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Οι άνεμοι των αλλαγών που σάρωσαν τον κόσμο μετά τη 
διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης άργησαν είκοσι χρόνια να 
φτάσουν στις αραβικές απολυταρχικές χώρες. Ο δυναμισμός 
της αραβικής άνοιξης, που ξεκίνησε στις αρχές του 2011, 
οδήγησε μέχρι στιγμής στο ξερίζωμα τεσσάρων δικτατόρων.  
Το αραβικό σύνολο θα καρπωθεί τις αλλαγές που έφερε η 
Αραβική Άνοιξη μόνο αν πετύχουν οι στόχοι της συριακής 
εξέγερσης, με την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ. Αυτό 
οφείλεται στο ότι η Συρία από την εποχή της οθωμανικής 
κυριαρχίας ήταν η καρδιά του αραβικού εθνικισμού και η 
κινητήριος δύναμη του αραβικού έθνους. Έτσι η συριακή 
εξέγερση δεν είναι μόνο εξέγερση ηθικής, ελευθερίας, 
ισότητας, αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης αλλά είναι η εξέγερση 
που θα κρίνει το μέλλον της Αραβικής Άνοιξης.

Η ΣυριακΗ 
κριΣΗ
αιτια, ΔιαΣταΣειΣ 
και ΠροοΠτικεΣ

ο ι παράγοντες που ξεχωρίζουν το καθε-
στώς της Συρίας από τις υπόλοιπες χώ-
ρες της Αραβικής Άνοιξης και του δίνουν 

κάποια λαϊκή νομιμοποίηση, είναι η στήριξη που 
παρέχει η Δαμασκός στην οργάνωση Χεζμπολάχ 
και στο κίνημα Χαμάς2 (μέχρι πρόσφατα) καθώς 
και η εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ εξαιτίας 
της κατοχής των υψωμάτων του Γκολάν. 

Η χρόνια αδράνεια του καθεστώτος στο ζή-
τημα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε συνδυ-
ασμό με την οικονομική αποτυχία των κυβερνη-
τικών προγραμμάτων ανάπτυξης κατέστησε τη 
Συρία μια χώρα υποψήφια για εξέγερση. Ωστόσο 
η κατάσταση έκτακτης ανάγκης (εφαρμογής του 
στρατιωτικού νόμου) που ισχύει από το 19633, η 
διαφθορά, η φτώχεια, η ανεργία, ο μονοκομματι-
σμός. η στέρηση των στοιχειωδών πολιτικών δι-
καιωμάτων αποτελούν παράγοντες που ευνοούν 
την εξέγερση στη Συρία όπως και στην περίπτω-
ση της Αιγύπτου, της Τυνησίας και της Υεμένης.

Ο δείκτης της διαφθοράς του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Διαφάνειας για το 2010 κατατάσσει 
τη Συρία 127η  σε σύνολο 180 κρατών4 (και 15η 
από τα 22 αραβικά κράτη). Σήμερα η διαφθορά 
αποτελεί μακροχρόνια τροχοπέδη για τη συρια-
κή εθνική οικονομία. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι 
τουλάχιστον το 30% των 23 εκατομμυρίων Σύ-
ρων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.5 Ο νό-
μος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης περιορί-
ζει την ελευθερία της έκφρασης και επιβάλλει το 
κρατικό μονοπώλιο στην ενημέρωση. Το κόμμα 
Μπαάθ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του συριακού 
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συντάγματος ηγείται του κράτους, της κοινωνίας 
και του Εθνικού Μετώπου (συνασπισμός που πε-
ριλαμβάνει άλλα μικρά φιλο-καθεστωτικά κόμ-
ματα, κατ’ επίφαση μέρος της αντιπολίτευσης). 
Το Μπαάθ, που ανέλαβε την εξουσία της χώρας 
με πραξικόπημα το 19636, ελέγχει τη νομοθετική 
εξουσία εδώ και 50 χρόνια περίπου. Από τις 250 
έδρες της βουλής διαθέτει, επί μονίμου βάσεως, 
τις 126 που σημαίνει ότι κανένα νομοσχέδιο δεν 
μπορεί να ψηφιστεί χωρίς την έγκρισή του.7 

Επιπρόσθετα, το ζήτημα των αγνοουμένων 
που υπολογίζονται στους 17.0008, η πολιτική 

της σιιτοποιήσης του σουνιτικού στοιχείου, που 
αποτελεί την πλειοψηφία στη χώρα, με την ανο-
χή του καθεστώτος, οι 300.000 Κούρδοι που 
ζουν χωρίς τη συριακή υπηκοότητα εξαιτίας της 
απογραφής του 1962 στο νομό Αλ Χάσακα9  είναι 
κάποια από τα σοβαρά θέματα που εμποδίζουν 
την εθνική συνοχή. 

Η ανάληψη της εξουσίας το 2000 από τον 
Μπασσάρ Αλ Ασαντ, σηματοδότησε μια νέα φάση 
μεταρρυθμίσεων κυρίως τα πρώτα χρόνια της 
εξουσίας του. Για την αντιπολίτευση, η περίοδος 
αυτή, ονομάστηκε «η Άνοιξη της Δαμασκού»10. 

Στην πορεία, η συντηρητική πτέρυγα του κυβερ-
νώντας κόμματος (σκληροπυρηνικοί) κατάφερε 
να επικρατήσει και να παγώσει τη διαδικασία των 
μεταρρυθμίσεων και του πολιτικού διαλόγου. 

Η πιο πρόσφατη αντίστοιχη πρωτοβουλία 
ήταν η γνωστή «Διακήρυξη της Δαμασκού», που 
υπογράφηκε το 2006 από 5 πολιτικά κόμματα 
και 9 ανεξάρτητες προσωπικότητες και επιδίω-
κε την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας.11 Οι 
κύριες δυνάμεις πίσω από τη «Διακήρυξη» ήταν 
η οργάνωση «Αδελφοί Μουσουλμάνοι», οι Κομ-
μουνιστές, οι φιλελεύθεροι, και οι κουρδικές 

Σύριοι εξεγερμένοι στο Χαλέπι, 
στις 20 ιουλίου 2012.
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ομάδες. Ωστόσο, η αντιμετώπιση του καθεστώ-
τος ήταν αρνητική και αρκετοί αντικαθεστωτικοί 
οδηγήθηκαν στις φυλακές και άλλοι στάλθηκαν 
στην εξορία. Έτσι δόθηκε τέλος σε κάθε μεταρ-
ρυθμιστική ελπίδα. 

