000-), παρά την αυξανόμενη εγχώρια 

αντιπολίτευση στη διακυβέρνησή του και παρά τις πιέσεις εκ μέρους των Δυτικών 

και Αραβικών χωρών.  

 Ο πληθυσμός της Συρίας εμπνεύστηκε από τις επιτυχημένες επαναστάσεις 

σε Τυνησία και Αίγυπτο, για να αρχίσει τη δική του επανάσταση. Η Αραβική Άνοιξη 

γρήγορα γέμισε τους δρόμους της Συρίας με ανθρώπους το Μάρτιο του 2011. Τα 

αιτήματα των ανθρώπων ήταν τα ίδια όπως και σε άλλες χώρες του Αραβικού 

κόσμου: ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα. Παρά το γεγονός ότι η επανάσταση στη 

Συρία ακολούθησε το ίδιο πρότυπο όπως στην Τυνησία, Αίγυπτο, Υεμένη και 

Λιβύη το αποτέλεσμα για τους Σύριους ήταν διαφορετικό. Η συριακή επανάσταση 

έγινε μια συνεχιζόμενη καταστροφή. 

 Είναι γεγονός ότι η συριακή κρίση δημιουργήθηκε κυρίως από εγχώριους 

παράγοντες, λαμβάνοντας τοπικές και διεθνείς διαστάσεις εξαιτίας της ανάμιξης 

εγχώριων και διεθνών δυνάμεων. Το καθεστώς του Σύριου προέδρου Μπασάρ Αλ 

Άσαντ παρέμεινε στην εξουσία, εξαιτίας της διατήρησης του ελέγχου της πόλης της 

Δαμασκού και της ικανότητάς του να διαχειρίζεται τις διαφορές και αποκλίσεις 

μεταξύ εγχώριων και διεθνών δυνάμεων. Αυτό το πραγματοποίησε συνεχίζοντας 

την πολιτική του πατέρα του Χαφέζ Αλ Άσαντ (1970-2000), με τη διατήρηση της 

πολιτικής σταθερότητας και την επιβολή εξουσίας και ελέγχου της Δαμασκού, της 

πρωτεύουσας της Συρίας, τη διασφάλιση  αφοσίωσης της πολιτικής του ελίτ και τη 

διατήρηση της λεπτής ισορροπίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, φυλών, 

ομολογιών και εθνοτήτων. 

 Η διατήρηση του Άσαντ στην εξουσία συνέβαλε στη μετατροπή  της 

συριακής κρίσης σε έναν περιφερειακό πόλεμο με διεθνείς προεκτάσεις, 
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βασιζόμενη κυρίως στις θρησκευτικές διαφορές μεταξύ σιιτών και σουνιτών. Η 

περιφερειακή αυτή διένεξη έχει ως κύριους πρωταγωνιστές τον άξονα Σαουδική 

Αραβία, Τουρκία και το Κατάρ από τη μια πλευρά και το Ιράν από την άλλη. Το 

τελευταίο αποτελεί το βασικό στρατηγικό εταίρο του συριακού καθεστώτος, το 

οποίο έκανε ενεργή την εμπλοκή του στο συριακό πόλεμο, κυρίως μέσω των 

σιιτικών μη κρατικών δρώντων και ειδικότερα της λιβανικής Χεσμπολά, αλλά και 

άλλων σιιτικών πολιτοφυλακών από το Ιράκ. Επίσης, η περιφερειακή 

αντιπαλότητα είχε ως αποτέλεσμα την κλιμάκωση του συριακού πολέμου, την 

απώλεια της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και την ανάδυση ενός νέου 

κύματος ισλαμιστικού μιλιταρισμού, κύριος εκφραστής του οποίου είναι το 

επονομαζόμενο «Ισλαμικό Κράτος». Επιπλέον, δε θα πρέπει να παραβλέψουμε 

ότι ιστορικός στρατηγικός εταίρος της Συρίας αποτελεί και η Ρωσία, η οποία 

επιδιώκει μια καταλυτική ανακατανομή ισχύος στο ρευστό συριακό πεδίο υπέρ του 

καθεστώτος Άσαντ.      

 Επιπλέον, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ο καλύτερος 

ενεργειακός πελάτης της Μόσχας εξαρτώμενη ενεργειακά από αυτή σε μεγάλο 

βαθμό, δίδει στην υπόψη περιφερειακή διένεξη διεθνείς διαστάσεις. Η κατασκευή  

ενός υποτιθέμενου αγωγού, ο οποίος θα προμηθεύει την ΕΕ από τον Περσικό 

Κόλπο, θα συντελούσε στην ενεργειακή της απεξάρτηση από τη Ρωσία, κάτι το 

οποίο η τελευταία επιθυμεί να το αποτρέψει. Επίσης ο σχεδιασμός κατασκευής 

δυο ανταγωνιστικών αγωγών οι οποίοι διαπερνούν τη Συρία για να φθάσουν στην 

Ευρώπη, δυναμιτίζουν τη περιφερειακή διένεξη, εντείνουν τη διαμάχη μεταξύ 

σιτικού και σουνιτικού Ισλάμ και προσθέτουν νέα δεδομένα στον ενεργειακό χάρτη 

της Μ. Ανατολής.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: 
 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΑΣΑΝΤ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 
O Ρόλος της Δαμασκού 
 
 Η περιοχή του Λεβάντε περιλάμβανε τη Συρία, Λίβανο, Ιορδανία και 

Παλαιστίνη. Από τα αρχαία χρόνια, αυτή η περιοχή λειτουργούσε ως ουδέτερη 

ζώνη μεταξύ Αιγύπτου, Μεσοποταμίας και Μ. Ανατολής (R. Goujon, 2015). Η 

περιοχή του Λεβάντε ήταν επίσης ευπρόσβλητη από επιδρομές των Βεδουίνων  

από την Αραβία. Η πολιτική κατάσταση στη Συρία ήταν κατά τη διάρκεια του 19ου 

αιώνα ασταθής εξαιτίας των διενέξεων μεταξύ τριών γεωπολιτικών δυνάμεων: του 

Ιράκ, της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Ο Λίβανος ήταν πάντα το σκαλοπάτι των 

δυτικών δυνάμεων, που υποβοηθούσε την ανάμιξή τους στις υποθέσεις της 

εσωτερικής ενδοχώρας. Μπορούμε να δικαιολογήσουμε έτσι τα πολλά 

πραξικοπήματα στη Συρία, κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 1949 έως το 

1970 (Al Arabiya, 2014). Κάθε πραξικόπημα, από αυτό του Στρατηγού Χόσνι Ζαίμ 

το 1949, έως αυτό του Χαφέζ  Αλ Άσαντ το 1970, είχαν ως στόχο να καταλάβουν 

τη Δαμασκό. Οι πιθανότητες κάθε δικτάτορα να διατηρήσει την εξουσία του, 

εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά του να ελέγχει τη μητροπολιτική 

πόλη.   

 H Δαμασκός έχει παίξει ανέκαθεν ηγετικό ρόλο στη Μ. Ανατολή 

(Ηuffingtonpost, 2015), καθόσον ήταν μια σημαντική εμπορική πόλη 

διαδραματίζοντας σπουδαίο ρόλο στο εμπόριο της εποχής. Κατά τη διάρκεια της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας (1516-1916), η πόλη ήταν η είσοδος της 

Μεγαλοπρεπούς Πύλης στις αραβικές της επαρχίες. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας 

της η Δαμασκός πάντα βρισκόταν σε καλύτερη θέση από την αγροτική ενδοχώρα 

εξαιτίας της ικανότητάς της να μονοπωλεί τις διοικητικές, δικαστικές και εμπορικές 

υπηρεσίες. Αγροτικές νομάδες προσέρχονταν στην πόλη για τα προϊόντα τους, 

ενώ τα χωριά βασίζονταν στην προστασία της και στην παροχή οικονομικών και 

κοινωνικών υπηρεσιών της. Ο σημαντικός αυτός ρόλος διευρύνθηκε όταν η 

Δαμασκός έγινε η πρωτεύουσα της Συρίας και τελικά μια κοσμοπολίτικη πόλη. 

Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα η πόλη άρχισε να εκσυγχρονίζεται, δίδοντας χώρο 
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στην εμφάνιση του αραβικού εθνικισμού. Πολλοί Άραβες εθνικιστές (P.Khoury, 

1983,1) ξεπήδησαν από μια και μόνο κοινωνική τάξη που είναι η τάξη 

γραφειοκρατών γαιοκτημόνων, που άρχισε να δημιουργείται στα τέλη του 19ου 

αιώνα.    

Συρία: Ένα τεμαχισμένο κράτος 
 
 Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Α’ ΠΠ) τελείωσε με την ήττα της Γερμανίας, 

Αυστρίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη τελευταία να χάνει όλες τις 

αραβικές της επαρχίες. Οι νικήτριες δυνάμεις Μ. Βρετανία και Γαλλία, σύμφωνα με 

τη συμφωνία των Σάικς και Πικότ (1916), χώρισαν τις πρώην αραβικές επαρχίες: η 

Συρία και ο Λίβανος τέθηκαν υπό Γαλλική αποικιακή κυριαρχία, ενώ το Ιράκ, 

Ιορδανία και Παλαιστίνη τέθηκαν υπό αγγλική κυριαρχία (Jewishvirtuallibrary, 

2008). H γαλλική αποικιακή πολιτική βασίζονταν σε προκαταλήψεις έναντι των 

χριστιανών, ειδικότερα των Μαρωνιτών στο Λίβανο και των καθολικών και 

Αλεβιτών στη μετα- Οθωμανική Συρία. Επίσης οι Γάλλοι αντιλαμβάνονταν τη Συρία, 

ως μια κατακερματισμένη κοινωνία μεταξύ εθνικών, φυλετικών, φανατικών και 

τοπικών γραμμών. Συνεπώς, δημιούργησαν το κράτος των Δρούζων στο νότιο 

μέρος της Συρίας, το Αλεβιτικό κράτος στα δυτικά, το σουνιτικό κράτος στη 

Δαμασκό και ένα ακόμη κράτος στο Χαλέπι. Αυτή η πολιτική του διαίρει και 

βασίλευε (Η. Κουσκουβέλης, 2010, 218), εξυπηρετούσε τα γαλλικά συμφέροντα 

και σχέδια στην περιοχή και εγκαινίασε μια νέα εποχή στην ιστορία της Συρίας 

(Μ.Province, 2005, 17). O αγώνας κατά των Γάλλων ξεκίνησε κυρίως από την ελίτ 

της Δαμασκού, μπόρεσε να επανενώσει τη Συρία σε ένα κράτος, κάτι το οποίο 

οδήγησε τη Συρία στην πλήρη ανεξαρτησία της το 1946. 

 Το νέο κράτος βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στον ηγετικό ρόλο της 

Δαμασκού, και ήταν υποκείμενο στην επιρροή των τριών ανταγωνιστικών 

γειτονικών περιφερειακών δυνάμεων: του Ιράκ, της Τουρκίας και της Αιγύπτου 

(Νationsonline, 2012). Το βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας, το οποίο 

περιλάμβανε την Αλ Χασάκα, το Αλ Καμίσι μέχρι το Αλ Μουκαρνάλ και τα 

ανατολικά τμήματα του Ευφράτη ποταμού, ήταν παραδοσιακά υπό την επιρροή 

του Ιράκ. Το Χαλέπι διατηρούσε ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με τη Μ. Ανατολή, 

οι οποίες καταστράφηκαν με τη δημιουργία της γαλλικής Συρίας και συνεπώς 

ευνόησε μια ανοικτή σχέση με την Τουρκία. Παρόλ’ αυτά η Τουρκία του Κεμάλ 



 5 

Ατατούρκ εγκατέλειψε το Χαλέπι και στράφηκε προς τη Δύση. Οι Αλεβίτες της 

παραλιακής περιοχής είχαν στενούς δεσμούς με τους Αλεβίτες της Μ. Ανατολής, οι 

οποίοι ήταν περίπου 15 εκατομμύρια. Στη νότια Συρία οι Δρούζοι είχαν στενές 

σχέσεις με το Βασίλειο του Χασιμίτ, βασισμένες στα παραδοσιακά οικονομικά 

συμφέροντα με τις φυλές της Ιορδανίας. Από την άλλη πλευρά, η σουνιτική 

πλειοψηφία φθονούσε τη σχέση των Δρούζων με την Ιορδανία, καθόσον η 

τελευταία λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος για τη διατήρηση καλών σχέσεων με 

τον Αραβικό κόσμο. Η ανώτερη κοινωνική τάξη της Δαμασκού ανέπτυξε μια πολύ 

καλή συνεργασία με την εμπορική ελίτ της Βηρυτού, την ίδια στιγμή που η μεσαία 

εμπορική τάξη, φανερά ενοχλημένη από τους διακανονισμούς της Γαλλίας στην 

περιοχή του Λεβάντε, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της έναντι της γαλλικής πολιτικής 

στη Συρία και στράφηκε προς τον αραβικό εθνικισμό. Επιπλέον, οι ασαφείς 

ιστορικές πορείες των συριακών περιοχών και φυλών, δε βοήθησε στη δημιουργία 

ενός συνεκτικού εθνικού δεσμού, κάτι το οποίο τελικά θα οδηγούσε σε ένα εθνικό 

σταθερό κράτος. Δηλαδή η τελική διαμόρφωση των συνόρων ως απόρροια της 

αποικιοκρατίας, δημιούργησε εθνικό κράτος με την έννοια της λογικής, αλλά σε 

καμία περίπτωση δε δημιούργησε έθνη (Β. Τibi, 1981, 19).     

 Ο αραβικός εθνικισμός εξυπηρετούσε τη δημιουργία μιας κοινής ταυτότητας 

για τους Σύριους, προσπερνώντας τις φυλετικές και τοπικές υποταυτότητες, ενώ 

ταυτόχρονα ικανοποιούσε την τάση συγκεκριμένων περιοχών για να συνδεθούν με 

τα γειτονικά γεωπολιτικά τους κέντρα. Ο παναραβισμός έγινε εξαιρετικά 

σημαντικός για την επιβίωση της Συρίας, εξυπηρετούσε ως πολλαπλασιαστής 

αυτής της ιδεολογίας, ενώ θεωρούσε ότι τα εθνικά σύνορα ήταν προσωρινά μέχρι 

την επίτευξη της αραβικής ενότητας. Αυτός ακριβώς ήταν και ο ουσιαστικός λόγος 

για τη δυσκολία που είχαν οι Σύριοι Εθνικιστές να κατανοήσουν και να δεχτούν 

τεχνητά εθνικά σύνορα. (D. Hopwood, 1988, 77). Αυτό ακριβώς είναι επίσης 

ξεκάθαρο και στο συριακό Σύνταγμα, το οποίο επέβαλε τη νομιμότητα 

οποιασδήποτε κυβέρνησης επιδιώκει την αραβική ενότητα (Voltairenet, 2012). 

Συνεπώς, ο κύριος στόχος της Συρίας υπερβαίνει τα τεχνητά σύνορα και οι Σύριοι 

επιθυμούν να εκπληρώσουν το καθήκον τους έναντι των αράβων αδελφών τους, 

που είναι η υπεράσπιση του Αραβικού έθνους έναντι της ξένης επιθετικότητας (Α. 

Drysdale, Alasdair – R. Hinnebusch, 1991, 54). 
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΑΦΕΖ ΑΛ ΑΣΑΝΤ 
 
Γενικά 

 Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, έλαβε χώρα ένας αυξανόμενος 

ανταγωνισμός μεταξύ Αιγύπτου και Ιράκ για τον έλεγχο της Συρίας. Αυτό έγινε 

εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας που επικρατούσε στη Συρία πριν τη 

διακυβέρνηση Άσαντ, ο οποίος έγινε ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της χώρας το 

Νοέμβριο του 1970 (M. Fisher, 2016). Με την ανάληψη της εξουσίας, έπρεπε να 

διαχειριστεί έναν διφορούμενο κοινωνικοπολιτικό χάρτη, ο οποίος είχε ποικίλες 

επιπτώσεις στη διαμόρφωση της συριακής κοινωνίας. Η Συρία ήταν μια αγροτική 

χώρα στο μεγαλύτερο μέρος της, ενώ ο αστικός πληθυσμός ήταν συγκεντρωμένος 

στη Δαμασκό και το Χαλέπι. Τα αστικά κέντρα έλεγχαν τη γραμμή από την Ντεράα 

στα νότια του Χαλεπίου μέχρι το βόρειο τμήμα της χώρας, χωρίζοντας τη χώρα 

μεταξύ μιας περιοχής χωρικών στην ύπαιθρο στα δυτικά και τα παράλια, και της 

υπαίθρου η οποία κατοικούνταν από Βεδουίνους στα ανατολικά. Κάθε πολιτικό 

σύστημα για να διασφαλίσει τη σταθερότητά του θα έπρεπε να στενέψει τον κλοιό 

στην πόλη της Δαμασκού, ώστε να ελέγξει το κέντρο της Συρίας και να 

χρησιμοποιήσει τη μητροπολιτική πόλη ως βάση για την εγκατάσταση μιας 

ακριβούς ισορροπίας μεταξύ αυτών των γεωπολιτικών και δημογραφικών 

διαφοροποιήσεων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη φυλετικές, ομολογιακές και εθνικές 

μεταβλητές.  

Το Καθεστώς: Κόμμα Μπάαθ 

Αρχικά το καθεστώς Μπάαθ στη Συρία (H. Darwisheh, 2001, 2) 

δημιούργησε την πολιτική του επιρροή σε μαζική αγροτική κινητοποίηση 

εφαρμόζοντας δραστικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό που ήταν 

χαρακτηριστικό του Μπααθικού κόμματος ήταν ο χαρακτήρας της άρχουσας τάξης: 

μια νέα ελίτ βασισμένη στην αγροτική τάξη, αντικατέστησε την αστική τάξη της 

Δαμασκού και του Χαλεπίου, που αντιπροσώπευε το παλαιό καθεστώς. Για την 

κύρια βάση υποστήριξής του στρατολόγησε ανθρώπους εκτός του συστήματος, 

όπως επαγγελματίες αγρότες, δάσκαλους, γιατρούς, σπουδαστές και μειονότητες. 

Η ιδεολογία του καθεστώτος βασίζονταν στην εκκοσμιίκευση, σοσιαλισμό, Αραβικό 

εθνικισμό και Παναραβισμό και υποσχόταν ίση κατανομή εισοδήματος και  μείωση 
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ανισοτήτων μεταξύ της περιφέρειας και του κέντρου και μεταξύ φτωχών και 

πλούσιων.     

 Με την ανακατανομή εξουσίας και πόρων στις αγροτικές κοινότητες, το 

καθεστώς διέλυσε την εξουσία της παλαιάς ελίτ και περιόρισε σημαντικά τον 

έλεγχό τους στη γη και στην ελεύθερη αγορά. Αυτό εξελίχθηκε περαιτέρω σε μια 

κοινωνική μεταρρύθμιση η οποία αντικατέστησε τις καπιταλιστικές και 

φεουδαρχικές σχέσεις παραγωγής στην ύπαιθρο με μεταρρυθμίσεις που 

αφορούσαν στη διανομή γης, αναδιανομές δημοσίων χώρων και άλλες μορφές 

συνεργατικών και συλλογικών οργανισμών στους αγροτικούς πληθυσμούς. 

(Harvard Divinity School, 2017). Η υπόσχεση της ισοπολιτείας μέσω μιας 

εκσυγχρονισμένης αγροτικής επανάστασης, είχε ως αποτέλεσμα τον πυλώνα στον 

οποίο το κόμμα Μπάαθ νομιμοποίησε τη διακυβέρνησή του και θεσμοποίησε τη 

διασύνδεση του κράτους με τους χωρικούς, αγρότες και την εργατική τάξη. 

Επιπλέον, η κρατικοποίηση της βιομηχανίας και του εμπορίου μετέτρεψε την 

εξουσία και τις κοινωνικές δομές, θέτοντας την οικονομία πλήρως υπό κρατικό 

έλεγχο. Ακολουθώντας έναν μη καπιταλιστικό δρόμο προς την ανάπτυξη, η Συρία 

με το καθεστώς Μπάαθ, εγκαθίδρυσε μια προνομιακή σχέση με το κομμουνιστικό 

μπλόκ.      

 Η σχεδιασμένη πορεία των ριζικών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, 

ακολούθησε διαφορετικό δρόμο μετά την αποφασιστική ήττα της Συρίας στον 

Αραβοισραηλινό πόλεμο τον Ιούνιο του 1967 (Αljazeera, 2017) και την 

προσάρτηση και κατοχή των Υψωμάτων του Γκολάν από το Ισραήλ. Η ήττα 

σηματοδότησε ένα σχίσμα στο κόμμα του Μπάαθ: Μεταρρυθμιστές με ηγέτη το 

Χαφέζ Αλ Άσαντ διαφοροποιήθηκαν από τους ριζοσπάστες του Σαλάχ Τζαντίντ, 

(Ιndependent, 1993) σε ότι αφορούσε τη διαχείριση των συνεπειών του πολέμου. 

Η μεταρρυθμιστική πλευρά, η οποία είχε δυνατή στρατιωτική βάση, πίστευε ότι η 

ριζοσπαστική πλευρά υπονόμευε την εθνική ενότητα, απομόνωσε τη Συρία σε 

περιφερειακό επίπεδο και προκάλεσε τη στρατιωτική κλιμάκωση και ένταση με το 

Ισραήλ και τη Δύση. Επιπλέον το πραξικόπημα του Άσαντ το 1970, 

επονομαζόμενο και ως «Διορθωτική Κίνηση», (Revolvy, 2017) απομάκρυνε τους 

ριζοσπαστικούς από θέσεις «κλειδιά» στο κόμμα και σε κρατικούς οργανισμούς, 

εφαρμόζοντας απερίσπαστο το πρόγραμμά του. Μετριοπαθές και λιγότερο 

ιδεολογικό το στρατόπεδο του Άσαντ άνοιξε το δρόμο για νέες περιφερειακές, 
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οικονομικές και πολιτικές αλλαγές που σταθεροποίησαν τη διακυβέρνηση του 

Άσαντ και εμπόδισαν την επανάληψη στρατιωτικών πραξικοπημάτων και τους 

πολέμους με το Ισραήλ.        

 Επιπροσθέτως, η δημιουργία της βάσης του κόμματος σε αγροτικές 

περιοχές και στα χωριά της υπαίθρου, σηματοδότησε μια ριζοσπαστική αλλαγή 

στους συσχετισμούς δυνάμεων στη Συρία (Η. Batatu, 1999, 53) και ώθησε τους 

σουνίτες εμπόρους και τους ισλαμιστές σύμμάχους τους να συνεχίσουν να 

μάχονται για την επανάκτηση της χαμένης τους δύναμης. Παρόλο που ο Χαφέζ Αλ 

Άσαντ δημιούργησε συμμαχίες για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα του 

καθεστώτος, η αντίσταση των Ισλαμιστών και σουνιτών εμπόρων δεν 

αποδυναμώθηκε. Πράγματι, στα τέλη της δεκαετίας του ΄70 και αρχές του΄80, το 

Μπααθικό καθεστώς αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη πρόκληση από τη Συριακή 

Μουσουλμανική Αδελφότητα στη Χάμα το 1982 (D.Conduit, 2016, 73-87). Περίπου 

10.000 μέλη της αδελφότητας σκοτώθηκαν και τα υπόλοιπα μέλη εξορίστηκαν ή 

φυλακίσθηκαν.   

 Μετά τη Χάμα, το καθεστώς επεδίωξε μια πολιτική συμφιλίωσης έναντι των 

υπολοίπων ισλαμικών ομάδων και των συμμάχων τους. Αυτές οι πολιτικές είχαν 

ως αποτέλεσμα στην αύξηση της εκπροσώπησης διαφόρων σεχτών στο ίδιο το 

κράτος. Την ίδια στιγμή, το καθεστώς έχτισε περίπου 8.000 τζαμιά κατά τη 

διάρκεια των δεκαετιών ΄70,΄80 και΄90, εγκαθιδρύοντας περίπου 24 ινστιτούτα 

Ισλαμικής ανώτερης εκπαίδευσης και αναπτύσσοντας περίπου 600 επίσημα 

θρησκευτικά ιδρύματα σε όλη τη συριακή επικράτεια και τις πόλεις, για να 

αντικαταστήσουν αυτά που είχαν χρησιμοποιηθεί από τη Μουσουλμανική 

αδελφότητα για στρατολόγηση (L. Khatib,  2011, 90). Ένα από τα ποιο επιφανή 

ιδρύματα που δημιουργήθηκαν από το καθεστώς ήταν το Ίδρυμα για την 

Ανάμνηση του Κορανίου, το οποίο είχε 120 παραρτήματα σχεδόν σε όλες τις 

συριακές πόλεις και το οποίο είχε ως διευθυντή τον Μουφτή Μοχάμεντ Κουφτάρο 

(Alaboutislam, 2008). Εξαιτίας της απουσίας άλλων μορφών πολιτικού 

φιλελευθερισμού, οι ισλαμιστικές ομάδες ήταν οι μοναδικές που επωφελήθηκαν 

από την τότε πολιτική του κράτους. Ενώ οι σχέσεις μεταξύ του κράτους και της 

αντιπολίτευσης διατηρήθηκαν φιλικές κατά τη δεκαετία του ΄80, μετά τη δεκαετία 

του ΄90, οι έριδες επανεμφανίσθηκαν. Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και μετά 
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την απώλεια των εμπορικών της εταίρων, η Συρία αναγκάσθηκε να προχωρήσει 

σε ένα δρόμο οικονομικής απελευθέρωσης. Αυτό σηματοδότησε την αρχή της 

κρίσης για το κόμμα Μπάαθ, κάτι το οποίο έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης με 

επιτυχημένο τρόπο από την Ισλαμική αντιπολίτευση τις επόμενες δεκαετίες.   

Περιφερειακές Εξελίξεις κατά τη Δεκαετία ΄70 και ΄80 

 Ο Άσαντ πίστευε ότι ο αραβοϊσραηλινός πόλεμος του 1973 θα βελτίωνε την 

περιφερειακή κατάσταση της Συρίας και ότι θα οδηγούσε σε διαπραγματεύσεις με 

το Ισραήλ για να επανακτήσει τα Υψώματα του Γκολάν και να δώσει τέλος στην 

αραβοϊσραηλινή έριδα με ολιστικό τρόπο (Major Μ.Jordan, 1997). O Αιγύπτιος 

πρόεδρος Ανουάρ Σαντάτ είχε θέσει τους ίδιους στόχους, κάτι το οποίο τον έκανε 

να συντονίσει τις προσπάθειές του με τον Άσαντ για την κήρυξη πολέμου κατά του 

Ισραήλ. Ο πόλεμος τελείωσε με περιορισμένες στρατιωτικές επιτυχίες για τον 

αραβικό στρατό, διότι ο Σαντάτ αποφάσισε ξαφνικά να σταματήσει την επίθεση. To 

Ισραήλ βρήκε την ευκαιρία και εστίασε τις στρατιωτικές του προσπάθειες στη 

Συρία. Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν τελικά σε μονόπλευρες ειρηνικές 

διαπραγματεύσεις μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ. To 1979 η Αίγυπτος υπέγραψε τη 

συμφωνία Camp David με το Ισραήλ, κάτι το οποίο αποδυνάμωσε τη Συρία 

(Μ.Makram-Ebeid, S.Shamir, 1998).  

 Το 1975 εμφύλιος πόλεμος ξέσπασε στο Λίβανο (Αlaraby, 2015) και δύο 

χρόνια αργότερα το καθεστώς Άσαντ παρενέβη με το πρόσχημα τερματισμού του 

υπόψη πολέμου. Συνεπώς, αυτή η πολιτική του ήταν μερικώς επιτυχής σε ότι 

αφορά την επέκταση της επιρροής του στη γειτονική χώρα, αλλά δεν μπόρεσε 

τελικά να επιβάλλει την καθοδήγησή του στο PLO και την Ιορδανία. Μέχρι το τέλος 

του εμφυλίου πολέμου (1975-1990) ο Άσαντ μπόρεσε να καταστήσει τη Συρία, ως 

τη χώρα που θα διαδραματίζει τον σπουδαιότερο ρόλο στην περίπτωση του 

Λιβάνου. Η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτήν την κατεύθυνση προήλθε από το 

Ισραήλ το 1982, όταν ο Ισραηλινός στρατός εισέβαλε στο Νότιο Λίβανο και τελικά 

έφθασε στη Βηρυτό. Ως αποτέλεσμα αυτής της εισβολής, ο σύμμαχος του Ισραήλ 

και διοικητής των ενόπλων δυνάμεων Μπασίρ Τζεμαγιέλ έγινε πρόεδρος. (The 

New York Times, 1982). Τρεις εβδομάδες μετά την εκλογή του, ο Μπασίρ 

δολοφονήθηκε και τον διαδέχθηκε ο αδελφός του Αμίν. Παρά το σφοδρό χτύπημα 
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που δέχτηκε η Συρία, μπόρεσε το 1984 να αντιστρέψει την κατάσταση υπέρ της, 

με την υποστήριξη της αντιπολίτευσης του Τζεμαγιέλ.    

 Το 1985 μια ριζική αλλαγή έλαβε χώρα στη Σοβιετκή Ένωση: η άφιξη του 

Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στην εξουσία σήμαινε τελικά και το πρώτο βήμα για την 

τελική κατάρρευση του σοσιαλιστικού μπλόκ και της Σοβιετικής Ένωσης το 1991. 

Οι ΗΠΑ εκμεταλλεύθηκαν την ευκαιρία και επέβαλλαν την επιρροή τους στις χώρες 

της Μ. Ανατολής, πλούσιες σε κοιτάσματα πετρελαίου. Το Ιράκ στάθηκε ως 

εμπόδιο στα σχέδια των ΗΠΑ, η οποία είχε ως στόχο να το αποδυναμώσει, κάτι 

τελικά το οποίο κατόρθωσε κατά τη διάρκεια του δεύτερου Πολέμου του Κόλπου, 

όταν το Ιράκ εισέβαλε στο Κουβέιτ (Αύγουστος 1990-Φεβρουάριος 1991) 

(Αljazeera, 2015). Επιπλέον, η επιβολή της αμερικανικής ηγεμονίας στην περιοχή, 

θα μπορούσε κατά τον καλύτερο τρόπο να εμποδίσει τη δημιουργία Ευρασιατικού 

συνασπισμού, περιθωριοποιώντας έτσι τις ΗΠΑ και διακόπτοντας τα σχέδιά της να 

γίνει η μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου.  

 Επίσης, η Ευρασία αποτελεί το κλειδί για τον έλεγχο της υφηλίου και η 

μεγάλη μάχη για παγκόσμια επικράτηση θα περιφέρεται πάντα γύρω από αυτή (Ζ. 

Βrzezinski, 1991,12). Συνεπώς, η εγκαθίδρυση της αμερικανικής ηγεμονίας στη Μ. 

Ανατολή θα σήμαινε το διαχωρισμό της Ευρώπης από την Αφρική και τη 

δημιουργία ρήγματος μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Επίσης θα δημιουργούσε ένα 

αξεπέραστο εμπόδιο στη Ρωσία, σε ότι αφορά τις βλέψεις της για πρόσβαση στον 

Περσικό Κόλπο και τον Ινδικό Ωκεανό, εμποδίζοντας ταυτόχρονα την πρόσβαση 

της Κίνας στη Αφρική. Επιπλέον, ελέγχοντας το ευρωπαϊκό τμήμα της Ευρασίας 

με το πετρέλαιο και την ασφάλεια, θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ουάσιγκτον να 

ελέγξει την Αφρική, ενώ παράλληλα ο οικονομικός έλεγχος της Ρωσίας θα 

διευκόλυνε τον έλεγχο της Ασίας και επιπλέον της Ωκεανίας, των Ινδικών και 

Ειρηνικών Ωκεανών και των Βόρειου και Νότιου Πόλων  (Ζ. Βrzezinski, 1991, 22). 

 Οι Άραβες γνώριζαν καλά τις σοβαρές επιπτώσεις της κατάρρευσης της 

Σοβιετικής Ένωσης σε αυτούς. Αυτές οι αλλαγές σε διεθνές επίπεδο ανάγκασαν 

τον Άσαντ να ανησυχεί για τη Συρία και τον έπεισαν ότι οι Αμερικανοί θα 

μπορούσαν να κυριαρχήσουν στον κόσμο την επόμενη δεκαετία, ενθαρρύνοντάς 

τον να βελτιώσει τις σχέσεις του μαζί τους (Ι. Karawan, 1994, 434). Αυτός ήταν και 

ο λόγος για τον οποίο συμμετείχε στο διεθνή συνασπισμό για την απελευθέρωση 
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του Κουβέιτ το 1991. Η Συρία ήλπιζε ότι η στάση της θα συνέβαλε στη συνεργασία 

με τις ΗΠΑ στη Μ. Ανατολή, και την απομάκρυνσή της από τη μαύρη λίστα των 

ΗΠΑ, κάτι το οποίο θα της επέτρεπε να κερδίσει οικονομική βοήθεια και να 

διευκολύνει τη μεταφορά της τεχνολογίας των ΗΠΑ σε αυτή. Η Συρία έλαβε 2 δις 

δολάρια από τη Σαουδική Αραβία και σύναψε συμμαχία με την Αίγυπτο και τα 

Κράτη του Κόλπου (Διακήρυξη της Δαμασκού) (Α.Ayalon,1993,163). Επιπλέον, η 

αρμονία στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, της επέτρεψε να εκτοπίσει τον επαναστάτη 

Στρατηγό Μισέλ Αούν στο Λίβανο και να επιβάλλει μια διευθέτηση γνωστή ως 

Συμφωνία Ταίφ (Accord, 2012).  

