
Mr. Kris Janssen
Collegelaan 163 bus 6
2140 Borgerhout - Antwerpen
Belgium

Antwerpen, 11 december 2011

Een Analyse van de gebeurtenissen in Syrië - 
december 2011

Enkele data 

Geografie

Grenzend aan Turkije in het noorden, Irak in het oosten, Jordanië en Palestina in het zuiden en 
Libanon en de Middellandse Zee in het westen, beslaat Syrië een oppervlakte van 185.180 km2. 
Syrië’s Golan wordt reeds sinds 1967 door Israël bezet.

Bevolkingsaantal 

De Syrische bevolking wordt geschat op 21.299.000 (Syrisch bureau voor de statistiek - november 
2011)

De regering

Syrië is een seculiere parlementaire republiek. Presidentiële verkiezingen vinden elke 7 jaar plaats 
terwijl Parlementaire verkiezingen (250 zetels) elke 4 jaar worden gehouden. 

Economie

De petroleum-industrie en de agrarische sector zijn goed voor ongeveer de helft van Syrië’s BNP. 
Enkele andere belangrijke economische sectoren zijn onderwijs, toerisme, telecommunicatie en de 
financiële sector.
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Een kort historisch overzicht 

de Sykes-Picot overeenkomst (1916) 

De Sykes-Picot overeenkomst van 1916 was een geheim akkoord tussen de regeringen van het 
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk met het oog op het vastleggen van hun respectieve invloedssferen 
in West-Azië na de verwachte val van het Ottomaanse Rijk tijdens de Eerste Wereldoorlog en het 
effectief onder hen verdelen van de Arabische provincies van het Ottomaanse Rijk gelegen buiten 
het Arabisch schiereiland. De overeenkomst werd gesloten op 16 mei 1916. De algemene 
bepalingen werden onderhandeld door de Franse diplomaat François Georges-Picot en zijn Britse 
collega Sir Mark Sykes.

de Sykes-Picot overeenkomst (1916)
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de Slag bij Maysalun (23 juli 1920)

De Slag bij Maysalun, tussen Syrische en Franse troepen, vond plaats op 23 juli 1920 ongeveer 20 
kilometer ten westen van Damascus.

De aanleiding van de veldslag was  de Franse interventie om de nieuw uitgeroepen nationalistische 
regering onder koning Faisal omver te werpen. Een onafhankelijk koninkrijk Syrië was uitgeroepen 
nadat een Arabisch leger de Ottomanen had verslagen en Damascus had ingenomen. 

Echter, als resultaat van de geheime Sykes-Picot akkoorden tussen Groot-Brittannië en Frankrijk, 
werd Syrië door de Volkenbond als mandaatgebied aan Frankrijk gegeven (augustus 1920).

Koning Faisal en zijn regering weigerde deze beslissing te aanvaarden en weigerde eveneens het 
afsplitsen van Libanon van Groot-Syrië te erkennen. De Fransen hadden de Libanese republiek 
geconstrueerd op de restanten van een voormalige Ottomaanse Christelijke autonome provincie. 

De Franse troepen trokken op vanuit Beiroet onder leiding van generaal Gouraud.

Koning Faisal vluchtte naar Irak waar hij door de Britten op de troon werd gezet. 

De toenmalige Syrische minister van defensie, Generaal Yusuf al-Azmah, besloot weerstand te 
bieden tegen de Fransen en leidde een klein licht bewapend leger dat optrok vanuit Damascus. 

Generaal Yusuf al-Azmah werd gedood in de strijd en wordt in Syrië tot op de dag van vandaag nog 
steeds herinnerd als een martelaar die stierf in de strijd voor Syrische onafhankelijkheid.

De Staten van het Franse mandaat 
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17 april 1946, Syrië wordt onafhankelijk

Na een lange reeks van opstanden wordt Syrië op 17 april 1946 tenslotte volledig onafhankelijk.

de Verenigde Arabische Republiek (1958-1961) 

Het charisma en het leiderschap van de Egyptische president Gamal Abdal Nasser (ambtstermijn 
juni 1956 – september 1970) deed in Syrië de trots en het enthousiasme voor een pan-Arabisch 
initiatief toenemen in de vorm van een Unie met Egypte. Op 1 februari 1958 werd de samenvoeging 
van de beide landen aangekondigd en werd de “Verenigde Arabische Republiek”  uitgeroepen door 
de Syrische president Shukri al-Quwatli en zijn Egyptische ambtgenoot Gamal Abdal Nasser. Een 
gevolg van deze Unie was het ontbinden van alle politieke partijen, inclusief de Ba’ath partij.

