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‘Lebanon should brace itself for a long period of turmoil in Syria before regime change 
happens in Damascus’, vertelde de Amerikaaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
Jeffrey Feltman begin mei van dit jaar tegen de Libanese president Michel Sleiman.1 Zijn 
woorden gaven duidelijk aan waar het bij de opstand in Syrië om gaat: in de eerste plaats 
om de strijd tegen het bewind van Bashar el-Assad, die steeds meer de trekken van een 
burgeroorlog krijgt. Daarnaast echter kan een Syrische regime change grote invloed 
hebben op de hele regio.2  

Dit artikel onderzoekt wat een eventuele val van het Baathregime voor gevolgen kan 
hebben op enkele terreinen. Natuurlijk eerst voor Syrië zelf, met vooral aandacht voor de 
oppositie en de bevolkingsgroepen die het bewind tot nu toe in meer of mindere mate 
steunen. Vervolgens komen enkele mogelijke gevolgen voor de regionale verhoudingen aan 
de orde. Bijzondere aandacht is er hierbij voor de positie van Iran en het Israëlisch-Palestijns 
conflict.  

De Syrische oppositie 

Het door de sjiitische sekte van de alawieten gedomineerde Assadregime komt steeds meer 
onder druk te staan. Het aantal verzetshaarden neemt toe en buurstaat Turkije heeft al 
enkele malen gedreigd met de instelling van beveiligde zones op het grondgebied van Syrië. 
Bondgenoot Rusland heeft laten weten dat het Baathregime ‘ernstige fouten’ heeft 
gemaakt. Tegen een vertrek van Bashar el-Assad lijkt Moskou geen bezwaar te hebben, 
wanneer zijn militair-strategische belangen (wapenleveranties, de vlootbasis in Tartus) 
intact blijven. Libanon heeft onlangs een schip met Libisch wapentuig onderschept, maar 
zeker is dat vanuit Turkije en Jordanië wapens de opstandelingen bereiken. Kortom, een 
verandering in het door de Baathpartij aangevoerde bewind lijkt enerzijds niet te vermijden, 
anderzijds kan el-Assad het met zijn coalitie van minderheden nog wel een tijd uithouden. 
Dit vooral omdat een eensgezinde oppositie ontbreekt. 

SNC en NCC 

Die oppositie had aanvankelijk nauwelijks structuur, maar inmiddels zijn twee 
overkoepelende organisaties ontstaan: de Syrian National Council (SNC) en het National 
Coordination Committee (NCC). De SNC bundelt voornamelijk personen en groepen uit de 
oppositionele Syrische diaspora, waaronder leiders van de Moslimbroederschap. Ook 
vertegenwoordigers van coördinerende plaatselijke en regionale groepen, enkele 
Koerdische organisaties en stamleiders maken er deel van uit. De NCC is te omschrijven als 
de ‘oude’ binnenlandse en meer links gerichte oppositie tegen het Baathregime. Zij bestaat 
uit zestien politieke partijen, waaronder drie Koerdische en onafhankelijke politieke 
activisten. 



  

De SNC wil een overgangsregering formeren, die binnen een jaar een nieuwe grondwet 
moet opstellen. Na aanvaarding daarvan moeten er binnen een half jaar verkiezingen 
komen. De NCC wil eveneens de val van el-Assad en een overgangsbewind, maar dan via 
een dialoog met de regering. Vooraf moeten de militairen terug naar de kazernes. Het NCC 
is tegen elke militaire interventie, maar steunt de economische boycot. De organisatie 
houdt zich afzijdig van het SNC omdat ze bang is voor te grote invloed van de 
Moslimbroederschap.3  

Andere oppositiegroepen 

Daarnaast zijn salafisten actief. Zij werkten tijdens de oorlog in Irak nauw samen met 
Syrische veiligheidsdiensten bij het smokkelen van wapens en terroristen. De salafisten zijn 
sterk in steden als Idlib, Homs en enkele plaatsen in het binnenland. Recente 
zelfmoordaanslagen in Aleppo en Damascus worden toegeschreven aan Al-Qaida in Irak met 
hulp van Syrische salafisten.4 De laatste tijd zouden zij versterking krijgen van buitenlandse 
strijders. 