 Τελικά, η Συρία δεν αντιτάχθηκε στην ειρηνική διαδικασία με το τέλος της 

Αραβοισραηλινής διένεξης και με την ενσωμάτωση του Ισραήλ στην Αραβική 

περιφέρεια. Αυτές οι ειρηνικές συνομιλίες, άνοιξαν το δρόμο για τη σύναψη 

ειρηνικής συμφωνίας μεταξύ του PLO και του Ισραήλ το 1993 (Τhe New York 

Times, 1993) και μεταξύ του τελευταίου και του Ισραήλ το 1994, αλλά απέτυχε 

στην εγκαθίδρυση ειρήνης μεταξύ Συρίας και Ισραήλ. 

Η Σταθεροποίηση της Εξουσίας και Επιτεύγματα    

 Με την ανάληψη της εξουσίας, ο Χαφέζ Αλ Ασαντ (Τhe Guardian, 2000) 

προσπάθησε να ισχυροποιήσει το καθεστώς του και να διασφαλίσει την 

ανθεκτικότητά του. Αυτό περιέλαβε τη χρησιμοποίηση του πολιτικού του κόμματος 

ως επέκταση του καθεστώτος. Έθεσε σε ισχύ ένα τέτοιο σύστημα στο οποίο η 

εξουσία μοιράζονταν μεταξύ πολλαπλών θεσμών. Αυτή η στρατηγική μπορεί να 

γίνει αντιληπτή μέσα από την ενδυνάμωση του κυβερνώντος κόμματος. Το κόμμα 

Μπάαθ, είχε ως αποστολή να προστατεύσει το κράτος από την καταστροφή του 

εθνικού πολέμου ενώνοντας το λαό σε μια παναραβική ταυτότητα και του δόθηκε 

ανεξάρτητος επίσημος ρόλος στην πολιτική σκηνή. Αυτό ακριβώς αποδεικνύει τη 

σημασία που έχει η εγχώρια διαμάχη στο να καθορίσει τις στρατηγικές πολιτικής 

που χρησιμοποιεί ένα απολυταρχικό καθεστώς.  

 Ο Άσαντ χρησιμοποίησε το κόμμα του για να επεκτείνει την εξουσία του 

προσωπικού του καθεστώτος (The New York Times, 2000). Αυτό που κυρίως 

έκανε ήταν ότι θόλωσε τις γραμμές μεταξύ του κόμματος και της κυβέρνησης, 

χρησιμοποιώντας το κόμμα του ως εργαλείο της προεδρίας του. Επίσης 
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προσπάθησε να διασφαλίσει την περιορισμένη εξουσία του κόμματός του, κάτι το 

οποίο χρησιμοποίησε ως εργαλείο στις πρώτες μέρες της σύστασής του. Αυτό 

βοήθησε στο να μην είναι το κόμμα του ποιο ισχυρό από το γραφείο της 

προεδρίας του. Επίσης διασφάλισε να μην έχει κανένα ρόλο στην εσωτερική 

ασφάλεια ή στην αφοσίωση του στρατού. Επιπλέον διασφάλισε ότι η δομή η οποία 

δημιουργήθηκε για την ασφάλεια και προστασία των Αλαουιτών, βρισκόταν μέσα 

στη δομή του πολιτικού συστήματος.  

 Είναι πασιφανές ότι η ταυτότητα είναι ένα εργαλείο που μπορεί να καθορίσει 

τη δομή του καθεστώτος, ενώ η επιλογή των ανθρώπων για επάνδρωση 

διαφόρων κυβερνητικών θέσεων γίνεται με βάση τις θρησκευτικές τους καταβολές, 

ώστε να είναι εξασφαλισμένη η αφοσίωσή τους στο καθεστώς. Η αιρετική φύση 

του καθεστώτος, αποδεικνύονταν από το γεγονός ότι το σύστημα ασφαλείας ήταν 

κυρίως Αλαουιτικό, ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη υποστήριξη του καθεστώτος 

Άσαντ (J.Holliday, 2013, 9-29). Το συριακό καθεστώς εφάρμοσε αρκετές μεθόδους 

για να διασφαλίσει την επιβίωσή του, εκ των οποίων η ποιο σημαντική ήταν η 

προσκόλληση μεγάλου αριθμού Αλαουιτών στην κυβέρνηση, επανδρώνοντας τις 

ένοπλες δυνάμεις. Με αυτό τον τρόπο δόθηκε έμφαση στην προσκόλληση στη 

σέκτα των Αλαουιτών, με απώτερο στόχο την επιβίωση του καθεστώτος.  

 Το τελευταίο θυμίζει έντονα την τακτική της γαλλικής διακυβέρνησης, 

σύμφωνα με την οποία επιλέγηκαν οι μειονότητες ως μέλη του στρατού, για να 

καταστείλουν τους επαναστάτες (P. Khoury, 1987, 81). Αυτή είναι μια πολιτική 

απόφαση η οποία χρησιμοποιεί την κρίση ταυτότητας μέσω της μεροληψίας. 

Παρόλο που αυτό μπορεί να είναι ένα εργαλείο για διασφάλιση της απολυταρχικής 

ανθεκτικότητας της πολιτικής ελίτ, αυτό που πραγματικά κάνει είναι ότι δημιουργεί 

αιρετικά σχίσματα μέσα στην κοινωνία. Το γεγονός ότι το κράτος είναι στενά 

συνδεδεμένο με μια αιρετική σέκτα, ο θυμός και η οργή του λαού κατευθύνεται 

εναντίον αυτής της σέκτας, η οποία φαίνεται ως η ταυτότητα που ελέγχει το 

σύστημα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει εθνική βία, υποκινούμενη από αίσθημα 

θυμού και αδικίας.  

 Ο Χαφέζ Αλ-Άσαντ, δούλεψε σε αρκετά μέτωπα για ενώσει τους 

ανθρώπους σε μια κοινή ταυτότητα και να αποτρέψει τον εθνικό διχασμό (P.Seale, 

1988, 45). Αυτό κυρίως το πέτυχε με τον έλεγχο των διαφόρων εθνοτήτων, ώστε ο 
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λαός να μπορέσει να ξεπεράσει τις διαφορές που τον χωρίζει και να επικεντρωθεί 

στην αφοσίωσή του στο κράτος. Η υπόψη πολιτική ανήκει στην Μπααθική 

ιδεολογία, η οποία εξαρχής υποστηρίζει την ιδέα της ισότητας μεταξύ των μελών 

της κοινωνίας, προσπερνώντας την εκάστοτε ατομική ταυτότητα. Το καθεστώς του 

Άσαντ πίστευε σθεναρά στην ιδέα του Αραβικού εθνικισμού, ο οποίος αναφέρεται 

σε ένα ευρύτερο Αραβικό κράτος και περιπλέκει το θέμα των τεχνητών συνόρων. 

 Η ταυτότητα σε ένα κράτος όπως η Συρία είναι βασικό ως πολιτικό εργαλείο. 

Εκπροσωπεί δυναμικά μέσα των εθνικών ελίτ για να ενώσει τους πολίτες σε μια 

συγκεκριμένη εδαφικά πολιτική κοινότητα ώστε να κερδίσει την αποδοχή της 

πολιτικής ηγεσίας (Ν.Pratt, 2005, 80). Ο Άσαντ εφάρμοσε πολλές τακτικές για να 

κερδίσει την αφοσίωση των πολιτών, θεσμοποιώντας την εθνική ταυτότητα. Το 

κόμμα Μπάαθ, αντιπροσωπεύει κατά τον καλύτερο τρόπο, το πώς η ταυτότητα 

μπορεί να θεσμοποιηθεί, καθόσον το ίδιο το κόμμα υποστηρίζει μια ενοποιημένη 

ταυτότητα. Η αντίληψη της ενοποιημένης ταυτότητας είναι βασική για ένα κράτος 

σαν τη Συρία, διότι καθορίζει τη δημιουργία ενός πολιτικού συστήματος με κεντρική 

εκτελεστική εξουσία. Επίσης, η χρησιμοποίηση της ταυτότητας μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα πολιτικό εργαλείο της άρχουσας ελίτ για να κερδίσει την 

υποστήριξη του λαού.   

Το καθεστώς Μπάαθ χρησιμοποίησε τα σύμβολα και τη ρητορική ως 

δυναμικά εργαλεία για να βοηθήσουν το συριακό λαό να κατανοήσει τι σημαίνει 

ταυτότητα (The Atlantic, 1993). Ο Άσαντ μπόρεσε να δημιουργήσει τη δική του 

εικόνα, ως μέρος της συριακής ταυτότητας. Όταν αυτά τα εργαλεία ελέγχονται από 

το κράτος, μπορούν να έχουν ένα δυναμικό αποτέλεσμα,  στον τρόπο με τον 

οποίο οι πολίτες προσδιορίζουν τον εαυτό τους, ενώ ταυτόχρονα τους κάνουν 

υπερήφανους που είναι πολίτες αυτού του κράτους. Ο Άσαντ κατάφερε να 

δημιουργήσει στους πολίτες την αίσθηση ότι ανήκουν στο συριακό κράτος και ότι 

πρέπει να ζουν ενωμένοι σε αυτό. Ήταν κοινή πρακτική, η χρησιμοποίηση 

μεγάλων θεαμάτων επίδειξης της συριακής ταυτότητας, κυρίως μέσω της τέχνης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν εικόνες με τη συριακή και παλαιστινιακή σημαία. 

Κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε την ενίσχυση της ιδέας της Αραβικής ενότητας και του 

Παναραβισμού. Άλλες εικόνες έδειχναν μόνο τον Άσαντ, ενώ άλλες προωθούνταν 

για να δείξουν τη μεγάλη αγάπη και αφοσίωση του κόσμου γι’ αυτόν.    
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 Η μακρά περίοδος της διακυβέρνησης Άσαντ, ήταν αποτέλεσμα της 

ικανότητός του να ασκήσει τον έλεγχο της πόλης της Δαμασκού με τη σύναψη 

συμμαχίας με την εμπορική της ελίτ, γνωρίζοντας τα οικονομικά της συμφέροντα 

διαχειριζόμενος μια τέτοια ισορροπία με μεγάλη αποτελεσματικότητα (Η. Batatu, 

1999, 208). Όταν ο Άσαντ αντιμετώπισε την αντιπολίτευση της Μουσουλμανικής 

Αδελφότητας μεταξύ 1975 και 1981, είχε ως στόχο να διατηρήσει την εμπορική ελίτ 

της Δαμασκού με το μέρος του, αυξάνοντας το μερίδιο των εισαγωγών της από 1 

δισεκατομμύριο συριακές λίρες το 1975 σε 3,63 δισεκατομμύρια συριακές λίρες το 

1976 και σε περίπου 4,17 δισεκατομμύρια συριακές λίρες το 1980. Ο Άσαντ 

έπρεπε επίσης να διασφαλίσει τη σταθερότητα του καθεστώτος του για να 

διατηρήσει τα συριακά εθνικά συμφέροντα  με την παρεμπόδιση ή τη μείωση 

περιφερειακών και εξωτερικών παρεμβάσεων στις συριακές εσωτερικές υποθέσεις. 

 Αυτή η σταθερότητα την οποία απολάμβαναν οι Σύριοι οδήγησε στη 

μεταμόρφωση της Συρίας σε μια περιφερειακή δύναμη για πρώτη φορά στη 

σύγχρονη ιστορία της.   (V. Perthes, 1995,  4). Στο περιφερειακό επίπεδο, ο Άσαντ 

κατόρθωσε να εξομαλύνει τις σχέσεις με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και 

την Αίγυπτο, οι οποίες είχαν χειροτερέψει τη δεκαετία του 1960, όταν ριζοσπαστικά 

μέλη απέκτησαν τον έλεγχο του κόμματος Μπάαθ. Η επαναπροσέγγιση με την 

Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο λειτούργησε ως προάγγελος για την έναρξη του 

πολέμου εναντίον του Ισραήλ, για την επανάκτηση των Υψωμάτων του Γκολάν 

που κατείχε το Ισραήλ από το 1967 και για την «εξεύρεση λύσης στο 

Παλαιστινιακό ζήτημα».   

 Τελικά, μέχρι το τέλος της θητείας του, ο Χαφέζ Αλ-Άσαντ είχε ως στόχο με 

την πολιτική του να ενώσει το συριακό λαό, βοηθώντας τον να παραμερίσει τις 

προσωπικές του διαφορές και να φθάσει σε κάποιο επίπεδο συνοχής. Μπόρεσε 

να ενώσει τους ανθρώπους πίσω από τον Παναραβισμό και το σοσιαλισμό και να 

διατηρήσει τους Αλαουίτες στην εξουσία, αναδεικνύοντας τη Συρία σε υπολογίσιμη 

δύναμη στην περιφέρεια.    
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ MΠΑΣΑΡ ΑΛ ΑΣΑΝΤ 
 
Διεθνείς και Περιφερειακές Εξελίξεις μετά το 2000 
 
 Οι  ΗΠΑ έπρεπε να πάρουν μια σειρά σημαντικών αποφάσεων, οι οποίες  

θα σταθεροποιούσαν μια και καλή την αδιαμφισβήτητη ηγεμονία τους. Ο πόλεμος 

στο Αφγανιστάν το Φθινόπωρο του 2001, ήταν μια ευκαιρία για τις ΗΠΑ να 

απεικονίσει στο μέγιστο βαθμό τη δυνατότητά της να ελέγξει τη Μ. Ανατολή. 

Επιπλέον, ο πόλεμος στο Ιράκ έδωσε την ευκαιρία στις ΗΠΑ να ελέγξει τις 

πετρελαϊκές προμήθειες. Από την άλλη, οι ΗΠΑ το επόμενο χρονικό διάστημα 

ανέτρεψαν το καθεστώς στο Ιράν και τη Συρία, ώστε να ελέγξει πλήρως τη Μ. 

Ανατολή. Ο σκοπός των επαναστάσεων στη Γεωργία και την Ουκρανία ήταν ο 

έλεγχος των πλευρών των «αμερικανικών συνόρων» στη Μ. Ανατολή.  

 Το Μάιο του 2000, το Ισραήλ αποσύρθηκε από το Ν. Λίβανο, κάτι το οποίο 

στέρησε από τη Λιβανική αντιπολίτευση το λόγο ύπαρξής της και άνοιξε το δρόμο 

για το ψήφισμα 1559 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το 

τελευταίο τα συριακά στρατεύματα θα έπρεπε να αποσυρθούν από το Λίβανο (US 

Department of State, 2004). Μερικούς μήνες μετά την αποχώρηση των 

Ισραηλινών στρατευμάτων, το Πατριαρχικό Συμβούλιο Μαρωνιτών, κάλεσε τη 

συριακή κυβέρνηση να αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο. Αυτό 

συνέπεσε με τις Λιβανέζικες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν σύμφωνα 

με τη Λιβανέζικη νομοθεσία και υποστηριζόμενες από τον πρώην πρωθυπουργό 

Ραφίκ Χαρίρι (Τhe New York Times, 2016) καθώς και τον Διοικητή των συριακών 

Υπηρεσιών Ασφαλείας στο Λίβανο Γαζί Κενάαν. Αυτή η νομοθεσία δημιούργησε 

τις προϋποθέσεις για  επίθεση εναντίον του Λιβανέζου προέδρου Εμίλ Λαχούντ 

και για τις προετοιμασίες που ο Χαφέζ Αλ Άσαντ , ο οποίος πέθανε λίγους μήνες 

πριν αυτές τις εκλογές, είχε διασφαλίσει για τη μεταβίβαση της εξουσίας στον υιό 

του Μπασάρ. Τον Ιούνιο του 2004, ο Γάλλος Πρόεδρος Ζακ Σιράκ και ο 

Αμερικανός πρόεδρος Τζώρτζ Μπούς, συμφώνησαν στο να μοιράσουν την 

επιρροή τους στη Μ. Ανατολή, κάτι το οποίο κατέληξε στο ψήφισμα 1559 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

 Ήταν ο Ραφίκ Χαρίρι ο οποίος δούλεψε σκληρά για την έκδοση του υπόψη 

ψηφίσμστος (United Nations, 2005). H Γαλλία είχε επιλέξει να μην αντιτίθεται στην 

πολιτική των ΗΠΑ, αλλά να βοηθήσει την αμερικανική πολιτική στη Μ. Ανατολή. 



 16 

Αυτό συνέβη, διότι όταν η Γαλλία αντιτάχθηκε στην εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 

2003, βασίσθηκε στην Ιρακινή αντίσταση για μερικούς μήνες, κάτι το οποίο θα 

έφερνε σε αμηχανία τις ΗΠΑ, η οποία θα αναγκάζονταν να ζητήσει τη βοήθεια της 

Γαλλίας ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει το λουτρό αίματος (Βιlgesam, 2014). 

Όμως οι Αμερικανοί κατάφεραν να ανατρέψουν το Σαντάμ Χουσείν μετά από τρεις 

εβδομάδες σκληρών μαχών και ο πρόεδρος Μπους κατάφερε να απομονώσει τον 

πρόεδρο Σιράκ στη διεθνή αρένα (Βrookings, 2015).  

 Αυτό που πραγματικά βοήθησε το Σιράκ ήταν η αύξηση της Ιρακινής 

αντίστασης έναντι της αμερικανικής κατοχής, κάτι το οποίο ανάγκασε τις ΗΠΑ να 

ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας σε μια προσπάθεια να διευρύνει τη διεθνή 

υποστήριξη στους Αμερικανούς στο Ιράκ. Οι ΗΠΑ πείστηκαν ότι θα μπορούσαν να 

επωφεληθούν από τη Γαλλία με το να τη συμπεριλάβει στα σχέδιά της, ως 

αντάλλαγμα για παροχή της γαλλικής επιρροής στη Συρία και το Λίβανο. Ο Σιράκ 

είχε υποστηρίξει τον Μπασάρ Αλ Άσαντ να ανέβει στην εξουσία το 2000, 

πιστεύοντας ότι ο τελευταίος θα ενεργεί υπό την καθοδήγησή του και ότι θα 

μπορούσε να τον πείσει να αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο (Μiddle 

East Forum, 2005). Η αντίδραση της Συρίας στο ψήφισμα 1559 του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ, ήταν η παράταση της προεδρίας του συμμάχου της Εμίλ 

Λαχούντ για τρία επιπλέον έτη, και η αντικατάσταση του Χαρίρι από άλλο σουνίτη 

σύμμαχο τον Ομάρ Καράμι στη θέση του πρωθυπουργού. Το Φεβρουάριο του 

2005, δολοφονήθηκε ο Χαρίρι και η Δύση κατηγόρησε τη Συρία γι΄ αυτή την 

ενέργεια (The Guardian, 2015). 

Κατάσταση στο Εσωτερικό της Συρίας  

 Μεταξύ 2000 και 2011, το καθεστώς Μπασάρ Αλ Άσαντ ακολούθησε μια 

πολιτική διεύρυνσης, ανοίγματος προς την κοινωνία, και οικονομικού 

φιλελευθερισμού, κάτι το οποίο εκμεταλλεύθηκαν οι Ισλαμιστές. Για πρώτη φορά 

το Ισλαμικό τμήμα της συριακής κοινωνίας, που είχε απομονωθεί από την 

οικονομία για τρεις περίπου δεκαετίες, αναβίωσε έναν επιφανή ρόλο στα πλαίσια 

του μοντέλου της ελεύθερης αγοράς (R.Nimrod, 2007, 37). Η συσσώρευση 

πλούτου διευκόλυνε τη διείσδυση της Ισλαμικής ιδεολογίας (π.χ. Σαλαφιστές, 

Ουαχαμπίτες), η οποία εισήχθη από τα κράτη του Κόλπου στη συριακή κοινωνία. 

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, τα τζαμιά μετατράπηκαν σε 
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δυναμικά κέντρα πολιτικής δραστηριότητας και κατήχησης. Από την άλλη, η 

κοσμική πλευρά της συριακής κοινωνίας διαλύθηκε, εξαιτίας της έλλειψης 

επενδύσεων δημοσίου τομέα, ενώ οι Ισλαμικές ομάδες βίωναν μια σημαντική 

αναγέννηση, καθώς Ισλαμικές οργανώσεις, φιλανθρωπικές ενώσεις και Ισλαμικά 

βιβλιοπωλεία ξεπηδούσαν σε όλη τη χώρα.  

 O Mπασάρ Αλ Άσαντ υποτίμησε την επιρροή των πολυπληθών 

ισλαμιστικών κινημάτων και την πιθανή απειλή για το καθεστώς Μπάαθ. Το 

καθεστώς δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι το χτίσιμο όλο και περισσότερων τζαμιών 

και η προώθηση του μη πολιτικού Ισλάμ, συνέβαλαν στην εξαφάνιση του κοσμικού 

κράτους και την κατάρρευση του Μπααθισμού γενικότερα (M.Perelman, 2007). 

Παρόλ΄ αυτά, η άνοδος της συγκεκριμένης αντιπολίτευσης στη Συρία, πρέπει να 

γίνει αντιληπτή στα πλαίσια μιας στροφής προς την οικονομία της ελεύθερης 

αγοράς, κάτι το οποίο έδωσε την ευκαιρία σε αυτές τις ομάδες να έχουν πρόσβαση 

σε εργάτες και χωρικούς, αντικαθιστώντας το ρόλο του κράτους το οποίο 

παρήκμαζε, σε ότι αφορά την έννοια της ισοπολιτείας σε οικονομικοκοινωνικό 

επίπεδο. 

Εθνική Ταυτότητα του Καθεστώτος Άσαντ 

 O Μπασάρ Αλ Άσαντ, εφάρμοσε την ίδια πολιτική που χρησιμοποίησε και ο 

πατέρας του, για να διασφαλίσει την κυριαρχία των Αλαουιτών ως πολιτικής ελίτ 

και συνεπώς να διασφαλίσει τη συνέχιση της εξουσίας. Για να διασφαλίσει την 

παραμονή του στην εξουσία, ενδιαφέρθηκε να επιβεβαιώσει την κοσμική φύση του 

κράτους και ταυτόχρονα να ενισχύσει τα ιδανικά του Παναραβισμού. Επίσης 

προήγαγε την Αραβική εθνικιστική ιδεολογία, ώστε να αποπροσανατολίσει την 

διεθνή κοινή γνώμη από το να πιστέψει ότι το καθεστώς του αποτελείται από 

μειονότητες. Κάτι τέτοιο βοήθησε στην προβολή μιας εικόνας ενότητας, ώστε να 

κερδίσει τόσο διεθνή όσο και εγχώρια νομιμοποίηση. (Β. Rubin, 2007, 140). 

Επιπλέον, για οτιδήποτε δεν πήγαινε καλά στη χώρα του κατηγορούσε τους 

Άραβες και Μουσουλμάνους της Αμερικής του Ισραήλ και της Δύσης (F. Lawson, 

2010, 175).  

 Στη συνέχεια εξέδωσε μια σειρά διαταγμάτων που σκόπευαν στη τιθάσευση 

των εσωτερικών αναταραχών και στην κατάργηση της κατάστασης επείγουσας 
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ανάγκης, στην οποία το κράτος είχε κηρυχθεί από το 1963 (Τhe Guardian, 2011). 

Τα υπόψη διατάγματα έδωσαν μεγαλύτερη ελευθερία στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και τον τύπο. Επιπλέον παρείχαν αύξηση στους μισθούς των 

υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και υποσχόταν άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας 

στην κρατική γραφειοκρατία. Ακολούθησε απελευθέρωση εκατοντάδων 

κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων και εκατοντάδων Ισλαμιστών, χορήγηση 

συριακής υπηκοότητας σε χιλιάδες Κούρδους, χορήγηση αδείας στις γυναίκες που 

δίδασκαν σε δημόσια σχολεία να φορούν το Ισλαμικό φόρεμα (Niqab), κατάργηση 

του ανώτατου κρατικού δικαστηρίου ασφαλείας, καθιέρωση νέου εκλογικού νόμου 

ο οποίος υπόσχονταν περισσότερα πολιτικά δικαιώματα.    

 Στο εξωτερικό περιβάλλον, χρησιμοποίησε τις Αλαουτικές και Κουρδικές 

ομάδες για να ασκήσει πίεση στον Ερντογάν (Spiegel, 2011). Υπολογίζεται ότι οι 

Κούρδοι στην Τουρκία αποτελούν το 20% των 8 εκατομμυρίων κατοίκων κα είναι 

συγκεντρωμένοι στο Ντιγιαμπακίρ και άλλες περιοχές της Ανατολικής Μικράς 

Ασίας, ενώ οι Αλαουίτες υπολογίζεται ότι ανέρχονται στα 15 εκατομμύρια 

συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων, Αράβων και Τούρκων. Με αυτόν τον τρόπο 

πάγια τακτική του Άσαντ είναι να επηρεάζει το αποτέλεσμα των τουρκικών 

εκλογών μέσω των υπόψη ομάδων και τη μείωση της επιρροής του Ερντογάν στο 

Τουρκικό Κοινοβούλιο, στερώντας του τη δυνατότητα προώθησης 

μεταρρυθμίσεων. 

 Κατά τη διάρκεια των γεγονότων της Αραβικής Άνοιξης, ακολούθησε την 

πολιτική του πατέρα του σχετικά με την περίσφιξη του κλοιού γύρω από τη 

Δαμασκό, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύτηκε τις αντιφάσεις μεταξύ των Μεγάλων 

Υπερδυνάμεων, για να αντισταθεί στις πιέσεις που δέχονταν το συριακό καθεστώς 

(Μ.Rai, 2017). Μέχρι τον Ιούνιο του 2012, η Δαμασκός δεν είχε επηρεασθεί από 

την ανταρσία, με την εξαίρεση μερικών εκρήξεων και διαδηλώσεων εναντίον του. 

Το Χαλέπι, η πρωτεύουσα της βόρειας Συρίας δεν ενεπλάκη επίσης στις 

αναταραχές. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Άσαντ να έχει μια σταθερή βάση, 

ενώ παράλληλα εκμεταλλεύθηκε τις εσωτερικές και εξωτερικές αντιθέσεις. 

Συνεπώς, μπόρεσε να εκμεταλλευθεί την Ιρανική, Ρωσική και Κινέζικη υποστήριξη 

για να αντέξει στις Δυτικές, Τουρκικές και Αραβικές πιέσεις. 
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Δημιουργία Κοσμικού Κράτους  

 Για να ξεκινήσει τη δημιουργία βάσης υποστήριξης για τη διακυβέρνησή του, 

βασίσθηκε περισσότερο στη Συριακή απ’ ότι στην Αλαουιτική του ταυτότητα (Ε. 

Ziser, 2007, 58). Χρησιμοποίησε περισσότερο την εικόνα του για να ενώσει το λαό 

του. Αυτό το έκανε αποσύροντας τις εικόνες του πατέρα του από τους δρόμους και 

περιορίζοντας τα κολακευτικά σχόλια του Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης γι’ αυτόν.  

Επίσης βασίσθηκε σε μεγάλο βαθμό στο σύστημα που στήθηκε από τον πατέρα 

του, κατεξοχήν ολιγαρχικό και εξαρτώμενο από τις Ένοπλες Δυνάμεις για τη 

διατήρηση της εξουσίας.  

 Επισήμανε τη σημασία της συριακής ταυτότητας, ως τον κύριο ενωτικό 

παράγοντα μεταξύ όλων των πολιτών και ταυτόχρονα χρησιμοποίησε την υψηλή 

ρητορική της Αραβικής ταυτότητας για την περαιτέρω ένωση του λαού. Αυτή την 

τακτική την υιοθέτησε από τον πατέρα του, για να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι 

μπορούν να παραβλέψουν τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων σεκτών, θρησκειών 

και εθνοτήτων. Επιπλέον χρησιμοποίησε την πολιτική της ενοποίησης των 

ανθρώπων έναντι ενός κοινού εχθρού και πίσω από μια συγκεκριμένη διένεξη. 

Έτσι χρησιμοποίησε το Παλαιστινιακό ζήτημα για να προκαλέσει το λαό να 

διαδηλώσει πίσω του, παραμερίζοντας τις διαφορές τους και σταθεροποιώντας την 

πίστη τους στην Παναραβική ιδεολογία. Σε εγχώριο επίπεδο, αυτό το πέτυχε μέσω 

εθνικιστικής ρητορικής το οποίο προκάλεσε θυμό σε ένα κρατικοκεντρικό 

καθεστώς, βρίσκοντας κοινό έδαφος με τους Μουσουλμάνους ακτιβιστές 

(Α.Sottimano, 2015, 77). 

Εδραίωση της Εξουσίας 

 Ο Μπασάρ Αλ Άσαντ κληρονόμησε ένα απολυταρχικό σύστημα το οποίο 

βασίσθηκε στην επιβολή του στρατιωτικού νόμου. Το σύστημα διακυβέρνησης το 

οποίο ξεκίνησε από τον πατέρα του, αντιπροσώπευε τις εθνικές εντάσεις που 

υπήρχαν προηγουμένως στη Συρία, δημιούργησε προβλήματα στην κοινωνική 

συνοχή, εξυπηρετούσε τον εθνικό ευνοιοκρατισμό και μεροληψία και 

εξυπηρετούσε την αύξηση εντάσεων μεταξύ των διαφόρων σεκτών. Οι Αλαουίτες 

διαδραμάτιζαν τον κύριο ρόλο στη συριακή πολιτική εξαιτίας της αυξημένης 

εξουσίας και δικαιοδοσίας τους και της προνομιακής  τους θέσης μέσα στο 
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συριακό πολιτικό σύστημα (D. Trivedi, 2016). Ο Χαφέζ Αλ Ασαντ είχε διασφαλίσει 

τα παραπάνω με την άσκηση ελέγχου σε όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς, 

που ήταν σημαντικοί για τη διατήρηση της εξουσίας, καθώς και με την αποτροπή 

εσωτερικών απειλών έναντι του καθεστώτος. Το σύστημα το οποίο κληρονόμησε ο 

Άσαντ βασίζονταν μέχρι τότε στην προσωπικότητα του πατέρα του, καθόσον ο 

τελευταίος  προωθούσε τον εαυτό του στο λαό ως εικόνα ενότητας. Επιπλέον, αντί 

το σύστημα να υποστηρίζει την ισότητα, λειτουργούσε σε ένα κλειστό, εθνικό, 

φυλετικό  οικογενειακό κύκλωμα, στο οποίο τα μέλη που κινούσαν τα νήματα ήταν 

έμπιστοι Αλαουίτες.   

 Σε μια προσπάθεια να κερδίσει τον έλεγχο με δικούς του όρους, ο Μπασάρ 

Αλ Άσαντ αποστράτευσε όλους τους παλιούς στρατηγούς και προήγαγε έμπιστους 

σε αυτόν Αλαουίτες αξιωματικούς (F. Leverett, 2005, 35). To καθεστώς 

αποτελούσε χαρακτηριστικό παράδειγμα, του πώς μια Αλαουτική κοινότητα 

εξελίχθηκε από μειονότητα σε μια κοινότητα που κατείχε στα χέρια της την εξουσία 

στο συριακό κράτος, χρησιμοποιώντας συνεχώς την προπαγάνδα για τη 

διατήρηση της πολιτικής εξουσίας. Επίσης, απέφυγε να δημιουργήσει στενές 

σχέσεις με ανθρώπους που ήταν έμπιστοι σε αυτόν, επιλέγοντας να παραμείνει 

εξαρτώμενος στην τυπική ιεραρχική αλυσίδα διοίκησης. Ο πατέρας Άσαντ έχτισε 

το καθεστώς βασιζόμενος στον εαυτό του και σε έναν στενό κύκλο έμπιστων 

μελών καθώς και στις Ένοπλες Δυνάμεις, όλοι εκ των οποίων ήταν Αλαουίτες, 

μέλη της οικογενείας του και της φυλής του. Εξαίρεση αποτελούσε μια ομάδα 

Σουνιτών που είχαν τις ίδιες πολιτικές πεποιθήσεις με αυτόν (Ε. Ziser, 2007, 74).     

Αυτή η δημιουργία του καθεστώτος βασιζόμενο σε στενό κύκλο εμπίστων 

ανθρώπων, είχε το τίμημά της. Επέδρασε αρνητικά σε ορισμένους βασικούς 

κρατικούς οργανισμούς, μεταμορφώνοντας το καθεστώς από ένα ιδεολογικό 

κίνημα σε ένα θεσμοθετημένο πελατειακό μηχανισμό, υποστηριζόμενο από μια 

ομάδα εμπίστων στο καθεστώς ανθρώπων, χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές 

πελατειακών σχέσεων, τη διαφθορά και προνομιακές εξαιρέσεις στην ήδη 

υπάρχουσα νομοθεσία, υπονομεύοντας την οικονομική ανάπτυξη, τη συσσώρευση 

πλούτου και τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους (R.Hinnebusch, T.Zintil, 

2015, 4). 
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ 

ΑΣΑΝΤ 

Δημιουργία Ελίτ με Συνεκτική Δομή  

Μετά το πραξικόπημα του 1970 ο Αλ Ασαντ, αναδιοργάνωσε τις σχέσεις 

εξουσίας για να παραμείνει σε αυτή και να αποτρέψει και άλλο στρατιωτικό 

πραξικόπημα (H.Darwisheh, 2001,4). Το ποιο σημαντικό πράγμα για τον Άσαντ 

ήταν να έχει έμπιστους συνεργάτες, καθώς και να δημιουργήσει δίκτυα 

υποστήριξης με άλλες μειονότητες. Επίσης, άσκησε την εξουσία βασιζόμενος στο 

κομματικό σύστημα, τη στρατιωτική αστυνομία και την υπουργική γραφειοκρατία. 

Το κόμμα του διείσδυσε σε όλους τους κρατικούς θεσμούς και τους κοινωνικούς 

οργανισμούς, ενώ η στρατιωτική οργάνωση του κόμματος άσκησε πολιτικό έλεγχο 

σε όλα τα στρατιωτικά μέλη (Ρ. Hinnebusch, 2011, 111).  

