Πέκπηε 24 επηεκβξίνπ 2015

Νέα δεδομένα ζηο ζςπιακό εμθύλιο
Βαζίιεο Γηαλλαθόπνπινο, γεσζηξαηεγηθόο αλαιπηήο
www.geostrategy.gr
geostrategical@yahoo.gr

Καζώο ν ζπξηαθόο εκθύιηνο νδεύεη από ην θαθό ζην ρεηξόηεξν, έρνληαο πξνθαιέζεη
πεξηζζόηεξνπο από 250.000 λεθξνύο, επηδείλσζε ηεο ζπγθξνπζηαθήο θαηάζηαζεο
ζε ηνπηθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν, αιιά θαη εθαηνκκύξηα πξνζθύγσλ πνπ
θαηεπζύλνληαη ζηηο γεηηνληθέο ρώξεο θαη ηε γεξαηά ήπεηξν, ε Μόζρα έξρεηαη λα
αιιάμεη ηα δεδνκέλα ηεο ζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθήο θαηάζηαζεο.
Ανάπηςξη πωζικών δςνάμεων
Σν πξώην δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ, ηα δηεζλή ΜΜΔ δεκνζίεπζαλ πιεξνθνξίεο,
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε Ρσζία κεηέθεξε ζηξαηησηηθό πιηθό θαη ζηξαηησηηθνύο
ζπκβνύινπο ζηε πξία, γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ Assad. Από ηελ πιεπξά ηεο, ε
Μόζρα έθαλε ιόγν γηα απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο. Ωζηόζν, ε αλάιπζε
δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ έδεημε όηη ε ζπγθέληξσζε ησλ ξσζηθώλ ζηξαηησηηθώλ
δπλάκεσλ ζηε πξία μεθίλεζε ηνλ Ινύιην ηνπ 2015 θαη επηηαρύλζεθε ζεκαληηθά ζηα
ηέιε Απγνύζηνπ θαη ηηο αξρέο ηνπ επηεκβξίνπ.
ηα ηέιε Απγνύζηνπ, ην ξσζηθό απνβαηηθό Nikolay Fichenkov κεηέθεξε
Σεζσξαθηζκέλα Ορήκαηα Μεηαθνξάο Πξνζσπηθνύ (ΣΟΜΠ) BTR-82A ζηελ επαξρία
ηεο Λαηηάθεηαο.1 Λίγεο εκέξεο αξγόηεξα, ε ζπξηαθή θηινθπβεξλεηηθή εθεκεξίδα AlWatan απνθάιπςε όηη ε Ρσζία μεθίλεζε αθελόο ηελ παξνρή δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ
πξνο ηηο δπλάκεηο ηνπ Assad, αθεηέξνπ ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο ζηξαηησηηθήο βάζεο
ζηελ Jableh, λόηηα ηεο Λαηηάθεηαο.2 ηε ζπλέρεηα, ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο ησλ
ακεξηθαληθώλ ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ, αθνινύζεζε έληνλε δξαζηεξηόηεηα ζην
δηεζλέο αεξνδξόκην Bassel al-Assad λνηηναλαηνιηθά ηεο Λαηηάθεηαο, όπνπ ξσζηθά
κεηαθνξηθά αεξνζθάθε κεηέθεξαλ πξνθαηαζθεπαζκέλα νηθήκαηα γηα ζηξαηησηηθό
πξνζσπηθό πεξίπνπ 1.000 αλδξώλ, θαζώο θαη έλαλ θηλεηό πύξγν ελαέξηαο
θπθινθνξίαο.3 Μέρξη ηηο 14 επηεκβξίνπ, είραλ αθηρζεί πεξίπνπ 200 Ρώζνη
ζηξαηηώηεο ηεο 810εο θαη ηεο 336εο ξσζηθήο ηαμηαξρίαο πεδνλαπηώλ, ηνπιάρηζηνλ έμη
πξνεγκέλα άξκαηα κάρεο Σ-90, 15 ππξνβόια howitzers, 35 ΣΟΜΠ, δύν ειηθόπηεξα
Mi-24 (Hind) θαη δύν Mi-17 (Hip), αξθεηά θνξηεγά, θαζώο θαη πξνθαηαζθεπαζκέλεο
θαηνηθίεο γηα ηνπιάρηζηνλ επηπιένλ 500 ζηξαηηώηεο. Δλησκεηαμύ, ζπλερίζζεθε ε