Belangrijk is verder het Free Syrian Army (FSA), dat voornamelijk bestaat uit deserteurs uit 
het leger. Leider vanuit Turkije is overste Riad el-Asad. Zijn positie is echter omstreden 
vanwege zijn lage rang. Het FSA zou naar eigen opgave zo’n 15.000 man tellen, die echter 
vaak ook op eigen houtje opereren. De vorming van het FSA heeft geleid tot conflicten 
binnen de SNC. Sommige leden wijzen gewapende actie af, omdat die kan leiden tot een 
burgeroorlog. Andere wensen echter samenwerking. Het FSA zou hierbij kunnen optreden 
als beschermer van ‘bevrijde’ gebieden. Recent hebben SNC en FSA een coördinerend 
militair bureau ingesteld.  

Het Westen zou het liefst zien dat de SNC en NCC samengaan. Zo lang dat niet het geval is 
prefereert men, ondanks alle gebreken en problemen, het SNC als partner. De Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton verklaarde voorafgaand aan een in Tunis 
gehouden bijeenkomst van ‘vrienden van Syrië’:  

“We think it’s important to have Syrians represented. And the consensus opinion by 
the Arab League and all others who are working and planning this conference is that 
the SNC is a credible representative.”5  

Falend SNC 

Na ongeveer een jaar activiteit heeft het SNC echter weinig bereikt. De organisatie is er niet 
in geslaagd minderheidsgroepen als christenen, druzen en diverse sjiitische sekten, laat 
staan alawieten - samen ruim dertig procent van de Syriërs - op grote schaal voor zich te 
winnen. Liberale soennieten houden eveneens in meerderheid afstand van het SNC. De 
Koerden – ongeveer twaalf procent van de bevolking - zijn vooral geïnteresseerd in 
autonomie. Na aanvankelijke Koerdische steun voor de oppositie deed el-Assad grote 
concessies en hief onder meer het verbod op landbezit voor Koerden op. Tienduizenden 
stateloze Koerden konden verder Syrisch staatsburger worden. Na een congres van 
Koerdische organisaties in Arbil in Koerdisch Irak is stilzwijgend een soort wapenstilstand 
met het regime tot stand gekomen.6 



  

De SNC is er ook niet in geslaagd om vooraanstaande personen van de Baath los te weken. 
Behalve een onderminister van energiezaken heeft nog geen lid van de regering zich bij de 
oppositie aangesloten. Ook het hogere militaire kader blijft merendeels trouw aan het 
Baathregime. Enkele soennitische brigadegeneraals, kolonels en lagere officieren hebben de 
kant van de oppositie gekozen, maar daar blijft het bij. Betogers deden vaak een beroep op 
de als pro-westers beschouwde minister van Defensie Ali Habib Mahmoud om het initiatief 
te nemen tot een militaire coup. Ter vermijding van verder bloedvergieten zou dit de beste 
oplossing zijn, maar dat is niet gebeurd.7 Ook de verhoopte vorming van een 
overgangsregering zonder el-Assad door vicepresident Farouk al-Sharaa is uitgebleven.  

