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Preface 
 

 

At the moment of this writing, the semester is almost over 
and the exams are getting nearer.  Sounds like a great 
moment to stand still and look back to our past activities. 
After an absence of almost two years, we can now confirm: 
KIB is again alive and kicking! 

 

Our first activity, our debate on European Youth 
Unemployment, was a success. The debate was thought 
provoking, the attendance was in the line of expectations and 
the reception afterwards was quite fun! Two weeks later we 
cooked like hell at the 24-Urenloop. We sold more than four 
hundred cups of fresh pasta and received nothing else than 
praise of its great taste. To put things in perspective: we had 
to cut 16 kilograms of bell peppers and 10 kilograms of 
onions for our sauce! In early November Ambassador Pieter 
Leenknegt held a sobering lecture on the complexity of 
global climate policy, after which we further discussed the 
matter at our reception.  

In the last week of 
November KIB 
went to The Hague, 
to visit some of the 
major international 
justice institutions. 
The interest was 
overwhelming and 
the trip was fully 
booked in the blink 
of an eye. We 
discovered the 
Peace Palace and 
the International 
Criminal Court, 
where we also 
attended a session 
of the trial against 

the Kenyan vice-president. To conclude this interesting trip, 
we were guided through the lovely city centre of The Hague.  

 

On the 3rd of December we had our last activity of this 
semester: our first KIB-café. The concept of these KIB-Cafés 
is simple: in the cosy ambience of a small pub lounge, an 
internationally orientated speaker talks about a personal 
subject, in an open conversational atmosphere. For this first 
KIB-café, we invited Bart Kerremans, professor international 
relations and dean of the Social Sciences faculty. He spoke 
passionately of his personal attachment and experiences 
with the United States of America. It made for a very 
fascinating and successful evening, so the KIB-café will be a 
monthly returning activity in the second semester. In this 
next semester, we will also bring you more debates, lectures 
and other exciting activities on topical international affairs. 
We’ll keep you posted on our Facebook page and in our 
newsletter – be sure to subscribe if you don’t want to miss 
out anything! 

We are proud to present you now our new Global. This issue 
focuses on Syria and the Arab Spring. The conflict in Syria 
has been going on for almost three years now, over 100.000 
Syrians, largely civilians, have been killed. Of Syria’s 22.4 
million population, over 2 million have fled the country and 
another 5 million Syrians have been displaced inside the 
country. This means that nearly one-third of the country has 
been displaced by the war. Pieter Stockmans, former editor-
in-chief of Globaal and now working for Amnesty 
International, wrote about the refugee crisis from his 
personal experiences. And despite all those gruelling 
numbers of tragedies, the international community fails to 
act, as you can read in the article on the UN and the Syrian 
conflict. Beside all this, we also offer some other articles that 
put this whole story in a broader context. 

The Syrian conflict is a highly complex story, a subject 
written much about, but we try to give you more in-depth 
and diverse views on the matter. Feel free to share your 
opinion on our website.  

 

Johan Van den Brande, president of KIB  
Wout Robijns, editor-in-chief

Debate on European Youth Unemployment 

Prof. Bart Kerremans @ KIB-café 

KIB @ 24 urenloop 
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De Syrische tragedie en het Europese 
geweten 

Pieter Stockmans 

Stel, je bent afkomstig uit Syrië en 
studeert al vijf jaar geneeskunde aan de 
KU Leuven. Vanuit Leuven zag je de 
oorlog aan je moeders voordeur in 
Saraqeb in het noorden van Syrië 
belanden. Sinds je in juli 2012 zelf het 
vluchtelingenstatuut kreeg, probeer je 
haar naar België te halen. De Belgische 
autoriteiten vertelden je dat je moeder 
naar de ambassade in Amman moet. ‘Ik 
leef nog liever onder de bommen in 
Syrië. De Jordaniërs brengen Syriërs 
naar het vluchtelingenkamp’, riep ze 
door de telefoon.  

JORDANIË 
De bevolking van Zatari Camp bij 
Mafraq, dat vluchtelingenkamp van VN-
Vluchtelingenorganisatie UNHCR, 
vertienvoudigde sinds je moeder haar 
verontwaardiging uitriep. Vandaag 
wonen er 110.453 geregistreerde 
Syrische vluchtelingen in tenten en 
prefab structuren. Op amper een jaar 
tijd groeide het kamp uit tot de vierde 

grootste “stad” van Jordanië. De 
levensomstandigheden zijn er hard. 
Maar er is tenminste organisatie.  