Στο θέμα της συριακής κρίσης είναι σημα-
ντικό να λάβουμε υπόψη τη φύση της σύνθεσης 
της συριακής κοινωνίας. Ίσως είναι η μοναδική 
στον κόσμο που αποτελεί ένα ξεχωριστό μωσαϊ-
κό τουλάχιστον 18 διαφορετικών θρησκευτικών 
και εθνικών κοινοτήτων.12 Το γεγονός αυτό παί-
ζει σημαντικό ρόλο στην πορεία της εξέγερσης 
αλλά και στις μελλοντικές εξελίξεις της Συρίας. 
Έτσι σε περίπτωση που το σημερινό ή το μελλο-
ντικό καθεστώς αγνοήσει σκόπιμα μια εξ αυτών, 
η ενότητα του Συριακού κράτους θα έμπαινε σε 
κίνδυνο διότι κάθε κοινότητα έχει τις ιδιαιτερότη-
τες, τους κανόνες της και το δικό της ρόλο στην 
κοινωνία της Συρίας.

επάνω: τεθωρακισμένο όχημα μάχης ΒΜρ-
1 του Συριακού Στρατού στη Χούμς, από 
τηλεοπτικό στιγμιότυπο στις 26 Δεκεμβρίου 
2011. Η στρατιωτική επιλογή δεν φαίνεται 
ικανή να καταπνίξει την εξέγερση.

αριστερά: ο χάρτης αυτός απεικονίζει τις 
αναφορές θανάτων εξαιτίας της εξέγερσης, από 
τον Μάρτιο του 2011 μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 
2012. Παρουσιάζει επίσης χρωματικά 
τις κύριες θρησκευτικές εθνότητες.

Δεξιά: εικόνα εκτεταμένης καταστροφής 
παρουσιάζει η Χούμς.
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Η βίαιη και αλαζονική συμπεριφορά των συ-
ριακών δυνάμεων ασφαλείας στην αντιμετώπι-
ση της εξέγερσης και οι επιτυχίες των Αιγυπτίων, 
των Τυνήσιων και αργότερα των Λιβύων σε συν-
δυασμό με την αδράνεια και την απροθυμία των 
φορέων του καθεστώτος να προχωρήσουν σε 
πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις ήταν οι 
βασικοί λόγοι για την επέκταση της εξέγερσης σε 
αρκετούς από τους 14 συνολικά νομούς της χώ-
ρας. Η αντικατάσταση του νόμου περί της «κατά-
στασης έκτακτης ανάγκης» με τον νόμο περί της 
«καταπολέμησης της τρομοκρατίας» και η παραί-
τηση της κυβερνήσεως του Ναντζί Αλ Ουτρί13δεν 
ικανοποίησαν τους εξεγερμένους.

Δεκαέξι μήνες πέρασαν από τότε που ξεκί-
νησε αυτή η εξέγερση και ο ρυθμός των διαδη-
λώσεων γίνεται ολοένα και εντονότερος. Χιλιά-
δες διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, χιλιάδες είναι 
επίσης οι αγνοούμενοι, δεκάδες χιλιάδες είναι οι 

συλληφθέντες, οι τραυματίες δεν μπορεί να κατα-
μετρηθούν γιατί δεν τολμούν να πάνε στα νοσο-
κομεία εξαιτίας των αντιποίνων από τους καθε-
στωτικούς.14 Η ομάδα διαχείρισης της κρίσης του 
συριακού καθεστώτος επέλεξε τη στρατιωτική 
λύση ως απάντηση στην εξέγερση. Ο Μπασσάρ 
αλ Άσαντ ισχυρίζεται, για να δικαιολογεί τις αιμα-
τηρές πράξεις του εις βάρος των εξεγερμένων, 
ότι υπάρχουν ένοπλες ομάδες που ταρακουνούν 
τη δημόσια ασφάλεια αλλά και ότι υπάρχει εξω-
τερική συνομωσία χωρίς να δίνει αποδείξεις για 
αυτά που ισχυρίζεται.

Η στρατιωτική λύση φαίνεται να απέτυχε στον 
τερματισμό της εξέγερσης και ο συριακός λαός, 
όπως όλα δείχνουν, είναι ο αποφασιστικός πα-
ράγοντας των εξελίξεων και το κλειδί της λύ-
σης. Έτσι από τη μια, οι αποφασισμένοι διαδη-
λωτές συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους μέχρι 
την τελική πτώση του Άσαντ και από την άλλη 

το καθεστώς Μπαάθ της Συρίας προσπαθεί να 
δημιουργήσει μια διαμάχη μεταξύ Σουνιτών και 
Αλαουϊτών κυρίως στην περιφέρεια Χούμς που 
να μοιάζει με εκείνη στο Ιράκ ανάμεσα στους Σι-
ίτες και τους Σουνίτες, για να κρατήσει τον Άσαντ 
στην εξουσία. Για τους αντικαθεστωτικούς η πτώ-
ση του καθεστώτος είναι η μοναδική λύση που 
θα τους ικανοποιούσε μετά από τόσες σφαγές 
και τόσο αίμα.

Επιπλέον καθοριστικός παράγοντας στις μελ-
λοντικές εξελίξεις της συριακής εξέγερσης θα εί-
ναι η συμμετοχή της εμπορικής τάξης και η θέση 
των μειονοτήτων-κοινοτήτων της Συρίας όπως 
των χριστιανών, Δρούζων, Κούρδων, Ισμαηλιτών 
κλπ. Η εμπορική τάξη και οι κοινότητες της Συ-
ρίας μέχρι στιγμής δεν έχουν πάρει επίσημα μια 
οριστική θέση σχετικά με ποια πλευρά θα στήρι-
ζαν, τηρώντας στάση αναμονής γιατί ανησυχούν 
για το μέλλον τους αν κάνουν λάθος επιλογή.

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΛΥΣΗ φΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΕΤΥΧΕ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΕξΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ, ΟΠΩΣ ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ Ο 
ΑΠΟφΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΕξΕΛΙξΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ.
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Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη των γε-
γονότων στη Συρία θα είναι η στάση της Δαμασκού και του 
Χαλεπιού, καθώς τουλάχιστον 35% του συριακού πληθυσμού 
κατοικεί στις δύο πόλεις. Ο σκληρός έλεγχος των δύο πρωτευ-
ουσών από τις δυνάμεις του Άσαντ δίνει στο καθεστώς χρόνο 
με σκοπό την καθυστέρηση της πτώσης του. Η επίλεκτη δύνα-
μη της προεδρικής φρουράς, που δεν χρησιμοποιήθηκε απο-
τελεσματικά ως τώρα, έχει κύριο στόχο την απαγόρευση κάθε 
μορφής διαδηλώσεων στη Δαμασκό και στο Χαλέπι, όπου θα 
κριθεί το μέλλον της εξέγερσης και της χώρας.