Het SNC noemt interne controle en intimidatie door het regime als oorzaken voor deze gang 
van zaken: “When generals get together, there are usually other generals looking over their 
shoulders”, meent een woordvoerder van het SNC. De positie van vicepresident al-Sharaa 
zou zijn uitgehold door zijn staf te verminderen. Kenners van de Syrische politiek stellen 
echter dat hij geen enkele reële macht heeft.8  

Burgeroorlog en gevolgen  

Het SNC heeft wel steun betuigd aan de bemiddelingspoging van oud-VN secretaris-generaal 
Kofi Annan, maar wijst onderhandelingen met de regering daarover af. Een ander punt uit 
Annans plan - een wapenstilstand - wordt in zekere mate nageleefd. Maar er zijn te veel 
schendingen door beide partijen om van een succes te spreken. De kans dat Annan slaagt in 
zijn missie lijkt daarmee beperkt. Wanneer dat niet het geval is, blijft slechts de weg over 
naar een burgeroorlog - die het Baathregime op termijn waarschijnlijk niet zal kunnen 
winnen. 

Minderheden in het nauw 

Zover is het nog niet, maar het is goed na te gaan wat de mogelijke gevolgen van een val van 
het Assad-bewind kunnen zijn. In de eerste plaats zullen de minderheidsgroepen die de 
regering in meer of mindere mate steunen zwaar in de verdrukking komen. De alawieten, 
ongeveer twaalf procent van de bevolking, die op wat uitzonderingen na passieve en actieve 
steun aan de regering geven, moeten vrezen voor een bijltjesdag.  

Aangevoerd door leden van de familie el-Assad (Bashars broer Maher, commandant van de 
elite Vierde Divisie, zwager Assef Shawqat, viceminister van Defensie) zijn zij in ruime mate 
vertegenwoordigd in het leger en de veiligheidsdiensten. Berucht zijn de shabiha’s, 
grotendeels uit alawieten bestaande milities, die onder leiding van twee neven van Bashar 
betrokken zijn bij ernstige gewelddaden. De regerende elite is vastbesloten aan de macht te 
blijven. Rami Makhlouf, neef van Bashar en rijkste man van het land omschreef hun houding 
als volgt: “Syria’s ruling elite, a tight knit circle at the nexus of absolute power… will fight tot 
the end.”9  

Van zo’n regering zijn geen concessies te verwachten, ofschoon een deel van de 
Baathleiding daar mogelijk wel voor zou voelen. De Assadclan weet dat elke stap in de 
richting van de oppositie zal leiden tot nieuwe concessies, met een val van het regime als 
eindresultaat. Bronnen in Libanon stellen dat bij een verslechtering van de situatie de 
alawieten zich zullen terugtrekken in hun kernland, de bergachtige regio rond Latakia.10 Hier 



  

zouden zij, met steun van alawieten in Libanon en Turkije, een goed verdedigbare vrijstaat 
kunnen stichten. Dat deze oplossing gepaard zal gaan met ernstig bloedvergieten, lijkt voor 
de Assadclan geen rol te spelen. Evenmin lijkt de clan bezorgd over een mogelijk overslaan 
van de vijandelijkheden naar Libanon.  

De tweede bevolkingsgroep die door een val van het Baathregime in het nauw zou komen 
zijn de Syrische christenen, circa tien procent van de bevolking. De christenen, bestaande uit 
een groot aantal kerkgenootschappen, waren de natuurlijke bondgenoten van de seculiere 
Baathpartij. De eerste decennia bestonden er echter grote spanningen met het regime. Dat 
had te maken met de burgeroorlog in Libanon waar het Syrische leger de christelijke milities 
bestreed. Na de oorlog in Irak zijn alawieten en christenen nader tot elkaar gekomen uit 
angst voor de groeiende invloed van radicale soennieten, die daar aanslagen pleegden op 
christenen en sjiieten. Ruim 400.000 Iraakse christenen hebben met steun van de regering 
onderdak in Syrië gevonden.  

De vaak goed opgeleide christenen zijn vooral werkzaam in de handel, het onderwijs en de 
bureaucratie. Opvallend voor de recente nauwere samenwerking is de benoeming van de 
Grieks-orthodoxe generaal, Dawoud Rajiha, tot minister van Defensie. Daartegenover staat 
dat veel christelijke intellectuelen actief zijn in de liberale oppositie tegen el-Assad. 