Cake en bidrituelen 
Ooit was het anders. De eerste Syrische 
vluchtelingen zie ik per tientallen en 
niet per tienduizenden Mafraq 
binnenkomen. Het terrein van het 
Zatari Camp is op dat moment 
(december 2011) nog een barre leegte. 
Welgeteld vijf tenten staan er. Samen 
met het Islamitisch Centrum helpt de 
lokale sjeik Abu Abdullah de 
vluchtelingen aan een goedkoop, 
meestal armoedig huisje op de private 
huurmarkt.  

Ik ben eregast tijdens een islamitische 
les voor een 50-tal Syrische mannen en 
jongens, kinderen, uit de stad Homs. De 
imam van dienst is zelf Syriër. Hij werd 
politiek vluchteling in de jaren '80 en 
verblijft sindsdien in Jordanië. Tijdens 
de islamitische les leert de imam de 
vluchtelingen religieuze regels. Er 
worden boekjes uitgedeeld met uitleg 

over de bidrituelen. Echte 
psychologische ondersteuning krijgen 
de vluchtelingen van deze geestelijken 
niet.  

Sjeik Abu Abdullah bracht ook cake en 
frisdrank mee. Ook wij mogen 
meesmullen, maar dan wel volgens de 
regels. De imam is bijzonder 
opmerkzaam als hij me helemaal 
achteraan de kamer met mijn 
linkerhand ziet drinken. Zo leer ik 
tenminste wat deze geestelijken 
belangrijk vinden om aan Syrische 
vluchtelingen te leren.  

Eén van de mannen nodigt me uit in zijn 
huurhuis in Mafraq, het grensstadje in 
het noorden van Jordanië op een 20-tal 
kilometer van de Syrische grens, vlakbij 
de huidige locatie van het Zatari Camp. 
Het is een armoedig huisje dat hij voor 
170 dollar per maand huurt. Zijn 
zoontje volgt de islamitische les van de 
sjeik en gaat niet naar de gewone 
school. De sjeik organiseert een lunch 
voor de Syrische vluchtelingen in één 
van de huizen. Wanneer de Jordaanse 

© Xander Stockmans 
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islamisten samen eten met de Syrische 
vluchtelingen uit Homs ontspint er zich 
een interessant gesprek.  

‘De alawieten van het Syrische regime 
begonnen met de steun van Iran en 
Hezbollah een oorlog tegen de 
soennieten’, zegt de sjeik. Hij toont een 
YouTube-filmpje waarin de Syrische 
revolutie wordt voorgesteld als een 
religieuze strijd. ‘De soennieten zullen 
overwinnen over de ongelovige sjiieten 
en alawieten’, klink het. ‘In Syrië 
hebben we geen religieus extremisme, 
tenzij het salafisme van de 
extremistische soennieten dat door het 
regime zelf gecreëerd is om te kunnen 
zeggen dat ze extremisten bestrijden’, 
werpt een Syrische vluchteling 
voorzichtig tegen. 

De sjeik is meerdere hulporganisaties 
in één: huisvesting voorziet hij door 
financieel en materieel bij te springen 
door de huurprijs te betalen en 
hulpgoederen zoals dekens en kachels 
te voorzien; onderwijs door de 
vluchtelingen in ruil voor de 
hulpgoederen te laten deelnemen aan 
islamitische lessen; gezondheidszorg 
door nu en dan eens als een tovenaar 
een Koranvers te prevelen om zieke 
vluchtelingen te genezen. Zelfs voor het 
levensgeluk van de vluchtelingen kan 
hij instaan: hij gaat bij vluchtelingen 
langs om huwelijkscontracten af te 
sluiten volgens de islamitische regels.  

Missionarismoed 
Om de haverklap krijgt de sjeik 
telefoontjes waarbij hem 
tienduizenden euro’s aan donaties 
wordt toegezegd. Daarmee koopt hij 
hulpgoederen en die verdeelt hij onder 
de Syrische vluchtelingen. Aan de hulp 
zijn ideeën verbonden. In een wagen 
volgestouwd met goederen die hij in 
zijn garage opslaat – matrassen, 
kussens, dekens, voedsel, gasvuurtjes,... 
– en een hart vol missionarismoed trekt 
hij van vluchtelingenfamilie naar 
vluchtelingenfamilie. 

De donaties zijn afkomstig van rijke 
Jordaniërs, Golf Arabieren of Syriërs in 
Jordanië. De ideeën komen vooral uit 
de Golflanden. Met de donaties kan de 
sjeik dus meteen ook het geloof 
verspreiden. Met dienstbetoon van huis 
tot huis, vooral in arme en 
verwaarloosde wijken, zet de sjeik de 
aloude islamistische traditie voort. De 
sjeik lijkt wel op verkiezingscampagne. 
Want als deze vluchtelingen ooit naar 
Syrië terugkeren, zullen zij bij 
verkiezingen misschien wel stemmen 

voor de Syrische ideologische 
bondgenoten van deze islamistische 
sjeik.  