Η συριακή οικονομία επιδεινώνεται με ραγδαίους ρυθμούς 
εξαιτίας των ταραχών και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν 
στο καθεστώς από τις ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ.15 Η 
μείωση της εξαγωγής του πετρελαίου σε συνδυασμό με τη 
διαφυγή των συναλλαγματικών κεφαλαίων οδήγησαν στον 
περιορισμό των αποθεμάτων της κεντρικής τράπεζας σε συ-
νάλλαγμα. Η συριακή λίρα έχει χάσει πάνω από 51% της αξί-
ας της16, ενώ η αποχώρηση των ξένων επενδύσεων από τη 
χώρα χειροτέρεψε τη οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της 
Συρίας όπου η ανεργία, κυρίως μεταξύ της νεολαίας έχει φτά-
σει στο υψηλά επίπεδα.

Η ΘεΣΗ τΗΣ αΝτιΠοΛιτευΣΗΣ
Πριν την 15η Μαρτίου του 2011 δεν υπήρχε επίσημη συ-

ριακή αντιπολίτευση, εξαιτίας του φόβου και του τρόμου των 
μυστικών υπηρεσιών του καθεστώτος εντός και εκτός χώρας. 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 15Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 2011 ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΡΙΑΚΗ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, ΕξΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ φΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑθΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΑΣ.
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Το ξέσπασμα της συριακής εξέγερσης οδήγησε 
στην ανάδειξη νέων πολιτικών παρατάξεων που 
ενώθηκαν στο πλαίσιο του Συριακού Εθνικού 
Συμβουλίου (Syrian National Council: SNC).17 
Το Συμβούλιο αυτό καλύπτει, αναλογικά, όλες 
τις μειονότητες – κοινότητες της χώρας (μου-
σουλμάνους, χριστιανούς18, Κούρδους, Αλαου-
ΐτες, κλπ). Όμως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
το Συμβούλιο αυτό είναι οι διαφορετικές στάσεις 
των μελών του. Επίσης η ανάμειξη των περιφε-
ρειακών και μεγάλων δυνάμεων (ΗΠΑ, Ρωσία, 
Γαλλία, Τουρκία, Ιράν και Κατάρ) θεωρείται ση-
μαντικός παράγοντας που επηρεάζει άμεσα την 
πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει το SNC. 

Η ίδρυση του Ελεύθερου Συριακού Στρατού 
(FSA) από τις αξιωματικούς που αυτομόλησαν 
θεωρείται κομβικό σημείο στη συριακή κρίση. 
Ο αριθμός των στρατιωτικών που αποσχίστηκε 
από τον στρατό του Άσαντ ξεπερνάει τους 20 χι-
λιάδες, αριθμός που αυξάνεται συνεχώς. Το FSA, 
που έχει (αναγκαστικά) την έδρα του στην Τουρ-
κία, ακολουθεί τη μέθοδο του ανταρτοπόλεμου 
κατά των δυνάμεων που αντιτίθενται στους δι-
αδηλωτές. Το κύριο πρόβλημα των αποσχισθέ-
ντων στρατιωτικών είναι η έλλειψη όπλων και 
χρηματοδότησης. Οι σχέσεις μεταξύ του Ελεύθε-
ρου Συριακού Στρατού και του Συριακού Εθνικού 
Συμβουλίου δεν μπορεί να χαρακτηριστούν ως 
ισχυρές, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ 
των δύο πλευρών. Ο ρόλος του FSA θα μπορούσε 
να αναβαθμιστεί από την Άγκυρα, σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί η στήριξη του συριακού καθε-
στώτος προς τους Κούρδους αντάρτες του ΡΚΚ 
μέσα στην Τουρκία.

Όσον αφορά τη θέση της οργάνωσης «Αδελ-
φοί Μουσουλμάνοι» σχετικά με τη συριακή εξέ-
γερση, ο  πρώην γραμματέας της Ισσάμ Αλ Αττάρ 
πρότεινε ειρηνικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτί-
ωση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομι-
κών συνθηκών του συριακού λαού19 γεγονός 
που καταδεικνύει ότι η εξέγερση αυτή δεν ήταν 
κατευθυνόμενη από τους φορείς της οργάνω-
σης. Είναι δύσκολη η ανάληψη της εξουσίας εκ 
μέρους της οργάνωσης αυτής στη Συρία μετά την 
εποχή Άσαντ, για συγκεκριμένους λόγους. Πρώ-
τον, τα μέλη της οργάνωσης δεν έχουν κοινωνι-
κές σχέσεις και κοινωνική συνοχή με την πλειο-
νότητα του συριακού λαού όπως είχε η παρόμοια 
οργάνωση στην Αίγυπτο. Δεύτερον, ο νόμος 49 
που επιτρέπει στις δυνάμεις ασφαλείας να εκτε-
λούν χωρίς δίκη όποιον διαπιστωθεί ότι ανήκει 

στην οργάνωση τεκμηριώνει ότι δεν υπάρχει 
ούτε ένας οργανωμένος σε αυτή την οργάνωση 
εντός Συρίας. Τρίτον οι αιματηρές ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν από τη στρατιωτική πτέρυ-
γα της οργάνωσης αυτής με την υποστήριξη του 
Σαντάμ Χουσέιν κατά τη δεκαετία του ‘80 άφησαν 
άσχημες αναμνήσεις στον συριακό λαό, όπως οι 
δολοφονίες γιατρών, δικηγόρων και βομβιστικές 
επιθέσεις κλπ. Τέταρτον η  ποικιλία των πολιτικών 
δυνάμεων που θα αναδειχθούν στην νέα εποχή 
αλλά και η νοοτροπία του μεσογειακού συριακού 
λαού δεν επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο της χώ-
ρας από την οργάνωση «Αδελφοί Μουσουλμά-
νοι». Πέμπτον  το ποσοστό των αράβων σουνιτών 
της Συρίας που φτάνουν το 58% αποδεικνύει τη 
δυσκολία της συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψη-
φίας, γιατί οι άλλες κοινότητες και ένα μέρος των 
ίδιων των σουνιτών δεν θα ψηφίσουν υπέρ της 
οργάνωσης αυτής.20 Επομένως όποια μελλοντι-
κή προσπάθεια ελέγχου της εξουσίας στην επο-
χή μετά τον Άσαντ απαιτεί συνεργασία με άλλες 
πολιτικές παρατάξεις.