De Unie was echter geen succes en op 28 september 1961 leidde een militaire coup door de 
Syrische officier Abd al-Karim al-Nahlawi voor de beëindiging van de Unie en het opnieuw 
onafhankelijk worden van Syrië als “Syrische Arabische Republiek”. 

De Ba’ath partij komt aan de macht (1963)

De volgende 18 maanden werden gekenmerkt door politieke instabiliteit. Deze politieke instabiliteit 
bereikte een piek op 8 maart 1963 waarbij een staatsgreep door een groep linkse officieren binnen 
het Syrische leger resulteerde in het aan de macht komen van de Ba’ath partij.

Op 23 februari 1966 werd opnieuw een Ba’ath intra-partij staatsgreep uitgevoerd door een groep 
uiterst linkse legerofficieren onder leiding van de Syrische stafchef van het leger, Generaal Salah 
Jadid, waarbij President Amin al-Hafiz opzij werd geschoven en het kabinet werd ontbonden. 

de “Corrective Movement” onder leiding van Hafez al-Assad (1970)

Al snel ontstond er een conflict binnen de Ba’ath-partij  tussen een extremistische vleugel, onder 
Salah Jadid, en een pragmatische vleugel, onder Hafez al-Assad. De gebeurtenissen in September 
1970 in Jordanië waarbij er een gewapend conflict uitbrak tussen Palestijnse guerrilla's en koning 
Hoessein, eindigend met het verbannen van de PLO uit Jordanië naar Libanon in juli 1971, zorgde 
voor een climax van dit conflict. Het Syrische leger, onder leiding van Salah Jadid, had op 18 
september 1970 troepen naar Jordanië gestuurd om de Palestijnse guerrilla's te steunen in hun strijd 
tegen koning Hoessein. Doch, enkele dagen later, op 22 september, werden de Syrische troepen op 
bevel van de minister van defensie, Hafez al-Assad, teruggetrokken en op 13 november 1970 nam 
de pragmatische vleugel van de Ba’ath partij de macht over na een geweldloze militaire coup (de 
“Corrective Movement”) en  werd minister van defensie Hafez al-Assad de nieuwe sterke man. 

Hafez al-Assad vormde het “Nationaal Progressief Front”, een coalitie van partijen onder leiding 
van de Ba’ath-partij, en in de Grondwet van 1973 werd Syrië officieel gedefinieerd als een seculiere 
socialistische staat met de Islam als meerderheidsreligie. De grondwet vereist weliswaar dat de 
President een moslim is maar niet dat de Islam de staatsgodsdienst is.

Bashar al-Assad wordt President (2000) 

Hafez al-Assad overleed op 10 juni 2000 en werd één maand later, op 17 juli 2000,  na een 
referendum opgevolgd door zijn zoon Bashar al-Assad als President van Syrië. Hij volgt een beleid 
welk streeft naar een vreedzame oplossing van het Arabisch-Israëlische conflict met teruggave van 
alle bezette Arabische gebieden onder  Israëlische bezetting. Hij start ook een proces van 
ingrijpende politieke en economische hervormingen.
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Syrië’s buitenlandse beleid heeft bijgedragen tot haar positionering als geopolitiek knooppunt 
tussen de verschillende politieke protagonisten van de regio.
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“Een Syrische Arabische lente?”

In onze media wordt gemakkelijkheidshalve alle gebeurtenissen die zich recent in de MENA regio 
(Midden Oosten en Noord Afrika) hebben afgespeeld onder de gemeenschappelijke noemer “de 
Arabische lente” geplaatst. Maar bestaat er wel zoiets als de Arabische lente? 

Structuur van de Syrische samenleving 

De Syrische samenleving is nooit gebouwd geweest op etnische of religieuze fractionele 
breuklijnen. Iemands achtergrond is nooit een belemmering geweest voor participatie in het 
dagelijkse leven. Of iemand uit een moslim of christelijke familie stamt of, bijvoorbeeld,  al dan 
niet Palestijnse roots heeft is nooit een relevante factor geweest om te functioneren in de 
Syrische maatschappij. Mensen uit alle geledingen van de Syrische samenleving hebben steeds 
vrij met elkaar gemixt en heterogene gezinnen zijn in Syrië dan ook meer regel dan 
uitzondering . Het is zelfs zo dat expliciet nadruk leggen op of vragen achter iemands etnische 
of religieuze achtergrond ongepast wordt geacht in de Syrische samenleving. 