Qasem Mahameed, een activist uit het 
Syrische Deraa die vanuit Mafraq 
informatie over de opstand in zijn stad 
verspreidt, was zelf één maand 
vrijwilliger bij het Islamic Center in 
Mafraq. Maar hij heeft er geen goed 
woord meer voor over: ‘Ze werken voor 
hun eigen belangen. Het zijn Jordaniërs 
die schenkingen gebruiken als middel 
om hun ideologie bij de Syrische 
vluchtelingen te verspreiden. Ze 
hebben geen enkel mandaat om 
politieke ideeën te koppelen aan die 
schenkingen. Maar de Jordaanse 
islamisten verwachten in Syrië 
binnenkort een nieuwe islamistische 
partij en ze zijn nu al bezig om leden te 
werven.’  

Hussein, een man uit Deraa, krijgt een 
bezoekje van de sjeik. ‘Ik voel me niet 
gemakkelijk bij wat deze mensen ons 
vertellen, maar als ze me willen helpen 
dan zal ik die hulp niet weigeren’, zegt 
hij na het vertrek van de sjeik. ‘Wij 
weigeren iedere religieuze beschrijving 
van onze revolutie. Dat het een oorlog 
is tussen sjiieten en soennieten klopt 
niet. We vechten allemaal samen tegen 
een onderdrukkend regime.’ De oorlog 
is wel ontaard in een religieus-
sektarische strijd tussen soennieten en 
sjiieten omdat mensen als sjeik Abu 
Abdallah ook in Syrië het meeste geld 
uit het buitenland kregen en de sterkste 
gewapende oppositiegroepen werden.  

Na zijn lange werkdag eet ik humus en 
falafel met de sjeik. Hij is een 
vriendelijke, grappige en gedreven 
jongeman, zit vol positieve levenslust 

en gelooft in wat hij doet. Het is moeilijk 
te geloven dat hij deel is van een 
strategie van landen als Saoedi-Arabië 
om de soennitische islam en zijn 
politieke invloed te verspreiden en zo 
een religieuze invulling te geven aan de 
Syrische revolutie. Maar dat is wel wat 
hier gebeurt.  

Een persoonlijk gesprek ontspint zich. 
‘Ik stopte met studeren na mijn 
middelbare school. Ik studeerde nog 
heel even hotelmanagement, maar ging 
al snel werken in hotels. Ik wilde 
ingenieur studeren in Rusland, maar 
mocht niet van mijn vader. Hij vreesde 
dat ik verder van het rechte pad zou 
afdwalen. In die tijd dronk ik veel 
alcohol, ik rookte, ik leefde slecht. Na 
een tijdje besefte ik dat ik niet gelukkig 
was. Ik besefte dat ik ver van God was. 
Ik vond geluk in de islam. Na tranen van 
spijt voelde ik plots innerlijke rust en 
geluk. En zo werd ik rechtschapen’, 
vertelt hij.  

‘Een tweede Irak is een ramp voor 
Jordanië’ 
Hij bekijkt de lijst met namen van 
Syrische vluchtelingen die hij kreeg van 
het Islamic Center, de grote 
islamitische NGO die hulp biedt aan 
armen en scholen beheert. Abu 
Abdallah heeft zijn eigen netwerk van 
gulle schenkers voor de vluchtelingen 
en is geen vaste medewerker of 
vrijwilliger van het Islamic Center, 
maar coördineert wel met hen. Salah 
Qazan van het Islamic Center ontvangt 
me. Tijdens ons gesprek komen 
verschillende telefoons binnen van 
gulle schenkers. Salah coördineert de 
hele hulpoperatie.  

© Xander Stockmans 
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‘Onze organisatie ontvangt steun van 
de Amerikaanse 
ontwikkelingssamenwerking, van het 
Amerikaanse volk’, benadrukt hij een 
beetje cynisch als hij wijst naar het 
onderschrift onder USAID. ‘We komen 
veel middelen te kort, vooral voor het 
onderwijs van de kinderen van de 
vluchtelingen.’ 

Volgens Fawza Shdeefat, directrice van 
de Jordanian Society for Orphans and 
Widows, een lokale 
vrouwenorganisatie die nu ook de 
Syrische vluchtelingen helpt, verkopen 
de islamisten hun ideeën aan de 
vluchtelingen. ‘Zij preken op de 
vluchtelingen, wij luisteren naar de 
vluchtelingen’, zegt ze. In het kantoor 
van haar organisatie komen Syrische 
vluchtelingen kledij uitkiezen. 
Jordaanse burgers schenken oude 
kledingstukken aan vrijwilligers die in 
de hoofdstad Amman van huis tot huis 
gaan.  