κεηαθνξά ζηξαηησηηθνύ εμνπιηζκνύ πξνο ην αεξνδξόκην Bassel al-Assad κε ξσζηθά
κεηαθνξηθά αεξνζθάθε IL-76 θαη AN-124 (θαηά κέζν όξν δύν αθίμεηο εκεξεζίσο),
ελώ ξσζηθά πνιεκηθά πινία ηνπ ζηόινπ ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο δηεμήγαγαλ
πξνγξακκαηηζκέλεο αζθήζεηο αλνηθηά ησλ ζπξηαθώλ αθηώλ, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα
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δηαξθέζνπλ κέρξη ηηο 7 Οθησβξίνπ.4 Η ξσζηθή δξαζηεξηόηεηα δελ πεξηνξίζζεθε κόλν
ζηελ επαξρία ηεο Λαηηάθεηαο. Ρσζηθέο δπλάκεηο μεθίλεζαλ επίζεο ηελ επέθηαζε ηνπ
αγξνηηθνύ αεξνδξνκίνπ Hamidiyah, ζην λόηην ηκήκα ηεο επαξρίαο Σαξηνύο,5 ελώ
Ρώζνη ζηξαηησηηθνί ζύκβνπινη αλαπηύρζεθαλ ζηηο πόιεηο Homs θαη Slinfah.6
ρεδόλ ηαπηόρξνλα κε ηε ζηξαηησηηθή ππνζηήξημε ηεο Μόζραο, ε Σερεξάλε έζηεηιε
ζηε πξία πεξίπνπ 1.000 πεδνλαύηεο θαη ζηξαηηώηεο ησλ Φξνπξώλ ηεο Ιξαληθήο
Δπαλάζηαζεο (Iranian Revolutionary Guards Corps - IRGC), νη νπνίνη ελώζεθαλ κε
ηνπο Ρώζνπο πεδνλαύηεο ζηελ Jablah. Ήδε, ζηα ζπξν-ιηβαληθά ζύλνξα θαη ζε βάζνο
αξθεηώλ ρηιηνκέηξσλ εληόο ηνπ ζπξηαθνύ εδάθνπο, είρε αλαπηπρζεί θαη ζεκαληηθή
δύλακε ηεο ζηξαηησηηθήο πηέξπγαο ηεο Hezbollah. πλεπώο, ε πεξηνρή ηεο
Λαηηάθεηαο είρε κεηαηξαπεί ζε έλαλ ηζρπξό ζηξαηησηηθό ζύιαθα, ηθαλό λα θηινμελήζεη
ηνλ Assad θαη άιινπο ύξηνπο αμησκαηνύρνπο, αλ αλαγθαδόηαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε
Γακαζθό.
Η αλάπηπμε ηνπ ξσζηθνύ ζηξαηησηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη πξνζσπηθνύ ζηε πξία
θαηαδεηθλύεη όηη ε Μόζρα πξνηίζεηαη όρη κόλν λα ππεξαζπηζηεί ηηο ζηξαηησηηθέο
βάζεηο ηεο ζηε Λαηηάθεηα θαη ζηελ Σαξηνύο, αιιά θαη λα δηεμάγεη επηζεηηθέοεθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο αλαηνιηθόηεξα. Μάιηζηα, ε ηαπηόρξνλε δηεμαγσγή
ζηξαηησηηθώλ αζθήζεσλ αλάπηπμεο αεξνκεηαθεξόκελσλ δπλάκεσλ ζην εζσηεξηθό
ηεο Ρσζίαο θαηαδεηθλύεη ηελ πξόζεζε ηεο Μόζραο γηα απνζηνιή επηπξόζζεησλ
δπλάκεσλ ζην εζσηεξηθό ηεο πξίαο.
Πέξαλ απηώλ, ν Putin εμεηάδεη ηελ απνζηνιή θαη αλάπηπμε ξσζηθώλ ζηξαηεπκάησλ
θαηά κήθνο ησλ λόηησλ ζπλόξσλ ηνπ Σαηδηθηζηάλ, θαζώο ε ζπλδεδεκέλε κε ην
Ιζιακηθό Κξάηνο ηδηραληηζηηθή νξγάλσζε «Ιζιακηθό Κίλεκα ηνπ Οπδκπεθηζηάλ»
(Islamic Movement of Uzbekistan - IMU) δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε γεηηνληθή επαξρία
Kunduz ηνπ Αθγαληζηάλ. Δπηπξόζζεηα, ην Κξεκιίλν αλαθνίλσζε πξόζθαηα ηελ
αλάπηπμε δύλακεο Ρώζσλ αιεμηπησηηζηώλ ζηελ Αίγππην, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε θνηλή ξσζν-αηγππηηαθή αληηηξνκνθξαηηθή άζθεζε.