Een voorbeeld : een vergelijking tussen Egypte en Syrië 

Wanneer we ons richten op de situatie in Egypte en Syrië zien we dat de socio-politieke achtergrond 
in beide landen totaal verschillend is. Het politieke en sociale kader in beide landen komt voort uit 
een volledig ander ideologisch model. 

Essentieel in het begrijpen van deze achtergrond is de situering van de factor armoede en sociale 
onrechtvaardigheid. Ondanks de aanwezigheid van grote rijkdom in Egypte is deze heel 
geconcentreerd in de handen van een zeer kleine en machtige elite, een comprador bourgeoisie, 
waarbij de scheidingslijn tussen de economische en politieke elite totaal vervaagd is. De 
meerderheid van de Egyptische bevolking leeft echter in extreme armoede. Een groot gedeelte van  
de Egyptische bevolking leeft onder de officiële armoedegrens zoals gedefinieerd door de Verenigde 
Naties (minder dan 1,25 $ per dag).

Wanneer we kijken naar de Syrische situatie zien we een volledig andere sociale omgeving. Syrië 
heeft steeds getracht om scherpe sociale ongelijkheid en armoede te vermijden door het toepassen 
van een reeks mechanismen en instrumenten waarbij gegenereerde welvaart op een rechtvaardiger 
wijze wordt verdeeld en aan elke burger kansen wordt geboden om zich te ontwikkelen en deel te 
nemen en bij te dragen aan het economische leven. Voorbeelden hiervan zijn een hoog ontwikkelde 
en democratisch beschikbare gezondheidszorg, onderwijssysteem en huisvestingsbeleid in 
combinatie met een, in vergelijking met de zich omringende landen,  progressieve en sociale 
arbeidswetgeving. De Syrische solidariteitsbeginselen werden opgebouwd zonder te kunnen 
terugvallen op het bezit van enorme natuurlijke rijkdommen zoals olie en gas in tegenstelling tot de 
Arabische Golfstaten. 

Economische liberalisering 

De economische liberalisering die vanaf het eerste decennium van de 21ste eeuw is doorgevoerd 
heeft zonder twijfel tot veel wrevel en ongemak geleid. Symptomen hiervan waren de hoge 
werkloosheid, stijgende prijzen van basisproducten, afbouw van het openbare gezondheids- en 
onderwijssysteem ten voordele van private ziekenhuizen en universiteiten, een zeer snelle stijging 
van de huurprijzen van woningen, e.a. ... . 

6



Deze overhaaste liberalisering was voor een deel het  gevolg van een gewijzigd wereldbeeld. Syrië 
en de Ba’ath partij is in wezen een seculiere socialistische ideologie die traditioneel sterke banden 
onderhield met de vroegere Sovjet-Unie. Niet alleen politieke maar ook economische en militaire 
banden. Syrië was een bevoordeeld handelspartner van de Sovjet-Unie en het wegvallen van deze 
relatie heeft, zoals bij andere socialistische landen, tot een heel acute economische en financiële 
crisis geleid. Hierdoor zag de Syrische regering zich genoodzaakt privatiseringen door te voeren en 
subsidies af te bouwen. 

De Westerse grootmachten zagen hierbij een unieke kans om via hun economisch instrumentarium 
zoals het  Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank Syrië te beïnvloeden door 
enerzijds de druk op Syrië op te voeren en anderzijds beloften voor te houden (wortel en stok 
tactiek). Er werd Syrië voorgehouden dat een versnelde liberalisering en het afbouwen van 
staatscontrole over economische sleutelsectoren zou beloond worden met het opheffen van haar 
politiek isolement. 

Welke maatregelen neemt Syrië nu om tegemoet te komen aan de economische eisen en noden 
van het volk? 

De Syrische regering is zich heel goed bewust van de problemen die het gevolg zijn van de 
liberalisering van de economie. Zij heeft daarom met onmiddellijke ingang een aantal maatregelen 
genomen om de meest prangende ongemakken en leed te verzachten. De regering heeft besloten om 
terug meer controle te gaan uitoefenen over de sleutelsectoren van de economie en de “harde” 
liberalisering wordt voor een stuk teruggedraaid. Een aantal subsidies en het vastleggen van 
prijsplafonds zijn opnieuw ingevoerd waar deze voorheen waren afgeschaft.  