‘We weten niet wat de toekomst 
brengt’, zegt Fawza. ‘We weten ook niet 
wat na Bashar Assad komt. Ik vrees dat 
Syrië een tweede Irak wordt. En dat is 
een ramp voor Jordanië. Wij helpen nog 
steeds Iraakse vluchtelingen en nu 
komen de Syriërs erbij.’ Maar Fawza 
weigert lijdzaam toe te kijken op die 
nieuwe vluchtelingenstroom naar 
Jordanië. Maandenlang moest ze 
wachten tot internationale 
hulporganisaties in actie gaan 
schoten. ‘Zolang anderen geen 
hulp bieden, zijn deze 
vluchtelingen een makkelijke 
prooi voor de islamisten’, zegt 
ze. 

Haar organisatie en de 
islamisten waren lange tijd de 
enigen die de vluchtelingen 
hielpen. Voor juli 2012 was er 
geen internationale 
omkadering voor de 
vluchtelingen. Daardoor 
waren ze kwetsbaar, niet 

enkel voor ideologische 
manipulatie, maar ook voor 
economische uitbuiting. Even 
later zie ik een groep 
vluchtelingen in een 
olijfboomgaard. Ze verdienen 7 
dinar per dag. Het normale loon 
is 15 dinar per dag. De 
Jordaanse landeigenaar 
gebruikt hen als goedkope 
werkkrachten.  

LIBANON 
Begrijpelijk dat jouw moeder niet in 
deze situatie wil terecht komen. Je wil 
haar naar Leuven halen, maar ze moet 
in oorlogsgebied blijven. Tijdens je 
examenperiode begint het leger 
Saraqeb te bombarderen. Je doet geen 
oog dicht. Van familie hoor je dat de 
bendes van het regime al in de buurt 
van je moeders huis kwamen. Na een 
paar dagen belt je moeder je op. Vanuit 
Libanon! Als ze je op voorhand had 
gezegd dat ze naar dat land zou gaan, 
had je het niet kunnen verdragen. De 
weg naar Beiroet is tegenwoordig 
kiezen tussen de pest en cholera: via 
Homs riskeer je bombardementen of 
gevechten, via de woestijn tref je 
milities. 

Twee weken na haar visumaanvraag in 
de Belgische ambassade in Beiroet lees 
je op de website van de Dienst 
Vreemdelingenzaken (DVZ): 
‘geweigerd’. Maar in Libanon kan je 
moeder niet blijven. De situatie voor 
Syrische vluchtelingen is er nog erger 
dan in Jordanië.  

Krottenwijken 
Ik bezoek vluchtelingenfamilies in de 
krottenwijken van de noord-Libanese 
stad Tripoli. De huisjes zijn niet meer 
dan wat bakstenen met een tinnen dak. 
‘Ik denk veel aan mijn familie. ’s Nachts 
droom ik zelfs van hen. Ze zijn nog in 
Banyas. We woonden allemaal samen 
in een huis met de ouders van mijn 

man’, zegt Meryem. ‘We kwamen 
zonder geld. Mijn broer was al drie jaar 
in Libanon en hij zocht de goedkoopste 
optie voor onze huisvesting: dit huisje 
in al-Mina. We betalen er nog €200 
huur voor.’ Meryems echtgenoot werkt 
in een fabriek en verdient €250 per 
maand, amper voldoende voor de huur 
en de kosten van de kinderen. Melk en 
luiers voor de kinderen kosten hen nog 
eens €100. Als de kinderen ziek zijn, 
moeten ze geneesmiddelen kopen.  

Volgens Abu Tarek, de Syrische 
coördinator voor de vluchtelingen in 
Tripoli, kunnen deze mensen op elk 
moment uit dit krot worden gezet. Hij 
ontvangt financiële giften van 
particulieren of Syrische zakenmannen 
en verdeelt die onder de 
vluchtelingenfamilies. Zelf vluchtte hij 
samen met zijn vrouw en zes kinderen 
uit Hama naar Tripoli. ‘Na een maand in 
Tripoli gingen we terug naar Hama, 
maar we vonden alle scholen gesloten 
of omgevormd tot militaire basissen. 
We moesten terug naar Tripoli. 
Ondanks alle miserie is mijn enige doel: 
de scholing en de toekomst van mijn 
kinderen’, zegt hij.  