 Η υιοθέτηση μιας άρχουσας ελίτ δεν εξυπηρετούσε  μόνο τη λειτουργία του 

κυβερνώντος κόμματος αλλά πραγματοποιήθηκε από όλους τους κρατικούς 

θεσμούς, οι οποίοι εμπλέκονταν άμεσα με στρατολόγηση συλλογή υποστήριξης 

για το καθεστώς. Συνεπώς, το καθεστώς άντεξε την ανομοιογένεια της συριακής 

κοινωνίας και της αντιπολίτευσης με τη δημιουργία συνεκτικού ενωτικού 

καθεστώτος. Ο υπόψη συνασπισμός είχε τέτοια ενότητα, ώστε δυσκόλευε 

οποιονδήποτε δρώντα να επιχειρήσει τη δημιουργία πραξικοπήματος, χωρίς να 

θέσει σε κίνδυνο την επιβίωσή του.   

 Ένα άλλο σημαντικό θεσμικό στοιχείο στη συνοχή του καθεστώτος ήταν η 

αδιαφιλονίκητη υποστήριξη για το καθεστώς από το αναγκαστικό σύστημα και τον 

κυβερνητικό εσωτερικό κύκλο, ο οποίος ήταν σε μεγάλο βαθμό αιρετικός θεσμός, 

τον έλεγχο και εκπροσώπηση των οποίων είχε η κλίκα του Άσαντ. Ο στρατός και 

οι υπηρεσίες ασφαλείας ήταν πλήρως εκπαιδευμένες και αφοσιωμένες στο 

καθεστώς, όπως η Προεδρική Φρουρά και η 4η Τεθωρακισμένη Μεραρχία, των 

οποίων οι Διοικητές είχαν προσεκτικά επιλεγεί και τοποθετηθεί υπό τη Διοίκηση 

Αξιωματικών που ανήκαν στην προεδρική οικογένεια, όπως οι Μαλούφ και Σαλίς 

(Globalsecurity, 2012). Συνεπώς όλες τις θέσεις κλειδιά στο καθεστώς κατείχαν 

οικογένειες στενά συνδεδεμένες με την οικογένεια του προέδρου.  
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Δημιουργία Συνεκτικής και Έμπιστης Επιχειρηματικής Τάξης   

 Μέσω του επιλεκτικού φιλελευθερισμού, μια γεμάτη επιρροή επιχειρηματική 

τάξη, έγινε πλήρως εξαρτημένη από τη σχέση του με κρατικούς αξιωματούχους για 

την απόκτηση επωφελών και προνομιακών συμβολαίων. Η αποσάθρωση των 

λαϊκίστικων πολιτικών και ο παρακμάζων ρόλος του δημοσίου τομέα, 

αντικαταστάθηκαν από βασικές οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις (T. 

Anderson, 2015), που προωθήθηκαν από τον Μπασάρ, ο οποίος κληρονόμησε 

την προεδρία από τον πατέρα του το 2000. Μια νέα ενδυναμωμένη μαφιόζικη 

προ-καθεστωτική συμμαχία καπιταλιστών και γραφειοκρατών, έγινε ο κύριος 

υποστηρικτής δικτύου του δημοσίου τομέα. Αυτή η τελευταία, στοχοποιήθηκε από 

τις λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές τάξεις σε μια χώρα στην οποία η 

υπερβολικά επίδειξη πλούτου ήταν άγνωστη στην πρόσφατη μνήμη. Αν και το 

καθεστώς σταθερά έδειξε τα ποιο σημαντικά συστατικά της νομιμότητάς του-

συλλογική ιδεολογία και πολιτικές ισονομίας- δεν επιχείρησε να συνδυάσει τον 

οικονομικό φιλελευθερισμό με την πολιτική μεταρρύθμιση.     

 Οι οικογένειες και οι φατρίες οι οποίες ήταν προσκολλημένες στο καθεστώς, 

έγιναν οι κύριοι οικονομικοί παράγοντες. Για παράδειγμα, ο Ράμι Μακλούφ, 

ξάδελφος του προέδρου, κατέχει το μονοπώλιο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, τη 

διαχείριση καταστημάτων duty free στα σύνορα της Συρίας, το κορυφαίο ιδιωτικό 

αγγλικό σχολείο, τη μοναδική αντιπροσωπεία ανελκυστήρων Schindler, αλυσίδα 

εστιατορίων και τον πετρελαϊκό τομέα (Forbes, 2011). Επιπλέον, τα δίκτυα 

υποστήριξης του καθεστώτος, βασίζονταν περισσότερο σε οικογένειες με επιρροή 

παρά σε μέλη του κόμματος. Δεν υπάρχει αμφιβολία γιατί ο Ραμί Μακλούφ, ο 

οποίος έγινε το σύμβολο της διαφθοράς, ήταν στο επίκεντρο της κίνησης 

διαμαρτυρίας, κάτι το οποίο ανάγκασε το καθεστώς να δηλώσει ότι ο Μακλούφ 

σταμάτησε να ασχολείται με επιχειρήσεις και διοχέτευσε τον πλούτο του σε 

φιλανθρωπία και έργα ανάπτυξης. Η απώλεια της αφοσίωσης από τις αγροτικές 

και εργατικές τάξεις αντισταθμίστηκε από μια αύξηση των υπηρεσιών ασφαλείας 

σε κρατικούς θεσμούς και λαϊκούς οργανισμούς. Ενώ η αρχιτεκτονική ασφαλείας 

λειτουργεί, εναλλακτικά κέντρα εξουσίας δε μπορούν να συγχωνευτούν, η 

δυσαρέσκεια δεν είναι καλά οργανωμένη και οι κοινωνικές απαιτήσεις μπορούν να 

αντιμετωπιστούν συλλογικά.  
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 Για τη δημιουργία του επιλεκτικού φιλελευθερισμού το καθεστώς 

δημιούργησε μια συνεκτική επιχειρηματική ελίτ συνδεδεμένη μαζί του, η οποία 

κυριάρχησε στην κρατική οικονομία και επέκτεινε τα υποστηρικτικά της δίκτυα στον 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αποτελούμενη από (Β. Haddad, 2012, 67): 

   Τους κορυφαίους ηγέτες του καθεστώτος, οι οποίοι συνδέονται 

άμεσα με την προεδρική οικογένεια. 

   Το στρατό και τις υπηρεσίες ασφαλείας. 

   Αρκετές εκατοντάδες κορυφαίους δημοσίους υπαλλήλους, 

προερχόμενοι από τον διοικητικό και γραφειοκρατικό τομέα. 

   Το δημόσιο οικονομικό τομέα του οποίου οι δημόσιοι υπάλληλοι 

μετακινήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα. 

 Ουσιαστικά, ο δημόσιος τομέας μεταμορφώθηκε σε έναν συνεκτικό ιδιωτικό 

τομέα προστατευόμενος από το καθεστώς, ο οποίος δε μπορούσε να επιβιώσει 

χωρίς την προστασία των κρατικών μηχανισμών (H.Darwisheh, 2001,8). Η 

έλλειψη μη καθεστωτικών εναλλακτικών τρόπων επιχειρηματικών σχέσεων, 

διασφάλισε την εξάρτηση και την αφοσίωση. Τελικά, η καθεστωτική πολιτική 

αποφυγής εμπορικών διασυνδέσεων με το διεθνή καπιταλισμό, μέσω π.χ. του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας, περιόρισε 

τις διασυνδέσεις της επιχειρηματικής τάξης με το καθεστώς και τους κρατικούς 

αξιωματούχους.  

Θεσμοποίηση του Φόβου και της Βίας 

 Για την κατανόηση της βίας στις αναταραχές στη Συρία, πρέπει να λάβουμε 

υπόψη τη φύση της κρατικής βίας έναντι του πληθυσμού τις τέσσερις 

προηγούμενες δεκαετίες. Η βία ήταν βασικό εργαλείο του κόμματος Μπάαθ και της 

κυβέρνησης των Άσαντ. Από την άνοδο του κόμματος Μπάαθ το 1963, η Συρία 

βρισκόταν σε διακυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης, το οποίο ανέστειλε όλα τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες. Πως ο Άσαντ διατήρησε την εξουσία του, φαίνεται 

από δύο παραδείγματα βίας που το καθεστώς του εφάρμοσε: η σφαγή του 1982 

στη Χάμα (Αssociation for Diplomatic Studies and Training, 2015) και η ύπαρξη 
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κέντρων κράτησης και στρατιωτικών φυλακών, όπου τα βασανιστήρια και 

απάνθρωπες συνθήκες επικρατούσαν σε ευρεία κλίμακα.      

 Όλοι στη Συρία, ανεξαρτήτως σέκτας ή φυλής, ακτιβιστής ή Ισλαμιστής, 

βρισκόταν σε κίνδυνο φυσικής εξαφάνισης σε περίπτωση που αντιστεκόταν στον 

πολιτικό ή ιδεολογικό προσανατολισμό του Μπααθικού καθεστώτος (P. 

Klosterman, 2015, 41-50). Έτσι, υπήρχε μια μόνιμη κατάσταση πολέμου μεταξύ 

του καθεστώτος και της αντιπολίτευσης. Αυτό συνέβαινε, διότι η υπάρχουσα βία 

μεταξύ τους ήταν μια συνέχεια κατάστασης πολέμου, η οποία υπήρχε πίσω από 

τη «σταθερότητα και ειρήνη», τις τέσσερις προηγούμενες δεκαετίες της 

καταπιεστικής διακυβέρνησης Άσαντ. Η απάντηση του καθεστώτος στις 

αναταραχές και στα αιτήματα των ανθρώπων από τον Μάρτιο του 2011, 

καταδείκνυε την ίδια νοοτροπία που ανάγκασε το καθεστώς να δράσει κατά της 

αντιπολίτευσης στη Χάμα το 1982, με την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης 

και τη σφαγή του πληθυσμού της.   

 Το καθεστώς της «σταθερότητας και ειρήνης» του Άσαντ βασάνισε χιλιάδες 

ανθρώπων και χιλιάδες «εξαφανίστηκαν» πριν τις αναταραχές του 2011. Με αυτές 

τις ενέργειες το καθεστώς έθεσε τους κανόνες των σχέσεων εξουσίας του προς το 

Συριακό πληθυσμό και ουσιαστικά κατέστρεψε κάθε προοπτική εμφάνισης 

πολιτικής κοινωνίας στη Συρία. Με τη θεσμοποίηση της βίας το καθεστώς πόλωσε 

τους ανθρώπους μεταξύ των αφοσιωμένων και της αντιπολίτευσης. Ο σπινθήρας 

της αναταραχής του 2011, ήταν αυτή η ταπείνωση η οποία προβλήθηκε μέσω μιας 

διαδικασίας τεσσάρων δεκαετιών, έχοντας ως γνώμονα απάνθρωπες πολιτικές 

κατά του πληθυσμού.  

ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  

  Το συνολικό μίγμα της διακυβέρνησης Άσαντ, προκάλεσε το Μάρτιο του 

2011, διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας, εμπνευσμένες από την Αραβική Άνοιξη 

στο ίδιο μοτίβο με την Τυνησία, Αίγυπτο, Υεμένη και Λιβύη, αρχής γενομένης από 

τη πόλη Ντεράα της Νότιας Συρίας (Η Σημερινή της Κυριακής, 2016). Το συριακό 

καθεστώς χρησιμοποίησε βία, αλλά άρχισαν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα με κύριο 

αίτημα την παραίτηση του Προέδρου. Καθώς η αναταραχή εξαπλωνόταν, το 

καθεστώς ενέτεινε την καταστολή. Οι οπαδοί της αντιπολίτευσης άρχισαν να 
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εξοπλίζονται, στην αρχή για να υπερασπίσουν τον εαυτό τους και ύστερα για να 

διώξουν από τις περιοχές τους τις δυνάμεις ασφαλείας. Ο Μπασάρ αλ Άσαντ 

διακήρυξε πως θα συντρίψει τα ανδρείκελα των ξένων δυνάμεων και θα 

αποκαταστήσει την τάξη. Η βία κλιμακώθηκε γρήγορα και εξελίχθηκε σε εμφύλιο 

πόλεμο, καθώς εκατοντάδες αντάρτες -πολλοί στρατολογημένοι από το εξωτερικό- 

σχημάτισαν ένοπλα τάγματα που άρχισαν να πολεμούν τις κυβερνητικές δυνάμεις 

για τον έλεγχο της χώρας. 

 Από τα πρώτα στάδια της συριακής κρίσης οι διαμάχες εντοπίστηκαν μεταξύ 

των κυβερνητικών δυνάμεων και των αντιφρονούντων μαχητών με ισχυρά 

θρησκευτικά και φυλετικά διαχωριστικά χαρακτηριστικά, ενώ οι εξτρεμιστικές 

ισλαμικές ομάδες οι οποίες έφθαναν στο συριακό έδαφος μέσω Τουρκίας, άρχισαν 

να ασκούν αυξημένη στρατιωτική και ιδεολογική επιρροή στο διασπασμένο 

στρατόπεδο που μάχονταν εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων. (I.Μazis, 

M.Sarlis, 2013, 125-144). 

 Στον πόλεμο της Συρίας οι εναντίον του καθεστώτος Άσαντ ένοπλοι 

αποτελούσαν για ορισμένο χρονικό διάστημα ένα ερωτηματικό (Μ. Μπόση, 2014, 

172). Τα μέχρι τότε δημοσιεύματα για την είσοδο «μαχητών», «αντικαθεστωτικών», 

«τρομοκρατών», «αντιφρονούντων», «εξτρεμιστών», «επαναστατών», «μισθοφό-

ρων» κ.λ.π. στο συριακό έδαφος αναφέρονται και σε έναν πόλεμο δια 

αντιπροσώπων (proxy war) , που χρηματοδοτείται από πηγές του εξωτερικού με 

στόχο την ανατροπή Άσαντ και τη μετατροπή της Συρίας σε ισλαμικό κράτος. Η 

εξέλιξη αυτή ανέκοψε πολλές επικριτικές φωνές απέναντι στο καθεστώς Άσαντ, 

του οποίου την πτώση οραματίζονταν οι Δυτικοί με τη βοήθεια της συντονισμένης 

δράσης των αντικαθεστωτικών και τη συμπαγή στάση των πολιτών της χώρας 

εναντίον του. Αντίθετα η αντιπολίτευση έδειξε από την αρχή ότι ήταν αδύναμη, ενώ 

τη στήριξαν τελικά πολλοί «μαχητές» αμφιβόλου προέλευσης και κινήτρων οι 

οποίοι κατέληξαν να πολεμούν ο ένας εναντίον  του άλλου. 

 Η παρουσία της Αλ Κάιντα, Αλ Νούσρα, του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και 

του Λεβάντε και άλλων οργανώσεων του ισλαμικού εξτρεμισμού, αρχικά στο 

πλευρό του Ελεύθερου Συριακού Στρατού (Free Syrian Army), που αποτελείται 

από ένα μίγμα αποστατών στρατιωτικών, παραστρατιωτικών οργανώσεων και 

πολιτών από διάφορες θρησκευτικές εξτρεμιστικές ομάδες και στη συνέχεια από 
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διάφορους μαχητές οι οποίοι προσήλθαν ευκαιριακά με στόχο το ιδιωτικό όφελος, 

δημιούργησαν μια κατάσταση που έτυχε διεθνούς προβολής και ενδιαφέροντος, 

ως πόλεμος της Συρίας (Μ.Μπόση, 2014, 173). Η γνωστοποίηση ότι οι υπόψη 

πολεμιστές δεν εμφορούνται από μια ταυτόσημη ιδεολογία, αλλά αποτελούν μίγμα 

ιδιοτελών συμφερόντων το οποίο μάχεται έναντι αμοιβής από ξένα συμφέροντα, 

ανέτρεψε σταδιακά τις απόψεις περί δυτικής επέμβασης.   

 Mαζί με τους μαχητές των οργανώσεων του ισλαμικού εξτρεμισμού που 

πολεμούν στη Συρία, μετέχουν και πολλοί ευρωπαίοι μουσουλμάνοι (Μ.Μπόση, 

2014, 174). Ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρουν αναλυτικά τα κράτη προέλευσης 

των ατόμων που ταξίδεψαν στη Συρία. Πολλοί από αυτούς που μάχονται κατά του 

Άσαντ, δεν εμφορούνται από ιδεολογικά ή θρησκευτικά πιστεύω, αλλά βρίσκονται 

εκεί αμειβόμενοι από κράτη υπηρεσίες ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Επιτελούν 

δηλαδή ένα επάγγελμα που γνωρίζουν, αυτό του επαγγελματία πολεμιστή, κάτι 

που ενώ αρχικά υπήρξε διάθεση να κρατηθεί μυστικό από τους φορείς που τους 

απέστειλαν, στη συνέχεια, όταν έγινε γνωστό, οι ίδιοι φορείς αντιμετώπισαν το 

γεγονός με κυνισμό. Οι γνώσεις που κατέχουν οι μισθοφόροι στην πολεμική τέχνη 

θεωρούνται πολύτιμες, επειδή στο μεγαλύτερο μέρος τους τα στελέχη του 

αντιπολιτευόμενου στρατού δε διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις. Τελικά, οι τάσεις 

της αντιπολίτευσης στηρίζονται από ένα ιδιότυπο μισθοφορικό στράτευμα.. Ο 

Άσαντ με τη σειρά του κατηγόρησε τη δύση και τα γειτονικά κράτη, Τουρκία και 

Ιορδανία, για την ανοχή στους εισαγόμενους μαχητές δια μέσου των κοινών 

συνόρων τους, τονίζοντας το κόστος που θα έχουν τα δυτικά κράτη, όταν αυτό το 

δίκτυο τρομοκρατών που τώρα στηρίζουν διαχυθεί στις δικές τους χώρες.    

 Σε περιφερειακό επίπεδο και με φόντο τη συριακή κρίση είχαν πλέον 

διαμορφωθεί δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Από τη μια πλευρά, υπέρ της ανατροπής 

του καθεστώτος Άσαντ ήταν ο σουνιτικός άξονας της Σαουδικής Αραβίας, 

Τουρκίας και Κατάρ ενώ από την άλλη, υπέρ της διατηρήσεως του καθεστώτος 

Άσαντ ήταν το Ιράν, Ιράκ και η Χεζμπολλά (Ι. Μάζης, 2016, 25). Επιπλέον, έως τα 

μέσα του 2012 είχε καταστεί εμφανής η εξελισσόμενη διεθνής διάσταση της 

συριακής κρίσεως. Οι ΗΠΑ και η Γαλλία, κυρίως, είχαν ταχθεί υπέρ της ανατροπής 

του καθεστώτος Άσαντ, ενώ η Ρωσία αλλά και η Κίνα σε δεύτερο επίπεδο, υπέρ 

της διατηρήσεώς του. Το αποτέλεσμα ήταν πως έως τα τέλη του 2012, η συριακή 
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κρίση είχε ξεπεράσει τα όρια της Συρίας και είχε μετατραπεί σε έναν περιφερειακό 

πόλεμο με διεθνείς διαστάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ:  
 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ 
 

ΡΩΣΙΑ 

Σχέσεις Μόσχας και Δαμασκού 

 Η Συρία είναι ο μόνος σύμμαχος της Ρωσίας που έχει απομείνει στη Μέση 

Ανατολή, εξαιτίας της σχέσεως που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου μεταξύ του κόμματος Μπάαθ και της σοσιαλιστικής άρχουσας ελίτ της 

Μόσχας. Η κορύφωση και βελτίωση των ρωσο-συριακών στρατιωτικών σχέσεων 

πραγματοποιήθηκε με την κατασκευή της ρωσικής ναυτικής βάσης της Ταρτούς το 

1971, στα βόρεια σύνορα της Συρίας με το Λίβανο. Σύμφωνα με το Κέντρο 

Ανάλυσης Στρατηγικής και Τεχνολογίας (Center for Analysis of Strategies and 

Technologies-CAST), η Ταρτός δεν είναι απλώς μόνο μια ναυτική βάση, ως ένα 

σημείο στο χάρτη για εφοδιασμό νερού και φαγητού και την περάτωση 

περιστασιακών επισκευών (ΒΒC, 2012), αλλά αποτελεί τη μοναδική βάση εκτός 

γεωγραφικής επικράτειας της τέως ΕΣΣΔ, της οποίας όμως η λειτουργία  

υποστηρίζεται πλέον μόνο από πενήντα άτομα προσωπικό και όχι από την 

πολυπληθή ομάδα του παρελθόντος.  

 Σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι σε μεγάλο μέρος της γεωγραφικής της 

επικράτειας, η Ρωσία παραμένει περίκλειστη χώρα και επομένως αξιολογεί θετικά 

τη δυνατότητα πρόσβασης στον Ινδικό Ωκεανό. Ταυτόχρονα,  η πρόσβαση αυτή 

θεωρείται από τους Ρώσους ότι προσδίδει ασφάλεια στο νότιο στόλο της, εφόσον 

υπό μια έννοια αποτρέπει την περικύκλωσή της από τις δυτικές ναυτικές δυνάμεις 

(W.Laqueur,1969,94). Από το 2013 παρατηρήθηκε ιδιαίτερη αυξημένη 

κινητικότητα του ρωσικού στόλου σε διεθνές επίπεδο αλλά και ισχυρή παρουσία 

του στη Μεσόγειο, τουλάχιστον, μεγαλύτερη από όση στο παρελθόν, 

αποδεικνύοντας έτσι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Ρωσίας για την εκεί παραμονή 

της. Το μήνυμα που έστελνε η Ρωσία διεθνώς ήταν ότι επέστρεφε δυναμικά στα 

διεθνή ύδατα.  

 Εκτός από τη ναυτική βάση, οι στρατιωτικές σχέσεις απεικονίζονται σε ένα 

σημαντικό εμπόριο εξοπλισμών. Σχέσεις αυτού του είδους ευδοκίμησαν ακόμη 
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πριν τη συριακή κρίση: το εισαγόμενο ρωσικό οπλοστάσιο στη Συρία περιλαμβάνει 

το τελευταίο  μαχητικό αεροσκάφος MiG-29SMT, καθώς και πάνω από 30 

συστήματα αεράμυνας Pantsir S1E. Η υπόψη εμπορική συναλλαγή είναι 

εξαιρετικής σημασίας για τη Ρωσία, καθόσον η εξαγωγή οπλικών συστημάτων, 

αποτέλεσαν την κύρια πηγή απασχόλησης για το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό 

κλάδο, μετά την πτώση του Σοβιετικού Συμφώνου (CNNmoney, 2012). 

 Ευρύτερη οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών δεν ευοδώθηκε, 

καθόσον η Ρωσία δεν ανήκει στους σημαντικότερους εμπορικούς συνεργάτες της 

Συρίας. Πράγματι το 2010, οι ρωσικές εξαγωγές ανήλθαν σε περίπου 840 

εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εισαγωγές όχι περισσότερες από 30 εκατομμύρια. Αυτά 

αποτελούν το 3% των συριακών εμπορικών συναλλαγών. Οι κύριοι εμπορικοί 

συνεργάτες της Συρίας είναι η ΕΕ, το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία, το Λίβανο και η 

Κίνα (European Commission, 2017). Αντίστροφα, η Συρία αποτελεί λιγότερο από 

0,2% των συνολικών ρωσικών εμπορικών συναλλαγών. Από τα παραπάνω, 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ρωσική υποστήριξη στο καθεστώς Άσαντ, είναι 

απίθανο να συμβαίνει καθαρά και μόνο για οικονομικούς λόγους, αν και οι 

εμπορικές συναλλαγές που αφορά στα οπλικά συστήματα, πράγματι παίζουν 

σημαντικό ρόλο. Άλλες εξηγήσεις μπορούν να αναζητηθούν στη ρωσική εξωτερική 

πολιτική στη Μέση Ανατολή και στο συνεχιζόμενο αγώνα εναντίον των ΗΠΑ για 

αύξηση επιρροής σε αυτήν την περιοχή. 

 Συνεπώς, η άποψη ότι η Ρωσία ενεπλάκη στο συριακό πόλεμο για 

οικονομικούς και μόνο λόγους, είναι κάτι που πλέον ανήκει στο παρελθόν. Μπορεί 

οι εμπορικές συναλλαγές με τη Συρία στον τομέα των οπλικών συστημάτων να 

μην έχουν διακοπεί από τη μια, αλλά από την άλλη ο Άσαντ λειτουργεί πλέον ως 

πελάτης- καταναλωτής και όχι ως γεωγραφικός και στρατηγικός τους εταίρος (ΒΒC, 

2012).  

Ομοιότητες μεταξύ Ρωσικού και Συριακού Καθεστώτος 

 Πίσω από τις ρωσικές και συριακές διαδηλώσεις βρίσκονται ορισμένες 

ομοιότητες στις οικονομικές δομές των δύο χωρών: η επέκταση των ημέτερων 

καπιταλιστικών δικτύων, μέσω των οποίων οι πρόεδροι εκμεταλλεύονται τις στενές 

σχέσεις με επιχειρηματικές ολιγαρχίες και διανέμουν τον πλούτο σε 
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συγκεκριμένους τομείς της κοινωνίας, σκοπίμως αποκλείοντας άλλους. Για 

παράδειγμα, στη Ρωσία με την εγκαινίαση της Βόρειας Ομοσπονδιακής Περιοχής, 

ο Πρόεδρος Μεντβέντεφ διόρισε ως πρόεδρο τον επιχειρηματία Αλεξάντερ 

Κλοπόνιν, πρώην κυβερνήτη της Σιβηριακής περιοχής, που είχε στενές σχέσεις και 

με τον Μεντβέντεφ και τον Πούτιν (Carnegie Moscow Center, 2010). Στη Συρία το 

καθεστώς Άσαντ παρέμεινε στην εξουσία σχεδόν για 50 χρόνια, λόγω πολιτικών 

και οικονομικών διευκολύνσεων που χορηγήθηκαν στους Αλαουίτες και άλλες 

θρησκευτικές μειονότητες. Αυτές οι ομοιότητες στις οικονομικές δομές συνέβησαν 

εξαιτίας του γεγονότος ότι οι φυσικοί πόροι αποτελούν την κύρια πηγή πλούτου και 

στις δυο χώρες. Πράγματι, στη Συρία το πετρέλαιο αποτελεί το 64% όλων των 

εξαγωγών, ενώ στη Ρωσία το αέριο αποτελεί ακριβώς το ίδιο ποσοστό εξαγωγών. 

(World’s Top Exports, 2017). 

 Μια άλλη ομοιότητα μεταξύ των δύο καθεστώτων, είναι η μάλλον αρνητική 

τους προσέγγιση εναντίον του πολιτικού Ισλάμ. Η Ρωσία προσπάθησε να 

επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με το Ισλάμ μετά την πτώση της Σοβιετικής 

Ένωσης. Στην μετα-σοβιετική Ρωσία, οι αρχές είχαν ως βασική τους 

προτεραιότητα να επιβληθούν έναντι του Ισλάμ, απαιτώντας από τους 

μουσουλμάνους να παραμείνουν πιστοί στη χώρα, υποτάσσοντας τη 

μουσουλμανική ηγεσία στο κράτος και επιτηρώντας πολιτικο-θρησκευτικούς 

οργανισμούς. (Newsweek,  2016).  

 H Μόσχα υιοθέτησε μια διττή πολιτική έναντι του Ισλάμ: συνεργάσθηκε με 

θρησκευτικά στοιχεία στη χώρα σε μια σειρά κοινωνικών θεμάτων, όπως η 

πρόληψη κατά της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και του AIDS, ενώ παράλληλα 

παρακολουθούσε στενά αυτούς τους τομείς που θεωρούνταν ως ισλαμικοί ως τους 

πλέον επικίνδυνους. Συνεπώς, οι πόλεμοι στην Τσετσενία τη δεκαετία του 1990 

έγινε η ρωσική έκδοση του «πολέμου στον τρόμο-war on terror», πριν αυτό 

υιοθετηθεί από τις ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι 

επανειλημμένες επιχειρήσεις καταστολής της Ομοσπονδίας στην Τσετσενία που 

επίσημα διενεργήθηκαν για να υποτάξουν τους ισλαμιστές τρομοκράτες στο 

κράτος, αλλά τελικά είχαν ως σκοπό να καταπνίξουν κάθε είδους πολιτικής 

αντίστασης ή αποσχιστικού κινήματος, ομοιάζουν στη φύση τους με τη σφαγή της 

Χάμα της Συρίας  το 1982. Και στις δύο περιπτώσεις το ένα καθεστώς υποστήριξε 

το άλλο. (Τhe National Interest, 2012). 
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Κίνητρα της Ρωσίας για την Υποστήριξη του Καθεστώτος Άσαντ  

 H ρωσική εξωτερική πολιτική του Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι ένα εργαλείο 

νομιμοποίησης της εγχώριας δράσης και απόκτησης κύρους. Με την προώθηση 

εικόνας μιας δυναμικής Ρωσίας στο εξωτερικό, ο Πούτιν στοχεύει στη διατήρηση 

της εξουσίας στο εσωτερικό της Ρωσίας. Πράγματι, μια δημοσκόπηση που έγινε 

στη Ρωσία κατά τη διάρκεια ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Λιβύη, 

έδειξε ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού συμφωνούσε με την εξωτερική 

πολιτική της κυβέρνησης, για μη εγκαθίδρυση Ζώνης Απαγόρευσης Πτήσεων (Νο 

Fly Zone) στη Λιβύη, καθόσον κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ανάμιξη στις εσωτερικές 

υποθέσεις ενός κράτους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η αυτοκυριαρχία του.  

Επίσης, όταν η ρωσική κοινή γνώμη ερωτήθηκε ποιο το βασικό αίτιο υποκίνησης 

των γεγονότων της Αραβικής Άνοιξης, η πλειοψηφία απάντησε ότι ήταν η λαϊκή 

δυσαρέσκεια εναντίον διεφθαρμένων αυταρχικών καθεστώτων (Russian Analytical 

Digest, 2008). 

 Επιπλέον, όταν στις 4 Φεβρουαρίου του 2012 η Ρωσία άσκησε βέτο σε 

απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά του καθεστώτος Άσαντ, θα 

μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι το έκανε κατόπιν διαδηλώσεων χιλιάδων 

ανθρώπων, που διαμαρτυρήθηκαν για τις ανωμαλίες που δημιουργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια των προεδρικών εκλογών (The Henry Jackson Society, 2012). To βέτο 

που ασκήθηκε, ήταν ένα μήνυμα της πολιτικής ελίτ προς τους διαδηλωτές, ότι 

καμία νομιμοποίηση δε θα γίνονταν αποδεκτή σε ανθρώπους που αντιστέκονται 

στην κυβέρνησή τους, στη Συρία ή οπουδήποτε αλλού. Πράγματι, η φύση των 

ρωσικών διαδηλώσεων είναι ένα σημαντικό κομμάτι του πάζλ, που αφορά στην 

κατανόηση της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής στη Συρία. Οι πολιτικές ελίτ της 

Ρωσίας γνωρίζουν ότι οι διεκδικήσεις των διαδηλωτών στη Ρωσία δε διαφέρουν 

από αυτούς του Συριακού πληθυσμού: δημοκρατία, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, 

διαφάνεια και λογοδοσία. Το σχετικό ζήτημα της ελευθερίας του λόγου, κατέληξε 

σε παρόμοια επεισόδια στις δύο χώρες. Πράγματι, τόσο η φυλάκιση των παιδιών 

στη Ντεράα, όσο και η καταδίκη του φεμινιστικού κινήματος Pussy Riots στη 

Ρωσία (The Guardian, 2017), αποτελούν εκδηλώσεις μη ανοχής των δυο 

καθεστώτων σε οποιαδήποτε μορφή αντίστασης στη διακυβέρνηση της χώρας. 
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Εμπλοκή της Ρωσίας στο Συριακό Πόλεμο 

 Η στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στο Συριακό Πόλεμο από το 

Σεπτέμβριο του 2015 πρέπει να αναλυθεί, κυρίως υπό το πρίσμα της επιδίωξης 

της Μόσχας για την επιστροφή της ρωσικής ισχύος στη Μέση Ανατολή. 

Πρωταρχικός στόχος της ρωσικής εμπλοκής ήταν η αποτροπή της ανατροπής του 

καθεστώτος Άσαντ. Το συριακό καθεστώς αποτελεί έναν ιστορικό στρατηγικό 

εταίρο της Μόσχας στη Μέση Ανατολή, ενώ το λιμάνι Ταρσός στη βορειοδυτική 

Συρία αποτελεί τη μοναδική ναυτική βάση που διαθέτει η Ρωσία στην Ανατολική 

Μεσόγειο (Ι. Μάζης, 2016, 85).  

 Μέσω της στήριξης του καθεστώτος  Άσαντ, η Μόσχα επιδιώκει να αυξήσει 

την προβολή ισχύος και επιρροής της σε μια περιοχή που κατά τη διάρκεια της 

ψυχροπολεμικής περιόδου διέθετε σημαντικά γεωστρατηγικά ερείσματα και υψηλό 

βαθμό επιρροής. Επιπλέον, μόνιμος στόχος της Μόσχας παραμένει η αποτροπή 

της περαιτέρω επέκτασης των ισλαμιστικών οργανώσεων στη Μέση Ανατολή. Η 

Ρωσία αντιμετωπίζει την επέκταση του ισλαμιστικού εξτρεμισμού και κυρίως του 

«Ισλαμικού Κράτους», ως μέγιστη απειλή για τη ρωσική εθνική ασφάλεια. Από την 

αρχή της συριακής κρίσεως, η άνοδος και επέκταση του ισλαμιστικού εξτρεμισμού 

αποτέλεσε μια βασική ανησυχία της Μόσχας, σε ότι αφορά την περιφερειακή 

ασφάλεια, αλλά και την ίδια την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας (The Wall Street 

Journal, 2016). Επίσης,  στον πυρήνα της ρωσικής στήριξης και εμπλοκής στο 

συριακό πόλεμο βρίσκεται και η απόρριψη του δόγματος της καθεστωτικής 

αλλαγής, την οποία η Μόσχα έχει συνδέσει με την αμερικανική πολιτική στη Μέση 

Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη (Ι. Μάζης, 2016, 86). 