 
Η ΣταΣΗ τΩΝ 
ΠεριΦερειακΩΝ ΔυΝαΜεΩΝ

Για το Ιράν,  η κατάρρευση του συριακού κα-
θεστώτος σημαίνει την κατάρρευση της ιρανικής 
στρατηγικής στην περιοχή της Μέσης Ανατο-
λής και του αραβικού κόσμου. Γι’ αυτό η ιρανική 
ηγεσία στηρίζει το καθεστώς Άσαντ με χρήματα, 
στρατιωτικό εξοπλισμό και πετρέλαιο. Επίσης, 
παραχωρεί την απαιτούμενη εκπαίδευση στα συ-
ριακά σώματα ασφαλείας για τον τρόπο αντιμε-

τώπισης των εξεγερμένων. Το συριακό καθεστώς 
Άσαντ είναι ο πνεύμονας του Ιράν και η καρδιά 
της Χεζμπολάχ, γι΄αυτό και η πτώση του θα απο-
τελέσει οριστικό πλήγμα για το ιρανικό «σιιτικό» 
ημισέληνο στην περιοχή, που προξενεί το «τρό-
μο» στις σουνιτικές χώρες. Επίσης, θα αποδυνα-
μώσει τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ στο 
Λίβανο.21 Στη Συρία το Ιράν δεν πολεμάει μόνο 
για τον Άσαντ αλλά για τον εαυτό του.22

Για την Τουρκία, η σταθερότητα της Συρίας 
είναι ευαίσθητο ζήτημα για την εθνική της ασφά-
λεια της. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι πραγματοποί-
ησαν άμεσες και συνεχείς επαφές με τη συριακή 
ηγεσία και πρότειναν στο Σύριο πρόεδρο Άσαντ 
την εκμάθηση και εκπαίδευση Σύριων ειδικών 
σχετικά με τη θεσμική δημοκρατική εμπειρία του 
Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Επίσης, 
έδειξαν με τον ανώτατο Τούρκο αξιωματούχο, 
υπουργό Εξωτερικών Νταβούντογλου στις συ-
ριακές αρχές το νέο οδικό χάρτη των μεταρρυθ-
μίσεων που πρέπει να εφαρμοστεί, προκειμένου 
να εκτονωθεί η κρίση. Οι τουρκικές πιέσεις προς 
τον πρόεδρο Άσαντ ολοένα και αυξάνονται εξαιτί-
ας των φόβων των Τούρκων για την κατάρρευση 
του συριακού καθεστώτος, την αναρχία, τη διε-
θνή επέμβαση και τέλος τη διάλυση της Συρίας 
και τις συνέπειες που θα ακολουθήσουν σχετικά 
με το κουρδικό ζήτημα, την τουρκική κοινή γνώ-
μη και τους πρόσφυγες.23 Για το καθεστώς Άσαντ, 
η τουρκική εμμονή για την εφαρμογή γρήγορων 
και σοβαρών μεταρρυθμίσεων είναι ενοχλητική 
γιατί έχουν χαρακτήρα εντολών ή διαταγών. 

Η τουρκική κυβέρνηση προχώρησε ένα βήμα 

αριστερά επάνω: Περιοχές συμπλοκών 
εξεγερμένων και καθεστωτικών δυνάμεων 
στο Χαλέπι, στα τέλη ιουλίου 2012.

αριστερά κάτω: Περιοχές συμπλοκών 
εξεγερμένων και καθεστωτικών δυνάμεων στη 
Δαμασκό, τον ιούλιο και αύγουστο του 2012.

Δεξιά: Στιγμιότυπο από την πρώτη συνεδρίαση 
του Συριακού εθνικού Συμβουλίου στην 
τυνησία, στις 19 Δεκεμβρίου 2011.
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πιο πέρα στην αντιμετώπιση της συριακής κρί-
σης, όταν φιλοξένησε τα μέλη του Συριακού Εθνι-
κού Συμβουλίου, που θα λειτουργούσε ως με-
ταβατική κυβέρνηση μετά την πτώση του Άσαντ, 
και τα μέλη του Ελεύθερο Συριακού Στρατού. 
Επίσης επέτρεψε την παρουσία της οργάνωσης 
«Αδελφοί Μουσουλμάνοι», που είχε ανοιχτούς 
λογαριασμούς με το συριακό καθεστώς εξαιτί-
ας της καταστροφής της πόλης Χαμά το 1982. Το 
κύριο πρόβλημα είναι η άρνηση της Δαμασκού 
να διαπραγματευθεί με την οργάνωση« Αδελφοί 
Μουσουλμάνοι». Η Τουρκία θα μπορούσε να δε-
χτεί μια ισλαμική συριακή κυβέρνηση σουνιτικού 
χαρακτήρα που θα αντέγραφε το τουρκικό υπό-
δειγμα (του Ερντογάν), προκειμένου να αντιμε-
τωπίσει την ιρανική «εισβολή» στην περιοχή. 

Το Ισραήλ δεν επιθυμεί την αλλαγή του Status 
quo στη Συρία γιατί θεωρεί ότι, παρά την κατάλη-
ψη των υψωμάτων του Γκολάν από τους Ισραηλι-
νούς, έχει το πιο ήσυχο μέτωπο από το 1973 υπό 
το καθεστώς Άσαντ. Επίσης το Τελ Αβίβ ανησυχεί 
μήπως αναλαμβάνουν  ακραίοι ισλαμιστές τη δι-
ακυβέρνηση της χώρας. Ο φόβος που ενσπείρει 
το Ισραήλ σχετικά με τη μετατροπή των εξεγερ-
μένων χωρών σε θεοκρατικά καθεστώτα τύπου 
Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Σαουδι-
κής Αραβίας είναι απίθανος, εξαιτίας της νοοτρο-
πίας αυτών των λαών, των επαφών και δεσμών 
που έχουν εδώ και χρόνια με τις δυτικές χώρες 

και της ύπαρξης άλλων πολιτικών δυνάμεων, 
των οποίων οι ιδεολογίες δε συμβιβάζονται με 
την ιδεολογία της θεοκρατίας.

Η ΣταΣΗ τΩΝ ΗΝΩΜεΝΩΝ 
εΘΝΩΝ

Όσον αφορά τη στάση του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών (ΟΗΕ) πέρασαν οι πρώτοι πέντε 
μήνες από τη συριακή κρίση για να καταδικάσει 
τις κατασταλτικές ενέργειες του συριακού καθε-
στώτος, εξαιτίας των διαφωνιών μεταξύ των με-
γάλων δυνάμεων. Τα μόνιμα μέλη Ρωσία και Κίνα 
έθεσαν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, σε όποια 
προσπάθεια απειλής κα περιορισμού του καθε-
στώτος Άσαντ. Η Ρωσία επιδιώκει την διασφάλι-
ση των εθνικών της συμφερόντων, όπως η χρή-
ση της συριακής ναυτικής βάσης στη Μεσόγειο. 
Ταυτόχρονα η Συρία θεωρείται μια από τις πρώ-
τες πέντε χώρες του συνόλου του 80 χωρών που 
εισάγουν όπλα από τη Ρωσία. Η Κίνα με τη σειρά 
της συνδυάζει τη στάση της με εκείνη της Ρωσί-
ας για διεθνολογικούς παράγοντες. Η πρόσφατη 
συνάντηση της Γενεύης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ 
δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα γιατί 
δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στην αποχώρηση του 
Άσαντ και έτσι απορρίφθηκαν οι σχετικές αποφά-
σεις της συνάντησης από την αντιπολίτευση.