Een val van het bewind zou de christelijke bevolkingsgroep in grote problemen brengen. Zij 
wonen vooral in eigen wijken in stedelijke gebieden. Duizenden christenen zijn al naar 
Libanon gevlucht. Eigen milities om hen te beschermen zijn er niet. Die zouden mogelijk uit 
Libanon kunnen komen. Een in dat land gesuggereerde oplossing, waarbij christenen in Syrië 
naar gebieden zouden kunnen trekken die aansluiten bij de christelijke regio’s in Libanon, 
lijkt nauwelijks haalbaar.  

De andere kleinere minderheidsgroepen als druzen, sjiieten en isma’ilieten steunen het 
Baathregime om ongeveer dezelfde redenen als de christenen. Het seculiere gedachtengoed 
van de Baath geeft hun een zekere mate van vrijheid, waaraan een door orthodoxe 
soennieten geleid bewind een eind kan maken. De druzen, die circa drie procent van de 
bevolking vormen, zijn vaak te vinden in lagere officiersrangen. In hun bergachtige 
woongebied (Dzebel al Druse) ten zuiden van Damascus hebben zij een vrij grote 
autonomie. Opmerkelijk is dat een van hun leiders, de in Libanon wonende Walid Djumblat, 
vrij recent de kant van de opstandelingen heeft gekozen. De Syrische druzen blijven el-Assad 
echter trouw, in ieder geval voorlopig.11 

Gevolgen voor de regio 

In een artikel in de Britse krant The Observer werd de situatie in Syrië onlangs vergeleken 
met de Spaanse burgeroorlog. De krachten van de reactie (Iran, Rusland, China) zouden de 
dictatuur van el-Assad te hulp komen om het democratiseringsproces een halt toe te 
roepen. Een mooi beeld natuurlijk, maar weinig overtuigend al was het maar omdat nog 
moet worden afgewacht of de Arabische Lente werkelijk tot meer democratie in de regio 
leidt.  

Wat wél opgaat, is dat de ontwikkelingen in het centraal in de Arabische wereld gelegen 
Syrië van groot belang zijn voor de regionale verhoudingen. Een val van het Baathregime 



  

zou bijvoorbeeld de as Iran-Syrië-Hezbollah-Hamas verbreken. De leider van de SNC, Burhan 
Ghalioun, verklaarde al in december 2011 tegenover The Wall Street Journal dat de speciale 
band tussen Syrië en Iran “abnormal” was:  

“Syria is the center of the Arab Orient. It cannot live outside its relationship with the 
Arab Peninsula, the Gulf countries, Egypt and others. There will be no special 
relationship with Iran. …Breaking the exceptional relationship means breaking the 
strategic military alliance.”  

De speciale band met Hezbollah zou eveneens verdwijnen. Wat betreft de warme relatie 
tussen Syrië en Hamas verklaarde Ghalioun dat de SNC banden onderhield met de PLO, 
waarvan Hamas geen lid is.12  

Gezien het voorgaande is het begrijpelijk dat Iran en Hezbollah de Baathregering zoveel 
mogelijk steunen. Volgens moeilijk te controleren berichten zouden medewerkers van 
Iraanse inlichtingendiensten actief zijn in Syrië. Ook zijn er meldingen van Farsi en met een 
Libanees accent sprekende militairen die het leger van el-Assad zouden bijstaan en 
bijvoorbeeld als tankbemanningen deelnemen aan gevechten. Teheran zou ook financiële 
steun geven aan de door de sancties in het nauw gekomen regering in Damascus.13 

Syrië en het Israëlisch-Palestijnse conflict 

Tijdens de eerste periode van opstand in Syrië heeft de Israëlische regering zich zorgvuldig 
van commentaar onthouden op de gebeurtenissen in het buurland, waarmee het op papier 
nog steeds in staat van oorlog verkeert. De Baathregering heeft zich in grote lijnen aan de 
wapenstilstandsverdragen gehouden, zoals die na de Jom Kippoeroorlog van 1973 tot stand 
kwamen. 