 Η θέση της Μόσχας αναφορικά με τη Συρία είναι πως η κυβέρνηση με 

επικεφαλής τον Μπασάρ Αλ Άσαντ αποτελεί το μοναδικό κέντρο εξουσίας στη 

Συρία το οποίο διαθέτει την απαραίτητη νομιμοποίηση και υπό αυτό το πρίσμα, 

οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής του δε διαθέτει έρεισμα με βάση το διεθνές 

δίκαιο (The Financial Times, 2013). H ρωσική στρατιωτική εμπλοκή στη Συρία και 

η ενίσχυση που αυτή προσέφερε στο καθεστώς Άσαντ, ώθησαν την Τουρκία και τη 

Σαουδική Αραβία σε εξομάλυνση των διαφορών τους και σε εμβάθυνση της 

συνεργασίας τους σε ότι αφορά τον Συριακό Πόλεμο.   
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H ρωσική εμπλοκή στη Συριακή κρίση πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια 

(Μ Gen, Υ.Amidror, 2016): 

� Το πρώτο ήταν το γεγονός ότι η Συρία στήριξε απόλυτα τη 

δύναμή της στο ρωσικό οπλοστάσιο. Η Ρωσία συνέχισε να προμηθεύει το συριακό 

στρατό με αυξανόμενους ρυθμούς χρησιμοποιώντας γι’ αυτό το σκοπό το λιμάνι 

της Ταρτούς. Στην αρχή υλοποιήθηκε εφοδιασμός με πυρομαχικά και στη συνέχεια 

με προηγμένα οπλικά συστήματα για τις ανάγκες του συριακού στρατού, μερικά 

από τα οποία κατέληξαν στη Χεζμπολά.  

� Το δεύτερο στάδιο της ρωσικής επέμβασης δεν ήταν απόλυτα 

ξεκάθαρο. Η εμπλοκή των μυστικών ρωσικών υπηρεσιών αναπτύχθηκε σημαντικά. 

Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καθορίσουμε πόσοι Ρώσοι αξιωματούχοι συμμετείχαν 

και πόσο ενεπλάκησαν, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η συμμετοχή τους επεκτάθηκε σε 

τομείς που δεν αφορούσαν μόνο την παροχή και εφοδιασμό όπλων.  Φαίνεται ότι 

οι υπόψη ενέργειες βοήθησαν την ανάκαμψη του Άσαντ στο πεδίο της μάχης.  

� Το τρίτο στάδιο, άρχισε αμέσως μετά την υπογραφή της 

Ιρανικής συμφωνίας για τα πυρηνικά (ΒΒC, 2016). Περιέλαβε την ανάπτυξη 

προηγμένων αεροσκαφών, τα οποία έχουν λάβει ορατό, συγκεκριμένο και πολύ 

σημαντικό ρόλο στις πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει επίσης 

επίγειες δυνάμεις για ασφάλιση περιοχών όπως αεροδρόμια και λιμάνια.   

Επιπλέον οι Ρώσοι επιχειρούν επίσης σε πλήρη συνεργασία με το Ιράν και 

τη Χεζμπολά για την υποστήριξη του Αλαουιτικού καθεστώτος. Επίσης, έχουν ως 

δεύτερη προτεραιότητα να πλήξουν το ισλαμικό κράτος και άλλες ριζοσπαστικές 

οργανώσεις. Μετέτρεψαν το συριακό πεδίο μάχης ως ένα έδαφος δοκιμής για τα 

νέα οπλικά τους συστήματα και σε μια αρένα επίδειξης των στρατηγικών τους 

δυνατοτήτων, κάτι το οποίο είναι πολύ περισσότερο από αυτό που απαιτείται για 

να διαχειριστούν την κατάσταση στο έδαφος.  

σηίΚρή με τη Συριακά σχετικς αίΡωσς της σειέκαι θή Πολιτικ 

 Από τα αρχικά στάδια των εντάσεων στη Συρία, η Μόσχα  ανέπτυξε και 

εξέφρασε δημόσια τις απόψεις της, ότι επρόκειτο για τη διεξαγωγή ενός εμφύλιου 

πολέμου και ότι η διεθνής κοινότητα όφειλε να μεριμνήσει για την επίλυσή του, 
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μόνο μέσω διαπραγματεύσεων και προτάσεων με στόχο την πολιτική επίλυση των 

προβλημάτων. Αυτή η στάση της Ρωσίας, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των 

θέσεών της, στηρίχτηκε σε δύο άξονες. Πρώτον, η κυβέρνηση της Συρίας θα είχε 

τη δυνατότητα να αναχαιτίσει τις «επαναστατικές δυνάμεις» χωρίς έξωθεν 

παρέμβαση. Δεύτερον, δε θα επιχειρείτο παρέμβαση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ 

χωρίς την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

 Επίσης μερικές από τις πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν 

επιχειρηθεί σε μια προσπάθεια να ερμηνευθεί η ρωσική στάση στο θέμα της 

Συρίας είναι (Μ. Μπόση, 2014, 196): 

   Η διάθεση για επιστροφή της Ρωσίας στο διεθνές προσκήνιο ως 

μεγάλης και καθοριστικής σημασίας δύναμη. 

   Η παρουσία της στη διεθνή γεωπολιτική κατανομή της νέας εποχής. 

   Το ενδιαφέρον της να ανακάμψει και μέσα από τις πωλήσεις όπλων, 

κάτι που έκανε με επιτυχία στο παρελθόν. 

   Η διαφωνία της στην αλλαγή του status quo στην περιοχή με τη 

χρήση των «εισαγόμενων πολεμιστών». Υπάρχει όμως και η άποψη σύμφωνα με 

την οποία η θέση της Ρωσίας δεν αποτελεί απλά μια εκδήλωση που οφείλεται στη 

χαμένη ισχύ της και στη διάθεση να επανακάμψει στο διεθνές προσκήνιο, ούτε για 

την πρόθεσή της να προβληθεί η νέα ισχυρή παρουσία της με την προεδρία 

Πούτιν, αλλά αντίθετα καταδεικνύει τις βασικές αδυναμίες και την ανασφάλεια από 

την οποία διακατέχεται.    

   Η αποφασιστικότητα της Ρωσίας να αναβιώσει την παλαιά χαμένη 

αίγλη και δόξα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Μ Gen, Υ.Amidror, 2016). Αυτή 

υλοποιείται τόσο σε συμβολικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Σε συμβολικό 

επίπεδο η Ρωσία δίδει έμφαση στο ρόλο που έπαιξε η πρώην Σοβιετική Ένωση 

στο Β΄ ΠΠ, στη συνεισφορά της στη Συμμαχική νίκη και στον αριθμό των 

ανθρώπων που θυσιάστηκαν. Σε πρακτικό επίπεδο, η Ρωσία προσπαθεί να 

διατηρήσει την επιρροή της όχι μόνο στην περιοχή της Συρίας αλλά και σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 
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 Mέσω των εξελίξεων στη Συρία, η Ρωσία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της 

στα παρακάτω: 

� Στις εξελίξεις της διεθνούς τάξης πραγμάτων. Η Ρωσία θεωρεί ότι 

βρίσκεται στη διαδικασία της επαναφοράς της ως ισχυρού παίκτη, όπως συνέβαινε 

στο παρελθόν (J. Mankoff, 2009, 153). Οι συχνές αναφορές των εκπροσώπων της 

στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα σχετικά με την ανεξαρτησία και 

εδαφική ακεραιότητα των κρατών, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα παράμετρο για την 

προσέγγιση των διεθνών θεσμικών οργανισμών. Στη μετασοβιετική εποχή στην 

οποία πλέον η Ρωσία ελέγχει μικρότερη επικράτεια, αποκαλύπτει την τάση της να 

ενδιαφέρεται περισσότερο για την αναβάθμιση του ρόλου του ΟΗΕ και του 

παραδοσιακού διεθνούς δικαίου, μέσα τα οποία εκμεταλλεύεται προκειμένου να 

διατηρήσει το ρόλο της στους τομείς της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Αυτό 

συνήθως το υλοποιεί μέσω της άσκησης του δικαιώματος της αρνησικυρίας στα 

ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά του καθεστώτος Άσαντ (μέχρι σήμερα 

έχει προβάλλει το υπόψη δικαίωμα επτά φορές) (The Guardian, 2017). Η υπόψη 

τακτική αποτελεί ένα σύνηθες φαινόμενο δείγματος υποκρισίας των Μεγάλων 

Δυνάμεων οι οποίες επιθυμούν να ανακάμψουν στο προσκήνιο. Έτσι η εμπλοκή 

της Ρωσίας στη συριακή κρίση εμπίπτει και σε αυτές τις παραμέτρους. Συνεπώς η 

Ρωσία επιμένει να αντιλαμβάνεται, ότι οι σταδιακές περιφερειακές αλλαγές θα 

πρέπει να επιχειρούνται μόνο μέσω της παρέμβασης διεθνών θεσμικών οργάνων 

όπως ο ΟΗΕ, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να λαμβάνει εκείνος αποκλειστικά 

τις αποφάσεις που κρίνονται ικανές να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

� Στις εξελίξεις της ονομαζόμενης Αραβικής Άνοιξης. Η ρωσική 

κυβέρνηση μετά την πτώση των καθεστώτων σε Τυνησία, Αίγυπτο και Λιβύη, 

παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις και δεν εξέφρασε ενθουσιασμό για τον τρόπο 

και τις μεθόδους που ακολούθησαν. Σε αντίθεση με τον ενθουσιασμό για την 

πτώση των υπόψη καθεστώτων από τους δυτικούς, η Ρωσία τήρησε επιφυλακτική 

στάση, η οποία είχαν αντιρρήσεις σε ότι αφορά στο χάος και τις καταστροφές που 

προέκυψαν και οι οποίες ιστορικά οδηγούν σε ακόμη πιο ακραίου τύπου 

κυβερνήσεις. Ειδικά στη Συρία, στην οποία οι στασιαστές δεν αποτελούν ενιαία 

ομάδα αλλά ισλαμιστικά εξτρεμιστικά στοιχεία που συμμετέχουν και συμβάλλουν 

στην ανατροπή Άσαντ, ο κίνδυνος να μετατραπεί η  χώρα σε πεδίο συγκρούσεων 

πολλών διαφορετικών τάσεων αποτελεί πραγματικότητα την οποία δε μπορεί να 
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αμφισβητήσει κανείς (Council on Foreign Relations, 2017). Εξαιτίας της έμφυτης 

ανασφάλειας που διακατέχει τη Ρωσία, θεωρεί ως δυνητική απειλή την εξάπλωση 

των εξτρεμιστών σε δικές της περιοχές με μουσουλμανικό θρήσκευμα. Ρεαλιστικό 

υπόβαθρο για την εδραίωση της υπόψη απειλής αποτελούν οι πόλεμοι στην 

Τσετσενία, στην οποία συμμετείχαν πολλοί ισλαμιστές εξτρεμιστές στο πλευρό των 

αυτονομιστών Τσετσένων (World Affairs, 2014). 

� Στο γεγονός ότι η θρησκεία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

πολιτική της Μόσχας, κάτι το οποίο εκμεταλλεύεται προς όφελός της (Α. Curanovic ́, 

2012, 141-151). Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και του διπολικού 

συστήματος, η θρησκεία αποτελεί το νέο πεδίο πολιτικού προσανατολισμού των 

Ρώσων, λειτουργώντας ως παράμετρος του ρωσικού εθνικισμού. H σχέση των 

Ρώσων με τη θρησκεία ποτέ δε διακόπηκε οριστικά. Μετά τη βελτίωση των 

σχέσεων με το Ισραήλ και την κατάργηση της βίζας για τους πολίτες τους, οι Άγιοι 

Τόποι απέκτησαν νέο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε με τις επισκέψεις των ρώσων 

πιστών. Ακόμη και ο ορθόδοξος Πατριάρχης Κύριλλος, επισκέφθηκε τη Συρία το 

2011, αλλά και το Ισραήλ, τις παλαιστινιακές περιοχές και την Ιορδανία. Στις 

επισκέψεις που πραγματοποιούν στις ορθόδοξες κοινότητες της Μέσης Ανατολής 

οι ρώσοι ιερωμένοι, συχνά αναφέρονται στους κινδύνους που υπάρχουν για τους 

χριστιανούς λόγω της έξαρσης του ισλαμικού εξτρεμισμού.  

  Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ρωσία φαίνεται να ανακτά ένα 

μεγάλο μέρος της τέως σοβιετικής ισχύος ίσως όχι τόσο σε αριθμούς, όσο με τη 

ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, δείχνει να ανακτά και μέρος της 

παρελθούσης αυτοπεποίθησής της, η οποία είχε καταρρακωθεί μετά τη διάλυση 

της υπερδύναμης. Οι περιπτώσεις της Συρίας αλλά και της Ουκρανίας, αποτελούν 

χαρακτηριστικό παράδειγμα προβολής της ισχύος της, ιδιαίτερα μετά τη 16η 

Μαρτίου 2014, με το συντριπτικό υπέρ της ένωσης δημοψήφισμα των κατοίκων 

της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης (Νewpost, 2014). 

ΗΠΑ 

Διαμόρφωση της Αμερικανικής Πολιτικής στη Συρία και Μ. Ανατολή 

 H αμερικανική σχέση με τις αραβικές χώρες, τόσο με αυτές που παράγουν 

πετρέλαιο, όσο και με εκείνες που κατέχουν σημαντική γεωστρατηγική θέση, 
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παραμένει πάγια για πολλά χρόνια. Οι αναφορές των αμερικανών αναλυτών 

υπογραμμίζουν τα στοιχεία στα οποία εντοπίζεται το αμερικανικό συμφέρον στην 

περιοχή. Τα συμφέροντα αυτά συνοψίζονται στα εξής (R. Litwak, 2000, 77): 

� Στην πρόσβαση στο πετρέλαιο και στη διαρκή ελεύθερη ροή 

του μαύρου χρυσού προς τις αγορές τους κυρίως σε τιμές που είναι απόλυτα 

προσιτές από τις δυτικές αγορές, πράγμα το οποίο συνεπάγεται την ύπαρξη 

βεβαιότητας ότι ο Περσικός Κόλπος θα παραμείνει ελεύθερος από οποιαδήποτε 

πράξη θα ήταν δυνατό να ανατρέψει την παρούσα κατάσταση. 

� Στην προώθηση, στη στήριξη και διασφάλιση της εθνικής 

ασφάλειας του Ισραήλ από εχθρικά κράτη. 

� Στην περικύκλωση και αποδυνάμωση των περιφερειακών 

κρατών, τα οποία θεωρούνται προβληματικά για το Ισραήλ ή για την ασφάλεια των 

ΗΠΑ, όπως ήταν στο παρελθόν το Ιράκ και τώρα παραμένουν ακόμη το Ιράν και 

λιγότερο η Συρία. 

� Στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας από όπου κι αν 

προέρχεται.  

 Τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά την αμερικανική κρίση του 2008 αλλά και 

με τις πολεμικές επιχειρήσεις στις οποίες ενεπλάκησαν με δική τους πρωτοβουλία 

οι ΗΠΑ, οι αναλυτές προσθέτουν και αυτές τις παραμέτρους με στόχο να 

αποδείξουν την επιλογή των ΗΠΑ να τηρεί αποστάσεις από νέες εμπλοκές σε 

πολέμους όπως: τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, η εξάντληση της κοινής 

γνώμης και του αμερικανικού λαού από τη διαρκή εμπλοκή σε πολέμους, η 

αμερικανική εθνική δυνατότητα για εξόρυξη μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου από 

σχιστολιθικά πετρώματα. 

 Επιπλέον για τις ΗΠΑ, οι μοναρχίες του Κόλπου έχουν μεγάλη στρατηγική 

αξία και δεν επιθυμούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο και κηδεμονία του Ιράν. Στην 

πραγματικότητα το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation 

Council-GCC), ιδρύθηκε ως αποτέλεσμα της Ιρανικής απειλής. Επίσης θεωρούν 

ότι αν η συριακή κρίση δεν τερματιστεί σύντομα, είναι πιθανόν ότι η Ιρανική απειλή 

θα γίνει πραγματικότητα. Μια αλλαγή στην ηγεσία της Συρίας θα σήμαινε πολιτική 
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ήττα του Ιράν και απώλεια επιρροής στις ακτές του Κόλπου και του Λεβάντε. Η 

διακυβέρνηση του Ομπάμα στα πλαίσια της επονομαζόμενης στρατηγικής 

υπομονής (strategic patience) (Τhe Αtlantic, 2016), επεδίωξε τις ακόλουθες 

πολιτικές έναντι της Συρίας, από τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση (J. Sharp, C. 

Blanchard, 2013):  

� Aπαίτηση πολιτικής αλλαγής. Τον Αύγουστο του 2011, ο 

πρόεδρος Ομπάμα κάλεσε σε παραίτηση τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ Αλ 

Άσαντ δηλώνοντας: «Έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει ότι ο πρόεδρος Άσαντ 

πρέπει να ηγηθεί μιας δημοκρατικής μετάβασης ή να παραιτηθεί».    

� Χρησιμοποίηση διεθνούς διπλωματίας. Οι αξιωματούχοι των 

ΗΠΑ υποστήριξαν τη δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, για να 

καταδικάσουν τη συριακή κυβέρνηση και την αιματοχυσία. Υποστήριξαν τις 

προσπάθειες για βελτίωση του συντονισμού διεθνούς πολιτικής προς βοήθεια του 

Συριακού λαού, όπως οι προσπάθειες του φόρουμ των «Φίλων της Συρίας». 

Επίσης οι αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν το σχέδιο Αννάν στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας των ΗΕ. Ο Ομπάμα κατηγόρησε τη Ρωσία και Κίνα, διότι άσκησαν το 

δικαίωμα της αρνησικυρίας στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά του 

καθεστώτος Άσαντ.    

� Μη-θανατηφόρα βοήθεια. Το 2012 η διακυβέρνηση Ομπάμα 

γνωστοποίησε την πρόθεσή της να παράσχει ειρηνικά μέσα στη συριακή 

αντιπολίτευση, όπως ιατρικά εφόδια, διόπτρες νυκτερινής παρατήρησης και 

επικοινωνιακό εξοπλισμό. 

� Συντονισμός στην επεξεργασία πληροφοριών. Οι Αμερικανοί 

Αξιωματούχοι πληροφοριών βοήθησαν στο συντονισμό της παράδοσης πολεμικού 

υλικού της ένοπλης συριακής αντιπολίτευσης, που δεν σχετίζεται με τρομοκρατικές 

ομάδες, όπως η Αλ Κάιντα. Επίσης οι υπόψη Αξιωματούχοι, σε στενή συνεργασία 

με ξένες κυβερνήσεις, βοήθησαν την αντιπολίτευση να δημιουργήσει και αναπτύξει 

δρομολόγια μεταφοράς εφοδίων στη Συρία.   

� Παρεμπόδιση μεταφοράς όπλων στη Συρία. Οι ΗΠΑ, σε 

συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους στην περιοχή, είχε ως στόχο τη διακοπή 

του επανεφοδιασμού των δυνάμεων του Άσαντ.  
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� Σχέδιο εκκένωσης. Ο υπόψη σχεδιασμός περιλαμβάνει τη 

δημιουργία ζώνης απαγόρευσης πτήσης και την εκκένωση-προστασία του 

πληθυσμού από εξτρεμιστικά στοιχεία.  

� Προετοιμασία για την πολιτική μετάβαση και αλλαγή. Η 

αμερικανική διακυβέρνηση υποστήριξε και υποστηρίζει την προετοιμασία για την 

πολιτική μετάβαση στη Συρία, ακόμη και όταν οι συρράξεις συνεχίζονται στο 

έδαφος. Αυτό περιλαμβάνει την επαφή και επικοινωνία μεταξύ των ομάδων 

αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένων και τους αντιπροσώπους της Αλαουιτικής 

κοινότητας. 

 Eπιπλέον, η συνολική αμερικανική πολιτική (C. Humud, C, Blanchard, M. 

Nikitin, 2017, 25) στοχεύει στα παρακάτω: 

� Εγκαθίδρυση διακυβέρνησης στη Συρία αντιπροσωπευτικής, 

ανοικτής και υπόλογης.  

� Ενδυνάμωση των γυναικών μέσω πολιτικών και οικονομικών 

προγραμμάτων. 

� Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών διαδικασιών οι οποίες είναι 

δημοκρατικές, διαφανείς και σύμφωνες με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

� Διεύρυνση της νομιμότητας και βιωσιμότητας της Συριακής 

αντιπολίτευσης έξω από τα Συριακά σύνορα. 

� Ανάπτυξη και διατήρηση ανεξάρτητων ΜΜΕ, ελεύθερα από 

κάθε λογοκρισία. 

� Προώθηση της σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης στη 

Συρία. 

� Διερεύνηση και ποινική δίωξη ανθρώπινων δικαιωμάτων στη 

Συρία μέσω μεταβατικών προγραμμάτων δικαιοσύνης και υποστήριξης μη 

κυβερνητικών οργανισμών. 

� Επέκταση του ρόλου των γυναικών σε διαπραγματεύσεις για 

διακοπή της βίας και στην πολιτική μετάβαση στη Συρία.  
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� Παροχή βοήθειας σε Σύρους πρόσφυγες των οποίων η 

εκπαίδευση διακόπηκε από τα γεγονότα της Συριακής κρίσης, για την εκπλήρωση 

αιτημάτων ανώτερης εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα 

στην περιοχή και μέσω μάθησης δι’ αποστάσεως. 

� Παροχή βοήθειας σε ευπρόσβλητους πληθυσμούς στη Συρία 

και σε γειτονικές χώρες.  

� Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του 

Συριακού πληθυσμού ως αντίβαρο έναντι του εξτρεμισμού. 

� Προστασία και διατήρηση των αρχαιολογικών χώρων της 

Συρίας, ιδιαίτερα αυτών που καταστράφηκαν από τους εξτρεμιστές. 

� Επιχειρήσεις κατά του εξτρεμισμού  στη Συρία.   

 Από τον Οκτώβριο του 2012, η πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στη Συρία 

εστιάσθηκε σε διπλωματική και οικονομική πίεση στο καθεστώς του Άσαντ, καθώς 

και στην παροχή μη θανατηφόρας και ανθρωπιστικής βοήθειας σε δυνάμεις της 

αντιπολίτευσης. Η κύρια ανησυχία της αμερικανικής κυβέρνησης ήταν η 

πιθανότητα,  ότι η Αλ Κάιντα θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί μια πιθανή αλλαγή 

στο καθεστώς. Ως σουνιτικός οργανισμός, η Αλ Κάιντα είχε το πλεονέκτημα να 

κρύβει τα στοιχεία της μέσα στις ομάδες της συριακής αντιπολίτευσης. Η 

διακυβέρνηση Ομπάμα, είχε επανειλημμένως εγείρει τις ανησυχίες της, ότι η 

τροφοδοσία των δυνάμεων της αντιπολίτευσης με βαριά όπλα θα προκαλούσε τη 

διάδοσή τους στις ισλαμιστικές εξτρεμιστικές οργανώσεις. Αυτή η πιθανότητα θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως η κύρια αιτία της απροθυμίας των ΗΠΑ και άλλων 

δυτικών δυνάμεων να βοηθήσουν τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης,  όπως ακριβώς 

το έπραξαν στη Λιβύη και το Μάλι.  

 Από τη μια, πολλοί ισχυρίζονται ότι το προσωπικό της CIA που επιχειρεί 

στη νότια Τουρκία, συντονίζει τον εφοδιασμό οπλισμού σε αντάρτες σε 

συνεργασία με συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων της 

Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, διεξάγοντας έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπων 

(proxy war) στην περιοχή. Επίσης οι ίδιοι ισχυρισμοί αναφέρονται και στην 

υποστήριξη και χρηματοδότηση νεοσαλαφιστικών ομάδων από το σουνιτικό άξονα 
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(Σαουδική, Κατάρ) με την αμέριστη συμπαράσταση και τις ευλογίες των ΗΠΑ, στα 

γεγονότα των διαδηλώσεων της πόλης Ντεράα, τον Μάρτιο του 2011, ημερομηνία 

ορόσημο για την πυροδότηση της συριακής κρίσης (CNN, 2012).  Από την άλλη 

πλευρά, το Πεντάγωνο αρνείται πεισματικά μια στρατιωτική λύση και δεν 

αποδέχεται  καμιά άλλη στρατιωτική περιπέτεια, διότι πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα 

αυξήσει το αντιαμερικανικό αίσθημα στην περιοχή (E.Schmitt, 2012).  

Aπώτερος Σκοπός της Πολιτικής των ΗΠΑ στη Συρία 

 Ποιος όμως είναι ο απώτερος σκοπός της ανάμιξης των ΗΠΑ στις εξελίξεις 

στη Συρία; Δύσκολα πιστεύει κανείς ότι οι ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία και Κατάρ ήταν 

αντίθετοι με τον Άσαντ γιατί ήταν δικτάτορας ή γιατί τα ξαδέλφια του πήραν τη 

μερίδα του λέοντος από τον εθνικό πλούτο (C. Glass, 2016, 120). Οι χώρες που 

συνέτριψαν τη λαϊκή εναντίωση στη βασιλική οικογένεια του Μπαχρέιν δε 

μπορούσαν να ισχυρισθούν ότι πιστεύουν στη δημοκρατία σε οποιαδήποτε 

αραβική χώρα. Οι ΗΠΑ εναντιώθηκαν στο καθεστώς Άσαντ, όπως και η Σαουδική 

Αραβία στο Κατάρ, γιατί η Συρία δε θα εγκατέλειπε τη συμμαχία με το Ιράν, 

γεγονός που του έδινε στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του Ισραήλ. Το Ισραήλ είχε 

καταλάβει από το 1967 μέρος της Συρίας και δε φαινόταν ότι θα επιτρέψει στους 

εξόριστους κατοίκους του και τους απογόνους τους να επιστρέψουν. Οι αραβικές 

μοναρχίες, που επιζητούσαν να κυριαρχήσουν στη Συρία, από τότε που η 

τελευταία ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Γαλλία το 1946, είδαν στο Ιράν έναν 

αντίπαλο σε ότι αφορά στον έλεγχο της Συρίας, μέσω της Χεζμπολά και του 

Λιβάνου. Η απομάκρυνση του Άσαντ αποσκοπούσε στην εξάλειψη της ιρανικής 

επιρροής στον αραβικό κόσμο. 

 Στα μέσα του συριακού πολέμου και παρά την επιθυμία του Ισραήλ να 

ταπεινώσει το Ιράν, οι ΗΠΑ άνοιξαν μια πόρτα στο καθεστώς της Τεχεράνης. Οι 

διαπραγματεύσεις για τη ρύθμιση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος (C. 

Cimino-Isaacs,  G.Clyde Hufbauer, J. Schott, 2015) βελτίωσαν τις σχέσεις των επί 

μακρόν αντιπάλων. Καθώς Αμερικανοί επιχειρηματίες εντόπισαν την ευκαιρία για 

επιστροφή στην προσοδοφόρα ιρανική αγορά, ο βασικός λόγος της Αμερικής να 

εξουδετερώσει το μόνο Άραβα σύμμαχο του Ιράν εξανεμίσθηκε. Από τότε, η 

αμερικανική πολιτική στη Συρία κλυδωνίζεται.    
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Επιπτώσεις μελλοντικής στρατιωτικής αμερικανικής επέμβασης στη Συρία 

 Πολλά έχουν  ειπωθεί σχετικά με το αν πρέπει οι ΗΠΑ να επέμβουν 

στρατιωτικά στη Συρία. Το μόνο σίγουρο είναι πως κάτι τέτοιο θα πρέπει να 

αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής, αλλιώς θα αποτελούσε απλώς ένα 

τιμωρητικό πλήγμα, το οποίο είναι σίγουρο ότι δε θα επιλύσει το πρόβλημα 

(Ζ.Brzezinski, 2013). H ανατροπή της παρούσας κυβέρνησης και η δημιουργία 

αστάθειας στη Συρία, θα επηρεάσει αρνητικά το Λίβανο, την Ιορδανία και το Ιράκ, 

κράτη στα οποία οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Σιιτών και Σουνιτών θα 

οδηγήσουν αναγκαστικά σε στενότερες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι 

επιπτώσεις θα λειτουργήσουν ως ντόμινο (domino effect) στην ευρύτερη περιοχή 

στη Μ. Ανατολή και θα προκαλέσουν την ανατροπή της μιας κυβέρνησης μετά την 

άλλη. Η διάσταση αυτή μπορεί να θεωρείται ευνοϊκή για τους ακραίους 

υπέρμαχους του Ισραήλ,  οι οποίοι επιθυμούν τη διαρκή αστάθεια των γειτονικών 

αραβικών κρατών, αλλά αυτό θα σήμαινε ότι θα εξαφανιζόταν και η αμερικανική 

επιρροή στην περιοχή, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα την απόλυτη 

απομόνωση του Ισραήλ (Ζ.Brzezinski, 2013). Τότε το Ισραήλ θα αναγκαζόταν να 

μετατραπεί σ’ ένα απόλυτο φρούριο και να μετατραπεί σ’ ένα καθαρό αστυνομικό 

κράτος, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αιματοχυσία στην περιοχή, κάτι για το 

οποίο δε θα εύρισκε αντίθετους τους ακροδεξιούς εξτρεμιστές του Ισραήλ, οι 

οποίοι συχνά προτείνουν και τη χρήση των πυρηνικών όπλων. Αυτό όμως 

σημαίνει επίσης, ότι θα δημιουργηθούν μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα, 

εξάντληση στους εμπολέμους, έξαρση της διαφθοράς και τελικά απόλυτη 

απορύθμιση της περιοχής. Ακόμη και αν το Ισραήλ χρησιμοποιήσει πυρηνικά 

όπλα εναντίον του Ιράν,  υπάρχει πάντα το Πακιστάν το οποίο μπορεί να 

προστρέξει εναντίον του (The National Interest, 2013). Στην περίπτωση της Συρίας, 

οι ΗΠΑ ίσως θα πρέπει να εξετάσουν και τη συνεργασία με τη Ρωσία αντί των 

παραδοσιακών συμμάχων Αγγλίας και Γαλλίας, για τους οποίους οι κάτοικοι της 

περιοχής τρέφουν εχθρικά αισθήματα. Επίσης η Κίνα, Ινδία και Ιαπωνία προτιμούν 

μια ειρηνική και ασφαλή λύση στη Μέση Ανατολή, λόγω των αυξημένων 

συμφερόντων που διατηρούν σ’ αυτήν την περιοχή.    
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ΚΙΝΑ 

Mη επεμβατική πολιτική της Κίνας στη Συριακή κρίση 

Τα veto της Κίνας  

 Τα veto της Κίνας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, έλαβαν χώρα κατά 

τη διάρκεια διαφορετικών σταδίων της κρίσης, και δόθηκαν σε κάθε περίπτωση 

διαφορετικές εξηγήσεις (Aljazeera, 2017). Όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των ΗΕ κατά του καθεστώτος Άσαντ, είχαν αρκετές ομοιότητες τις 

οποίες υποστήριξαν οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες, στα οποία η Ρωσία άσκησε 

επίσης το δικαίωμα της αρνησικυρίας. Η Κίνα δεν είναι από μόνη της ικανή να 

προκαλέσει τις ΗΠΑ στη διεθνή αρένα, αλλά η κατάσταση κατά την οποία η 

διεθνής κοινότητα στερούνταν ομοφωνίας, έδωσε τη δυνατότητα στην Κίνα να 

χρησιμοποιήσει τη διπλωματική της δύναμη για να χειριστεί αυτό το διεθνές 

ζήτημα. Ενεργώντας σε συνεργασία με τη Ρωσία, η Κίνα δεν εκφράζει μόνο τη 

δυσαρέσκειά της με την παρεμβατική πολιτική της Δύσης, αλλά δεν αναλαμβάνει 

την ευθύνη για την παρεμπόδιση των διεθνών ενεργειών προς όφελός της. Στην 

περίπτωση της Συρίας έχει δυο επιλογές: άσκηση του βέτο ή αποχή σε ότι αφορά 

τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.  

 Στην περίπτωση της αποχής επιθυμεί να αποφύγει την καταδίκη από τη 

διεθνή κοινή γνώμη, καθώς και να αποφύγει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με μια 

γεωγραφικώς μακρινή χώρα στην οποία έχει σημαντικά συμφέροντα. Έτσι επιλέγει 

να παραμείνει σταθερός σύμμαχος της Ρωσίας υπέρ της προστασίας του 

συριακού καθεστώτος. Η στάση της Ρωσίας έπαιξε ξεκάθαρα σημαντικό ρόλο και 

στη στάση της Κίνας σχετικά με τη συριακή κρίση. Κατά τη διάρκεια του 

Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ το 2014, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών 

Γουάνγκ Γί συναντήθηκε με το Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στο Μοντρέ 

της Ελβετίας. Τόνισε τη στάση της Συρίας για πολιτική λύση στο συριακό ζήτημα, 

ζητώντας τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για πολιτική λύση. Επίσης θεώρησε 

την πολιτική της συμμαχία με τη Ρωσία ως επιτυχία στην αντιμετώπιση των 

δυτικών χωρών (Xinhua News Agency, 2014). Στη συνάντηση των 

πετρελαιοπαραγωγών χωρών (OPEC) το 2013, ο Κινέζος πρόεδρος Χι Ζίνπιινγκ, 

αποκάλεσε τη συνεργασία της κυβέρνησής του με τη Ρωσία στο συριακό ζήτημα, 
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ως ένα παράδειγμα του πως τα δύο έθνη «συνεργάζονται πολύ στενά για την 

επίλυση επειγόντων και οξέων διεθνών και περιφερειακών ζητημάτων» (Αljazeera 

Αmerica, 2013). Το σχέδιο που προτάθηκε από την Κίνα και τη Ρωσία δεν 

υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, και ευθέως κατέληξε στο 

δεύτερο βέτο της Κίνας, κάτι το οποίο θεωρήθηκε ως Ρωσική και Κινεζική 

ανταπάντηση. Επιπλέον η ντε φάκτο Κινεζορωσική συμμαχία θα μπορούσε να 

εξισορροπήσει τις ΗΠΑ και να αντισταθεί στη μονόπλευρη δράση των ΗΠΑ στον 

ΟΗΕ.    