Επιδιώξειρ ηηρ Μόζσαρ
Δίλαη πξνθαλέο όηη ν Ρώζνο πξόεδξνο Vladimir Putin αλαδεηεί ηξόπνπο πξνθεηκέλνπ
λα ζηεξίμεη ην θαζεζηώο Assad, λα απνηξέςεη ηε δεκηνπξγία δώλεο αζθαιείαο από
ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηελ Σνπξθία ζηα ζπξν-ηνπξθηθά ζύλνξα, αιιά θαη λα
δεκηνπξγήζεη έλα λέν ζηξαηησηηθό αληη-ηδηραληηζηηθό ζπλαζπηζκό ππό ξσζηθή
δηνίθεζε. Έλα ζπλαζπηζκό δπλάκεσλ, ν νπνίνο ζε πξώηε θάζε ζα πεξηιακβάλεη ηε
Ρσζία, ην Ιξάλ, ηε Hezbollah θαη ην ζπξηαθό θαζεζηώο. ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη
λα αλαθέξνπκε όηη ε Μόζρα είρε αξλεζεί λα εληαρζεί ζηνλ ππό ακεξηθαληθή δηνίθεζε
δηεζλή ζηξαηησηηθό αληη-ηδηραληηζηηθό ζπλαζπηζκό, ππνζηεξίδνληαο όηη ζα έπξεπε λα
είρε δεηεζεί ε έγθξηζε ηεο ζπξηαθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ΟΗΔ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
δηεμαγσγήο ηεο επηρείξεζεο πνπ έιαβε ηελ νλνκαζία «Δγγελήο Απνθαζηζηηθόηεηα»
(Operation Inherent Resolve - OIR).
Οη ζηόρνη ηεο ξσζηθήο εκπινθήο ζηε πξία είλαη πνιιαπινί:
 Πξώηνλ, παξέρεη ζεκαληηθή ππνζηήξημε ζην εμαζζελεκέλν ζπξηαθό
θαζεζηώο, πνπ ζπληζηά ην κνλαδηθό ζύκκαρν ηεο Ρσζίαο ζηνλ αξαβηθό
θόζκν.
 Γεύηεξνλ, εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ηεο κνλαδηθήο ξσζηθήο λαπηηθήο βάζεο
ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην, ηνλ ιηκέλα ηεο Σαξηνύο.
 Σξίηνλ, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ξσζηθώλ δπλάκεσλ ζηηο αληη-ηδηραληηζηηθέο
εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, επηρεηξεί λα απνηξέςεη ηελ επηζηξνθή ζηε
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Ρσζία ησλ πεξίπνπ 2.000 ξσζόθσλσλ ηδηραληηζηώλ, νη νπνίνη αγσλίδνληαη
θαηά ηνπ Assad. ην ζεκείν απηό, λα επηζεκάλνπκε όηη, ζηηο 23 Ινπλίνπ 2015,
ην ιεγόκελν «Βηιαέηη ηνπ Ιζιακηθνύ Κξάηνπο ζηνλ Καύθαζν» αλέιαβε ηελ
επζύλε γηα ηελ πξώηε επίζεζή ηνπ θαηά ξσζηθήο ζηξαηησηηθήο βάζεο, ζην
Magharamakint ηνπ λόηηνπ Νηαγθεζηάλ, πξνθαιώληαο ην ζάλαην θαη ηνλ
ηξαπκαηηζκό ελόο αξηζκνύ Ρώζσλ ζηξαηησηώλ.
 Σέηαξηνλ, λα απνθνκίζεη νηθνλνκηθά νθέιε από ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
πηζαλώλ ζεκαληηθώλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ, θαηά
κήθνο ησλ αθηώλ ηεο πξίαο.
Ωο γλσζηόλ, νη ζπξηαθέο δπλάκεηο απώιεζαλ ηνλ έιεγρν ζεκαληηθώλ εδαθώλ ζηελ
επαξρία Hama θαη αλαηνιηθά ηεο Λαηηάθεηαο, όπνπ δεη ε πιεηνςεθία ησλ αιεβηηώλ.