Ο Οργανισμός του ΟΗΕ για την Προστασία 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , στην έκθεση 

που δημοσίευσε το Νοέμβριο του 2011 τεκμη-
ριώνει πως η φύση και το μέγεθος της βίας κατά 
των Σύριων πολιτών από τις συριακές δυνάμεις 
ασφαλείας καταδεικνύουν ότι μπορεί να έχουν 
διαπραχθεί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, 
όπως δολοφονίες, βιασμοί, βασανιστήρια, παρά-
νομες φυλακίσεις, εξαφανίσεις.24 Επίσης υπάρ-
χουν αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία 
οι δυνάμεις ασφάλειας και κυρίως οι παραστρα-
τιωτικές ομάδες Αλ Σαμπίχα έχουν πυροβολή-
σει τους διαδηλωτές χωρίς καμία προειδοποίη-
ση επανειλημμένα, έχουν προβεί σε αυθαίρετες 
συλλήψεις και κρατήσεις, εξαφανίσεις, εκφο-
βισμούς, εξαναγκαστικές υπογραφές τερματι-
σμού της διαμαρτυρίας, βασανιστήρια πολιτών, 
ακτιβιστών δικηγόρων και δημοσιογράφων και 
καταστροφή ακίνητων περιουσιών.25 Όλα απο-
δεικνύουν την εφαρμογή ενός σχεδίου ευρεί-
ας και συστηματικής επίθεσης κατά του άμαχου 
πληθυσμού, η οποία είχε την υποστήριξη του 
καθεστώτος Άσαντ. Η καταδίκη του συριακού 
καθεστώτος για παραβίαση των ανθρωπίνων 

επάνω: οι εξελίξεις στη Συρία ενδαφέρουν άμεσα την 
τουρκία, η οποία φιλοξενεί το Συριακό εθνικό Συμβούλιο 
και την έδρα του ελεύθερου Συριακού Στρατού.

Δεξιά: Η ρωσία και η κίνα εμποδίζουν με βέτο 
οποιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου ασφαλείας των 
Ηνωμένων εθνών δυσμενή για το καθεστώς Άσαντ.
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δικαιωμάτων  προήλθε από ένα μεγάλο αριθμό 
των μελών του ΟΗΕ.

ΣυΜΠεραΣΜατα
Βασικό χαρακτηριστικό της συριακής εξέγερ-

σης είναι η νεολαία που αποτελεί την κινητήρια 
δύναμη των εξελίξεων. Οι διαδηλωτές έσπασαν 
το φράγμα του φόβου και του τρόμου που υπήρ-
χε από το 1982 και οι επιφανειακές μεταρρυθμί-
σεις του Μπαάθ δεν πείθουν πια την πλειοψηφία 
του λαού. Οι διαδηλώσεις δεν έφτασαν στο ση-
μείο να απειλούν το καθεστώς. Μέχρι στιγμής 
υπάρχουν περιοχές, που δεν λαμβάνουν μέρος 
στην εξέγερση και δεν μπορεί να δοθεί μια εικό-
να ή ακριβή εκτίμηση για το μέλλον. Η εξέγερση 
πάσχει από την έλλειψη ξεκάθαρου πολιτικού 
οράματος και ενιαίας ηγεσίας.

Η δημιουργία δημοκρατικών καθεστώτων 
στην Αίγυπτο, την Τυνησία και σύντομα στη Λι-
βύη και στην Υεμένη θα οδηγήσει σε μεγαλύτε-
ρη απομόνωση το συριακό καθεστώς. Στην πε-
ρίπτωση που οι διαδηλώσεις οδηγήσουν στην 

ανάδειξη ενός δημοκρατικότερου πολιτικού συ-
στήματος στη Συρία, δεν μπορεί να αποκλειστεί 
η απομάκρυνση της Δαμασκού από την Τεχεράνη 
και τη Χεζμπολάχ. 

Όλα δείχνουν ότι ο Άσαντ ως τώρα δεν θέλει 
να παραχωρήσει την εξουσία στο λαό του αλλά 
και ο λαός της Συρίας είναι αποφασισμένος να 
συνεχίζει τις διαδηλώσεις και τις διαμαρτυρίες 
του μέχρι να κερδίσει την αξιοπρέπεια του, την 
ελευθερία του , την ισότητά του που στερήθη-
κα εδώ και 48 χρόνια. Η αποτυχία των διεθνών 
οργανισμών και του Αραβικού Συνδέσμου στην 
εξεύρεση λύσης θα οδηγήσουν τη χώρα στην 
καταστροφή εξαιτίας του αναπόφευκτου εσωτε-
ρικού πολέμου αλλά και της πιθανής ανάπτυξης 
ακραίων θρησκευτικών στοιχείων. 

Σχέδια διάλυσης της χώρας παραμένουν αδύ-
ναμα και περιορισμένα σενάρια. Η αναίρεση της 
νομιμοποίησης του καθεστώτος Άσαντ ως εκ-
πρόσωπου του συριακού λαού είναι το επικρα-
τέστερο σενάριο, αρκεί η αντιπολίτευση να είναι 
ενωμένη. Σε μια τέτοια περίπτωση η SNC μπορεί 

να προσφύγει ως μοναδικός εκπρόσωπος του 
συριακού λαού στους διεθνείς οργανισμούς για 
την επίλυση της κρίσης.