 Επιπλέον, η Κίνα τράβηξε με το μέρος της χώρες με την ίδια ιδεολογία με 

αυτή, εναντίον των παρεμβάσεων των ΗΠΑ και άλλων δυτικών χωρών. Τον 

Απρίλιο του 2011, ένα μήνα μετά το ψήφισμα του 1973 του Συμβουλίου Ασφαλείας, 

σύμφωνα με το οποίο δημιουργήθηκε ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στη Λιβύη, οι 

BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Ν. Αφρική), ήταν ξεκάθαρο ότι δεν 

αποδέχθηκαν τον ενθουσιασμό της Δύσης για την Αραβική Άνοιξη και έβλεπε 

περισσότερα μειονεκτήματα απ’ ότι πλεονεκτήματα (Ceri Strategy Papers, 2011). 

Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν ώθησε τη Βραζιλία, Ινδία και Ν. Αφρική να 

υποστηρίξουν τη Ρωσία και την Κίνα με αποχή από το ψήφισμα του Συμβουλίου 

Ασφαλείας για τη Συρία τον Οκτώβριο του 2011. Η Κίνα επεδίωξε πολιτική 

υποστήριξη από χώρες με την ίδια ιδεολογία σε οργανισμούς στους οποίους 

μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, όπως ο BRICS και ο SCO (the Shanghai 

Cooperation Organization). H συριακή κρίση αποτελούσε πάντα βασικό ζήτημα 

στις συνεδριάσεις των υπόψη οργανισμών από το 2011 και η πρόταση της Κίνας 

για επίλυση της κρίσης με δημοκρατικά μέσα, έχει καταγραφεί στις διακηρύξεις 

τους. 

 Πλέον της ανάπτυξης πολιτικού συντονισμού εναντίον της Δύσης, η Κίνα 

αποκήρυξε τις προθέσεις και συμπεριφορά των ΗΠΑ έναντι της Συρίας μέσω των 

ΜΜΕ. Ο κινεζικός τύπος άσκησε κριτική στην αντίληψη των ΗΠΑ, οι οποίες 

παρουσίαζαν τον εαυτό τους, ως προστάτη των Αράβων πολιτών, ως προϊόν 

αλαζονείας και συνδρόμου ανήθικης ανωτερότητας (Zhong, 2012). Μετά τους 

ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι το συριακό καθεστώς χρησιμοποιεί χημικά όπλα, η Κίνα 

κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι είχαν κρυφά κίνητρα σχετικά με τη συριακή κρίση (Zhong, 

2013). Μέσω της προπαγάνδας που άσκησαν τα ΜΜΕ, η αντίθεση της Κίνας στον 

επεμβατισμό των ΗΠΑ έγινε ηθικά βάσιμη. 
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 Η Κίνα επίσης δικαιολόγησε τη μη επεμβατική της πολιτική και την αντίθετη 

στάση με αυτή της Δύσης, μέσω της διεθνούς έννομης τάξης και εκκλήσεων στους 

κανονισμούς του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ισχυριζόμενη ότι οποιαδήποτε 

επέμβαση θα πρέπει να βασίζεται στη διεθνή νομοθεσία και τον Καταστατικό 

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αντιτάχθηκε στην ιδέα της ανάμιξης στις εσωτερικές 

υποθέσεις άλλων κρατών, στη βάση των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ 

και της πολιτικής της μη επέμβασης. Θεώρησε ότι οι μέθοδοι που προωθούνται 

από τις δυτικές χώρες μπορούσαν να απειλήσουν την επιβίωση και ασφάλεια 

μικρών και μεσαίων χωρών, καθώς και την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. 

Επίσης υπογράμμισε την αλτρουιστική της συμπεριφορά και έδωσε έμφαση στην 

κυρίαρχη ισότητα και μη ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών (UN 

Charter, 1945). Με την άσκηση βέτο μαζί με τη Ρωσία, η Κίνα εξέφρασε τις 

ανησυχίες της για την ένταση μεταξύ των αρχών της εξωτερικής πολιτικής και των 

κανονιστικών λόγων για τη διεθνή τάξη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να 

ακουστεί η φωνή της.  

 Το πρώτιστο συμφέρον της Κίνας στη Μέση Ανατολή εντοπίζεται στον 

οικονομικό τομέα. Η περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας 

πετρελαίου στην Κίνα. Το 2010, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στην Κίνα 

ήταν η Σαουδική Αραβία και τρίτος εξαγωγέας το Ιράν (UN, 2015). Η αστάθεια στη 

Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας. Η Σαουδική 

Αραβία είναι ο πρωταρχικός περιφερειακός υποστηρικτής της συριακής 

αντιπολίτευσης, αλλά η Κίνα θεωρεί σίγουρο ότι η πολιτική της στη Συρία δε θα 

επηρεάσει την οικονομική της συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Συνεπώς η Κίνα 

επιμένει ότι μια στρατιωτική δράση στη Συρία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

οικονομική της ανάπτυξη.   

Η εμπλοκή της Κίνας στη Συριακή κρίση 

 Η μη επεμβατική πολιτική της Κίνας στην περίπτωση της Συρίας ήταν σε 

πολλές περιπτώσεις αντιφατική. Οι παρεμβάσεις της μπορούν να ενταχθούν σε 

δυο κατηγορίες: στην εξουσιοδότηση διεθνούς επέμβασης και στη διπλωματική 

επέμβαση. Η Κίνα δεν εμπόδισε όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 

του ΟΗΕ για τη Συρία με βέτο. Ήταν υπέρ των ψηφισμάτων 2042 και 2043 (UN, 

2012), τα οποία προωθήθηκαν από το σχέδιο έξι σημείων του Αννάν και 
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εξουσιοδότησε την ανάπτυξη προκεχωρημένης ομάδος παρατηρητών στη Συρία 

για την παρακολούθηση της παύσης πυρός στην περιοχή. Επίσης υποστήριξε την 

απόφαση 2118 (UN, 2013), σχετικά με τη χρήση χημικών όπλων στη Συρία. Τα 

ψηφίσματα 2042 και 2043 (UN, 2012) ακολουθήθηκαν από το δεύτερο διπλό βέτο 

στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η συριακή κυβέρνηση αποδέχθηκε την πρόταση του 

Αννάν, η οποία δεν ήταν δεσμευτική και απέκλεισε την πιθανότητα χρήσης βίας και 

εφαρμογής άλλων τιμωρητικών μέτρων. Η διεθνής κοινότητα τελικά κατέληξε σε 

συμφωνία σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης της συριακής κρίσης. Επιπλέον, τα 

σχέδια αυτών των αποφάσεων συνέπεσαν με την προτίμηση της Κίνας για 

πολιτική διαπραγμάτευση περισσότερο παρά για εφαρμογή εξαναγκαστικών 

μέτρων. Έτσι η Κίνα δεν είχε κανένα λόγο να εναντιωθεί στις υπόψη πρωτοβουλίες.         

 Επίσης η Κίνα υποστήριξε την απόφαση 2118 ευρέως εξαιτίας της διεθνούς 

συναίνεσης. Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών εκτίμησε ότι οι συριακές 

κυβερνητικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν το αέριο νεύρων σαρίν σε περιορισμένες 

επιθέσεις και διεξήγαγαν μαζικές επιθέσεις με χημικά όπλα εναντίον εξεγερμένων 

περιοχών κοντά στη Δαμασκό στις 21 Αυγούστου 2013 (The White House, 2013). 

Η Κίνα θεώρησε αυτήν την πληροφορία ως φήμη που δημιουργήθηκε από τις ΗΠΑ 

και ως αφορμή, κατασκευασμένη από τη Δύση, για να εισβάλλει στρατιωτικά στη 

Συρία και να μεταβάλλει την ισορροπία δυνάμεων στον εμφύλιο Συριακό πόλεμο. 

Αφού τα ΗΕ επιβεβαίωσαν τη χρήση χημικών όπλων στη Συρία, η Ρωσία και οι 

ΗΠΑ διεξήγαγαν για αρκετές ημέρες επίπονες διαπραγματεύσεις. Αυτό οδήγησε 

σε μια συμφωνία μεταξύ των δυο χωρών για καταστροφή του συριακού 

οπλοστασίου χημικών όπλων, κάτι το οποίο οδήγησε στη συμφωνία της Γενεύης, 

στις 14 Σεπτεμβρίου 2013 (Τhe Guardian, 2013).  

 Επιπλέον, σε αντίθεση με την εξωτερική πολιτική της Κίνας σε σχέση με τη 

Λιβύη, η Κίνα δεν αποτραβήχτηκε ως παρατηρητής των εξελίξεων, αλλά αντίθετα 

μεσολάβησε μεταξύ της κυβέρνησης  Άσαντ και της αντιπολίτευσης. Το Πεκίνο, 

πρότεινε το αποκαλούμενο «τρίτο μονοπάτι-third path» για τη Συρία και 

φιλοξένησε μια αντιπροσωπεία μελών της συριακής αντιπολίτευσης για να 

αποδείξει ότι μπορεί να επικοινωνήσει και με τις δύο πλευρές (Global Times, 

2012) . Αν και το Πεκίνο υποστήριξε το υπάρχον καθεστώς με βέτο στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας των ΗΕ, γρήγορα και ενεργά σύναψε σχέσεις με τη Συριακή 

Δημοκρατική αντιπολίτευση. Προσπάθησε επίσης να πείσει τις δύο πολιτικές 
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πλευρές στη Συρία να δεχθούν την πρόταση της Κίνας, η οποία έκανε έκκληση για 

το τέλος της βίας και την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ των δυο πλευρών. Αν και 

η διπλωματική παρέμβαση αποδείχθηκε αναποτελεσματική, προσπάθησε να 

αμβλύνει την πολιτική ατμόσφαιρα υψηλής έντασης στη Συρία.    

 Επιπροσθέτως, η Κίνα προσπάθησε να μεσολαβήσει μεταξύ της Συρίας και 

των άλλων χωρών του Αραβικού Συνδέσμου (China Daily, 2016). Από τη μια 

πλευρά, επιζητά την υποστήριξη για την πολιτική της στη Συρία στη Μέση Ανατολή. 

Από την άλλη δίνει έμφαση στο ρόλο του Αραβικού Συνδέσμου στο Συριακό 

ζήτημα. Η Κίνα τάσσεται υπέρ των προσπαθειών του Αραβικού Συνδέσμου για τον 

τερματισμό της κρίσης στη Συρία και έχει καλέσει τις ενδιαφερόμενες πλευρές να 

εφαρμόσουν την απόφαση του Αραβικού Συνδέσμου με τον πλέον ουσιαστικό και 

κατάλληλο τρόπο.    

 Σε ότι αφορά το ρόλο της μέσα και έξω από τη Συρία, επέλεξε την πολιτική 

της μεσολάβησης με διπλωματικό τρόπο. Από τη μια προώθησε ενεργά την 

προσέγγιση για επίλυση της κρίσης μέσω του διαλόγου, παρά μέσω κυρώσεων ή 

στρατιωτικών δράσεων, ενέργειες στις οποίες προέβη η Δύση. Από την άλλη 

συνεργάσθηκε ενεργά με άλλες χώρες για την καταστροφή των συριακών χημικών 

όπλων, με την αποστολή ομάδας πολεμικών πλοίων με περισσότερους από 1000 

πεζοναύτες στη συριακή ακτή (The Hindu, 2015). Παρόλ’ αυτά, σύμφωνα με την 

άποψη της Κίνας, η συμπεριφορά της δεν είναι αντιφατική, αλλά ακολουθεί την 

πολιτική της μη επέμβασης. 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΕ) 

Ιστορική Αναδρομή 

 Η Συρία υπήρξε ανέκαθεν μια περιοχή η οποία ήταν σημαντική για την ΕΕ, 

καθόσον βρισκόταν υπό τον έλεγχο γαλλικής εξουσίας (1922-1946) και πάντα 

βρίσκονταν σε στενή συνεργασία με την ΕΕ από την περίοδο της ανεξαρτησίας της. 

Οι παράγοντες οι οποίοι ιστορικά επηρέασαν την πολιτική της ΕΕ απέναντι στη 

Συρία παρουσίασαν μια περίπλοκη πρόκληση πολιτικής, ιδιαίτερα στα πλαίσια των 

εξελίξεων στη Μ. Ανατολή και των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των λοιπών 

Αραβικών κρατών, συμπεριλαμβανομένης και της Συρίας. Η επίσημη συνεργασία 

μεταξύ της Συρίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επισημοποιήθηκε με τη 
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Συμφωνία Συνεργασίας το 1977 (Commission of the European Communities, 

1978). Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, παρόλο που δεν διατήρησαν 

καλές σχέσεις με τη Συρία κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, καθόσον η 

Συρία θεωρούνταν ως σύμμαχος της τότε Σοβιετικής Ένωσης στην περιοχή και 

υποστηρικτής της τρομοκρατίας (ιδιαίτερα μέσω της σχέσης με τη σιιτική 

οργάνωση Χεζμπολά στο Λίβανο). Ως αντίδραση σε τρομοκρατικό περιστατικό το 

1986, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ανακοίνωσε διπλωματικές κυρώσεις στη Συρία τον 

Απρίλιο του 1986 (μέχρι το Νοέμβριο του 1994) (Kreutz, 2005), επισημαίνοντας 

στο καθεστώς ότι η τρομοκρατία υποστηριζόμενη από την κυβέρνηση δεν ήταν 

αποδεκτή.   

 Ο ρόλος της Συρίας στη Μεσόγειο και η συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα αυξήθηκε στις αρχές του 1990, όταν η Συρία εισήλθε στο διεθνή 

συνασπισμό κατά του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσείν στο Ιράκ και συμμετείχε σε 

ειρηνευτικές συνομιλίες με τον κύριο αντίπαλό του, το Ισραήλ (R, Moseley, 1991). 

Αυτοί οι παράγοντες έγιναν αντιληπτοί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ως 

προθυμία της Συρίας να συνεισφέρει σε αυξημένη ασφάλεια στην περιοχή. Η 

Συρία και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνεργάσθηκαν επίσης στενά στην 

Ευρωμεσογειακή Συνεργασία από τον Οκτώβριο του 1995 (ή αλλιώς Διαδικασία 

της Βαρκελώνης-Barcelona Process) (ΕΑΑS, 2016). H υπόψη συνεργασία 

δημιουργήθηκε από προηγούμενη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και 

12 μεσογειακές χώρες και ο κύριος στόχος του προέβλεπε συνεργασία σε 

πολιτικούς τομείς και τομείς ασφαλείας, οικονομική συνεργασία με απώτερο 

σκοπό τη δημιουργία ελεύθερης ζώνης εμπορίου στη Μεσόγειο και συνεργασία 

στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα, που στόχευε στη δημιουργία περιοχής 

σταθερότητας, ειρήνης και ευημερίας στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

τόνισε τη σημασία της επίλυσης της Αραβοισραηλινής διένεξης στην περιοχή 

(συμπεριλαμβανομένης και αυτής μεταξύ Ισραήλ και Συρίας) του εκδημοκρατισμού 

και των μεταρρυθμίσεων στις Μεσογειακές χώρες. Ο κύριος ρόλος της ΕΕ σε αυτή 

τη διαδικασία ήταν κανονιστικός, έχοντας ως στόχο την εισαγωγή και ενίσχυση της 

διεθνούς έννομης τάξης, προσπαθώντας μεταξύ άλλων να περιορίσει και 

απαγορεύσει τα όπλα μαζικής καταστροφής στη Συρία (Α.Gupta, Αr.Gupta, 

R.Rebello, 2016). 
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 H Συμφωνία Σύνδεσης (Αssociation Agreement) μεταξύ της ΕΕ και της 

Συρίας βρισκόταν στο στάδιο της διαπραγμάτευσης από το 1998 (Delegation of 

the EU to Syria, 2017), αλλά η ΕΕ δε βρήκε τις κατάλληλες συνθήκες στη Συρία για 

την επικύρωσή της, εξαιτίας της συριακής πολιτικής στο Λίβανο, του ζητήματος 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των όπλων μαζικής καταστροφής στη Συρία. Η 

υπόψη Συμφωνία θέτει τις βάσεις για συνεργασία σε τρεις κυρίως περιοχές: 

οικονομία και εμπόριο, πολιτικές σχέσεις και συνεργασία σε άλλους τομείς, όπως η 

επιστήμη, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η υγεία, η γεωργία και οι επενδύσεις. Η ΕΕ 

θεώρησε την υπόψη Συμφωνία ως αποφασιστική ώθηση για πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις απαραίτητες για τη βελτίωση της 

κατάστασης της χώρας. Όμως, οι πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις τελικά 

δεν πραγματοποιήθηκαν και ο απαιτούμενος εκδημοκρατισμός και η διασφάλιση 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Συρία απέτυχαν (ΕΑΑS, 2016). Η Συμφωνία 

Σύνδεσης δεν έχει μέχρι σήμερα υπογραφεί ακόμη, ως αντίδραση για τον εμφύλιο 

πόλεμο στη Συρία, παρά το γεγονός ότι εγκρίθηκε ομόφωνα απ’ όλα τα κράτη 

μέλη της ΕΕ, με την προϋπόθεση των σταδιακών μεταρρυθμίσεων στη Συρία.   

H πολιτική της ΕΕ στη Συρία    

 Για την ΕΕ έγινε ξεκάθαρο αμέσως μετά το ξέσπασμα της Αραβικής Άνοιξης 

στη Μεσόγειο, και τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, ότι η αρχική υπόθεση της 

εξίσωσης μεταξύ της πολιτικής σταθερότητας στη Βόρειο Αφρική και τη Μέση 

Ανατολή σε θέματα τρομοκρατίας και μετανάστευσης, δεν ήταν πλέον έγκυρη. Οι 

αλλαγές στην πολιτική της ΕΕ στην περιοχή της Μεσογείου, 

συμπεριλαμβανομένης της Συρίας, υποδεικνύουν μια ποιοτική αλλαγή στις σχέσεις 

της ΕΕ στην περιοχή, το οποίο δείχνει τη μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των 

χωρών της ΜΕΝΑ (Middle East and North Afirca) και τη δημιουργία νέων 

εργαλείων για την οικοδόμηση της δημοκρατίας. Τα τρία Μ περιλαμβάνουν 

«περισσότερα χρήματα, περισσότερη πρόσβαση στην αγορά και μεγαλύτερη 

κινητικότητα-more money, more market assess and more mobility» και 

προσφέρουν στις χώρες της ΜΕΝΑ, συμπεριλαμβανομένης και της Συρίας, 

επιπρόσθετες ευρωπαϊκές επενδύσεις και δάνεια από την ΕΕ από οικονομικούς 

οργανισμούς, υποστήριξη της κινητικότητας των πολιτών της ΜΕΝΑ μέσω 

πανεπιστημιακών υποτροφιών, διευκόλυνση απόκτησης βίζας και ευκολότερη 

πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ (R. Balfour, 2011, 19). Άλλες ευρύτερες 
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πρωτοβουλίες που προσφέρθηκαν στις χώρες της ΜΕΝΑ, ως σχέδιο δράσης 

έναντι στην Αραβική Άνοιξη, ήταν: 

�   το πρόγραμμα SPRING (Υποστήριξη για Συνεργασία, 

Μεταρρύθμιση και Ανάπτυξη-Support for Partnership, Reform and Inclusive 

Growth) (European Commission, 2011), διαθέτοντας 350 εκατομμύρια Ευρώ στην 

περιοχή, την περίοδο 2011–2012.  

�   Το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Χορηγία για τη Δημοκρατία-

European Endowment for Democracy (European Endowment for Democracy, 

2017), το οποίο παρείχε ευελιξία στην εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ μεταξύ των 

χωρών της ΜΕΝΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη της εφαρμογής της 

δημοκρατίας στην περιοχή μέσω της συνεργασίας με μη κυβερνητικούς 

οργανισμούς.   

 Από τότε που ξεκίνησε η κρίση στη Συρία, η ΕΕ άσκησε κριτική για την 

καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη χειροτέρευση της 

ανθρωπιστικής κατάστασης στη χώρα. Η συνολική στρατηγική της ΕΕ για την 

εξάλειψη των παραπάνω περιλαμβάνει (European Union Law, 2013): 

� Υποστήριξη πολιτικής λύσης στη Συριακή κρίση. 

� Αποφυγή περιφερειακής αποσταθεροποίησης, που θα 

προκύψει από τη διάχυση της κρίσης σε γειτονικές χώρες. 

� Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληγέντα πληθυσμό. 

� Εκτίμηση των συνεπειών της κρίσης στην ΕΕ. 

Με αυτόν τρόπο,  η ΕΕ εστιάζει στη δικαιοσύνη, λογοδοσία και πολιτική 

διευθέτηση της διένεξης στη Συρία σε συνεργασία με τρίτες χώρες και μη 

κρατικούς οργανισμούς και συνεχίζει να επιβάλλει συγκεκριμένες κυρώσεις σχετικά 

με τα όπλα μαζικής καταστροφής, ενώ παράλληλα παρέχει βοήθεια σε Σύριους 

πολίτες εμποδίζοντας τη ριζοσπαστικοποίηση και την εμπλοκή ξένων μαχητών 

στο Συριακό εμφύλιο πόλεμο. 
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Παρά τις διπλωματικές και πολιτικές προσπάθειες της ΕΕ, η αντίδρασή της 

στη Συριακή κρίση δεν υπήρξε αποτελεσματική, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι 

η Συριακή αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη, κάτι το οποίο κάνει μια 

αποτελεσματική πολιτική υποστήριξη στην αντιπολίτευση περίπλοκη. Η ΕΕ και οι 

εκπρόσωποί της διεξήγαγαν πολλές συζητήσεις με διάφορα μέλη της Συριακής 

αντιπολίτευσης, προσπαθώντας να συνεισφέρουν στη δημιουργία μεταβατικής 

κυβέρνησης (Αljazeera, 2012). Παρόλ’ αυτά η έλλειψη κοινών αρχών μεταξύ των 

διαφόρων ομάδων της αντιπολίτευσης του Άσαντ, περιόρισε τα αποτελέσματα 

αυτών των προσπαθειών. Η πλειοψηφία των δυνάμεων της αντιπολίτευσης στη 

Συρία προτιμούν τις δημοκρατικές δομές της ΕΕ, ως πρότυπο για μια κυβέρνηση 

στη Συρία μετά την εκδίωξη του Άσαντ, αλλά η έλλειψη της υποστήριξης της 

Δύσης και η συνεχιζόμενη άρνηση για παροχή στρατιωτικής βοήθειας, δίνει στη μη 

ισλαμιστική αντιπολίτευση λίγα περιθώρια επιλογής. Συνεπώς, η ΕΕ έχει ως στόχο 

την υποστήριξη της μη ισλαμιστικής αντιπολίτευσης, όσο αποκεντρωμένη και 

κατακερματισμένη μπορεί να είναι, τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στη Συρία, για 

τη σταθεροποίηση της κατάστασης της χώρας και το τέλος του εμφυλίου. Οι 

διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τις προτεραιότητες τους στο 

ζήτημα της Συρίας, εξαιτίας της έλλειψης κοινής πολιτικής βούλησης (Γ. 

Bοσκόπουλος, 2012, 261), είναι άλλος ένας παράγοντας που έχει περιορίσει τα 

αποτελέσματα της ευρωπαϊκής διπλωματικής εμπλοκής στη Συρία. 

Επιβολή Κυρώσεων 

Ως αντίδραση της κρίσης στη Συρία και της ακολουθούμενης πολιτικής του 

καθεστώτος Άσαντ, η ΕΕ ανέστειλε τα προγράμματα διμερούς συνεργασίας με τη 

Συρία το Μάιο του 2011 (Νews European Parliament, 2011). Η υπόψη αναστολή 

αφορούσε και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας-European 

Neighbourhood Policy (EAAS, 2015) αλλά και των περιφερειακών ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. Η ΕΕ γρήγορα υιοθέτησε μια πολιτική κυρώσεων κατόπιν 

καλέσματος του Αραβικού Συνδέσμου (Arab League) και σε λιγότερο από ένα 

χρόνο εφάρμοσε μια σειρά κυρώσεων σε συνεργασία με τις ΗΠΑ. Επίσης 

επέβαλλε κυρώσεις κατά της Συρίας σε συνεργασία με άλλες περιφερειακές 

δυνάμεις, όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Συνολικά οι κυρώσεις 

αφορούν στα παρακάτω (European Council of the European Union, 2017): 
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� Ταξιδιωτικοί περιορισμοί σε άτομα άμεσα συνδεόμενα με το 

Συριακό καθεστώς.  

� Τερματισμός της δανειοδότησης και της τεχνικής βοήθειας 

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

� Επιβολή εμπάργκο στο εμπόριο εξοπλισμών 

� Κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα 

� Κυρώσεις βασιζόμενες σε εμπορικούς περιορισμούς 

 Τα διπλωματικά και πολιτικά εργαλεία για την πάταξη της βίας στη Συρία 

δεν πέτυχαν τον επιδιωκόμενο σκοπό της εκδίωξης του προέδρου Άσαντ και 

συνεπώς η ΕΕ επέβαλλε οικονομικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις στη Συρία 

επιβλήθηκαν σύμφωνα με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας 

(ΚΕΠΠΑ) και σύμφωνα με τις κυρώσεις των ΗΠΑ, καθώς δεν επιβλήθηκαν 

κυρώσεις από τον ΟΗΕ. Η ΕΕ επέβαλλε κυρώσεις στην εξαγωγή όπλων και 

υλικού επικοινωνιών στη Συρία και στην εξαγωγή πετρελαίου και αερίου από τη 

Συρία. Οι οικονομικές σχέσεις με τους Συριακούς οργανισμούς, το πάγωμα των 

επενδύσεων στη βιομηχανία ενέργειας απαγορεύτηκαν επίσης από το εμπάργκο. 

Το εμπάργκο είχε ως στόχο τους οικονομικούς και άλλους υποστηρικτές του 

καθεστώτος Άσαντ και συνδεόμενων με αυτό εταιρειών, οντοτήτων και 

στρατιωτικών Διοικητών καθώς και υπουργών της κυβέρνησης φερόμενων ως 

εμπλεκόμενων στη συριακή κρίση (European Sanctions, 2017). Επίσης το 

εμπάργκο σταδιακά εφαρμόσθηκε επίσης και στην εξαγωγή αργού πετρελαίου, 

του εμπορίου και του τραπεζικού τομέα καθώς και στην Τράπεζα της Συρίας η 

οποία κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να αποφύγει τις κυρώσεις.  

Αποτελεσματικότητα των κυρώσεων 

 Παρόλ’ αυτά η πολιτική κυρώσεων της ΕΕ δεν οδήγησε στον τερματισμό 

της βίας και πολιτικών μεταρρυθμίσεων στη Συρία. Αυτό συνέβη εξαιτίας του 

γεγονότος ότι η Ρωσία και το Ιράν δεν επέβαλλαν κυρώσεις στη Συρία και 

συνεπώς έδωσαν τη δυνατότητα στη Συρία να εξάγει το πετρέλαιο και άλλα 

προϊόντα μέσω αυτών των χωρών (Global Risk Insights, 2016). Η εφαρμογή των 

κυρώσεων παρόλ’ αυτά είχαν σημαντική επίδραση στο εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και 
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της Συρίας. Πριν την επιβολή των κυρώσεων, η ΕΕ ήταν ο πρώτος εμπορικός 

εταίρος της Συρίας. Οι κύριες εξαγωγές της Συρίας στην ΕΕ περιλάμβαναν 

πετρέλαιο κάτι το οποίο αποτελούσε περίπου το ένα τρίτο του εσόδων της Συρίας 

από τις εξαγωγές. Το εμπάργκο που επέβαλλε η ΕΕ το Σεπτέμβριο του 2011 

οδήγησε σε μείωση του εμπορίου κατά 5 δις ευρώ το 2012, οι Συριακές εξαγωγές 

στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 90% και οι εξαγωγές της ΕΕ στη Συρία μειώθηκαν κατά 

61% συγκρινόμενα με το 2011 (P. Ivan, F. Guimelli, 2013). Έξι μήνες μετά την 

εφαρμογή του εμπάργκο πετρελαίου, ο υπουργός πετρελαίου της Συρίας εκτίμησε 

τις απώλειες που δημιουργήθηκαν από τις Δυτικές κυρώσεις σε περίπου 4 δις 

δολάρια και η παραγωγή μειώθηκε από 345.000 βαρέλια την ημέρα το Μάιο του 

2011 σε 71.000 τον Ιούνιο του 2013. Η απώλεια εισοδήματος από τις εξαγωγές 

στην ΕΕ, αντισταθμίστηκαν από την αύξηση των εξαγωγών στο Λίβανο και το Ιράκ. 

Οι οικονομικές κυρώσεις εξομαλύνθηκαν από τις επενδύσεις από τη Ρωσία και το 

Ιράν, καθώς οι κυρώσεις επεβλήθησαν μόνο από την ΕΕ και όχι από τα ΗΕ ως 

σύνολο, επιτρέποντας στη Συρία τουλάχιστον να αντισταθμίσει μερικώς τις 

απώλειες που προκλήθηκαν από το ευρωπαϊκό εμπάργκο. 

Συνεισφορά στον τομέα της ασφάλειας 

 Ως μέρος της εμπλοκής της στον τομέα της ασφάλειας , η ΕΕ συνεισέφερε 

σημαντικά σε μείωση του αριθμού των χημικών όπλων στη Συρία, ασκώντας 

πίεση στο καθεστώς Άσαντ να αποσύρει εντελώς το πρόγραμμα παραγωγής 

χημικών όπλων. Παρόλ’ αυτά το μόνο που μπορεί να κάνει η ΕΕ είναι να 

προειδοποιήσει τον Άσαντ ότι η χρήση ή μεταφορά των όπλων μαζικής 

καταστροφής  είναι μια κόκκινη γραμμή που μπορεί να πυροδοτήσει αυτόματα μια 

αντίδραση του ΝΑΤΟ (ΕU non-proliferation Consortium, 2012). Συνεπώς η ΕΕ 

συνεχίζει την πίεσή της για πλήρη καταστροφή των όπλων μαζικής καταστροφής 

και την προσπάθειά της για συνεργασία με γειτονικές χώρες της Συρίας και της 

Ρωσίας σε αυτή τη διαδικασία, για ελαχιστοποίηση της διαρροής Σύριων ειδικών 

στην παραγωγή χημικών όλων, σε περίπτωση που το καθεστώς του Άσαντ έχανε 

τον έλεγχο και την εξουσία της χώρας. 

 Μια άλλη ανησυχία για την ασφάλεια που σχετίζεται με την κρίση στη Συρία 

είναι ο φόβος του αυξανόμενου αριθμού των ευρωπαίων πολιτών που πολεμούν 

στη Συρία και μάλιστα αυτοί που ανήκουν στην ισλαμιστική αντιπολίτευση κατά του 
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καθεστώτος Άσαντ. Ο εκτιμώμενος αριθμός των Ευρωπαίων που πολεμούν στο 

πλευρό της τρομοκρατικής ισλαμιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος είναι 

περίπου 6000, προερχόμενοι κατά βάση από τη Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Γερμανία, Βέλγιο και Σουηδία (Αljazeera, 2016). Η κύρια ανησυχία της ΕΕ είναι να 

εμποδίσει την είσοδο των πολιτών της ΕΕ σε ισλαμιστικά κινήματα στη Συρία και 

να παρακολουθεί στενά όσους επιστρέφουν από τη Συρία, ως δυνητικές απειλές 

ασφαλείας στην ΕΕ. Οι τέσσερις προτεραιότητες σε αυτόν τομέα περιλαμβάνει 

αποτροπή, ανταλλαγή πληροφοριών, ταξιδιωτική ανίχνευση και συνεργασία με 

τρίτες χώρες (European Council of the European Union, 2017). Παρά τις 

προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών για μείωση των Ευρωπαίων που 

πολεμούν στη Συρία στο πλευρό ισλαμικών κινημάτων, δεν έχει παρατηρηθεί 

σημαντική μείωση στον αριθμό των Ευρωπαίων που πολεμούν στο πλευρό 

ισλαμιστικών κινημάτων. Αντιθέτως μερικοί δείκτες υποδεικνύουν αύξηση του 

αριθμού των Ευρωπαίων μαχητών που πολεμούν με την οργάνωση Ισλαμικό 

Κράτος (European Council of the European Union, 2017). Ως αντίδραση σε αυτήν 

την αποτυχία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια αναβαθμισμένη δράση στην 

αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού 

τον Ιανουάριο του 2014, της οποίας ο κύριος στόχος είναι η αποτροπή περαιτέρω 

ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης τρομοκρατών από κράτη μέλη της ΕΕ.  