Israëlische beleidsmakers lieten doorschemeren dat zij de voorkeur geven aan het 
handhaven van de status quo. Een regime change zou mogelijk tot een door de Moslim 
Broederschap en salafisten gedomineerde regering leiden, met alle onzekerheid van dien. 
De omwenteling in Egypte is daarvan een goed voorbeeld. Een uitspraak tegen el-Assad zou 
bovendien voor de Syrische regering als ‘bewijs’ kunnen dienen dat Israël achter de rebellie 
zit.  

Dit standpunt leidde begin 2012 tot conflicten in de regering. Minister van Buitenlandse 
Zaken Lieberman eiste een veroordeling van het bloedvergieten en een oproep aan el-Assad 
om af te treden. Netanyahu wilde zich aanvankelijk niet uitspreken maar verklaarde later 
dat hij hoopte dat Syrië een democratische regering zou krijgen. Vooraanstaande mensen 
uit de inlichtingendiensten wezen er op dat de situatie belangrijke strategische voordelen 
voor Israël biedt. Zij noemen Syrië de achilleshiel van Iran. Wanneer dat land uit de as Iran-
Syrie-Hezbollah-Hamas wegvalt, zou de positie van laatste twee bewegingen sterk 
verzwakken. Israël houdt echter ook rekening met het ontstaan van een chaotische situatie 
waarin radicale krachten naar voren komen. In Libanon zou Hezbollah een staatsgreep 
kunnen plegen. Israël is verder zeer bezorgd dat Syrische wapenvoorraden, waaronder 
chemische wapens, in verkeerde handen vallen.14 

De Israëlische inlichtingenmensen hebben al wel gelijk gekregen wat betreft Hamas. Het 
vertrek van het hoofdkwartier uit Damascus begin 2012 was voor Iran aanleiding de 



  

aanzienlijke subsidie aan de beweging stop te zetten. Dit heeft geleid tot een conflict tussen 
algemeen leider Khaled Meshal en Ismael Haniye, aanvoerder in Gaza. Deze wil vooral om 
financiële redenen de banden met Iran aanhouden. Meshal heeft verklaard dat Hamas in de 
toekomst meer als politieke partij dan als strijdgroep moet functioneren.15  

Plan Annan  

Het plan van speciale VN-gezant Kofi Annan, met als voornaamste punten, een 
wapenstilstand, vrijlating van gevangenen en overleg tussen regering en oppositie, lijkt de 
enige kans om een burgeroorlog en mogelijk uiteenvallen van Syrië te voorkomen. De VN-
waarnemers kunnen waarschijnlijk slechts vaststellen dat zowel de regering als de 
opstandelingen in toenemende mate de wapenstilstand breken, met de shabiha’s en de 
salafisten als zwaarste overtreders. Het lijkt daarom zaak zo snel mogelijk een vredesmacht 
te formeren, die de strijdende partijen uit elkaar kan houden.  

Daarnaast moet Annan Moskou bewegen Bashar el-Assad onder druk te zetten om het land 
te verlaten. Tunesië heeft hem en naaste familie asiel aangeboden, maar wanneer zij gaan 
zullen zij waarschijnlijk de voorkeur geven aan Iran of Irak. De medewerking van dit laatste 
land is nodig om een eind te maken aan de terreuraanslagen van Al-Qaida en de salafisten. 
De ‘redding van Syrië’ op deze wijze zal een zeer moeizaam proces zijn, maar het alternatief 
is burgeroorlog en chaos, wellicht ook in Libanon.  

Hans Schippers is wetenschappelijk medewerker op de TU /e, waar hij het college 
Techniek, Vrede en Veiligheid  coördineert. Hij is tevens publicist over het Midden -
Oosten. 
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