Elders in Tripoli zit de oorlog de 
vluchtelingen zelfs op de hielen. Overal 
op de stukgeschoten muren in de wijk 
Tabbaneh pronken portretten van anti-
Syrische politieke leiders. In deze 
explosieve wijken komen Syrische 
vluchtelingen terecht die het geweld in 
Syrië ontvluchtten. Ik ontmoet sjeik 
Ayman, een lokale geestelijke die 
Syrische vluchtelingen helpt. Hij neemt 
me mee de armere buurten van 
Tabbaneh in.  

Straatoorlogen 
In een armoedig kamertje op het eind 
van een donkere steeg vinden we 
Muhammad Ali al-Ahmad en zijn 
familie van elf. Ze kwamen totaal 
ontredderd en met niets anders dan 
wat kleren uit Homs in Tripoli terecht. 

‘Toen de eerste Syrische 
vluchtelingen hier begonnen 
aan te komen, was er veel 
angst om hen te helpen. Angst 
voor de Syrische geheime 
diensten en Hezbollah. Maar 
nu geven mensen hen gratis 
groenten en fruit, en helpen 
we hen aan onderdak. Ik 
bezoek hen, deel matrassen 
en dekens uit en help nieuwe 
vluchtelingen een kamer te 
vinden’, zegt sjeik Ayman.  

© Xander Stockmans 

© Pieter Stockmans 
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‘Ik stel me in hun plaats. Ik ben ook 
altijd een felle tegenstander van het 
Syrische regime geweest. Tijdens de 
Syrische bezetting van Libanon was 
onze wijk heel actief in het verzet. Wat 
het Syrische regime nu aanricht in zijn 
eigen steden hebben ze in de jaren '80 
en '90 ook hier in Tabbaneh 
aangericht’, zegt hij. In Tabbaneh 
wonen enkel soennieten die een diepe 
haat koesteren voor het Syrische 
regime. Aan de overkant van de straat 
in de wijk Jabal Mohsen wonen enkel 
alawieten die het Syrische regime 
steunen. Met de regelmaat van de klok 
breken hier straatoorlogen uit.  

In Zuid-Beiroet, de bakermat van 
Hezbollah, bezoek ik sjiitische pro-
Assad vluchtelingen. Overal duiken 
vlaggen en posters van Hezbollah en de 
Syrische president Bashar Assad op. 
Nour en Hasna, moeder en dochter uit 
Homs, zijn op de vlucht voor het geweld 
en vonden hier onderdak en 
bescherming. Hun gastvrijheid en 
eeuwige glimlach zijn amper te rijmen 
met hun oorlogsverhalen. ‘Nee, wij zijn 
niet gevlucht voor het Syrische leger, 
wij zijn gevlucht voor de terroristen. 
Het Syrische leger beschermt ons. Elke 
dag worden granaten en raketten 
afgevuurd, en schieten sluipschutters 
mensen dood’, zegt Nour. Ze verdedigt 
het leger dat haar huis bombardeerde. 

Net over de grens 
In de dorpjes van het bergachtige 
Noord-Libanon leven Syrische 
vluchtelingenfamilies in leegstaande 
schoolgebouwen. Ze zijn vooral 
afkomstig uit Syrische dorpen dichtbij 
de Libanese grens. Abu Mohammed uit 
Tel Kallakh leeft met zijn gezin als 
vluchteling in een grote, kille zaal van 
een schooltje in Wadi Khaled. ‘Elke dag 
is een strijd, maar de Syrische regering 
heeft ons geleerd vol te houden, in 
plaats van te denken aan geluk en 
vrijheid. Als het regime valt, komt er 
hopelijk een beter leven voor mijn 
kinderen. Voor mij is het te laat, ik ben 
te oud. Elke dag bid ik dat we kunnen 
terugkeren naar Syrië en dat ik één dag 
vrijheid kan beleven zonder het regime. 
Dan kan ik gerust sterven’, zegt Abu 
Mohammed. Hij zag altijd Iraakse 
vluchtelingen in Syrië, maar had nooit 
gedacht dat hij zelf vluchteling zou 
worden. 

Hij vervloekt “duivel” Iran, steekt zijn 
bewondering voor Saddam Hoessein 
niet onder stoelen of banken en 
benadrukt zijn soennitische identiteit. 
Toch verduidelijkt hij: ‘Ik heb veel 

christelijke, en zelfs alawietische 
vrienden. Met die mensen heb ik geen 
problemen, wel met de politici die de 
mensen tegen elkaar opzetten.’  

Zijn dochtertjes Hajar (6) en Afraz (12) 
gaan niet regelmatig naar school. ‘De 
andere kinderen pesten me. Ik mis mijn 
beste vriendin Rama. De laatste keer 
dat ik haar zag was in juni vorig jaar, 
toen het leger begon te schieten en er 
zelfs geen vogel meer kon vliegen’, zegt 
Afraz. Hajar moet naar een 
gespecialiseerde dokter voor een 
diagnose over haar groeistoornissen. 
‘UNHCR zei dat ik naar het ziekenhuis 
moest gaan, maar daar konden ze me 
niet helpen’, zegt haar vader. Het is ijzig 
koud binnen. Moeder Um Mahmoud 
giet nieuwe mazout in het kacheltje.  