Επιτυχία ή αποτυχία της ΕΕ; 

 H επιρροή που θα μπορούσε να ασκήσει η ΕΕ αν διέθετε συγκροτημένη 

εξωτερική πολιτική ασφαλείας και άμυνας στις εξελίξεις του διεθνούς 

περιβάλλοντος λόγω των δυνατοτήτων που διαθέτει, δεν έχει γίνει εμφανής, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση της Συρίας. Αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί αν η ΕΕ 

είχε ξεκαθαρίσει τους γεωγραφικούς χώρους της στρατηγικής της εμβέλειας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις στρατιωτικές της δυνατότητες (Μ. Μπόση, 2014, 281). Το 

2009, όταν ξεκίνησε να υλοποιείται η Συνθήκη της Λισσαβόνας, τέθηκε κάποιο 

υπόβαθρο το οποίο παρείχε τις δυνατότητες να προταθεί η δημιουργία κοινής 

εξωτερικής πολιτικής. Ωστόσο, η βούληση για συγκροτημένη, ξεκάθαρη, αποδεκτή 

και συμφέρουσα για όλα τα κράτη-μέλη κοινή εξωτερική πολιτική, συνεχίζει να 

αποτελεί δυσπρόσιτη έννοια. Οι δυσκολίες για την εξεύρεση κοινής λειτουργικής 

στρατηγικής εντοπίζεται και στη διευκρίνιση και αποδοχή των ιδιαίτερων 

συμφερόντων εκάστου κράτους-μέλους με τα κοινά τους συμφέροντα. Το σύνηθες 
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φαινόμενο είναι η πίεση την οποία ασκούν οι ισχυροί προς τους λιγότερο ισχυρούς 

εταίρους να αποδεχτούν και να ταυτιστούν με τα στρατηγικά μοντέλα και τις 

ανάγκες τους. 

 Τα κράτη-μέλη της ΕΕ αποτελούν ένα ετερόκλητο σύμπλεγμα κρατών τα 

οποία προσπαθούν να συμβιώσουν διατηρώντας τις διαφορετικές απόψεις τους, 

οι οποίες κυρίως προέρχονται από την ιστορική και θεσμική τους εξέλιξη (Μ. 

Μπόση, 2014, 282). Ορισμένα κράτη είτε προϋπήρξαν μεγάλες αποικιοκρατικές 

δυνάμεις (στην περίπτωση της Συρίας η Γαλλία), είτε συμβαίνει τα ισχυρά κράτη 

του Βορρά να συνυπάρξουν με τα κράτη του Νότου, τα οποία βιώνουν έντονα 

οικονομικά προβλήματα. Οι διαφορετικές αντιλήψεις των κρατών περί ευρωπαϊκής 

εξωτερικής πολιτικής, κυρίως βασισμένες στις εθνικές τους εμπειρίες, καταβολές, 

ανάγκες ή συμφέροντα αποδεικνύουν ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν εκφράζουν 

κοινό λόγο ούτε έχουν καταφέρει να βρουν κοινό βηματισμό. Όλα τα παραπάνω 

συνετέλεσαν στην αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής στη Συρία και στη συνέχιση 

της κρίσης μέχρι σήμερα.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ 
 

ΙΡΑΝ 
 
Η σημασία της Συρίας για το Ιράν 
 
 Η Τεχεράνη θεωρεί τη συμμαχία με τη Συρία ως ένα από τα μεγαλύτερα 

επιτεύγματα των τελευταίων 30 ετών της διπλωματίας της και ως χρήσιμο εργαλείο 

για τη διασφάλιση της περιφερειακής της επιρροής. Αυτή η συμμαχία που συνδέει 

την Τεχεράνη με τη Δαμασκό (τη Λιβανική Χεζμπολά, τη Χαμάς αλλά και άλλα 

παλαιστινιακά κινήματα) (The Hindu, 2017),  επέτρεψαν στο Ιράν να αποκτήσει 

ένα στρατηγικό βάθος στην περιοχή του Λεβάντ αλλά και στην Ανατολική 

Μεσόγειο (Τhe Iran Primer, 2017). Επίσης της έδωσε τη δυνατότητα να επεκτείνει 

την επιρροή της, να ενδυναμώσει τη θέση της στην περιοχή και να κερδίσει 

περισσότερο χώρο για ελιγμό, ειδικότερα έναντι της Δύσης και των ΗΠΑ. Εκτός 

αυτού, της έδωσε ένα ζωτικό μέσο για να διασφαλίσει την επιρροή της στην 

διένεξη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και να είναι σε θέση να απειλεί το Ισραήλ. 

Επιπλέον,  η συμμαχία έχει δυναμώσει μετά τα γεγονότα της 11 Σεπτεμβρίου 2001, 

εξαιτίας της αυξανόμενης επιρροής της Τεχεράνης στο δυτικό Αφγανιστάν, μετά 

την πτώση των Ταλιμπάν το 2001, και στο Ιράκ μετά την πτώση του Σαντάμ 

Χουσείν και την άφιξη των Σιιτών στην εξουσία στη Βαγδάτη το 2003. Με αυτόν 

τον τρόπο δημιουργήθηκε ο αποκαλούμενος «διάδρομος της αντίστασης», 

συνδέοντας τα δυτικά του Αφγανιστάν (Χεράτ) με τη Γάζα, μέσω του Ιράκ, της 

Συρίας και του Λιβάνου (Universitee Libre de Bruselles, 2014), με τη Δαμασκό να 

αποτελεί την κύρια γραμμή εφοδιασμού, ιδιαίτερα κατά τη χρονική περίοδο της 

συριακής κρίσης. 

Στρατηγική του Ιράν στη Συριακή κρίση 

 To Ιράν πιστεύει ακράδαντα, ότι η συνεχιζόμενη κρίση στη Συρία είναι 

προϊόν δυτικής συνομωσίας, υποστηριζόμενη από την Τουρκία και τα Αραβικά 

κράτη, ιδιαίτερα τις μοναρχίες του Κόλπου (Σαουδική Αραβία και Κατάρ), προς 

όφελος του Ισραήλ.  Η  Τεχεράνη θεωρεί αυτές τις χώρες υπεύθυνες για την 

επιδείνωση της συριακής κρίσης. Το Ιράν αγνόησε την κλίμακα των αναταραχών 

και παρέμεινε σιωπηλό, όταν η διεθνής κοινή γνώμη επέρριψε ευθύνες στο 
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συριακό καθεστώς για ακραία βία κατά του πληθυσμού της, στα επεισόδια του 

Μαρτίου του 2011. Επίσης η Τεχεράνη άσκησε έντονη κριτική και για τη δράση 

των σουνιτών τζιχαντιστών στη Συρία, καθώς η διένεξη μετασχηματίζονταν σ’ ένα 

γνήσιο εμφύλιο πόλεμο. To Ιράν επεδίωξε να απαξιώσει τη συριακή αντιπολίτευση, 

να κινητοποιήσει τη σιιτική κοινή γνώμη υπέρ του συριακού καθεστώτος με την 

αποδοκιμασία των ριζοσπαστικών αντισιιτικών σουνιτικών κινημάτων και 

στιγματίσει τη Δύση και τους συμμάχους της για την υποτιθέμενη υποστήριξη τους 

στις ακραίες ριζοσπαστικές σουνιτικές ομάδες που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα.    

 H στρατηγική του Ιράν στη Συρία συνίσταται στα παρακάτω (A. Bassiri 

Tabrizi, Aniseh, R.Pantucci, 2016, 4): 

� Στην ήττα του Ισλαμικού Κράτους (BBC, 2015) και του 

μετώπου Αλ Νούσρα (Counter Extremism Project, 2017). Από την άνοδο του 

Ισλαμικού Κράτους το Ιράν έχει σκιαγραφήσει την εμπλοκή του στη Συρία ως 

μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 

του εξτρεμισμού στη Μέση Ανατολή. Για τους Ιρανούς αξιωματούχους, το μέτωπο 

Αλ Νούσρα αποτελεί μια τρομοκρατική οργάνωση και η Τεχεράνη έχει 

συγκεντρώσει τις στρατιωτικές της προσπάθειες για την αποδυνάμωση τόσο του 

Ισλαμικού Κράτους όσο και του μετώπου Αλ Νούσρα (C.Lister, 2016, 8-22). Το 

Ιράν θεωρεί τη σταθεροποίηση των θέσεων των υπόψη τρομοκρατικών 

οργανώσεων ως άμεση απειλή για τη σταθερότητα του Ιράκ. Σε αντίθεση με τη 

Ρωσία, δε θεωρεί το Αράρ Αλ Σαμ (Ahrar Al-Sham) ως πρώτιστη απειλή (Stanford 

University, 2017), ή άμεσο στόχο που σχετίζεται με τη Συρία. Έτσι, ενώ 

υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις για εξεύρεση λύσης στη συριακή κρίση, το Ιράν 

έχει δεσμευτεί για τη συνέχιση των επιχειρήσεων κατά του Ισλαμικού Κράτους 

(Μ.Rafizadeh, 2014, 311-315) και του μετώπου Αλ Νούσρα. Στο άμεσο χρονικό 

διάστημα, το Ιράν είναι αποφασισμένο να αντισταθεί σε οποιαδήποτε απόπειρα 

εμπλοκής των δύο αυτών ομάδων στις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Συρίας, 

και παρά τις εκάστοτε εκεχειρίες, θα συνεχίσει να επιχειρεί εναντίον τους καθώς 

και εναντίον άλλων επαναστατικών ομάδων. Μακροπρόθεσμα, ακόμη και αν μια 

πολιτική διευθέτηση της κρίσης επιτευχθεί, το Ιράν μπορεί να χρησιμοποιήσει την 

τοπική παρουσία των δύο τρομοκρατικών ομάδων στη Συρία, για να δικαιολογήσει 

τη συνέχιση της δικής της παρουσίας στο έδαφος.  
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� Στην αποκατάσταση του Status quo Ante (κατάσταση όπως 

ήταν πριν). Οι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι στόχος του Ιράν θα πρέπει 

να είναι η αποκατάσταση του status quo ante. Αυτό πρωταρχικά σημαίνει ότι το 

Ιράν υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και επιθυμεί την αποφυγή 

λιβανοποίησης της Συρίας, δηλαδή το διαχωρισμό της σε αντίπαλες και 

ημιανεξάρτητες  περιοχές. Αν και η Ιρανική δραστηριότητα στη Συρία δεν είναι 

πάντα σύμφωνη με τη συνολική Ιρανική στρατηγική μετατροπής της Συρίας σ’ ένα 

αυτόνομο ακέραιο κράτος, με δεδομένη την ισχυρή παρουσία παραστρατιωτικών 

οντοτήτων στο έδαφος, το Ιράν φαίνεται να επιθυμεί να έχει και ένα εναλλακτικό 

σχέδιο, σε περίπτωση που δε μπορέσει να αποκαταστήσει το status quo ante. To 

Iράν θεωρεί, ότι μόνο με τη διατήρηση της συριακής εδαφικής ακεραιότητας και της 

επανόδου μιας ακέραιης κυβέρνησης, θα μπορέσει να επιτύχει το στρατηγικό της 

στόχο, που είναι η διατήρηση μιας χώρας γέφυρας με το Λίβανο, την οποία 

χρειάζεται για την προμήθεια της Χεζμπολά με όπλα για την αντίστασή της έναντι 

του Ισραήλ (T. Dukiewicz, K.Kaperska, 2017, 23). Επίσης το Ιράν θέλει να 

βεβαιωθεί, ότι η Συρία δε θα γίνει μια αφετηρία από την οποία το Λιβανέζικο σιιτικό 

κίνημα θα μπορούσε να προσβληθεί.     

 Η Ιρανική θέση συνδέεται επίσης με τους φόβους εδραίωσης της Κουρδικής 

ανεξαρτησίας στη βόρεια Συρία. Αν και το Ιράν δε θεωρεί τους Κούρδους 

τρομοκρατική οργάνωση, δε τους θεωρεί ούτε συμμάχους, δεδομένων των 

απόψεών τους για τη μελλοντική προοπτική του καθεστώτος Άσαντ 

(Ηuffingtonpost, 2017). Επίσης τους θεωρεί ως χρήσιμη δύναμη στον αγώνα κατά 

του Ισλαμικού Κράτους, με διαφορετικά μακροπρόθεσμα συμφέροντα στη Συρία. 

Το Ιράν επίσης υποστήριξε την Τουρκία στην απόρριψη της τοπικής Κουρδικής 

κυβέρνησης ομοσπονδιακής δομής στη Βόρειο Συρία, με την αιτιολογία ότι οι 

Κούρδοι επιθυμούν τον κατακερματισμό της Συρίας (Αlaraby, 2017). Η στάση του 

Ιράν απέναντι στους Κούρδους της Συρίας είναι ένα κύριο σημείο διαφωνίας του 

Ιράν με τη Ρωσία. Η Μόσχα τάσσεται περισσότερο υπέρ των Κούρδων, χωρίς να 

την ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις, ενώ η Τεχεράνη ανησυχεί ότι μεγαλύτερη 

αυτονομία για τους Κούρδους της Συρίας θα σηματοδοτήσει τη δημιουργία 

ανεξάρτητων Κουρδικών κρατών στη Συρία, Τουρκία, Ιράκ και τελικά στο Ιράν.   

� Στη διατήρηση των κρατικών οργανισμών της Συρίας. Στόχος 

του Ιράν αποτελεί η διατήρηση των κρατικών οργανισμών της Συρίας, 
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συμπεριλαμβανομένων του στρατού, των μυστικών υπηρεσιών, καθόσον μια 

κατάρρευση του καθεστώτος θα σήμαινε και την άνοδο των σουνιτικών 

εξτρεμιστικών ομάδων, οι οποίες είναι αντισιιτικές, αντιιρανικές και εναντίον της 

οργάνωσης Χεζμπολά. Για την Ιρανική ηγεσία, η συνταγματική σταθερότητα είναι 

δυνατή μόνο αν ο Άσαντ παραμείνει στην εξουσία. Παλαιότερα το Ιράν πίστευε ότι 

η Συρία θα μπορούσε να ξεπεράσει την κρίση με αντικατάσταση του Άσαντ, 

σήμερα όμως πιστεύει ότι η Συρία θα καταρρεύσει χωρίς αυτόν. Αν και το Ιράν έχει 

δημόσια δηλώσει, ότι μια απόφαση για το μέλλον της Συρίας θα πρέπει να ληφθεί 

από το Συριακό έθνος, είναι ξεκάθαρο ότι επιθυμεί διακαώς την παραμονή του 

Άσαντ στην εξουσία (Ιnternational Relations, 2016). Επίσης το Ιράν θεωρεί ότι μια 

νέα ηγεσία στο τιμόνι της Συρίας δε θα έχει τις ίδιες προσωπικές σχέσεις με το 

Ιρανικό καθεστώς και το χειρότερο, ότι οι σχέσεις αυτές θα επηρεάζονταν από τη 

Σαουδική Αραβία. Επίσης το Ιράν προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αποτυχίας 

αποκατάστασης του status quo ante.  Συνεπώς, συνεχίζει να εστιάζει τις 

προσπάθειές της στην ενδυνάμωση του «βαθέως κράτους» στη Συρία, ιδιαίτερα 

στα νότια, έχοντας ως στόχο την άσκηση στρατηγικού ελέγχου σιτικών περιοχών 

της Συρίας μέσω της υποστήριξης μη κρατικών δρώντων (The Atlantic, 2017), με 

την ελπίδα ότι έτσι θα μπορέσει να διεκδικήσει τα ζωτικά της συμφέροντα και να 

ασκήσει πίεση στην εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτή η στρατηγική έχει ωθήσει τις χώρες 

του Κόλπου να εντατικοποιήσουν την υποστήριξή τους σε σουνιτικές 

επαναστατικές ομάδες.     

Παροχή πολιτικής και διπλωματικής βοήθειας στη Συρία  

 Το Ιράν προσέφερε πολιτική βοήθεια, διατηρώντας επαφές σε υψηλό 

πολιτικό επίπεδο με το συριακό κράτος.  Προσέφερε πολιτική και διπλωματική 

υποστήριξη στο καθεστώς Άσαντ σε αρκετές περιπτώσεις: οργάνωσε συναντήσεις 

με τον Άσαντ, υποστήριξε τις «μεταρρυθμίσεις» του (Iranian Diplomacy, 2012), 

επανέλαβε ότι όλες οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν υπό την αιγίδα του προέδρου 

Άσαντ, υποστηρίζοντας ότι είναι ο νόμιμος πρόεδρος της Συρίας και 

διακηρύσσοντας την αντίθεσή του σε όλα τα είδη της ξένης παρέμβασης στη Συρία. 

Απειλητικά μηνύματα στάλθηκαν τόσο στις ΗΠΑ όσο και στις δυτικές χώρες, αλλά 

και στη Σαουδική Αραβία, Κατάρ και την Τουρκία τους οποίους κατηγόρησε 

ανοικτά ότι υποστηρίζει τους Σύριους επαναστάτες.   
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 Η Τεχεράνη χρησιμοποίησε κάθε μέσο για να βρει μια πολιτική λύση στη 

Συριακή κρίση και για να διατηρήσει το καθεστώς Άσαντ στην εξουσία. Επέμεινε 

στην κεντρική δράση των ΗΕ στη Συρία, ώστε να επωφεληθεί από την προστασία 

της Ρωσίας και της Κίνας εναντίον των Δυτικών πιέσεων. Το Ιράν συμφώνησε 

επίσης στα έξι σημεία ειρηνικού σχεδίου του Κόφι Αννάν, των ΗΕ και του Αραβικού 

Συνδέσμου, καλώντας για διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης 

(R. Hinnesbusch, W. Zartman, 2016, 7). Η Τεχεράνη ήλπιζε ότι ο διάλογος για τη 

διατήρηση του Άσαντ στην εξουσία στα πλαίσια μιας πολιτικής διευθέτησης θα 

ήταν προς όφελός του, δεδομένης της ανομοιομορφίας μεταξύ των δυνάμεων της 

αντιπολίτευσης. 

 Ως απάντηση στη σύσκεψη της Γενεύης Ι (Ιούνιος 2012) (UN, 2012), στην 

οποία δεν προσκλήθηκε, παρά τη Ρωσική υποστήριξη, η Τεχεράνη πρότεινε τον 

Ιούλιο του 2012 να οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ της συριακής κυβέρνησης 

και της αντιπολίτευσης. Στην υπόψη τετράωρη συνάντηση συμμετείχαν 29 κράτη, 

σε επίπεδο πρέσβεων, όπως η Κίνα, Ινδία αλλά και η Κούβα, το Ιράκ, η 

Βενεζουέλα, το Αφγανιστάν, η Αλγερία, το Πακιστάν και η Ζιμπάμπουε. Οι δυτικές 

χώρες ήταν απούσες, όπως επίσης και η Τουρκία, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία 

και η συριακή αντιπολίτευση. Η συνάντηση λειτούργησε ως Ιρανική προπαγάνδα 

για να αποδείξει ότι το καθεστώς της Δαμασκού, είχε αρκετούς υποστηρικτές. Το 

Ιράν χρησιμοποίησε επίσης το διεθνή οργανισμό «Non-Aligned Movement», που 

πραγματοποίησε τη 16η σύνοδό του στην  Τεχεράνη τον Αύγουστο του 2012, για 

να παρουσιασθεί η πρότασή της για την επίλυση της συριακής κρίσης (Ιran Watch, 

2012). 

 Επίσης ενώ το αποκαλούμενο  κίνημα «οι φίλοι της Συρίας» συνεδρίασε στο 

Αμάν το Μάιο του 2013 (Friends of Syria, 2017) και η Δύση συνέχισε να αντιτίθεται 

στη συμμετοχή του Ιράν στη Γενεύη ΙΙ (BBC, 2014), η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη 

διεξαγωγή ενός νέου «διεθνούς συνεδρίου», έχοντας ως στόχο στην εξεύρεση 

πολιτικής λύσης, στη διένεξη της Συρίας. Εκτός από το σημαντικό ρόλο του Ιράν 

σε διπλωματικό επίπεδο, αυτό επίσης είχε ως στόχο να παρακάμψει τη Δύση και 

τους Άραβες συμμάχους της και να κινητοποιήσει την υποστήριξη του συριακού 

καθεστώτος. Το Ιράν προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιήσει τη 
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διπλωματική της δύναμη για την προώθηση περιφερειακής λύσης στο συριακό 

ζήτημα, κάτι το θα ευνοούσε τα συμφέροντά του.  

Παροχή στρατιωτικής βοήθειας και υποστήριξης ασφαλείας 

 Η Τεχεράνη προσέφερε σημαντική στρατιωτική βοήθεια, υποστήριξη 

δημόσιας ασφαλείας και πληροφοριών στη Δαμασκό, για να αυξήσει τη 

σταθερότητα της τελευταίας στο έδαφος. Από το 2011 ένα μεγάλο εύρος Ιρανικών 

οργανισμών βοήθησαν το συριακό καθεστώς. Εκπαιδευτές στάλθηκαν στη 

Δαμασκό για να συμβουλεύσουν και να εκπαιδεύσουν τις δυνάμεις ασφαλείας 

στον αγώνα κατά των επαναστατών. Έχοντας διδαχθεί αρκετά από την εμπειρία 

της σε σχέση με το «Πράσινο Κίνημα-Green Movement» (Α.Milani, 2010) το 2009, 

η Τεχεράνη υποστήριξε τη Δαμασκό στον κυβερνοπόλεμο εναντίον των 

επαναστατών. Παρείχε μέσα για τον έλεγχο των τηλεφώνων και του διαδικτύου. Η 

Επαναστατική Φρουρά (Revolutionary Guard) (Council Foreign Relations, 2013) 

κινητοποιήθηκε γρήγορα στο έδαφος. Τον Ιούλιο του 2012, μετά τις επιτυχίες της 

αντιπολίτευσης και την αποτυχία της αποστολής των ΗΕ, η Τεχεράνη αύξησε τη 

στρατιωτική της υποστήριξη. Ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός (Free Syrian Army), 

(FSA Platform, 2017), συνέλαβε 48 Ιρανούς σε Συριακό έδαφος τον Αύγουστο του 

2012, κατηγορώντας τους ότι ανήκουν στην Επαναστατική Φρουρά. Η Τεχεράνη 

δήλωσε ότι αυτοί ήταν προσκυνητές στο δρόμο για το το σιιτικό τέμενος Sayyida 

Zeynab, (Mail on Line, 2016) στα νότια της Δαμασκού. Τελικά αυτοί οι 

προσκυνητές απελευθερώθηκαν περίπου ένα χρόνο αργότερα, ενώ στη συνέχεια 

επιβεβαιώθηκε η σύνδεσή τους με διάφορες μονάδες της Επαναστατικής Φρουράς.  

 Οι Αμερικανοί ειδικοί πιστεύουν ότι η Τεχεράνη βοήθησε τη Δαμασκό, η 

οποία ήταν προβληματισμένη σχετικά με τις Ένοπλες Δυνάμεις της, οι οποίες 

αποτελούνταν από αρκετούς σουνίτες, με ένα στρατιωτικό σχέδιο δημιουργίας 

παραστρατιωτικής οργάνωσης υπέρ του Άσαντ (Jaysh al-Sha’bi, or National 

Defense Forces) (Revolvy, 2017). Αυτή η τελευταία δύναμη αποτελούνταν από 

περίπου 50.000 μέλη, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, ενώ θεωρείται ότι έχουν 

εκπαιδευτεί από την Επαναστατική Φρουρά και τη Λιβανέζικη Χεζμπολά (Α. Εxum, 

2017) Η τελευταία, είναι ο κύριος σύμμαχος της Τεχεράνης στη Συρία, με την 

οποία τηρεί στενούς δεσμούς από την ίδρυσή της. Επίσης είναι ένας από τους πιο 

σημαντικούς συνδέσμους σε αυτό που το Ιράν ονομάζει «άξονα αντίστασης-axis of 
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resistance», ή «μέτωπο άρνησης-refusal front» (P. Mohseni, H. Kalout, 2017) 

εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Η υπόψη οργάνωση έχει ζωτικά συμφέροντα 

από την επιβίωση του συριακού καθεστώτος και υποστηρίζει τις στρατιωτικές 

δυνατότητες του συριακού καθεστώτος, σύμφωνα με τους στόχους που θέτει η 

Τεχεράνη.  

ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΣΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

Υποστήριξη της αντιπολίτευσης και ακραίων ισλαμιστικών οργανώσεων 

 Οι χώρες του Κόλπου, ιδιαίτερα το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, είναι 

ιδιαίτερα εχθρικές έναντι του καθεστώτος Άσαντ και έχουν προσπαθήσει να 

δημιουργήσουν έναν αξιόπιστο, εναλλακτικό συνασπισμό αντιπολίτευσης ο οποίος 

θα μπορεί να αντικαταστήσει το καθεστώς Άσαντ και να υποδαυλίσει οποιαδήποτε 

επιρροή του Ιράν στη Συρία (Ηuffingtonpost, 2017). Η υποστήριξη της 

αντιπολίτευσης από τα υπόψη κράτη έχουν αλλάξει τη στρατιωτική έκβαση του 

πολέμου, με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να έχουν εμπλακεί σε μεγάλο 

βαθμό με την προμήθεια επαναστατικών ομάδων στη Συρία με όπλα αλλά και με 

την υποστήριξη διοικητικής μέριμνας.  

 Από την αρχή ακόμη της κρίσης, πραγματοποιήθηκε ένας διαχωρισμός του 

εμπορίου στον οποίο η Τουρκία και το Κατάρ εισήγαγαν όπλα μέσα στη Συρία 

μέσω των βόρειων συνόρων (Β.Saskia, 2016, 6), ενώ η Σαουδική Αραβία και η 

Ιορδανία προμήθευαν τους επαναστάτες στο νότο (Stratfor Worldview, 2017). Η 

δημιουργία του Jaish Al-Fateh (W. van Wilgenburg, 2015) μια ανάμιξη 

ισλαμιστικών ομάδων συμπεριλαμβανομένης της Jabhat Al-Nusra προερχόμενης 

από την Al-Qa’ida, διευκόλυνε μια στενότερη διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ 

του Ριάντ, της Ντόχα και της Άγκυρας. Η Σαουδική Αραβία από την άλλη, επεδίωξε 

να αποστασιοποιηθεί από σκληροπυρηνικές ισλαμιστικές οργανώσεις που 

υποστήριζε το Κατάρ, όπως η Ahrar Al-Sham (Stanford University, 2017) της 

οποίας οι δεσμοί με την Al-Qa’ida εγείρουν έντονες ανησυχίες στους δυτικούς 

συμμάχους της. Παρόλ’ αυτά, με την επίβλεψη των ΗΠΑ, το Ριάντ συνέχισε να 

χρηματοδοτεί και να εξοπλίζει επαναστατικές ομάδες, σε μια προσπάθεια να 

διατηρήσει την αντίσταση κατά του καθεστώτος Άσαντ ζωντανή. 



 63 

 Οι Σαουδάραβες έχουν επίσης δαπανήσει σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο 

για να καταστήσει μια μη αποτελεσματική αντιπολίτευση σε μια συνεκτική 

κατάσταση. Ο σχηματισμός της Ανώτατης Διαπραγματευτικής Επιτροπής (high 

Negotiations Committee-hNC) (Globalsecurity,2017) το Δεκέμβριο του 2015, είναι 

ίσως το πιο εντυπωσιακό επίτευγμα της Σαουδικής Αραβίας μέχρι σήμερα. Η 

υπόψη δράση ενεργοποίησε μια ευρεία γκάμα δρώντων, συμπεριλαμβανομένων 

παραστρατιωτικών ομάδων, όπως η Ahrar Al-Sham και η Jaish Al-Islam, (Stanford 

University, 2017) στο να συμφωνήσουν σε μια σειρά σημείων. Ως αποτέλεσμα της 

παραπάνω δράσης, οι παραπάνω παραστρατιωτικές οργανώσεις αισθάνονται ότι 

η Σαουδική Αραβία είναι ο μόνος τους εκπρόσωπος για τις ανησυχίες τους σε κάθε 

συνομιλία με το καθεστώς. Το προνόμιο πρόσβασης του Ριάντ στην αντιπολίτευση, 

(H.Lang, M. Awad, K. Sofer, .J. Ken, P. Juul, B. Katulis, 2014, 16) είναι 

αποτέλεσμα της απόσυρσης της Ντόχα από το προσκήνιο της συριακής 

αντιπολίτευσης. Αν και το Κατάρ διατηρεί τις καλύτερες επαφές με ομάδες της 

αντιπολίτευσης που επιχειρούν στο έδαφος, σε θέματα πολυεπίπεδων 

διαπραγματεύσεων και πολιτικής, η Ντόχα και οι λοιπές χώρες του Κόλπου, 

διαφέρουν ευρέως από το Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία φέρει την κύρια ευθύνη 

εκπροσώπησης όλων των ομάδων που μάχονται τον Άσαντ, με το Κατάρ να έχει 

υποδεέστερο ρόλο.  

 H απόφαση για την υποστήριξη περισσότερο ριζοσπαστικών οργανώσεων, 

ήταν μια από τις πιο αποφασιστικές κινήσεις της Σαουδικής Αραβίας για να 

αντιμετωπίσει την Ιρανική επιρροή στη Μέση Ανατολή (W. Todman, 2016, 4).  

Όταν η Ρωσία και το Ιράν αύξησαν τη στρατιωτική τους παρέμβαση για να 

υποστηρίξουν το καθεστώς Άσαντ την Άνοιξη του 2015, οι Σαουδάραβες έλαβαν 

δραστικότερα μέτρα. Η Σαουδική Αραβία, αντέδρασε στην αποτυχία του Λιβάνου, 

με την καταδίκη της επίθεσης στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην 

Τεχεράνη και την ακύρωση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στρατιωτικής βοήθειας. 

Η Σαουδική Αραβία μετέφρασε τη στάση του Λιβάνου, ως απόδειξη της αύξησης 

της Ιρανικής επιρροής στο Λίβανο και ήλπιζε, ότι μια τέτοια δραστική κίνηση θα 

υποχρέωνε τους Λιβανέζους πολιτικούς να επανέλθουν στην πρότερή τους θέση. 

Τέτοιες κινήσεις επισφράγισαν την ήδη δεδομένη αντιπαλότητα μεταξύ Σαουδικής 

Αραβίας και Ιράν στη Μέση Ανατολή.    
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Σχέση των χωρών του Κόλπου με τη Ρωσία 

 Εξαιτίας της έλλειψης ισχυρής Δυτικής στρατιωτικής δύναμης για την 

υποστήριξη του οράματός τους για μια νέα Συρία,  οι χώρες του Κόλπου έχουν 

εμπλακεί με τη Μόσχα, ως ένας εναλλακτικός παίκτης και δυνητικός υποστηρικτής 

έναντι του Ιράν (Derasat, 2017). Η σχέση μεταξύ των χωρών του Κόλπου και της 

Ρωσίας είναι περίπλοκη. Ο ρόλος της Ρωσίας ως κύριου εξαγωγέα 

υδρογονανθράκων με μακροπρόθεσμα συμφέροντα στη Συρία είναι σεβαστός και 

κατανοητός και τα οικονομικά και εμπορικά συμφέροντά στης τον Κόλπο, δε 

θεωρούνται απειλητικά ή ανησυχητικά. Παρόλ’ αυτά, το Ριάντ και η Μόσχα 

βρίσκονται σε διαφορετικές πλευρές της συριακής κρίσης, ενώ την ίδια στιγμή 

υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα μεταξύ Ρωσίας και Σαουδικής Αραβίας που 

μπορούν να οδηγήσουν σε συρρίκνωση της Ιρανικής επιρροής στη Συρία. 

(Αljazeera, 2017). 

 Τόσο το Ριάντ όσο και η Μόσχα, δεν αρέσκονται στην ιδέα μιας 

απροσδιόριστης παραστρατιωτικής αντίστασης έναντι του Συριακού καθεστώτος. 

Αν και η Μόσχα έχει χρησιμοποιήσει αεροπορικά χτυπήματα κατά των 

αντιπροσωπευτικών ομάδων (proxy groups) του Κόλπου στη συριακή διένεξη, την 

ενοχλεί και η δράση των σιιτικών παραστρατιωτικών ομάδων στη χώρα, παρόλο 

που αυτές δρουν υπέρ του Ιράν, στρατηγικού εταίρου της Μόσχας (Ν. Kozhanov, 

Μ. Shoori, 2016, 50). Επιπλέον, κανένα από τα κράτη του Κόλπου δεν έχουν έλθει 

σε αντιπαράθεση με τη Μόσχα, για το πώς το συριακό κράτος, ή ότι έχει μείνει απ’ 

αυτό, θα λειτουργήσει. Υπάρχει σταθερή άποψη στο Ριάντ και τη Ντόχα, ότι η 

διατήρηση του συριακού κράτους και των οργανισμών του, θα είναι επαρκής για τη 

διατήρηση της ασφάλειας στη χώρα, χωρίς τη συνεισφορά της Χεζμπολά ή των 

σιιτικών παραστρατιωτικών οργανώσεων, μια άποψη όχι διαφορετική από αυτή 

της Μόσχας. Το Αμπού Νταμπί είναι ακόμη πιο κοντά προς τη Ρωσική θέση. Η 

δυσαρέσκειά του έναντι των ακραίων Ισλαμιστικών οργανώσεων σημαίνει ότι 

συμφωνεί με την προτίμηση της Μόσχας για μια κοσμική ηγεσία στη Συρία, αν και 

θα προτιμούσε αυτή να μην είναι ο Άσαντ (A. Fromklin, 2015) 
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Αντικειμενικοί σκοποί χωρών του Κόλπου στη Συρία    

 Οι δύο κύριες στρατιωτικές δυνάμεις Κόλπου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

και η Σαουδική Αραβία, είναι σε καλύτερη θέση να επέμβουν στρατιωτικά και 

πολιτικά στη Συρία κατά των Ιρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων, απ’ ότι 

στο Ιράκ. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της άρνησης της Ιρακινής κυβέρνησης να 

επιτρέψει στρατιωτικές επιχειρήσεις δυνάμεων του Κόλπου στο έδαφός της (A. 