Σν Μάξηην ηνπ 2015, ε ηδηραληηζηηθή νξγάλσζε Jabhat al-Nusra (JN), ζπγαηξηθή ηεο
Αι-Κάηληα, θαηέιαβε ηε βνξεηνδπηηθή επαξρία Idlib θαη εθδίσμε ζρεδόλ ην ζύλνιν ηνπ
ζπξηαθνύ ζηξαηνύ. Απηέο νη πξνσζήζεηο ησλ αληηθαζεζησηηθώλ δπλάκεσλ ζηε
βνξεηνδπηηθή πξία ηνπο δίλνπλ ην πιενλέθηεκα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα δηεμάγνπλ
θαίξηεο επηζεηηθέο ελέξγεηεο ζηελ θαξδηά ηνπ αιανπηηηθνύ πιεζπζκνύ. Ήδε, έρνπλ
αλαγθάζεη ην θαζεζηώο Assad λα πεξηνξηζζεί πεξίπνπ ζην 30% ησλ θαηνηθήζηκσλ
εδαθώλ ηεο πξίαο.
Η εκπινθή ηεο Ρσζίαο είλαη πηζαλόλ λα ππνζηεξίμεη θαη λα πξνζηαηεύζεη ην
θαζεζηώο Assad από κηα ηαρεία θαηάξξεπζε, αιιά είλαη επίζεο πηζαλόλ λα
πξνθαιέζεη πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο ζπγθξνπζηαθήο θαηάζηαζεο ζην εζσηεξηθό
ηεο πξίαο, αιιά θαη πεξηθεξεηαθά. Ίζσο αθόκε, ζε δεύηεξν ρξόλν, λα πξνθαιέζεη
ηελ ελνπνίεζε ησλ ζνπληηηθώλ δπλάκεσλ (al-Nusrah, Ιζιακηθό Κξάηνο θαη
κεηξηνπαζείο δπλάκεηο ηεο ζπξηαθήο αληηπνιίηεπζεο). ε θάζε πεξίπησζε, είλαη
ζίγνπξν όηη δεκηνπξγνύληαη λέα δεδνκέλα, ηα νπνία αλακέλεηαη λα αιιάμνπλ ηελ
πνξεία ηνπ ζπξηαθνύ εκθύιηνπ, ηόζν ζε ζηξαηησηηθό όζν θαη ζε δηπισκαηηθό
επίπεδν, θαζώο ε αλάπηπμε ξσζηθώλ δπλάκεσλ ζηε πξία ιεηηνπξγεί σο κνριόο
πίεζεο γηα ηελ έλαξμε λέσλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ηελ εμεύξεζε πνιηηηθήο ιύζεο.
Η ανηίδπαζη ηηρ Δύζηρ
ε κηα πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο ηεο καδηθήο πξνζθπγηθήο ξνήο πξνο ηελ
Δπξώπε, ν Ρώζνο πξόεδξνο επηδίσμε λα αιιάμεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζπξηαθνύ
εκθύιηνπ θαη πξόηεηλε ηε ζπγθξόηεζε δηεζλνύο ζπλαζπηζκνύ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ηνπ ζνπληηηθνύ εμηξεκηζκνύ. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, επειπηζηνύζε πσο ηε δεδνκέλε
ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία ε Δπξώπε αδπλαηνύζε λα δηαρεηξηζζεί ηα
πνιπάξηζκα πξνζθπγηθά ξεύκαηα πνπ από ηε πξία, κέζσ ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο
Διιάδαο θαηεπζύλνληαλ ζηελ Δπξώπε, ζα θαηάθεξλε λα πείζεη ηε δηεζλή θνηλόηεηα,
θαη θπξίσο ηνπο Δπξσπαίνπο, όηη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηε Ρσζία θαη ην ζπξηαθό
θαζεζηώο ήηαλ επηβεβιεκέλε, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ν ζνπληηηθόο
εμηξεκηζκόο ηνπ Ιζιακηθνύ Κξάηνπο θαη ηεο Αι-Κάηληα. Πέξαλ απηώλ, ν Ρώζνο
πξόεδξνο ππνζηήξημε όηη «ν Bashar al-Assad είλαη έηνηκνο λα πξνθεξύμεη πξόσξεο
βνπιεπηηθέο εθινγέο θαη λα κνηξαζηεί ηελ εμνπζία κε ηελ πγηή αληηπνιίηεπζε».