Situering van de huidige gebeurtenissen en ontwikkelingen 

Wanneer we historisch zien en begrijpen hoe de Syrische samenleving is opgebouwd en 
functioneert dan wordt het duidelijk dat wat nu gebeurt en waar we nu getuige van zijn,  nl. het 
uitlokken van conflicten tussen de verschillende bevolkingsgroepen, geen interne oorzaak heeft 
maar het gevolg is van externe manipulaties met als doel Syrië en de Syrische samenleving te 
vernietigen. 

Om het motief hierachter te kennen moeten we even terugblikken op Syrië's moderne 
geschiedenis. Sedert de Syrische revolutie van maart 1963, met het aan de macht komen van de 
Ba’ath-partij, heeft Syrië steeds een Pan-Arabische, anti-imperialistische en anti-zionistische 
koers gevaren. We mogen niet uit het oog verliezen dat Syrië zelf een slachtoffer is van 
zionistische agressie. De Syrische Golan is immers sedert 1967 bezet door Israel. 

Het is steevast Syrië's politiek geweest om een bolwerk te vormen tegen Westerse inmenging in 
intra-Arabische zaken. Syrië's positie is hierbij duidelijk en consequent. De Arabische landen 
behoren tot de Arabieren, Arabische rijkdommen behoren tot de Arabieren en interne conflicten 
tussen Arabische landen moeten op een "broederlijke" wijze opgelost worden door de Arabieren 
zelf. 

Een illustratief voorbeeld hiervan is de neutraliteit die Syrië aan de dag legt in het conflict tussen 
Hamas en Fatah. Syrië heeft in dit conflict nooit zijde gekozen maar heeft wel beide partijen ter 
hulp gestaan door het verstrekken van faciliteiten om zo beide partijen in de gelegenheid te 
stellen zelf tot een onderlinge verzoening te komen.
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Syrië heeft ook een zeer gewaagde zet genomen en zijn nek uitgestoken door de jonge Islamitische 
Republiek Iran te steunen toen deze een paar maanden na haar oprichting, in 1979, werd 
aangevallen door het Irak van Saddam Hussein . Een oorlog die 8 jaar zou duren (1980 - 1988). 
Deze stellingname was zeker niet evident en bewijst een grote politieke moed omdat Syrië, net als 
Irak een Arabisch land, en zoals te verwachten, hiervoor zwaar bekritiseerd werd door de andere 
Arabische staten.

Syrië veroordeelde de Iraakse invasie van Koeweit (augustus 1990) omdat het voor haar 
ondenkbaar was dat een Arabisch land een ander Arabisch land binnenvalt en annexeert en heeft 
daarom actief bijgedragen aan het verdrijven van de Iraakse troepen uit Koeweit. Maar het heeft 
tezelfdertijd de catastrofale gevolgen voorspeld van de door de V.S. geleide invasie van Irak in 
maart 2003. Syrië heeft onveranderlijk zowel het economische embargo tegen als de door de 
Verenigde Staten geleide invasie van Irak gehekeld. Na de invasie van Irak heeft Syrië twee miljoen 
Iraakse vluchtelingen opgenomen en hen een veilige haven geboden alsook voorzieningen als 
gezondheidszorg en onderwijs. Opnieuw moeten we hier benadrukken dat Syrië niet een land is 
gezegend met grote hoeveelheden natuurlijke rijkdommen.

Deze Pan-Arabische, anti-imperialistische en anti-zionistische lijn heeft natuurlijk geleid tot 
gevoelens van frustratie en wrok bij de Westerse grootmachten en hun regionale bondgenoten  
en zij zijn dan ook van mening dat Syrië gestraft of zelfs vernietigd moet worden. 

Men kan zich hypothetisch afvragen of indien Syrië haar politieke koers en principes zou laten 
varen en toegeven aan de imperialistische eisen, in eerste plaats het opgeven van de strategische 
en defensieve alliantie tussen  Teheran, Damascus, Hezbollah in Libanon en Hamas in Palestina, 
of dan ook niet de druk van buitenaf op Syrië onmiddellijk zou worden opgeheven? Ik denk dat 
het antwoord daarop volmondig ja is. 