Η επέμβαση της Δύσης στη Συρία όπως έγι-
νε στη Λιβύη για να δοθεί τέλος στη κρίση είναι 
απίθανη, γιατί η Συρία βρίσκεται στην καρδιά του 
αραβικού κόσμου και μια επέμβαση θα εγείρει 
μεγαλύτερες αντιδράσεις και πιθανόν θα οδη-
γήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις μέσα στη 
Συρία και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή26 και το 
κυριότερο θα καταστρέψει τη χώρα. Η στάση της 
αντιπολίτευσης σχετικά με το θέμα της στρατιω-
τικής επέμβασης μέχρι στιγμής περιορίζεται στην 
εφαρμογή απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τη 
χώρα και εφαρμογή θαλάσσιας απαγόρευσης27 
καθώς και τον εφοδιασμό του Ελεύθερου Συρι-
ακού Στρατού με όπλα, ώστε να αναλάβει εκεί-
νος το έργο της ανατροπής του Άσαντ και όχι η 
διεθνής κοινότητα. Όμως το σενάριο της στρατι-
ωτικής επέμβασης θα μπορούσε να πραγματο-
ποιηθεί σε δύο περιπτώσεις, όπως η άρνηση του 
Άσαντ για την εφαρμογή των ζωνών ασφαλείας 

ΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΟ φΡΑΓΜΑ ΤΟΥ φΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΠΟΥ 
ΥΠΗΡΧΕ ΑΠΟ ΤΟ 1982 ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙφΑΝΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥθΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΠΑΑθ 
ΔΕΝ ΠΕΙθΟΥΝ ΠΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟψΗφΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.
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για την προστασία των προσφύγων  και ο έλεγχος 
των χημικών και βιολογικών αποθηκών όπλων, 
προκειμένου να μην πέσουν σε ακραία χέρια μετά 
την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ. 

Η δημιουργία των ζωνών ασφαλείας για την 
προστασία των Σύριων προσφύγων28 εντός συ-
ριακού εδάφους στα σύνορα με τη Τουρκία, Λίβα-
νο και Ιορδανία μελετάται έντονα εδώ και καιρό, 
αλλά για να εφαρμοστεί θα πρέπει να συμφω-
νήσει το συριακό καθεστώς και ως ενδεχόμενο 
δεν μπορεί να αποκλειστεί. Αυτό μπορεί να γίνει, 
αν τα γεγονότα στη Συρία οδηγήσουν σε εμφύ-
λιο πόλεμο. Η προσπάθεια της ίδρυσης ζώνης 
ασφαλείας μέσα στο συριακό έδαφος θα ενίσχυε, 
διεθνώς, τη θέση της Τουρκίας.29 Με τη δημιουρ-
γία της ζώνης ασφαλείας, η Τουρκία από τη μια 
αποφεύγει τη στρατιωτική λύση και διατηρεί την 

πολιτική της soft diplomacy που εφαρμόζει στο 
χώρο της Μέσης Ανατολής και από την άλλη προ-
σφέρει σημαντική βοήθεια και ασφάλεια στους 
Σύριους πρόσφυγες.

Η διαμάχη μεταξύ Ιράν και Τουρκίας επηρέασε 
την εσωτερική κατάσταση στη Συρία, όταν ενίσχυ-
σε την κοινωνικοθρησκευτική διαμάχη ανάμεσα 
στους Σύριους Αλαουΐτες και Σύριους σουνίτες. 
Το Ιράν στηρίζει το καθεστώς ενώ η Τουρκία το 
λαό, όμως το χάσμα μεταξύ λαού και ηγεσίας στη 
Συρία είναι τεράστιο. Αυτή η διαφορετική στάση 
μεταξύ Άγκυρας-Τεχεράνης επηρέασε αρνητικά 
το κίνημα των Σύριων εξεγερμένων που απαιτούν 
την πολιτική αλλαγή και τη δημοκρατία.

Η άνοδος των ισλαμιστών Σαλαφιστών είναι 
σημαντικό φαινόμενο στη συριακή κρίση και αυτό 
οφείλεται στην παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων 

Σύριων εργαζομένων στις συντηρητικές αραβι-
κές χώρες του κόλπου, αλλά και στην αδιαφορία 
της διεθνούς κοινότητας για την επίλυση της κρί-
σης. Οι Σαλαφιστές επιθυμούν την κυριαρχία του 
συντηρητικού Ισλάμ στην μετά Άσαντ εποχή.

Η κατάρρευση της συριακής οικονομίας είναι 
ορατή και αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
ως μέσο ανατροπής αν επιβληθούν επιπλέον 
κυρώσεις στο καθεστώς Άσαντ και περιοριστεί 
η βοήθεια της Ρωσίας και του Ιράν.

Η αδυναμία της συριακής αντιπολίτευσης, η 
πολιτικοποίηση του εθνικού στρατού, ο μη ενερ-
γός ρόλος της Δαμασκού και του Χαλεπίου και η 
αδράνεια της μεσαίας εμπορικής τάξης και των 
κοινοτήτων είναι παράγοντες που επηρεάζουν 
άμεσα το μέλλον της συριακής κρίσης και ευ-
νοούν τον Άσαντ.
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Δύσκολη είναι η ανάληψη της εξουσίας από 
ισλαμικές οργανώσεις. Η πιο οργανωμένη πο-
λιτικά οργάνωση, οι «Αδελφοί Μουσουλμάνοι» 
βρίσκεται σε αποδιοργάνωση στο εσωτερικό και 
η σύνθεση της συριακής κοινωνίας δεν επιτρέπει 
την ανάδειξη Ισλαμικού καθεστώτος. Ο κοσμι-
κός χαρακτήρας του κράτους ενώνει ένα μεγάλο 
αριθμό διαφορετικών πολιτικών ιδεολογιών και 
ρευμάτων που θα αντιστέκονταν σε κάθε προ-
σπάθεια επέκτασης των ισλαμιστικών κινημάτων. 
Επομένως η συνεργασία ισλαμικών παρατάξεων 
με άλλες μη ισλαμικές δεν αποκλείεται. Η περί-
πτωση πραξικοπήματος θα μπορούσε να συμβεί 
μόνο από Αλαουΐτες στρατηγούς του στενού κύ-
κλου του προέδρου. 

Οι προσπάθειες το καθεστώτος Άσαντ με την 
επιλογή της στρατιωτικής λύσης, τη δημιουργία δι-

ένεξης μεταξύ Σουνιτών και Αλαουϊτών, τη χρησι-
μοποίηση των μειονοτήτων και την εκμετάλλευση 
του Ιρανικού και του ρωσικού  παράγοντα φαίνεται 
να μην επαρκούν για την εξασφάλιση της παραμο-
νής του στην εξουσία. Η εξάρτηση του μέλλοντος 
του συριακού καθεστώτος από τον εξωτερικό 
παράγοντα (Τουρκία, Ιράν, ΗΠΑ, Ρωσία, Ισραήλ 
κλπ) θα μετέτρεπε τη συριακή κρίση από εθνική 
σε περιφερειακή και διεθνή, εξαιτίας των επεμβά-
σεων αλλά και των διαφορετικών στάσεων των 
ανταγωνιστικών περιφερειακών και διεθνών δυ-
νάμεων. Γι’ αυτό επιβάλλεται η άμεση επέμβαση 
των κρατών του αραβικού Συνδέσμου, ώστε να 
παραμείνει η συριακή κρίση υπό αραβικό έλεγχο. 
Εξαιτίας της στρατηγικής σημασίας της Συρίας, η 
αποτυχία της συριακής εξέγερσης θα μετατρέψει 
την αραβική άνοιξη σε φθινόπωρο.