Bassiri Tabrizi, Aniseh, R. Pantucci, 2016, 39). Παρόλ’ αυτά υπάρχουν πολλοί 

εξωτερικοί δρώντες ίσης ή ανώτερης δύναμης στη Συρία, οι οποίοι μπορούν να 

επιτρέψουν στη Σαουδική Αραβία να κυριαρχήσει στην πολιτική αρένα ή να είναι 

ηγέτιδα δύναμη σε έναν στρατιωτικό συνασπισμό. Στο Ριάντ και στο Αμπού 

Νταμπί πιστεύουν ότι θα πρέπει να είναι ευέλικτοι όταν έχουν να κάνουν με 

άλλους παίκτες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη Ρωσία. Παρόλ’ αυτά η θέση της 

Ρωσίας είναι σταθερή: ο Άσαντ πρέπει να φύγει από την εξουσία, ώστε η Συρία να 

σταματήσει να είναι εκπρόσωπος των συμφερόντων του Ιράν και να εμποδίσει την 

οικογένεια Άσαντ να έχει τον απόλυτο έλεγχο της χώρας. Επίσης το Ριάντ πιστεύει, 

ότι όσο ο Άσαντ παραμένει στην εξουσία τόσο το Ιράν κερδίζει, ένα σενάριο που 

θέλει να αποφύγει πάση θυσία. Ακόμη, το κύριο ζήτημα παραμονής του Άσαντ 

στην εξουσία, η στρατιωτική παρουσία του Ιράν στη Συρία και η επέκταση των 

Ιρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων εκτός κρατικού ελέγχου, είναι ο κύριος 

στόχος της Σαουδικής Αραβίας αλλά των λοιπών χωρών του Κόλπου. Η 

απομάκρυνση των σιιτικών παραστρατιωτικών οργανώσεων είναι συνεπώς 

συστατικό στοιχείο της στρατηγικής της Σαουδικής Αραβίας, κάτι το οποίο αποτελεί 

τροχοπέδη στα επεκτατικά σχέδια του Ιράν.   

ΙΣΡΑΗΛ 

 Μια από τις κύριες ανησυχίες του Ισραήλ στη Συρία, αποτελεί η έκταση της 

Ιρανικής επιρροής, μέσω της ανάπτυξης των Ιρανικών στρατευμάτων σε συριακό 

έδαφος και μέσω της εκτεταμένης υποστήριξης στη Χεζμπολά. Η ανάπτυξη 

σημαντικού αριθμού Ιρανικών στρατευμάτων και η κινητοποίηση χιλιάδων 

μαχητών της Χεζμπολά για την υποστήριξη του καθεστώτος Άσαντ, έχει 

κορυφώσει τις ανησυχίες του Ισραήλ. Η θέση του Ιράν στη Συρία έχει ενδυναμωθεί 

από τη Ρωσική στρατιωτική επέμβαση εκ μέρους του καθεστώτος Άσαντ, το οποίο 

στοχοποιώντας τις σουνιτικές παραστρατιωτικές ομάδες, έχει δώσει στο Ιράν και 



 66 

τους συμμάχους του μεγαλύτερο χώρο για ελιγμό, κάτι το οποίο περιορίζει 

δυνητικά την ικανότητα του Ισραήλ να δρα στρατιωτικά. Το Ισραήλ έχει εκτοξεύσει 

επιθέσεις στο συριακό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων και χτυπημάτων φαλαγγών 

Ιρανικών στρατευμάτων και μαχητών της Χεζμπολά, αλλά το έχει κάνει με τέτοιο 

τρόπο ώστε να ελαχιστοποιήσει πιθανότητες άμεσης διένεξης με το Ιράν (The 

Atlantic, 2017). Διαθέτοντας μικρή ικανότητα να επηρεάσει το αποτέλεσμα του 

συριακού εμφυλίου πολέμου, και έχοντας περιορισμένο συμφέρον ανάμιξης στη 

συριακή κρίση, το Ισραήλ φαίνεται να είναι παθητικός δρώντας στα πρόσφατα 

γεγονότα στην περιοχή του Λεβάντε. Παρόλ’ αυτά το Ισραήλ έχει ζητήματα 

ασφαλείας που διακυβεύονται, και τα οποία προσπαθεί να τα προστατεύσει με 

σθένος. Η στρατηγική του Ισραήλ συνίσταται κυρίως στην προσεκτική 

παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή και ιδιαίτερα (L. Hanauer, 2016): 

� Στη συγκράτηση του Ιράν, ώστε να αποτραπεί από τη 

μεταφορά όπλων στη Χεζμπολά, καθόσον θεωρεί το Ιράν ως τη μεγαλύτερη 

υπαρξιακή απειλή (περισσότερο ως προς την παραγωγή και απόκτηση πυρηνικών 

όπλων), καθόσον η Συρία για το Ιράν αποτελεί περιοχή μεγάλης στρατηγικής 

σημασίας (S. Azodi, 2017). Το Ισραήλ διαθέτει μικρή ικανότητα για να περιορίσει 

την ελευθερία δράσης του Ιράν στη Συρία, εκτός από το να επιτίθεται σε φάλαγγες 

οχημάτων που μεταφέρουν όπλα στη Χεζμπολά και να ενισχύει την άμυνά του στα 

υψώματα του Γκολάν. 

� Στην ελαχιστοποίηση της Ρωσικής πολιτικής και στρατιωτικής 

επιρροής. Αυτό προσπαθεί να το υλοποιήσει, εμποδίζοντας τη Ρωσία να 

εγκαταστήσει μόνιμη στρατιωτική παρουσία στη Συρία (πλέον της εδώ και πολλά 

χρόνια ναυτικής βάσης της Ταρτούς) (Countercurrents, 2016), αποφεύγοντας μια 

σύγκρουση μεταξύ των Ισραηλινών και Ρωσικών δυνάμεων, αλλά και στην 

ελαχιστοποίηση της ικανότητας της Ρωσίας να υποστηρίξει το Ιράν και το 

καθεστώς Άσαντ. Η Ρωσία υποστηρίζει το καθεστώς Άσαντ, ώστε να διασφαλισθεί 

ότι η Μόσχα μπορεί να συνεχίσει τη διατήρηση της ναυτικής παρουσίας στη 

συριακή ακτή. Όσο διαρκεί η Ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο καθεστώς Άσαντ, 

συνεχίζεται η κρίση, κάτι το οποίο βοηθά τους Ιρανούς μαχητές και τους μαχητές 

της Χεζμπολά να κερδίζουν έδαφος στη Συρία. Αν η Ρωσική υποστήριξη στον 

Άσαντ δώσει τη δυνατότητα στο καθεστώς Άσαντ να κερδίσει έδαφος, αυτό θα 
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σήμανε την αύξηση της Ιρανικής επιρροής στη Συρία, κάτι το οποίο αποτελεί 

στρατηγική απειλή για το Ισραήλ.   

� Στην αποκήρυξη ως νόμιμων των συριακών διεκδικήσεων 

από τα Υψώματα του Γκολάν (A. Zirulnick, 2011). Ο συνεχιζόμενος συριακός 

εμφύλιος πόλεμος, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη εξάρτηση του Άσαντ στην 

Τεχεράνη για την πολιτική του επιβίωση, έχει καταστήσει αδύνατο για το Ισραήλ να 

καταλήξει σε μια ειρηνική συμφωνία με τη Συρία. Μια τέτοια συμφωνία φάνηκε 

βασανιστικά εφικτή το 2011. Την υπόψη χρονική περίοδο, λαϊκές διαμαρτυρίες 

εμπνευσμένες από την Αραβική  Άνοιξη σε όλη την περιοχή, σηματοδότησαν την 

πρώτη σημαντική πρόκληση για το καθεστώς Άσαντ. Αν ο Άσαντ κατάφερνε να 

διεκδικήσει ξανά τα υψώματα του Γκολάν από το Ισραήλ, θα μπορούσε επίσης να 

ενισχύσει τη θέση του, βρισκόμενος αντιμέτωπος με τη διεθνή κοινή γνώμη για 

δημοκρατικοποίηση του καθεστώτος. Όμως, η έναρξη των λαϊκών διαμαρτυριών, 

έδωσε το έναυσμα για την έναρξη εμφυλίου πολέμου, κάτι το οποίο σταμάτησε τις 

διαπραγματεύσεις σχετικά με τα υψώματα του Γκολάν. Το 2013, ο Άσαντ 

αναγκάσθηκε να αποσύρει από τα υψώματα του Γκολάν 20.000 στρατιώτες, για να 

ενισχυθεί η άμυνα της Δαμασκού, με αποτέλεσμα να χάσει την ικανότητά του να 

προσφέρει στο Ισραήλ αξιόπιστη υπόσχεση ασφαλών συνόρων. Επιπλέον, η 

εξάρτηση του Άσαντ σε Ιρανούς μαχητές και μαχητές της Χεζμπολά, τον εμποδίζει 

να εκδιώξει το Ιράν από τη χώρα, κάτι το οποίο επιθυμεί σθεναρά το Ισραήλ.  

ΤΟΥΡΚΙΑ 

Σχέσεις Τουρκίας Συρίας 

 Η συριακή κρίση, ανάγκασε την Τουρκία να αναθεωρήσει την πολιτική της 

στην περιοχή, η οποία εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (O. 

Taspimar, 2012, 136). Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Συρίας και Τουρκίας είναι μια 

αξιοσημείωτη ιστορία ταξιδιού από την εχθρότητα, στη δυνατή φιλία και τώρα πάλι 

πίσω στην ισχυρή αντιπαράθεση. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών ’80 και ’90, η 

Δαμασκός υπήρξε ισχυρός υποστηρικτής των αποσχιστικών τάσεων των 

Κούρδων στην Τουρκία. Η Συριακή υποστήριξη στο Εργατικό Κουρδικό Κόμμα 

(Kurdistan Workers’ Party - PKK) (Τhe Κurdish Project, 2017), ήταν μερικώς μια 

απάντηση στην Τουρκική πολιτική αναζήτησης ελαχιστοποίησης χρήσης των 
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ποταμών Τίγρης και Ευφράτης για άρδευση και ενεργειακά έργα στη 

Νοτιοανατολική Τουρκία. Κατόπιν άσκησης διπλωματικής πίεσης από την Τουρκία 

στον τότε πρόεδρο Χαφέζ Αλ Άσαντ, η Συρία τελικά σταμάτησε να υποστηρίζει το 

PKK και τον ηγέτη του Αμντουλάχ Οτσαλάν. Οι σχέσεις μεταξύ Συρίας και 

Τουρκίας άρχισαν στη συνέχεια να σταθεροποιούνται και να βελτιώνονται μετά το 

1999. Με την άφιξη του AKP (Κόμμα Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης)  στην εξουσία, η 

Άγκυρα επένδυσε στον Μπασάρ Αλ Άσαντ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του 

το 2000, αναπτύσσοντας καλές πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με τη Συρία. Οι 

δύο χώρες ανέπτυξαν στρατηγική συνεργασία και παραμέρισαν τους 

περιορισμούς της βίζας, με την Τουρκία να θεωρεί τη Συρία ως την πύλη προς τον 

Αραβικό κόσμο. Επίσης η Άγκυρα έπαιξε σημαντικό ρόλο, ώστε να 

απελευθερώσει τον Άσαντ από την περιφερειακή και διεθνή απομόνωση, μετά τη 

δολοφονία του Λιβανέζου προέδρου Ραφίκ Αλ Χαρίρι (Τhe Famous People, 2017) 

με την ανάπτυξη οικονομικών, πολιτισμικών και διπλωματικών σχέσεων με τη 

Δαμασκό. Η Τουρκία έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο το 2007 και 2008 στη διένεξη 

μεταξύ Ισραήλ και Συρίας για τα υψώματα του Γκολάν, με απώτερο στόχο τη 

διασφάλιση των δικών της γεωπολιτικών συμφερόντων. Οι υπόψη 

διαπραγματεύσεις έφθασαν στα πρόθυρα της συμφωνίας το 2008, αλλά προς 

απογοήτευση του Ερντογάν, η διαδικασία κατέρρευσε με τις επιχειρήσεις του 

Ισραήλ στη Γάζα, το Δεκέμβριο του 2008.  

Η Αραβική Άνοιξη και η στάση της Τουρκίας στη Συριακή κρίση 

 Όταν η επανάσταση άρχισε στη Συρία το Μάρτιο του 2011, ο Ερντογάν 

ανακοίνωσε τη βοήθεια της τουρκικής κυβέρνησης στον Άσαντ για την εφαρμογή 

κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων, ενώ προσέφερε βοήθεια 

για την επίτευξη των αλλαγών (O, Taspimar, 2012, 137). Ο Ερντογάν πίστευε ότι 

αυτή η βοήθεια θα μπορούσε να συγκρατήσει την περιφερειακή αλλαγή και να 

αποφύγει να γίνει θύμα της, όπως συνέβη με κυβερνήτες σε άλλα Αραβικά κράτη. 

Αυτό εξόργισε τους Σύρους διαδηλωτές, καθώς η Τουρκία φάνηκε να υποστηρίζει 

έναν Άραβα δικτάτορα κατά των δικών του ανθρώπων. Η στάση του Ερντογάν 

σύντομα άλλαξε.   

 H ηγεσία της τουρκικής διπλωματίας τέθηκε σε εγρήγορση, ώστε να 

αντιμετωπίσει το καταστροφικό σενάριο της απώλειας ενός σημαντικού συμμάχου 



 69 

στην περιοχή (Κ. Λιάπης, 2014, 81). Επίσης υπήρχε ο φόβος ότι η ανατροπή του 

καθεστώτος Άσαντ θα σήμαινε και το άνοιγμα ενός νέου Κουρδικού μετώπου, 

λόγω της κυρίαρχης θέσης που έχει το PKK στο Κουρδικό στοιχείο της Συρίας, το 

οποίο κατοικεί στην παραμεθόριο περιοχή. Έντονες επίσης ήταν και οι ανησυχίες 

της Άγκυρας,  ότι αν προκύψει φιλοαμερικανικό καθεστώς στη Συρία, το Κουρδικό 

κρατίδιο θα εξασφαλίσει πρόσβαση στη θάλασσα και δε θα εξαρτιόταν πλέον από 

την Άγκυρα. Με άλλα λόγια θα περιορίζονταν η σημασία της Τουρκίας για τις ΗΠΑ 

και ταυτόχρονα θα ευνοείτο το PKK, αφού στα νώτα του (Ιράκ και Συρία) θα είχε 

πολιτικά αυτόνομους κουρδικούς πληθυσμούς.  

 Έτσι, η Τουρκία είδε ότι η Δύση ήταν αποφασισμένη να ανατρέψει το 

καθεστώς, άλλαξε στάση και ενεπλάκη βαθιά στην κρίση (Κ. Λιάπης,  2014, 81). 

Στην αρχή προέβη σε αυστηρές συστάσεις προς τη Συρία. Για να ασκήσει 

πρόσθετες πιέσεις στη Δαμασκό, δέχθηκε κύματα προσφύγων από τη Συρία και 

φιλοξένησε στο έδαφός της συνέδρια της συριακής αντιπολίτευσης (S. Arsu, H. 

Mourtadamay, 2013). Με τον τρόπο αυτόν προσπάθησε να κερδίσει την εύνοια 

των Δυτικών, σε περίπτωση που τεθεί ζήτημα επέμβασης και ελέγχου της Συρίας 

αλλά και των αντικαθεστωτικών σε περίπτωση που τελικά επέλθει πτώση του 

Άσαντ και βρεθούν αυτοί στην εξουσία. Οι σχέσεις των δύο χωρών εντάθηκαν από 

τη στιγμή που το AKP άρχισε να αναμιγνύεται απροκάλυπτα σε ενέργειες πτώσης 

του Άσαντ. Επίσης στην Τουρκία φιλοξενούνταν συναντήσεις της «Ομάδας Φίλων 

του Συριακού λαού» (Friends of Syria, 2017), κατά τις οποίες η Άγκυρα επεδείκνυε 

έντονη δραστηριότητα. Ως αντίποινα η Δαμασκός ανέστειλε την εφαρμογή των 

οικονομικών συμφωνιών με την Τουρκική κυβέρνηση. 

 Η ανάμιξη της Τουρκίας στη συριακή κρίση γίνεται ακόμη πιο έντονη με τον 

Ελεύθερο Συριακό Στρατό να έχει τις βάσεις του στην τουρκική πλευρά της 

μεθορίου (Κ. Λιάπης,  2014, 82). Από εκεί προμηθεύεται με τη βοήθεια δυτικών 

μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτικών συμβούλων, οπλισμό και χρήματα. Επίσης, 

προκειμένου να συμβάλλει στην ανατροπή του Άσαντ, δε δίστασε να φιλοξενήσει 

στο έδαφός της φανατικούς ισλαμιστές ανήκοντες σε τρομοκρατικές οργανώσεις.   
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Στρατηγική της Άγκυρας στη Συριακή κρίση 

 Η στρατηγική της Άγκυρας στη Συρία συνίσταται στην αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων απειλών, όπως (S. Rusnáková, 2015): 

� Η δημιουργία Κουρδικού κράτους, το οποίο μπορεί να 

αποτελέσει απειλή ασφαλείας για την Τουρκία. Οι Κούρδοι είναι συγκεντρωμένοι 

ως επί το πλείστον στη Νοτιοανατολική Τουρκία, τη Βόρειο Συρία, Βόρειο Ιράκ και 

Δυτικό Ιράν, διεκδικώντας ιστορικά δικαιώματα σ’ αυτές τις περιοχές για τη 

δημιουργία ανεξάρτητου κράτους. Το PKK είναι υπεύθυνο για τρομοκρατικές 

επιθέσεις στην Τουρκία και ο στενότερος σύνδεσμός του είναι το Κουρδικό PYD 

(Democratic Union Party) (Terrorism Research and Analysis Consortium, 2017) 

στη Συρία και η στρατιωτική του πτέρυγα YPG (People’s Protection Units) (The 

Kurdish Project, 2017). Και οι δυο προαναφερόμενες οργανώσεις ένωσαν τις 

δυνάμεις τους εναντίον του Ισλαμικού Κράτους μαζί με τον Ελεύθερο Συριακό 

Στρατό και τους Κούρδους του Ιράκ. Με την εξάπλωση των κουρδικών επιτυχιών 

στο πεδίο της μάχης και η διατήρησή τους στη Συρία και το Βόρειο Ιράκ, η 

ενοποίηση των Κουρδικών μειονοτήτων στην ιστορική περιοχή του 

αποκαλούμενου Κουρδιστάν, θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Η 

αυξανόμενη στρατιωτική επιτυχία των Κούρδων θα μπορούσε να πυροδοτήσει τη 

δράση αποσχιστικών στοιχείων στη χώρα, με δεδομένο ότι στην Τουρκία 

κατοικούν 14 εκατομμύρια Κούρδοι. (Ηurriyet Daily News, 2013). 

� Η απειλή της εξάπλωσης του Ισλαμικού Κράτους, είναι μια 

άλλη πηγή ανασφάλειας για την Τουρκία. Δεν είναι μόνο το Ισλαμικό Κράτος που 

παρήγαγε την τρέχουσα κατάσταση, από την οποία ως επί το πλείστον οι Κούρδοι 

κερδίζουν πολιτικά από τότε που η αναταραχή στη Συρία αυξάνει την πιθανότητα 

δημιουργίας ανεξάρτητου Κουρδικού κράτους, αλλά ακόμη και η Τουρκία με το 

σχεδιασμό του οράματος για τη δημιουργία χαλιφάτου, κάνοντας έτσι ξεκάθαρη 

την πρόθεσή της για επιβολή της κυριαρχίας του Ισλαμικού Κράτους σε όλη τη 

χώρα. Χαρακτηριστικά επίσης είναι και τα τρομοκρατικά χτυπήματα του Ισλαμικού 

Κράτους εναντίον της Τουρκίας, τον Οκτώβριο του 2014 στο τέμενος του 

Suleyman Shah (Daily Sabah, 2017) αλλά και η τρομοκρατική βομβιστική επίθεση 

τον Ιούλιο του 2015 στο Suruç, (The New York Times, 2015) που προκάλεσε το 
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θάνατο 33 πολιτών και τον τραυματισμό άλλων 104, ως αντίδραση της Τουρκικής 

πολιτικής απέναντί τους. 

� Η πιθανή επιβίωση του καθεστώτος Άσαντ, η οποία εγείρει 

ανησυχίες ασφαλείας για την Τουρκία. Αν και η Τουρκία θεωρήθηκε ως ύποπτη 

για την παροχή βοήθειας στο Ισλαμικό Κράτος για την πτώση του Άσαντ, τον 

Οκτώβριο του 2014 το Τουρκικό Κοινοβούλιο στην Άγκυρα ενέκρινε την επέμβαση 

της Τουρκίας στη Συρία για την αντιμετώπιση και του Άσαντ αλλά και του 

Ισλαμικού Κράτους. Παρόλ’ αυτά ο πρωταρχικός στόχος της Τουρκίας είναι η 

πτώση του Άσαντ (EA Worldview, 2011). 

� Η μαζική ροή προσφύγων στην Τουρκία αποτελεί σημαντική 

απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Η χώρα στεγάζει περίπου 2 εκατομμύρια 

προσφύγων, ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό σε παγκόσμια κλίμακα. Πολλοί από 

αυτούς τους πρόσφυγες αποτελούν εξτρεμιστικά στοιχεία, απειλητικά για την 

ασφάλεια της χώρας (Migration Policy Institute, 2015). 

 Τελικά, η στρατηγική της Τουρκίας στο θέμα της Συρίας έχει αποτύχει, 

καθόσον όλες οι παραπάνω απειλές αποτελούν μια ζοφερή πραγματικότητα για 

την ίδια. Η Τουρκία δεν έχει καταφέρει να αποτρέψει τις παραπάνω απειλές, έχει 

απομονωθεί τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, κάτι το οποίο την 

εξωθεί σε σπασμωδικές κινήσεις στη διεθνή αρένα, όπως η κατάρριψη του 

ρωσικού μαχητικού στις 24 Νοεμβρίου 2015 (Η Ναυτεμπορική, 2015), για να 

καθιερωθεί ως ηγεμονική και περιφερειακή δύναμη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: 
 

ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ 
 
 Η εξέγερση στη Συρία, που προκλήθηκε στα πλαίσια της Αραβικής Άνοιξης 

το Μάρτιο του 2011, κατόπιν έντονης δυσαρέσκειας του Συριακού λαού από τη 

διακυβέρνηση της δυναστείας των Άσαντ και οδήγησε σ’ έναν εμφύλιο πόλεμο ο 

οποίος συνεχίζεται μέχρι σήμερα με ανεξέλεγκτες επιπτώσεις, δημιούργησε ένα 

πρόσφορο έδαφος στη συριακή αρένα, για την εμφάνιση διαφόρων 

παραστρατιωτικών κινημάτων με διαφορετικές επιδιώξεις το καθένα. Οι κύριοι 

αντιμαχόμενοι μη κρατικοί δρώντες, είναι οι σιιτικές παραστρατιωτικές 

επαναστατικές ομάδες ως υποστηρικτές του Άσαντ από τη μια, και οι σουνιτικές 

παραστρατιωτικές επαναστατικές ομάδες από την άλλη, μερικές από τις οποίες 

έχουν εξελιχθεί σε εξτρεμιστικές φανατικές ισλαμιστικές ομάδες με σαλαφιστικό ή 

ουχαμπιτικό προσανατολισμό (S.Hamid, R.Dar, 2016). 

 Η κύρια διαφορά μεταξύ σιιτών και σουνιτών έγκειται στο ότι όταν πέθανε ο 

ιδρυτής του Ισλάμ, ο Προφήτης Μωάμεθ, το 632 μ.Χ., οι Άραβες που τον 

ακολουθούσαν διχάστηκαν για το ποιος έπρεπε να τον διαδεχθεί (Η Εφημερίδα, 

2017). Οι περισσότεροι, που αργότερα θα γίνονταν γνωστοί ως σουνίτες, 

υποστήριξαν τον Αμπού Μπακρ, έναν φίλο τού Προφήτη και πατέρα της συζύγου 

του, Αΐσα. Άλλοι επισήμαναν ότι ο Προφήτης είχε ορίσει διάδοχό του τον Άλι, 

εξάδελφο και γαμπρό του, και έγιναν γνωστοί ως σιίτες. Οι υποστηρικτές του 

Αμπού Μπακρ επικράτησαν, παρόλο που ο Άλι κυβέρνησε για λίγο με τον τίτλο 

του τέταρτου χαλίφη. Ο διχασμός αυτός οξύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο γιος 

τού Άλι, ο Χουσέιν, σκοτώθηκε το 680 μ.Χ. στην Καρμπάλα από σουνίτες 

στρατιώτες. Οι σουνίτες εξακολούθησαν να μονοπωλούν την πολιτική ισχύ, ενώ οι 

Σιίτες ζούσαν στο περιθώριο και συμβουλεύονταν τους ιμάμηδες, οι πρώτοι 

δώδεκα των οποίων ήταν απόγονοι του Άλι.  

 Για να ξεπεράσουν τη θεολογική καταστροφή που συνέδεσαν με τον θάνατο 

του δωδέκατου ιμάμη, οι σιίτες επεξεργάστηκαν ένα ιδιαίτερο δόγμα: Τη θεολογία 

του Αποκρυφισμού (Patheos, 2017). Δημιούργησαν, συνεπώς, αντίθετα με τον 

σουνισμό, έναν πραγματικό και ιεραρχημένο κλήρο. Μια τάξη ειδικών που, 

ανάμεσα στ’ άλλα, πρέπει να ερμηνεύουν το κρυμμένο νόημα του Κορανίου. 
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 Οι ουαχαμπίτες (S.Hamid, R.Dar, 2016), οπαδοί ενός αδιάλλακτου 

μονοθεϊσμού και αντίθετοι με τη σύνδεση των δώδεκα Ιμάμηδων με οποιαδήποτε 

μορφή λατρείας, θεωρούσαν πάντα τους σιίτες ειδωλολάτρες που πρέπει να ζουν 

στο περιθώριο. Η αντιπαράθεση αυτή δεν μειώθηκε ποτέ και συνεχίζει αμείωτη 

μέχρι σήμερα. 

 Πρέπει να επισημάνουμε ότι το καθεστώς Άσαντ είναι αλαουιτικό, δηλαδή 

ασπάζεται μια σημαντική μυστικιστική θρησκευτική ομάδα, η οποία επικεντρώνεται 

στη Συρία και ακολουθεί έναν κλάδο του Σιιτικού Ισλάμ, σχετικά με τους Δώδεκα 

Ιμάμηδες των Σιιτών (The Telegraph, 2016). Οι Αλαουίτες τιμούν τον Αλί (Αλί Ιμπν 

Αμπί Τάλιμπ), ενώ το όνομά τους Αλαουίτες, σημαίνει ακόλουθοι του Αλί. H ομάδα 

πιστεύεται ότι ιδρύθηκε από τον Ιμπν Νουσαΐρ κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα. 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΣΑΝΤ 
 
Συριακό Εθνικό Συμβούλιο (Syrian National Council-SNC) 
 
 Το SNC τυπικά οργανώθηκε στην Τουρκία τον Οκτώβριο του 2011 και 

συγκεντρώνει εξωτερικούς ακτιβιστές, μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, 

κοσμικές ελίτ και διανοούμενους (Carnegie Middle East Center, 2013). Το κίνημα 

«Φίλοι της Συρίας-Friends of Syria» (Friends of Syria, 2017), σε συνέδριό του το 

Φεβρουάριο του 2012 στην Τυνησία αναφέρθηκε στο SNC, θεωρώντας το ως το 

νόμιμο εκπρόσωπο των Σύριων οι οποίοι ζητούν ειρηνική δημοκρατική αλλαγή.   

 Σε αντίθεση με τους λοιπούς συνασπισμούς της αντιπολίτευσης, το SNC 

έκανε ανοικτή έκκληση για διεθνή επέμβαση στη συριακή κρίση. Επίσης, μερικοί 

Σύριοι ισχυρίζονται ότι το SNC είναι εργαλείο των περιφερειακών δυνάμεων, όπως 

η Τουρκία, Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Αν και έχει αντισταθεί στις κλήσεις για 

μετατροπή του κινήματος διαμαρτυριών σε ένοπλο αγώνα, έχει υποστηρίξει την 

επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, την εγκατάσταση ασφαλών 

ανθρωπιστικών διαδρόμων και μια οργανωμένη γρήγορη επιχείρηση εξοπλισμού 

του Ελεύθερου Συριακού Στρατού. Η διεθνής κοινότητα έχει ενοχληθεί από την 

εσωτερική διαμάχη στο SNC και την ανικανότητά του να προσελκύσει 

περισσότερα μέλη των Συριακών μειονοτικών κοινοτήτων (όπως Χριστιανούς, 

Κούρδους και Αλαουίτες).   
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Eλεύθερος Συριακός Στρατός (Free Syrian Army-FSA) 
 
 O Eλεύθερος Συριακός Στρατός (FSA Platform, 2017) αποτελείται από 

ελαφρά εξοπλισμένα στρατιωτικά τμήματα και αντιφρονούντες αξιωματικούς, οι 

οποίοι αποχώρησαν από το συριακό στρατό με την έναρξη των αναταραχών στη 

Συρία και μάχονται κατά του καθεστώτος Άσαντ. Επίσης αντιπροσωπεύει έναν 

ευρύτερο συνασπισμό από τοπικά οργανωμένους εθελοντές μαχητές οι οποίοι 

προσπαθούν να συνδεθούν με το εθνικό κίνημα αντιπολίτευσης, αλλά στερούνται 

δομή διοίκησης, υποστήριξης και δικτύου πληροφοριών. Ο Ελεύθερος Συριακός 

Στρατός μετακίνησε τη στρατιωτική του βάση από την Τουρκία (Hatay) στη Συρία 

το Σεπτέμβριο του 2012 και αρκετοί ανώτατοι Σύριοι αξιωματικοί κατέχουν ηγετικό 

ρόλο στον ένοπλο αγώνα κατά του συριακού καθεστώτος. 

 Η ένοπλη αντίσταση και η πολιτική αντιπαράθεση έχουν μέχρι σήμερα μια 

ασαφή σχέση (FSA Platform, 2017). Το Εθνικό Συριακό Συμβούλιο (Syrian 

National Council-SNC) έχει ιδρύσει ένα Στρατιωτικό Γραφείο (Military Bureau) για 

το συντονισμό διαφόρων ένοπλων ομάδων. Παρόλ’ αυτά μερικές ένοπλες ομάδες 

αρνήθηκαν την αποδοχή πολιτικής ηγεσίας μελών της πολιτικής αντιπολίτευσης. 

Αυτή η αβεβαιότητα περιπλέκει τις προσπάθειες τρίτων για τον εντοπισμό 

πιθανών συμμάχων και το σχεδιασμό επιχειρήσεων στο μέλλον.  

 Ο εξοπλισμός του FSA χρηματοδοτείται ως επί το πλείστον σε τοπικό 

επίπεδο, με τους μαχητές να αγοράζουν όπλα και πυρομαχικά στη μαύρη αγορά 

και τοπικούς υποστηρικτές που προσπαθούν να συγκεντρώσουν χρήματα για την 

επανάσταση (FSA Platform, 2017). Κάποιοι πιστεύουν ότι αν οι μαχητές του FSA 

είχαν στα χέρια τους καλύτερο εξοπλισμό, θα είχαν μεγαλύτερες επιτυχίες εναντίον 

των καθεστωτικών δυνάμεων.  

Επίσης, η πρόσφατη προσέγγιση της κυβέρνησης των ΗΠΑ αλλά και 

άλλων Δυτικών κυβερνήσεων προς τον FSA στον αγώνα κατά του Άσαντ, έχει 

περιέλθει σ’ ένα κρίσιμο σημείο στη συριακή διένεξη, με την παροχή οικονομικής 

και στρατιωτικής υποστήριξης (Ηuffingtonpost, 2017). Το μήνυμά τους είναι ότι 

επιθυμούν την εκδίωξη του Άσαντ, παρόλ’ αυτά δεν έχουν επιχειρήσει στρατιωτική 

επέμβαση εναντίον του, αλλά έχουν ενθαρρύνει τον FSA να το κάνουν εκ μέρους 

τους, διεξάγοντας έναν άνευ προηγουμένου πόλεμο δι’ αντιπροσώπων (proxy 

war). Επιπλέον τα δυτικά ΜΜΕ έχουν υιοθετήσει έναν συμπαθητικό 
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προσανατολισμό στον FSA τα οποία δε μεταδίδουν απεχθείς λεπτομέρειες της 

δράσης του. Στην πραγματικότητα αρνούνται να δουν αρκετές από τις 

παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων και δράσεων αντίθετα με τα πιστεύω τους, 

ώστε να υποστηρίξουν την πτώση του καθεστώτος Άσαντ.  Υπάρχουν επίσης 

βάσιμες ενδείξεις, ότι η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ υποστηρίζουν οικονομικά το 

μέτωπο Αλ Νούσρα (Jabhat al-Nusra) στον FSA και ότι η Τουρκία τους εκπαιδεύει 

σε τουρκικό έδαφος. 

 Tα κύρια στρατιωτικά τμήματα του FSA είναι τα παρακάτω: 

� H Ταξιαρχία Farouk (Liwa al - Farouq) (Carnegie Middle East 

Center, 2013). Είναι μια παραστρατιωτική Ταξιαρχία η οποία δημιουργήθηκε τον 

Αύγουστο του 2011 και διαθέτει 7.000-10.000 μαχητές. Ηγέτης της είναι ο Abu 

Sayeh Jenaidi από τον Οκτώβριο του 2012, όταν αντικατέστησε τον Abdul-Razaaq 

Tlass, ανιψιό του πρώην Υπουργού Άμυνας της Συρίας  Mustafa Tlass. Έχει τη 

βάση της στη Χομς και παρουσία στη Νταράα και σε κάποιες περιοχές του Ιντίμπ 

κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Έχει κυρίως πολεμήσει στη Χάμα και τη Χομς. 