πσο αλακελόηαλ, ηνπιάρηζηνλ αξρηθά, ε αληίδξαζε ηνπ Λεπθνύ Οίθνπ ήηαλ
αξλεηηθή ζηα ξσζηθά ζρέδηα, θαζόηη ε ακεξηθαληθή πςειή ζηξαηεγηθή γηα ηε πξία,
κεηαμύ άιισλ, πξνβιέπεη ηελ απνκάθξπλζε Assad από ηελ εμνπζία θαη ηε
ζπλεξγαζία κε ηηο ζπξηαθέο κεηξηνπαζείο ζνπληηηθέο δπλάκεηο. κσο, ε ζπλερηδόκελε
πξνζθπγηθή θξίζε ζηελ Δπξώπε ιεηηνύξγεζε ζεηηθά γηα ηα ζρέδηα ηεο Μόζραο,
θαζώο κεξηθνί Δπξσπαίνη αμησκαηνύρνη έθξηλαλ όηη ε ξσζηθή πξόηαζε γηα ηε πξία
ζα κπνξνύζε ηνπιάρηζηνλ λα ζπδεηεζεί. πσο γηα παξάδεηγκα ν Απζηξηαθόο
ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ Sebastian Kurz, ν νπνίνο δήισζε όηη «ε Γύζε πξέπεη λα
ζπκπεξηιάβεη ην ύξν πξόεδξν Bashar al-Assad ζηε κάρε θαηά ηνπ Ιζιακηθνύ
Κξάηνπο». Οπζηαζηηθά, ν Sebastian Kurz, όπσο αξγόηεξα θαη ε Angela Merkel, δελ
δήισζε ηίπνηε πεξηζζόηεξν από απηά πνπ αλεπίζεκα ζπδεηνύζαλ κεηαμύ ηνπο νη
Δπξσπαίνη αμησκαηνύρνη, εδώ θαη κήλεο.
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Οη αλεζπρίεο ησλ Ακεξηθαλώλ θνξπθώζεθαλ, θαζώο ζηηο 18 επηεκβξίνπ, γηα
πξώηε θνξά ε Ρσζία αλέπηπμε ζηε πξία ηέζζεξα καρεηηθά αεξνζθάθε Su-30SM
Flankers, ηα νπνία κάιηζηα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θέξνπλ βιήκαηα αέξνο-αέξνο.
Γειαδή, δηαζέηνπλ δπλαηόηεηεο θαηά αεξνπνξηθώλ απεηιώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα
ηα καρεηηθά αεξνζθάθε ησλ ρσξώλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ππό ακεξηθαληθή δηνίθεζε
αληη-ηδηραληηζηηθό ζηξαηησηηθό ζπλαζπηζκό.
Η ξσζηθή παξνπζία ζηε Μέζε Αλαηνιή δελ ζα έπξεπε λα εθιεθζεί σο άκεζε απεηιή
γηα ηα επξσπατθά ζπκθέξνληα. Μέρξη ζηηγκήο, ε ζηάζε ηεο Μόζραο ραξαθηεξίδεηαη
πεξηζζόηεξν σο ακπληηθή, παξά σο επηζεηηθή. Οη ξσζηθέο αξρέο ζπάληα
πξνζπάζεζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε Μέζε Αλαηνιή θαηά ηεο Γύζεο. ηηο
πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ, ην Κξεκιίλν αθελόο δηαζέηεη πεξηνξηζκέλε
ηθαλόηεηα λα ελεξγεί ζηνλ αξαβηθό θόζκν, αθεηέξνπ επηθεληξώλεηαη ζηε δηαηήξεζε
ησλ δεζκώλ ηνπ κε ηηο ρώξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ
νηθνλνκηθώλ ηνπ ζπκθεξόλησλ. Ωζηόζν, ζηελ παξνύζα θάζε, ε Δπξώπε βξίζθεηαη
πξν ελόο δηιήκκαηνο. Αλ ζπλεξγαζζεί κε ηε Ρσζία θαη ην ζπξηαθό θαζεζηώο θαηά
ηνπ Ιζιακηθνύ Κξάηνπο θαη ησλ ππόινηπσλ ηδηραληηζηώλ, ηόηε ε πξνζθπγηθή θξίζε
ίζσο αληηκεησπηζζεί σο έλα βαζκό. Πξνεγνπκέλσο όκσο, ζα πξέπεη κε θάπνην
ηξόπν λα ζπλαηλέζεη θαη ε Οπάζηγθηνλ. Πνιύ πηζαλόλ, νη θύξηνη δξώληεο ζηε ζπξηαθή
θξίζε λα απνθαιύςνπλ κέξνο ησλ πξνζέζεώλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ηνπ ΟΗΔ, ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2015.
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