Indicaties van externe manipulaties en manoeuvres met betrekking tot de gebeurtenissen in Syrië 
zijn duidelijk  waarneembaar door het observeren van de wereldmedia zoals bijvoorbeeld, al-
Jazeera, BBC World, CNN, al-Arabiya, France 24, enz... . Het is geen groot geheim dat deze 
medianetwerken politiek beïnvloed en direct of indirect gefinancierd worden door de 
imperialistische grootmachten. Hierbij worden alle middelen ingezet om een eenzijdig en 
verontrustend beeld over Syrië te creëren waarbij de Syrische regering consequent wordt 
voorgesteld als een uiterst brutaal en gewelddadig regime dat zijn eigen burgers afslacht. Maar 
voorbeelden van beeldmanipulatie en zaken doelbewust in een verkeerde context plaatsen zijn legio 
aanwezig en de ervaring in Irak en nog maar heel recent in Libië leert ons veel over manipulatie, 
leugens, bedrog en psychologische oorlogsvoering. 

Wat de huidige campagne tegen Syrië ook scherp belicht is de moraal van het toepassen van 
dubbele standaarden. Waar was Europa, de Verenigde Staten of de VN-Veiligheidsraad toen Israël 
Libanon plat bombardeerde in 2006 en haar volledige infrastructuur vernietigde? Of toen er meer 
dan 1.500 doden en 5000 gewonden onder de burgerbevolking vielen  tijdens Israëlische agressie in 
Gaza in december 2008 en januari 2009? Waar was de rest van de wereld om Israel te veroordelen 
voor alle daden van agressie tegen de Palestijnen gedurende de laatste 60 jaar? 

De Arabische Liga 

Er zijn ook heel wat vragen te stellen bij de houding en de morele autoriteit van sommige leden van 
de Arabische Liga die nu plots de mensenrechten in Syrië hebben “ontdekt”. 

Saoedi-Arabië, dat een prominente rol speelt in de Syrië-discussie binnen de Arabische Liga, is één 
van de laatste absolute monarchieën met een uitgebreid en meedogenloos repressie-apparaat. 
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En waarom horen we weinig of niets over het geweld in het kleine Golfstaatje Bahrein waar 
Saoedische troepen op uitnodiging van de heersende Soennitische al-Khalifa familieclan zijn 
binnengevallen om de Shi’itische bevolking met bruut geweld te onderdrukken? En dit met 
volledige weten van en goedkeuring door de Westerse mogendheden die nu Syrië veroordelen. Zou 
Bahrein’s strategische ligging en de Amerikaanse 5de vloot die haar thuisbasis heeft in Bahrein er 
voor iets kunnen tussenzitten? 

Het Libië scenario 

In een aantal opzichten lijkt het “Libië-scenario”  zich te herhalen en komt de gevolgde strategie 
overeenkomt met wat we in Libië hebben zien gebeuren, nl. het regime ten val trachten te brengen 
door zware bewapening en logistieke en financiële steun (betaald door o.a. Saudi-Arabië en Qatar)
aan extremistische benden zonder dat de Verenigde Staten of Europa militair ook maar enig risico 
loopt op doden als gevolg van het inzetten van grondtroepen. Het verschil met Libië, tot nu toe, zijn 
de afwezigheid van NATO bombardementen en het opleggen van zogenaamde no-fly zones. 
Waarschijnlijk is dit te danken aan Rusland’s intense diplomatieke steun aan Syrië, Syrië’s 
geavanceerde luchtafweersystemen en haar strategische relatie met de Islamitische Republiek Iran 
en de verzetsgroepen Hezbollah in Libanon en Hamas in Palestina.

Legitieme eisen

Om terug te keren naar de Syrische situatie. Betekent dit alles dat er geen legitieme eisen zijn 
voor economische, politieke en sociale hervormingen? Is iedereen die hervormingen  wenst per 
definitie een gewelddadige crimineel? Het antwoord is natuurlijk niet. Heel wat eisen zijn meer 
dan terecht en gerechtvaardigd. De Syrische regering weet dat ook en is daarom reeds jaren 
geleden begonnen met het doorvoeren van de structurele hervormingen. Het hervormingsproces 
is daarom niet nieuw maar is nu alleen in een veel hogere versnelling gezet. Natuurlijk zijn er 
ernstige fouten gemaakt. De Syrische regering geeft dit zelf trouwens onomwonden toe. Eén van 
de kritieken is dat men de hervormingen sneller had moeten doorvoeren. Dat is juist. Maar 
tegelijkertijd moet men daar eerlijkheidshalve aan toevoegen  dat het doorvoeren van deze 
hervormingen een ingewikkeld proces is en dat men bij  zulke ingrijpende maatschappelijke 
veranderingen steeds een evenwicht moet zoeken tussen vooruitgang en stabiliteit. Het is de 
angst voor het in gevaar brengen van de maatschappelijke stabiliteit welk de Syrische regering 
er van heeft weerhouden de hervormingen niet sneller door te voeren. 