Abu Mohammed toont een document 
dat hij net van de gemeente Wadi 
Khaled kreeg. Het is geen 
verblijfsvergunning en geeft dus geen 
bewegingsvrijheid. Ze kunnen het 
gebruiken om hulp te vragen. De 
islamitische hulporganisatie Bashaer 
komt aan. Ze hebben lijsten met de 
namen van de vluchtelingenfamilies. 
Met de mensen van Bashaer ga ik naar 
andere huizen waar Syrische 
vluchtelingen onderdak hebben 
gevonden. Eén van de huizen behoort 
toe aan de Libanese bouwpromotor 
Amer Ali Mohamed. Ik zie er 
verschillende families in wat eerder 
lijkt op een bouwwerf dan op een huis. 
Later vertelt Abu Mohamed ons: ‘Die 
man is niet eerlijk. Hij laat de Syriërs 
die hij onderdak geeft, voor zijn 
bouwprojecten werken aan een laag 
loon.’  

We zien de mobiele kliniek aankomen. 
Abu Mohammed gaat in de rij staan. Hij 
heeft last van een lage bloeddruk, maar 
heeft er niet de juiste geneesmiddelen 
voor. Plots zien we jongens en mannen 
met kartonnen dozen het schooltje 
binnenkomen. Vandaag deelt de 
internationale hulporganisatie Islamic 
Relief voedselpakketten uit.  

TURKIJE 
Jouw moeder ziet ook Libanon niet 
zitten. Ze was nu al in twee buurlanden, 
maar ze weigert een vluchteling te 
worden. Ze wil enkel veiligheid, bij jou 
in Leuven. Maar dat kan niet, volgens de 
Dienst Vreemdelingenzaken. Ze woont 
vandaag gewoon, nog steeds, in 
oorlogsgebied, in het meest geteisterde 
deel van Syrië. Elke dag denk je aan 
haar en je krijgt amper iets binnen als 
je ’s middags in het 
studentenrestaurant Alma gaat eten. Je 
ontmoet er Elias, een Syrische Belg die 
al 23 jaar in Leuven woont en als 
medewerker van Alma een bekend 
gezicht is voor de Leuvense studenten.  

Toen in Aleppo de hel losbarstte, vatte 
hij het plan op om zijn zus Fatima naar 
Leuven te halen. Omdat de ambassade 
in Damascus al gesloten was, vertrok 
Fatima met alle documenten naar de 
Turkse hoofdstad Ankara. De 
dossierbehandelaar liet weten dat het 
dossier perfect in orde was. Ze zou haar 
visum krijgen, net zoals die andere 
keren toen ze Elias in België bezocht. 
Na twee maanden wachten, las hij op de 
site van de DVZ: ‘geweigerd’.  

© Pieter Stockmans 
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Turkije verwelkomde een half miljoen 
vluchtelingen, in Libanon wonen nu 
een miljoen Syriërs. Beide landen 
zullen steeds meer in het Syrische 
conflict worden gezogen als Europa 
niet meer Syrische vluchtelingen 
toelaat. Versoepel daarom de 
visumvereisten voor vluchtende 
Syriërs: dat was de boodschap van de 
International Crisis Group (ICG) en de 
VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. 
Onze verantwoordelijke ministers 
wijzen deze humanitaire en politieke 
verantwoordelijkheid van de hand 
omdat België de Europese visumregels 
niet kan aanpassen.  

In plaats van genereus reageren we 
krampachtig op de grootste 
vluchtelingencrisis van de laatste 
decennia: de Belgische ambassades in 
de buurlanden van Syrië moeten 
dossiers van Syriërs immers naar de 
DVZ in Brussel sturen voor een 
individueel onderzoek, omdat ‘de 
situatie doet vermoeden dat Syriërs de 
gewone visumprocedures gebruiken 
om in België te blijven en asiel te 
vragen’.  

Maar de vluchtelingen hebben weinig 
andere opties, en dat leidt tot absurde 
situaties: zo vroeg de DVZ aan de 
Syrische activist Yahia Hakoum een 
geldig paspoort te halen in Syrië, bij het 
regime dat hem vervolgt, om zijn 
aanvraag voor een studentenvisum te 
staven. De Belgische ambassade liet de 
DVZ weten dat hij die documenten niet 
kon bemachtigen, maar de DVZ hield 
het been stijf.  