Έχει μετριοπαθή ισλαμιστικό προσανατολισμό και έχει συγκρουσθεί και με άλλες 

ισλαμιστικές ομάδες. 

� Η Ταξιαρχία Tawhid (Liwa al-Tawhid) (Stanford University, 

2017) είναι μια επαναστατική παραστρατιωτική Ταξιαρχία η οποία ιδρύθηκε τον 

Ιούλιο του 2012 στο Χαλέπι και αποτελείται από 7.000 έως 10.000 μαχητές. Είναι 

οργανωμένη σε τρεις υποταξιαρχίες και διαθέτει 195 Τάγματα. Έχει συντηρητικό 

ισλαμιστικό προσανατολισμό.    

� Η Ταξιαρχία Idlib Martyrs (Liwa Shuhada’ Idlib)  (IPFS, 2015) 

δημιουργήθηκε  το Μάρτιο του 2012 και διαθέτει  πάνω από 1000 μαχητές. 

Επιχειρεί στην περιοχή του Ιντίμπ για την απελευθέρωσή του και διαθέτει 

ισλαμιστικό προσανατολισμό. 

� Οι Tαξιαρχίες Εθνικής Ενότητας (Kata’ib al-Wahda al-

Wataniya) (Μ.Rafizadeh, 2014, 132). Είναι μικρές επαναστατικές Ταξιαρχίες οι 

οποίες δημιουργήθηκαν τον Αύγουστο του 2012 και δραστηριοποιούνται στα 

περίχωρα της Δαμασκού, Ιντίμπ και Χάμα. Διαθέτουν μερικές εκατοντάδες μαχητές. 
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Διαθέτουν κοσμικό προσανατολισμό και έχουν περιλάβει στις τάξεις τους 

Χριστιανούς, Δρούζους και Ισμαηλίτες.  

� Η Ταξιαρχία Salah al-Din al-Ayyubi (Liwa Salah al-Din al-

Ayyubi)  (Aymenn Jawad Al-Tamimi, 2016) δημιουργήθηκε το Μάιο του 2012 και 

διαθέτει μερικές εκατοντάδες μαχητών. Είναι η μεγαλύτερη Κουρδική Ταξιαρχία 

του Ελεύθερου Συριακού Στρατού και διαθέτει Άραβες και Τουρκμένους στις τάξεις 

της. Διοικητής της είναι ο  Bewar Mustafa, ένας Κούρδος αποστάτης του συριακού 

στρατού και δραστηριοποιείται κυρίως στο Χαλέπι. 

Κούρδοι της Συρίας  

 Οι Κούρδοι της Συρίας είναι η μεγαλύτερη εθνική μειονότητα στη Συρία 

(7% του πληθυσμού) και διαμένουν σε πλούσιες αγροτικές περιοχές, 

συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο 

(Τhe Κurdish Project, 2017). Για να κάμψει τις Κουρδικές απαιτήσεις για αυτονομία, 

η συριακή κυβέρνηση έχει κατά καιρούς συλλάβει Κούρδους ηγέτες. Έχει επίσης 

κατάσχει κουρδικά εδάφη και τα έχει αναδιανείμει σε Σύρους Άραβες για την 

«αραβοποίηση» των Κουρδικών περιοχών. Οι Κουρδικές περιοχές στη 

Βορειοανατολική Συρία έχει παραμείνει σχετικά ήρεμη κατά τη διάρκεια των 

αναταραχών. Αν και οι Κούρδοι είναι εναντίον του  καθεστώτος Άσαντ, είναι 

διστακτικοί στο να υποστηρίξουν ένα πιθανό σουνιτικό Αραβικό κίνημα αντίστασης. 

Υποθέτουν ότι δε μπορεί να είναι λιγότερο εχθρικοί στις κουρδικές επιδιώξεις, απ’ 

ότι στην Αλαουιτική κυβέρνηση Άσαντ.  

 Στη Συρία πολλοί Κούρδοι θεωρούν τη διένεξη ως μια ευκαιρία για να 

επιτύχουν την αυτονομία στα βόρεια της χώρας. Το Συριακό-Κουρδικό Εθνικό 

Συμβούλιο (Syrian-Kurdish National Council-KNC) (Carnegie Middle East, 2017) 

ως ένας οργανισμός-ομπρέλα αποτελούμενο από αρκετά Κουρδικά πολιτικά 

κόμματα, επιζητά τη δημιουργία μιας αυτόνομης Κουρδικής περιοχής σε μια 

ομόσπονδη Συρία. Παρόλ’ αυτά, το KNC έχει έλθει σε αντιπαράθεση με το 

Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (Democratic Union Party-PYD), καθώς το καθεστώς 

Άσαντ άρχισε να υποστηρίζει το PYD (and PKK) εναντίον του FSA, ώστε να 

βλάψει τα Τουρκικά συμφέροντα (The Daily Sabah, 2016). Το PYD τηρεί την ίδια 

στάση με το PKK, το οποίο στοχεύει στην ίδρυση ενός ανεξάρτητου 
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συνομόσπονδου Κουρδιστάν στις περιοχές της Τουρκίας, του Ιράν, του Ιράκ και 

της Συρίας.  

 Το PYD έχει κατηγορηθεί ότι έχει δράσει ως υποστηρικτής του 

καθεστώτος Άσαντ στις περιοχές που κατοικούνται από Κούρδους στα βόρεια και 

βορειοανατολικά της χώρας (The Washington Institute, 2015). Με την επιρροή του 

PYD υποστηριζόμενο από το καθεστώς εναντίον του FSA, o κουρδικός 

πληθυσμός δεν υποστήριξε τις συριακές ομάδες αντιπολίτευσης, σαν σύνολο. 

Παρόλ’ αυτά, μετά τη συνάντηση των κουρδικών ομάδων της αντιπολίτευσης στα 

Άρβιλα, το PYD ενώθηκε με το ΚΝC για τη δημιουργήσει την Ανώτερη Κουρδική 

Επιτροπή (Kurdish Supreme Committee) (IPFS, 2016). Αργότερα το KNC 

συμφώνησε να ενταχθεί στο SNC, σε μια νέα ομπρέλα δυνάμεων αντιπολίτευσης 

κατά του Προέδρου Άσαντ. 

Τζιχαντιστικές Ισλαμιστικές Οργανώσεις 
 

Οι πιο γνωστές Τζιχαντιστικές Ισλαμιστικές οργανώσεις που επιχειρούν στη 

Συρία εναντίον του καθεστώτος Άσαντ είναι οι παρακάτω:  

� Ισλαμικό Κράτος (Ιslamic State in Iraq and Syria-ISIS) 
 

Το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και τη Συρία (ΙΚΙΣ), γνωστό 

επίσης ως Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε (ΙΚΙΛ) και ως Ισλαμικό 

Κράτος (ΙΚ), είναι τρομοκρατική οργάνωση που δημιουργήθηκε επισήμως το 2013 

(Μ.Rafizadeh, 2014, 311-315), αν και οι απαρχές της ανάγονται περίπου στο 2000 

και στην αλ Κάιντα. Δρα σε εκτεταμένες περιοχές στο Ιράκ και τη Συρία. Το ΙSIS 

αποτελεί εξέλιξη της οργάνωσης Αλ Κάιντα του Ιράκ. Το κίνημα 

αποστασιοποιήθηκε από την μητρική της οργάνωση, όταν ο Ιορδανός ιδρυτής της 

Abu Musab al-Zarqawi αγνόησε τις παραινέσεις των Μπιν Λάντεν και Αλ Ζαουαχίρι 

να μην επιτίθεται σε σιίτες στο Ιράκ. Ο ιδρυτής της σκοτώθηκε μετά από επίθεση 

των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράκ τον Ιούνιο του 2006.  

Έτσι η οργάνωση απέκτησε τον αρχηγό – μάρτυρα που 

παραδειγματίζει τα μέλη της (Μ.Rafizadeh, 2014, 311-315). Το ΙΚ διαδίδει ένα 

ισχυρό, και εν μέρει θετικό, πολιτικό μήνυμα στον μουσουλμανικό κόσμο :αυτό της 

επιστροφής του Χαλιφάτου, μιας νέας χρυσής εποχής για το Ισλάμ. Το 

«Χαλιφάτο» είναι το όνομα που δίνεται σε ένα Ισλαμικό Κράτος το οποίο διοικείται 
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από τον ύπατο θρησκευτικό και πολιτικό ηγέτη, γνωστό ως «χαλίφη», που 

θεωρείται διάδοχος του Μωάμεθ. Από τις μουσουλμανικές αυτοκρατορίες που 

περιγράφονται ως «χαλιφάτα» η πιο γνωστή είναι η Οθωμανική (1453-1924), η 

οποία, χάρη στην αύξηση της ισχύος Τούρκων σουλτάνων και κυρίως επί 

Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς τον 16ο αιώνα, επεκτάθηκε από τα Βαλκάνια μέχρι 

την Ουγγαρία και τις πύλες της Βιέννης.  

Στη Συρία, η ISIS είναι ενεργή σε όλα τα μέτωπα. Το Νταπίκ 

(πόλη) είναι η πόλη όπου θα γίνει μάχη μεταξύ των Μουσουλμάνων και των 

Ρωμαίων (J. Denselow, 2016). Η ηγετική τους ομάδα έχει κάνει φυλακή στο Αμπου 

Γκραϊμπ ενώ πολλοί είναι πρώην μέλη του Μπάαθ. Ασπάζεται μια ριζοσπαστική 

εκδοχή του Σαλαφισμού. Το Ισλαμικό Κράτος έχει συνειδητοποιήσει τη δύναμη της 

«προπαγάνδας του φόβου» και έχει εξειδικευτεί στη χρήση των social media για 

να μπορεί να προβάλλει καλογυρισμένα βίντεο και εικόνες από τις βάρβαρες 

ενέργειές του σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Ο φόβος είναι πολύ ισχυρότερο 

κατακτητικό όπλο απ’ ό,τι τα θρησκευτικά κηρύγματα – κάτι που η αλ Κάιντα δεν 

μπόρεσε να καταλάβει. Επίσης, το Ισλαμικό Κράτος ξέρει ότι η ακραία βία πουλάει. 

Υπάρχουν περίπου 20.000 ξένοι εθελοντές στον ISIS εκ των οποίων περίπου 

4.000 Δυτικοευρωπαίοι. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, 

Δανία, Ισπανία, Σουηδία, Ιρλανδία. (Μ.Rafizadeh, 2014, 314). 

Ποιο είναι το κίνητρο που κάνει νέους επαγγελματίες 

μουσουλμάνους που γεννήθηκαν στη Δύση να εγκαταλείψουν τη ζωή τους και να 

εμπλακούν σε έναν κατακτητικό πόλεμο σε μια χώρα που δε γνωρίζουν καν και σε 

συνθήκες που θυμίζουν Μεσαίωνα; Εν μέρει είναι η ευκαιρία να υπερασπιστούν 

τους «αδελφούς» τους μουσουλμάνους στη Μέση Ανατολή και να τους γλιτώσουν 

από την ταπείνωση, αλλά αυτό ίσχυε επίσης για πολλούς δυτικούς βομβιστές 

αυτοκτονίας μετά την εισβολή των συμμαχικών δυνάμεων στο Ιράκ. Ίσως υπάρχει 

κάτι περισσότερο που παρακινεί τους νέους μουσουλμάνους να πάρουν μέρος σε 

αυτή την τζιχάντ. Η ευκαιρία να συμμετάσχουν στην εδραίωση μιας νέας πολιτικής 

τάξης στη Μέση Ανατολή, σε ένα σύγχρονο κράτος χωρίς ρατσισμό ή 

σεχταριστικές εντάσεις (μετά από μια σχετική εθνοκάθαρση, φυσικά), 

παρουσιάζεται σαν κάτι μοναδικό (Τhe Αtlantic, 2015). Ίσως οι οπαδοί του ΙΚ να 

προσδοκούν τη δημιουργία ενός Χαλιφάτου αδιάφθορου, με βαθιά αίσθηση 
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αδελφοσύνης, σε μια κοινωνία χωρίς τους πειρασμούς που εγείρουν οι δυτικές και 

δυτικοποιημένες μουσουλμάνες γυναίκες έναντι των ανδρών, ένα έθνος όπου 

κυριαρχεί η αξία της τιμής, μια σύγχρονη κοινωνία σε τέλεια αρμονία με την αλ 

Tαουχίντ, την εντολή του Θεού (Ιnvitation to Islam, 1997). 

� Mέτωπο Αλ Νούσρα (The al-Nusra Front - Jabhat al-
Nusra)  

 
Είναι μια επαναστατική τζιχαντιστική παραστρατιωτική 

οργάνωση, που μάχεται στη Συρία εναντίον του καθεστώτος Άσαντ και έχει 

διασυνδέσεις με την τρομοκρατική οργάνωση al-Qaeda στο Ιράκ (C.Lister, 2016, 

8-22) Ξεκίνησε να διεξάγει συναντήσεις στη Συρία τον Οκτώβριο του 2011, αλλά η 

οργάνωση δεν είναι καινούργια, καθόσον πολλά από τα μέλη του ήταν μέλη της al-

Qaeda στο Ιράκ το 2011. Η πρώτη βιντεοσκοπημένη δήλωσή της προβλήθηκε 

στις 24 Ιανουαρίου του 2012. Η οργάνωση έχει την έδρα της στο Χαλέπι με 

παρουσία στα προάστια της Δαμασκού και της Χομς. Υπολογίζεται ότι διαθέτει 

περί τους 5.000 με 7.000 μαχητές. 

   Η Αλ Νούσρα είναι επίσης γνωστή και για τις επιθέσεις 

αυτοκτονίας σε σημεία ελέγχου του καθεστώτος. Έχει επίσης αναλάβει την ευθύνη 

για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Mohammed al-Saeed στις 23 Δεκεμβρίου 

του 2011, μια από τις πρώτες επιθέσεις αυτοκτονίας του εμφυλίου πολέμου. Ο 

κύριος στόχος της οργάνωσης, είναι η δημιουργία ενός Ισλαμικού Κράτους με 

σαλαφιστική επεξήγηση του Ισλάμ σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες και ενός 

παγκόσμιου χαλιφάτου, με το κοράνι και τις δηλώσεις του Προφήτη, ως τις μόνες 

πηγές του νόμου. 

� Αράρ Αλ Σάμ (Ahrar al-Sham) 
 

Είναι μια επαναστατική τζιχαντιστική οργάνωση εναντίον του 

καθεστώτος Άσαντ (Stanford University, 2017). Έχει ως ηγέτη τον «εμίρη» του 

Ιντίμπ, γνωστό ως Abu Abdullah, αν και συχνά εκπροσωπείται από τον 

στρατιωτικό Διοικητή της επαρχίας του Ιντίμπ  Abul-Hassan. Δημιουργήθηκε στα 

τέλη του 2011 και στις αρχές του 2012 με έδρα την επαρχία του Ιντίμπ, αν και έχει 

επίσης παρουσία στη Χάμα και στο Χαλέπι. Υπολογίζεται να έχει χιλιάδες μέλη, αν 

και  ακριβής αριθμός είναι άγνωστος.  
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   Η οργάνωση έγινε γνωστή όταν διέσωσε το δημοσιογράφο 

του NBC Richard Engel και την ομάδα του από απόπειρα απαγωγής εκ μέρους 

του καθεστώτος το Δεκέμβριο του 2012 (Τhe New York Times, 2012). Διαθέτει 

επίσης μη στρατιωτική πτέρυγα, παρέχοντας εκπαίδευση για παιδιά, διανομή 

βοήθειας και δικαστήρια με βάση τη σαρία. Στόχος της οργάνωσης είναι η πτώση 

του καθεστώτος Άσαντ και αντικατάστασή του με σαλαφιστικό Ισλαμικό κράτος στη 

Συρία. Σε αντίθεση με άλλες τζιχαντιστικές οργανώσεις, δεν επιδιώκει τη 

δημιουργία πανισλαμικού παγκόσμιου χαλιφάτου (Stanford University, 2017). 

� Σουκούρ Αλ Σαμ (Suqoor al-Sham) 
 

Είναι μια επαναστατική παραστρατιωτική οργάνωση, που 

μάχεται εναντίον του καθεστώτος Άσαντ, με ηγέτη τον Ahmed Abu Issa. 

Δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2011 και υπολογίζεται ότι έχει περί τους 4.000 

έως 5.000 οπλισμένους μαχητές (Terrorism Research and Analysis Consortium, 

2017). Έχει την έδρα της στην επαρχία του Ιντίμπ. Η οργάνωση είναι γνωστή για 

το σαλαφιστικό της προσανατολισμό και ο τελικός της στόχος είναι η εγκαθίδρυση 

ενός Ισλαμικού κράτους στη Συρία με νόμους που έχουν τη βάση τους στο κοράνι 

και στα λόγια του Προφήτη. Δεν επιδιώκει ξεκάθαρα ένα παγκόσμιο χαλιφάτο, σε 

αντίθεση με το μέτωπο Αλ Νούσρα και άλλες ομάδες. Φημίζεται για τις 

επιχειρήσεις επιθέσεων αυτοκτονίας με οχήματα. 

   Άλλες τζιχαντιστικές ισλαμιστικές οργανώσεις είναι το Ισλαμικό 

μέτωπο (Τhe Islamic Front), Jaysh al Islam, το Συριακό Ισλαμικό μέτωπο (Syrian 

Islamic Front -Al-Jabha AlIslamiyya AlSuriyya), η Ταξιαρχία της εντολής του Θεού 

(Liwa al Tawhid or al Tawhid Brigade), η Ταξιαρχία al-Haqq (Liwa al-Haqq, γνωστή 

και ως Liwa Junud Al Haqq), ο στρατός των Μουτζαχεντίν (The Army of 

Mujahedeen -Jaish alMujahideen), κ.λ.π. (Μ.Rafizadeh, 2014, 49-50). 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΣΑΝΤ 
 
 Οι κυριότερες σιιτικές παραστρατιωτικες οργανώσεις που μάχονται υπέρ 

του Άσαντ στη Συρία, είναι οι παρακάτω:  
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� Χεζμπολά (Hezbollah- To κόμμα του Θεού-Allah) 

Eίναι συνδυασμός πολιτικού κόμματος στο Λίβανο και 

παραστρατιωτικής οργάνωσης, η οποία ιδρύθηκε το 1985 (ΒΒC, 2016). Η 

θρησκευτική ιδεολογία της Χεσμπολά εδράζεται στο σιιτικό Ισλάμ το οποίο 

αντιτίθεται στη ριζοσπαστική και φονταμελιστική σουνιτική ιδεολογία και ομάδων. 

Επιπλέον, η Χεζμπολά θεωρείται ως αντιπροσωπευτική ομάδα (proxy group) της 

Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ισλάμ στην περιοχή και πέραν αυτής και έχει λάβει 

πολιτική, συμβουλευτική και στρατιωτική εκπαίδευση καθώς και οικονομική 

βοήθεια από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Είναι σύμμαχος με τη συριακή 

κυβέρνηση και τον πρόεδρο Άσαντ. Καθώς ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη 

Συρία, οι μαχητές της Χεζμπολά έχουν βοηθήσει τη συριακή κυβέρνηση και τις 

ένοπλες δυνάμεις της να πολεμήσουν κατά των επαναστατικών ομάδων και 

ομάδων αντιπολίτευσης.  

Στην αρχή του συριακού εμφυλίου πολέμου, ο Χασάν 

Νασράλα (Hassan Nasrullah) ηγέτης της Χεζμπολά, αρνήθηκε ότι οι μαχητές της 

Χεζμπολά βοηθούσαν τη συριακή κυβέρνηση του Άσαντ, αλλά αργότερα 

ανακοίνωσε δημοσίως ότι οι μαχητές της Χεζμπολά εκπληρώνουν τα 

«τζιχαντιστικά τους καθήκοντα» στον εμφύλιο συριακό πόλεμο. Οι μαχητές της 

Χεζμπολά έχουν εμπλακεί σε αρκετές μάχες σε συριακό έδαφος, πολεμώντας στο 

πλευρό των συριακών ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων και της μάχης 

στο Χαλέπι  και το al-Qusayr: εναντίον του Ελεύθερου Συριακού Στρατού (P.Smyth, 

2015,11). Οι καλά εκπαιδευμένοι της μαχητές της έχουν μπορέσει να αλλάξουν την 

ισορροπία δυνάμεων σε αρκετές συμπλοκές, προς όφελος της συριακής 

κυβέρνησης του καθεστώτος Άσαντ και εναντίον των επαναστατικών ομάδων. 

Μερικοί από τους Σύριους επαναστάτες έχουν δηλώσει ότι θα εκδικηθούν τη 

Χεζμπολά για την υποστήριξή της στη συριακή κυβέρνηση και γι’ αυτό έχουν 

στοχοποιήσει αρκετές περιοχές στο Λίβανο.   

� Οργάνωση Μπάντρ (Badr Organization) 

Η υπόψη οργάνωση είναι ένα σιιτικό πολιτικό κόμμα στο Ιράκ 

και στρατιωτική πτέρυγα του Ανώτερου Συμβουλίου για την Ισλαμική Επανάσταση 

(Supreme Council for Islamic Revolution) στο Ιράκ (Federation of American 
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Scientists, 1998), υποστηριζόμενη από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν (Jihad 

Intel, 2017). Επιπλέον είναι γνωστή και ως Ταξιαρχία Μπάντρ (Badr Brigade). 

Μερικοί από τους αντιφρονούντες ακτιβιστές, έχουν κατηγορήσει μερικούς από 

παραστρατιωτικούς της οργάνωσης, ότι έχουν επέμβει στο συριακό εμφύλιο 

πόλεμο και ότι έχουν βοηθήσει το καθεστώς Άσαντ στην ανακατάληψη της πόλης 

Γιαμπρούντ (Yabroud).  

� Η Ταξιαρχία των Υποσχόμενων Ημερών (The Promised 

Day Brigades-Liwa al-Youm al-Mawud) 

    Η υπόψη οργάνωση δημιουργήθηκε, αφού η μεγαλύτερη 

σιιτική παραστρατιωτική οργάνωση του Ιράκ Muqtada al-Sadr's Mahdi Army, 

(Aljazeera, 2008) η οποία ιδρύθηκε από έναν από τις πιο θρησκόληπτους, 

πολιτικούς και ισχυρούς  άνδρες του Ιράκ, τον Muqtada Al Sadr, διαλύθηκε το 

2008 και έγινε κατόπιν διάδοχός της (Jihad Intel, 2017). Είναι μια σιιτική 

επαναστατική ομάδα στο Ιράκ, η οποία υποστηρίζεται από την Ισλαμική 

Δημοκρατία του Ιράν και τη Χεζμπολά, προς υποβοήθηση του καθεστώτος Άσαντ, 

εναντίον των ομάδων της αντιπολίτευσης. Ο αριθμός των μαχητών της ανέρχεται 

περί τους 15.000 μαχητές.  

 Άλλες σιιτικές οργανώσεις που μάχονται υπέρ του Άσαντ είναι η Jaysh al-

Muwahhideen (Army of Unitarians), Jaysh al-Muwahhideen, Kata'ib Hezbollah 

(γνωστή και ως Ταξιαρχίες της Hezbollah), Liwa Dhu al-Fiqar, οι Ταξιαρχίες των 

Μπάαθ  (The Ba'ath Brigades), η οργάνωση των Χούτις (The Houthis), η Faylak 

Wa’ad al-Sadiq, η Faylak Wa’ad al-Sadiq, η Asa'ib Ahl al-Haq κ.λ.π. (Μ.Rafizadeh, 

2014, 91-102). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 Συμπερασματικά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Αραβική Άνοιξη που 

ξεκίνησε  το 2011 υποσχέθηκε ελπίδα για μια καλύτερη, πιο ελεύθερη ζωή για το 

συριακό λαό, ο οποίος έδειξε την αντίδρασή του και τη δυσαρέσκειά του μετά από 

πολλά χρόνια καταπίεσης και αυταρχισμού της δυναστείας Άσαντ. Οι προσδοκίες 

των Σύρων βρήκαν απήχηση στους απανταχού λάτρεις της ελευθερίας, στον 

αγώνα κατά της διαφθοράς, των αυθαιρέτων συλλήψεων, στη διεκδίκηση της 

δικαιοσύνης και της ελευθερίας του Τύπου. Το καθεστώς αντέδρασε βίαια και η 

διαφωνία εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο. Εκείνοι που τελικά συνέλαβαν την 

επανάσταση, αντάλλαξαν τους αρχικούς  στόχους της υπέρ της υποκατάστασης 

μιας κοσμικής δικτατορίας με μια θεοκρατική. Η επανάσταση ηττήθηκε εκ των έσω, 

ενώ η βοήθεια από ξένες δυνάμεις είχε οποιοδήποτε άλλο κίνητρο εκτός από το 

καλό του συριακού λαού. 

 Κανείς δε θα μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η ελπίδα του συριακού λαού 

θα μετατρεπόταν σε μια αρένα διεκδίκησης συμφερόντων παραγόντων τόσο 

τοπικών και περιφερειακών όσο και διεθνών, ο καθένας για τους δικούς του 

λόγους. Οι ΗΠΑ για να εμποδίσει το Ιράν να γίνει ηγεμονική περιφερειακή δύναμη. 

Η Ρωσία για να ανακτήσει τη χαμένη αίγλη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι 

χώρες του Κόλπου ως εκφραστές του σαλαφισμού και ουχαμπιτισμού, για την 

επιβολή του σουνιτικού Ισλάμ στη Συρία, έναντι του σιιτικού Ισλάμ, κύριος 

εκφραστής του οποίου είναι το Ιράν, αλλά και το αλεβιτικό καθεστώς Άσαντ. Το 

αναδυόμενο Ισλαμικό Κράτος και οι ακραίες σουνιτικές οργανώσεις, ως εκφραστές 

της αντιπολίτευσης για την επικράτηση ισλαμικού ή παγκόσμιου χαλιφάτου, 

λειτουργώντας ως αντιπροσωπευτικές ομάδες (proxy groups) των Δυτικών 

δυνάμεων, των χωρών του Κόλπου αλλά και της Τουρκίας, οι οποίες δεν 

επιθυμούν την άμεση στρατιωτική εμπλοκή τους στη συριακή κρίση. Οι σιιτικές 

παραστρατιωτικές οργανώσεις, ως αντιπροσωπευτικές ομάδες (proxy groups) του 

Ιράν, για την υποστήριξη του καθεστώτος, το οποίο θεωρεί τη Συρία ως ζωτικό 

χώρο (Lebensraum) για τα ζωτικά του συμφέροντα στην περιοχή, και τον 

εφοδιασμό της Χεζμπολά στο Λίβανο. Οι Κούρδοι, οι οποίοι επιζητούν την 

ανάδειξη αυτόνομου Κουρδικού κράτους στη βόρεια Συρία και ενεργούν κατά του 
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καθεστώτος Άσαντ αλλά και του Ισλαμικού Κράτους, καθόσον διεκδικούν τις ίδιες 

εδαφικές περιοχές. Όλο αυτό το περίπλοκο πλέγμα συμφερόντων, καθιστά την 

συριακή κρίση ακόμη πιο δύσκολη ως προς στην επίλυσή του με το καθεστώς 

Άσαντ να διατηρείται στην εξουσία εξαιτίας της υποστήριξης της Ρωσίας και του 

Ιράν αλλά και της έλλειψης συμπαγούς και ομοφρονούσας αντιπολίτευσης με 

ομοιογενή συμφέροντα, ικανής να ανατρέψει το καθεστώς Άσαντ.  

 Το ενεργειακό ζήτημα, περιπλέκει ακόμη περισσότερο την επίλυση της 

συριακής κρίσης, εξαιτίας του ενεργειακού ανταγωνισμού μεταξύ του Κατάρ, του 

Ιράν και της Τουρκίας, οι οποίοι σκοπεύουν να γίνουν ενεργειακός κόμβος μεταξύ 

Ανατολής και Δύσης, και της Ρωσίας η οποία προσπαθεί να μονοπωλήσει την 

προμήθεια αερίου στην Ευρώπη (Ι. Delanoë, 2014). Το Κατάρ και το Ιράν 

μοιράζονται το μεγαλύτερο κοιτάσματα αερίου στον κόσμο: το North Dome  και το 

South Pars που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο. Το 2009 ο Μπασάρ Αλ Άσαντ 

αρνήθηκε να υπογράψει μια προτεινόμενη συμφωνία με το Κατάρ για την 

κατασκευή αγωγού αερίου μέσω Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας, Συρίας και 

Τουρκίας, με στόχο την προμήθεια των ευρωπαϊκών αγορών. Με αυτόν τον τρόπο, 

η Δαμασκός αρνήθηκε να προδώσει το βασικό της εταίρο, το Ιράν αλλά και να 

απειλήσει τα συμφέροντα της Μόσχας, καθόσον η Ρωσία είναι ο κορυφαίος 

προμηθευτής αερίου της Ευρώπης. Αντί αυτού, η Συρία έφερε εις πέρας 

διαπραγματεύσεις με το Ιράκ και το Ιράν, με στόχο μια συμφωνία για την 

κατασκευή αγωγού από τον Ιρανικό South Pars στα συριακά λιμάνια της 

Λατάκειας και της Ταρτούς, μέσω του Ιράκ. Έτσι, Συρία, Ιράν και Ιράκ υπέγραψαν 

Μνημόνιο Συνεννόησης για το υπόψη έργο τον Ιούλιο του 2012, πυροδοτώντας 

την αντιπαράθεση μεταξύ σιιτικού και σουνιτικού άξονα για το ενεργειακό 

(P.Escobar, 2012). 

 Η κατάσταση με αυτόν τον τρόπο διαιωνίζεται με τραγικές συνέπειες για το 

συριακό λαό και τη διεθνή κοινότητα. Η απουσία γνήσιας διπλωματικής επίλυσης 

της κρίσης έχει αφήσει την έκβαση της κατάστασης να αποφασισθεί μέσω της 

ένοπλης σύρραξης, κάτι το οποίο έχει ευοδωθεί από όλες τις κύριες παγκόσμιες 

δυνάμεις. Σε όλη αυτή τη δίνη των πολυεπίπεδων συμφερόντων και τη δράση 

ποικίλων δρώντων, οι απλοί Σύριοι πολίτες, εργάτες και χωρικοί παρακολουθούν 

αμήχανοι τα δραματικά δρώμενα με φόντο τα ερείπια των σπιτιών τους και των 

συριακών εθνικών υποδομών. Εκατομμύρια από αυτούς μετανάστευσαν και 
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συνεχίζουν να μεταναστατεύουν σε γειτονικές χώρες αναζητώντας ένα καλύτερο 

αύριο και μια ειρηνική ζωή, ελπίζοντας να βιώσουν τις απραγματοποίητες 

μεταρρυθμίσεις που τους υποσχέθηκαν, αλλά που ποτέ δεν έγιναν 

πραγματικότητα. Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν σκοτωθεί και άλλοι τόσοι είναι 

αγνοούμενοι ως αποτέλεσμα των φονταμελιστικών ακροτήτων των φανατικών 

ισλαμιστικών ομάδων. Ο εκτοπισμός εκατομμυρίων Συρίων μέσα και έξω από τη 

Συρία, είναι σίγουρο ότι θα αυξήσει την φτώχεια και τις μακροπρόθεσμες 

αβεβαιότητες για έναν πληθυσμό, που έχει υποστεί οικονομικά πλήγματα για 

πάνω από μια δεκαετία. Σε περίπτωση συνέχισης της κρίσης η Συρία θα βρεθεί σε 

μια χίμαιρα  παρατεταμένου εμφυλίου πολέμου, όμοιο με το Αφγανιστάν του 1990. 

 Επίσης, η συνεχιζόμενη ένταση στη Συρία έχει μια αρνητική επίδραση σε 

όλη την περιοχή και επηρεάζει επίσης και τη διεθνή κοινότητα. Η περιφερειακή 

αστάθεια εξαιτίας της ανάμιξης των περιφερειακών δρώντων στην περιοχή, είναι 

ενδεχόμενο να προκαλέσει έναν μεγαλύτερο πόλεμο. Οι σχέσεις μεταξύ των 

γειτονικών χωρών έχουν δοκιμασθεί από πολλές αβεβαιότητες στο παρελθόν, 

μερικές εκ των οποίων τις έχουν οδηγήσει σε μεταξύ τους πόλεμο. Η πιθανότητα 

πολέμου στην περιοχή και μεταξύ των χωρών της πάντα υπήρχε. Σήμερα με την 

αυξανόμενη ένταση στη Συρία, η πιθανότητα νέου πολέμου στην περιοχή έχει 

αυξηθεί. Επίσης, υπάρχει μια πραγματική ανησυχία, ότι ένας μεγαλύτερος 

πόλεμος, ο οποίος θα εμπλέξει μερικές από τις παγκόσμιες Μεγάλες Δυνάμεις 

(όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία), είναι πιθανός. 

 Τελικά, διαφαίνεται ότι εξαιτίας της πολυπλοκότητας της συριακής κρίσης, 

των πολλαπλών δρώντων που εμπλέκονται σε αυτή, αλλά και των ανομοιογενών 

τους συμφερόντων, ο δρόμος για την επίλυσή της με διαπραγματεύσεις ή πολιτικά 

μέσα είναι ιδιαίτερα μακρύς. Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα της 

Συρίας, οι διεθνείς και περιφερειακοί παράγοντες ενδιαφέρονται για την επίτευξη 

βιώσιμης λύσης, χωρίς όμως να πλήττονται τα συμφέροντά τους. Δυστυχώς θύμα 

σε αυτόν τον ανταγωνισμό είναι ο συριακός λαός. Αποτελεί, λοιπόν, επιτακτική 

ανάγκη η επίτευξη ενός πολιτικού διακανονισμού σε βάθος χρόνου, ώστε 

εκατομμύρια πρόσφυγες να επαναπατριστούν, να επιστρέψουν στις εστίες τους 

για να αναγεννήσουν από τις στάχτες την κατεστραμμένη χώρα τους.   
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