υΠοΣΗΜειΩΣειΣ
Του Μουμπάρακ της Αιγύπτου, του Καντάφι της 1. 
Λιβύης, του Μπεν Αλί της Τυνησίας και του Σάλεχ 
της Υεμένης.

Το κίνημα της Ισλαμικής Αντίστασης (Χαμάς) 2. 
δέχτηκε σφοδρή κριτική από το παλαιστινιακό 
και το συριακό λαό για τη στάση του απέναντι 

στη συριακή κρίση, έτσι οι ηγέτες του κινήματος 
αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τη Δαμασκό 
προς την Αίγυπτο με σκοπό να μη χάσουν τη λαϊκή 
υποστήριξη σε παλαιστινιακό και αραβικό επίπεδο.  

Alarabiya.net,  «Ο νόμος περί της κατάστασης 3. 
έκτακτης ανάγκης στη Συρία, η μεγαλύτερη 
χρονική περίοδος αυτού του είδους στην 
ιστορία», (26/03/11), (Ημ/νία πρόσβασης: 26 
Μαρτίου 2011), http://www.alarabiya.net/
articles/2011/03/26/143032.html

Aljazeera.net, «Η διαφθορά στη Συρία», 4. 
(17/03/11), http://www.aljazeera.net/NR/
exeres/35036086-2ABA-43FA-9CD2-
75D0E0557054.htm

Κέντρο Μελετών Aljazeera, «Οι ορίζοντες της 5. 
συριακής εξέγερσης», (28/03/11), http://www.
aljazeera.net/NR/exeres/F59D1479-E23D-49AC-
8C92-B6BE1CF646B8.htm?GoogleStatID=24.

Hammond Paul Y. And Sidney Alexander S, 6. 
Political Dynamics In The Middle East, The Middle 
East: Economic and Political Problems and 
Prospects, The Rand Corporation, New York, 1972 
P.233 . 

Το κόμμα Μπαάθ, που ιδρύθηκε από το Σύριο 7. 
Χριστιανό Μισέλ Αφλέκ με σκοπό την ένωση των 
χωρών της Γεωγραφικής Συρίας (η σημερινή 
Συρία, το βόρειο τμήμα του Ιράκ, η Ιορδανία, η 
Παλαιστίνη και ο Λίβανος), μετατράπηκε από το 
Χαφέζ Αλ Άσαντ σε εργαλείο άσκησης εσωτερικής 

επάνω: Για το ιράν, η ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ ισοδυναμεί με την κατάρρευση της 
ιρανικής στρατηγικής στην περιοχή της Μέσης ανατολής και του αραβικού κόσμου.

αριστερά: Η νεολαία της Συρίας αποτελεί την κινητήριο δύναμη της εξέγερσης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 73|  

Η ΣυριακΗ κριΣΗ



και εξωτερικής πολιτικής . Τα συνθήματα του 
κόμματος από τότε που ιδρύθηκε το 1945 είναι:  
Ελευθερία- Ένωση- Σοσιαλισμός , συνθήματα που 
παρέμειναν  μόνο στη θεωρία επί του καθεστώτος 
Άσαντ. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 
το Μπαάθ βλ. Rabinovich Itamar, Syria Under The 
Ba’th 1963-1966, the army – Party Symbiosis, 
Israel Universities Press, Jerusalem, 1972

Aljazeera.net,  Κέντρο Μελετών Aljazeera, «Οι 8. 
ορίζοντες της συριακής εξέγερσης», (28/03/11), 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/
F59D1479-E23D-49AC-8C92-B6BE1CF646B8.
htm?GoogleStatID=24.  Ο αντικαθεστωτικός 
Χειθάμ Αλ Μάλιχ υπολογίζει ότι ο πραγματικός 
αριθμός των αγνοούμενων κατά την περίοδο 
του Χαφέζ Αλ Ασαντ κυμαίνεται μεταξύ 70 
και 80 χιλιάδων.  Alarabiya.net, Χειθάμ Αλ 
Μάλιχ, «Οι αγνοούμενοι και η κυριαρχία 
των υπηρεσιών ασφαλείας», Alarabiya.
net (28/03/11), http://www.alarabiya.net/
articles/2011/03/28/143268.html

Aljazeera.net, «Τα στατιστικά της απογραφής του 9. 
1962 στον νομό Αλ Χάσακα», (01/04/11), http://
www.aljazeera.net/NR/exeres/DF5EDDB8-
BD48-4D8C-9ACD-C3720192BD8C.html . Ο 
νόμος 93 περί της  απογραφής Αλ Χάσακα  χώρισε 
τους Κούρδους σε τρεις κατηγορίες, Κούρδους με 
συριακές υπηκοότητες, Κούρδους γραμμένους 
στα ληξιαρχεία αλλά χωρίς υπηκοότητα και 
τέλος Κούρδους που δεν είναι γραμμένοι στα 
ληξιαρχεία ούτε κατέχουν υπηκοότητα. Από το 
1962 μέχρι σήμερα δεν άλλαξε η κατάσταση 
αυτή με αποτέλεσμα , οι Κούρδοι που δεν 
έχουν υπηκοότητα να αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα στην καταχώριση των γάμων και 
γεννήσεων τους στα κρατικά ληξιαρχεία και 
στερούνται διαβατηρίων, θέσεων εργασίας στο 
δημόσιο, δανείων και του δικαιώματος εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι..

BBC, «Η ξεχασμένη αντιπολίτευση», 10. 
(29/03/11), http://www.bbc.co.uk/arabic/
middleeast/2011/03/110329_syria_analysis.shtml.

BBC, «Συρία, υπάρχουν δυνάμεις αντιπολίτευσης!», 11. 
(25/03/11), http://www.bbc.co.uk/arabic/
middleeast/2011/03/110325_syria_opposition.
shtml?print=1

Για περισσότερες λεπτομέρειες Βλ. Dam 12. 
Nikolaos Van, The Struggle for Power in Syria, 
Sectarianism, Regionalism and Tribalismin 
Politics,1961-1980, Croom Helm, London, 1981.