GRIEKENLAND 
Het totale gebrek aan wettelijke 
vluchtwegen uit Syrië duwt Syrische 
vluchtelingen in de handen van 
mensensmokkelaars. Misschien kan je 
moeder met mensensmokkelaars naar 

België komen? 
Maar Ahmed 
Asaad, die de 

verschrikkelijke 
reis ondernam, 
zou het haar 
afraden. ‘Als ik 
had geweten wat 
er me allemaal 
zou overkomen, 
was ik nooit 
gevlucht’, zegt hij 
in zijn opvanghuis 
van het OCMW in 
Maarkedal. 

Ahmed is één van de pioniers van de 
revolutie in Saraqeb. Jaren geleden 
kreeg Ahmed al eens een visum voor 
Slowakije, maar deze keer bleven de 
poorten van Europa gesloten: de 
Slowaken vermoedden dat hij als 
vluchteling in Europa wilde blijven. Op 
18 april 2012 legde Ahmed zijn lot in de 
handen van smokkelaars. In Istanbul 
kwam hij terecht bij een Syrische 
smokkelaar die in Griekenland wordt 
gezocht en nu vanuit Turkije opereert.  

Aan de Evros-rivier, de grens tussen 
Turkije en Griekenland die hij samen 
met vijf anderen in een rubberbootje 
voor drie moest oversteken, keek 
Ahmed de dood in de ogen. In een vlaag 
van onbezonnenheid sprong hij in de 
rivier en trok het bootje tot de andere 
oever. Eindelijk de grens van de 
waardigheid bereikt, dacht Ahmed. 
Maar tot zijn grote verbazing kreeg hij 
een koude douche. ‘De Griekse politie 
sloeg me op mijn been, pakte me bij 
mijn nek en gooide me als een beest in 
een kooi. Ik riep tegen de agent: “Ik ben 
gevlucht uit Syrië, voor het regime.” De 
agent duwde me weg en riep: “You are 
illegal in Greece”. Ik twijfelde of ik wel 
in Europa was.’ 

Dezelfde avond zette de lokale politie 
hem met een uitwijzingsbevel op een 
bus naar Athene, waar hij de ferry naar 
Kreta nam. Daar stelden Syriërs hem 
voor om naar West-Europa te gaan. 
Voor €4500 kreeg hij een valse 
identiteitskaart van een Oost-Europees 
land. ‘Als Slowakije me in september 
2011 had toegelaten, waren de 
smokkelaars geen €7000 en ik geen 
vele trauma’s rijker geweest. Waarom 
bestrijden overheden de 
smokkelnetwerken niet door 
makkelijker visa toe te kennen?’  

In Brussel vroeg Ahmed asiel aan. Na 
meer dan een jaar wachten, in het 
opvanghuis in het afgelegen dorpje 
Maarkedal, kreeg hij een subsidiair 

beschermingsstatuut. Ahmeds statuut 
gaf hem lange tijd niet het recht zijn 
vrouw en kindje te laten overkomen. 
Sommige Syriërs in zijn situatie laten 
hun familie daarom smokkelaars 
betalen om met vluchtelingenbootjes 
naar Europa te komen. Op 11 oktober 
2013 kapseisde en zonk zo’n 
vluchtelingenboot in de Middellandse 
Zee op de grens tussen Libische en 
Italiaanse wateren. De boot zat 
stampvol Syriërs uit oorlogsgebied. 30 
onder hen verdronken.  

LIBIË/EGYPTE- LAMPEDUSA 
De vluchtroute Syrië-Libië/Egypte-
Lampedusa is misschien een optie voor 
je moeder. Maar dan moet ze wel de 
risico’s durven nemen die Azmi 
Daaboul nam. En de daarmee gepaard 
gaande trauma’s en vernedering. Azmi 
is een Syrische vluchteling uit Latakia, 
in het noorden van Syrië op amper 130 
kilometer van Saraqeb, waar je moeder 
woont.  

Na een echte odyssee verblijft hij in een 
opvangcentrum in Brussel. Hij vluchtte 
van Latakia naar Libië omdat hij in dat 
land geboren is. In Libië hoopte hij 
daarom een verblijfsvergunning te 
kunnen krijgen. Het lukte niet omdat 
zijn vrouw als Palestijns vluchteling uit 
Syrië niet erkend wordt in Libië. Ze 
moesten met mensensmokkelaars de 
lange weg van Latakia tot het Libische 
Tripoli (niet te verwarren met de 
gelijknamige Libanese stad) afleggen. 