Deel van de hervormingen is het opstellen en invoeren van een nieuwe vrije mediawet, 
afschaffen van de noodtoestand in voege sedert 1963, het voorbereiden van een nieuwe 
grondwet, het invoeren van een meerpartijenstelsel, het toekennen van het staatsburgerschap  
voor een groot deel van de Koerdische bevolking om zo hun toestand definitief te regulariseren 
en het organiseren en voorbereiden van lokale en parlementaire verkiezingen. 

Doch, hervormingen en avonturisme zijn twee verschillende zaken. Hervormingen zijn 
broodnodig maar avonturisme stort het land in chaos, wetteloosheid en geweld. Het Syrische 
volk wenst in de eerste plaats dat de hervormingen op een gecontroleerde wijze ten uitvoer 
worden gebracht op een wijze die het ganse volk ten goede komt. Zij wenst het dagelijks leven 
op een vreedzame en harmonieuze manier voort te zetten en bij te dragen aan de ontwikkeling 
van hun land om zo de welvaart voor de huidige en toekomstige generaties veilig te stellen en te 
doen toenemen. Het Syrische volk wil daarom niets te maken hebben met de  criminele bendes 
die terreur zaaien, betaald en ondersteund door bepaalde buitenlandse mogendheden en hun 
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regionale bondgenoten (1) (2) (3), met het oog op het uitlokken van een burgeroorlog en de 
vernietiging van het land en alle principes en waarden waarvoor Syrië en het Syrische volk staat. 

Besluit

Het Syrische volk zal ook deze turbulente tijden overwinnen. Syrië is in haar jonge geschiedenis 
eerder en meermaals door moeilijke en uitdagende periodes gegaan en is er altijd sterker 
uitgekomen. Een van de steunpilaren van dit succes was steeds de solidariteit tussen het Syrische 
volk. De criminelen die nu een spoor van vernieling achterlaten zullen op het gepaste tijdstip door 
het Syrische volk ter verantwoording worden geroepen voor hun misdaden.

Voetnoten

(1) Saad-eddine Rafiq al-Hariri (Riyadh, Saoedi-Arabië, 18 april 1970) is een Libanees zakenman 
en politicus. Saad al-Hariri is een zoon van de in februari 2005 omgebrachte Rafiq al-Hariri, de 
voormalige premier van Libanon. Saad al-Hariri heeft zeer nauwe banden met het Saoedische 
koningshuis en beschikt zelf over een Saoedische nationaliteit. 

(2) Abdul Halim Khaddam is een vorige buitenlandminister (1970-1984) en vice-president 
(1984-2005) van Syrië. Al op 14 januari 2006 heeft Khaddam een “regering in ballingschap” 
aangekondigd om President Bashar al-Assad ten val te brengen. Khaddam staat eveneens aan het 
hoofd van het zogenaamde “National Salvation Front” (NSF). Mijn stelling is dat de leidmotieven 
van Khaddam zeer persoonlijk en opportunistisch van aard zijn omdat hij overtuigd was, na het 
overlijden van President Hafez al-Assad (10 juni 2000),  het ambt van president over te kunnen 
nemen. Dat uiteindelijk niet Khaddam maar wel Bashar al-Assad president is geworden heeft hem 
zeer bitter gestemd. Abdul Halim Khaddam heeft in mei 2011 een interview gegeven voor het 
Israëlische televisiekanaal “Channel 2”.

(3) Rifaat al-Assad is de broer van Hafez en oom van Bashar al-Assad. In 1983 was hij al eens in 
ballingschap gestuurd na een mislukte staatsgreep tegen zijn broer, president Hafez al-Assad, nadat 
die omwille van gezondheidsproblemen een tijdje in de onmogelijkheid was om te regeren. Rifaat 
al-Assad heeft de militaire operatie tegen de moslimbroeders in Hama (februari 1982) geleid 
waarbij zeer veel  burgerslachtoffers zijn gevallen. 
       

Kris Janssen
Antwerpen - België
11 December 2011
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