Aljazeera.net, «Η συριακή κυβέρνηση αντικαθιστά 13. 
το νόμο για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας», (31//03/11), 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/42798281-
4C5E-4BEA-A95E-F0E3407A3122.
htm?GoogleStatID=9

Αρκετές είναι οι εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας 14. 
που τεκμηριώνουν τέτοιο είδος παραβάσεων 
όπου δείχνουν δεκάδες μαρτυρίες για τραυματίες 
που βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν μέσα στα 
νοσοκομεία της χώρας, Aljazeera.net, «Τα 
νοσοκομεία στη Συρία μετατράπηκαν σε εργαλεία 
καταστολής», (25/10/11), http://www.aljazeera.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201274 |  



net/NR/exeres/16881DD5-CCC7-4035-94D4-
ECC2A8C4EE6F.htm?GoogleStatID=9 . Ως εκ 
τούτου κατά την πορεία της εξέγερσης σπίτια και 
τζαμιά σε αρκετά σημεία της χώρας μετατράπηκαν 
σε θεραπευτήρια προκειμένου οι τραυματίες 
διαδηλωτές να γλιτώσουν από τις καθεστωτικές 
δυνάμεις Ασφαλείας.  

CNN, « Η συριακή οικονομία προσανατολίζεται 15. 
προς την κατάρρευση», (03/05/11), http://
arabic.cnn.com/2012/middle_east/5/3/Arab.
Newspapers/index.html

Aljazeera.net, «Η συριακή λίρα χάνει το 51% της 16. 
αξίας της», (19/01/12), http://www.aljazeera.
net/NR/exeres/861820C1-0505-4D6F-9A84-
15387C59A65F.htm?GoogleStatID=9 

Το Συμβούλιο αυτό εγκαθίσταται στην Τουρκία 17. 
και αποτελείται από αριστερές, κουμουνιστικές, 
σοσιαλιστές, μαρξιστικές, κοσμικές παρατάξεις, 11 
κουρδικά κόμματα, ανεξάρτητες προσωπικότητες και  
Ισλαμιστές που χωρίζονται σε οπαδούς του Κινήματος 
«Αδελφοί Μουσουλμάνοι» και  Σαλαφιστές .

Οι Ασύριοι χριστιανοί ήταν από τους πρώτους 18. 
χριστιανούς της Συρίας που εντάχθηκαν στο SNC

Aljazeera.net,  «Ο Αλ Αττάρ προτείνει την ειρηνική 19. 
αλλαγή στη Συρία», (16/02/11), http://www.
aljazeera.net/NR/exeres/B5B8A6B4-870C-4BEA-
8E8A-F31A00DF98FA.htm

Οι οπαδοί της οργάνωσης Αδελφοί Μουσουλμάνοι 20. 
είναι στην απόλυτη πλειοψηφία τους σουνίτες 
Άραβες μουσουλμάνοι.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις 21. 
σχέσεις Συρία και Ιράν στο θέμα της κρίσης βλ 
Αλομέιντ Άρεφ, Relations Between Iran And Syria 
And The Impact Of The Syrian Crisis, Middle East 
Economic Survey (MEES)  http://www.mees.com/
en/articles/3023-relations-betwen-iran-and-
syria-and-the-impact-of-the-syrian-crisis

Alarabiya.net,  «Η ιρανική δύναμη Αλ Κούντς 22. 
(Ιερουσαλήμ) ομολογεί την καταστολή των Σύριων 
αντικαθεστωτικών, (28/05/11), http://www.
alarabiya.net/articles/2012/05/27/216897.html

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ρόλο 23. 
της Τουρκίας στη συριακή κρίση, βλ. Αλομπέιντ 
Άρεφ, «The role of Turkey in the Syrian crisis 
and the challenges it faces», ΚΕΜΜΙΣ, http://
www.cemmis.edu.gr/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=269%3Athe-role-
of-turkey-in-the-syrian-crisis-and-the-
challenges-it-faces&catid=77%3Apoints-of-
view&Itemid=95&lang=en  

Human Rights Watch, “By All Means Necessary!” 24. 
Individual and Command Responsibility for 
Crimes against Humanity in Syria, (16/12/2011),  
http://www.hrw.org/reports/2011/12/15/all-
means-necessary. 

Η τελευταία σφαγή πραγματοποιήθηκε στην πόλη 25. 
αλ Χόλε τον Μάιο του 2012 όπου σφαγιάστηκαν 108 
άτομα ,  η πλειοψηφία τους ήταν μικρά παιδιά και 
γυναίκες. CNN, «Η ύπατη αρμοστεία Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων: Αλ Σαμπίχα (παραστρατιωτικές 
ομάδες Άσαντ) εκτέλεσαν τα θύματα αλ 
Χόλε»,(30/05/12), http://arabic.cnn.com/2012/
syria.2011/5/29/syria.unchr/index.html. 
France24,  «Το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (του Ο.Η.Ε) καταδικάζει τη Συρία 
εξαιτίας της σφαγής αλ Χόλε και ανακοινώνει 
την διεξαγωγή ανακρίσεως καταλογισμού 
ευθυνών». (01/06/12),http://www.france24.com/
ar/20120601.

Πρόσφατα οι συγκρούσεις μεταφέρθηκαν στο 26. 
έδαφος άλλης χώρας συγκεκριμένα στην πόλη 
της Τρίπολης του Λιβάνου μεταξύ σουιτών που 
στηρίζουν την αντιπολίτευση και αλαουιτών 
που στηρίζουν το συριακό καθεστώς του Άσαντ. 
Το γεγονός αυτό αποτελεί σοβαρό παράγοντα 
αποσταθεροποίησης της περιοχής. 

Ο σκοπός της αντιπολίτευσης είναι η απαγόρευση 27. 
της πρόσβασης των ιρανικών και ρωσικών πλοίων 
και αεροσκαφών που μεταφέρουν στρατιωτικούς 
εξοπλισμούς στις δυνάμεις του Άσαντ.

Ο αριθμός των Σύριων προσφύγων κατανέμεται 28. 
«μέχρι στιγμής» ως εξής : στην Τουρκία 35.000, 
στην Ιορδανία 140.000 ενώ στο  Λίβανο ξεπέρασαν 
τους 24.000.

Alarabiya.net,  «Οι Ευρωπαίοι καλούν στην 29. 
δημιουργία ασφαλούς περάσματος μεταξύ Συρίας 
και Τουρκίας για τη βοήθεια των προσφύγων», 
(07//07/11), http://www.alarabiya.net/
articles/2011/07/07/156463.html ■

επάνω: επιβάλλεται η άμεση επέμβαση των κρατών του αραβικού Συνδέσμου, ώστε να 
παραμείνει η συριακή κρίση υπό αραβικό έλεγχο. εξαιτίας της στρατηγικής σημασίας της Συρίας 
η αποτυχία της συριακής εξέγερσης θα μετατρέψει την αραβική άνοιξη σε φθινόπωρο.

αριστερά: Η βίαιη καταστολή της συριακής εξέγερσης από το καθεστώς Άσαντ προκαλεί χιλιάδες νεκρούς.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 75|  

Η ΣυριακΗ κριΣΗ