Ze bleven een tijd illegaal in Libië. In de 
Belgische ambassade vroegen ze een 
visum. Azmi’s broer Azzam was op dat 
moment immers al erkend vluchteling 
in België. Maar Azmi’s visumaanvraag 
werd zoals verwacht geweigerd. 
Ondertussen was zijn vrouw zwanger, 
maar omwille van haar Palestijnse 
vluchtelingenstatus kon ze niet in 
Libische ziekenhuizen terecht. Ze 
moesten voor de zoveelste keer 
vluchten, naar Egypte deze keer.  

Als Syrische vluchtelingen kregen ze 
een tijdelijk verblijfsstatuut dankzij het 
beleid van de toenmalige Egyptische 
president Mohammed Morsi. Zijn 
Moslimbroeders steunen immers de 
Syrische opstand. Maar het lot keerde 
zich weer tegen Azmi en zijn vrouw. 
Het Egyptische leger kwam na een 
staatsgreep opnieuw aan de macht en 
begon Syrische vluchtelingen te 
vervolgen. Tijdelijke 
verblijfsvergunningen voor Syrische 
vluchtelingen werden niet meer 

© Pieter Stockmans 
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hernieuwd. Velen werden al 
gearresteerd en opgesloten in 
gevangenissen, in onmenselijke 
omstandigheden. Sommigen werden 
zelfs terug gestuurd naar Syrië, een 
flagrante schending van het 
internationaal vluchtelingenrecht. 

Syrische vluchtelingen begonnen 
massaal Egypte te verlaten. 3000 van 
de 4600 Syrische vluchtelingen die in 
2013 (tot augustus) Italië probeerden 
te bereiken vanuit Egypte, deden dat in 
augustus alleen. Ter vergelijking: in 
heel 2012, onder de vorige president, 
probeerden slechts 400 Syrische 
vluchtelingen dat. 

Ook Azmi en zijn vrouw werden 
“illegaal” en moeten wéér vluchten. 
Omdat er geen mogelijkheid is om dat 
legaal te doen, zocht Azmi smokkelaars 
in Alexandrië om met de boot naar 

Sicilië te gaan. Zijn vrouw en 
pasgeboren kindje konden niet mee. De 
reis zou te gevaarlijk zijn. Azmi nam 
een verschrikkelijke, maar wijze 
beslissing. De Egyptische kustwacht 
opende immers al eens het vuur op 
Syrische vluchtelingen die met 
smokkelaars in Italië probeerden te 
geraken.  

Uiteindelijk dobberde Azmi 6 dagen 
rond op zee in een smokkelboot met 44 
andere vluchtelingen. De Italiaanse 
kustwacht bracht hen naar Syracuse op 
Sicilië en dwong de vluchtelingen met 
geweld en elektroshocks om hun 
vingerafdrukken te geven. Voor de 
zoveelste keer werd hij het slachtoffer 
van staatsgeweld, deze keer in Europa. 
Uiteindelijk werd hij vrijgelaten en nam 
hij de trein genomen naar Napoli, 

Milaan en Brussel, waar hij asiel 
aanvroeg. 

Hoe zal je moeder ooit veiligheid 
vinden? Zou je haar de “illegale” 
vluchtroutes laten nemen, met het 
risico dat je haar nooit meer zal terug 
zien? Wat zou je dan vinden van deze 
beleidstekst van de Europese Unie? Het 
parlement en de raad zouden beslissen 
om de grenscontroles nog verder op te 
drijven: ‘The purpose of border 
surveillance is to prevent unauthorised 
border crossings, to counter cross-
border criminality and to apprehend or 
take other measures against those 
persons who have crossed the border 
in an irregular manner. Border 
surveillance should be effective in 
preventing and discouraging persons 
from circumventing the checks at 

border crossing points.’1 

Pieter Stockmans is freelance journalist. Hij reist door Noord-
Afrika en het Midden-Oosten, op zoek naar de verwachtingen 
en angsten van de mensen achter de revoluties. Hij publiceert 
regelmatig in MO* Magazine. Zijn weblog kan je hier vinden: 

www.mo.be/wereldblog/tussen-vrijheid-en-geluk  

Informatie van UNHCR: 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/syria.php  

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php  

Meer informatie over de aantallen: 
http://greenmediabox.eu/syrianrefugees/ 

  

                                                                    
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0197:FIN:EN:PDF  

© Pieter Stockmans 
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In recent months, the number of Syrian refugees has been growing dramatically. In the first five 
months of 2013 alone, over a million Syrians fled their country. More than half of the registered 
refugees are children. If current trends persist, it can be expected that over 3 million Syrians would 
have left their country by the end of 2013.  
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Syria and the hope for a state of nature 
Tim Christiaens 

“Civilization has made man, if not always more bloodthirsty, at least  
more viciously, more horribly bloodthirsty.” - F. Dostoevsky 

The Syrian conflict has reached a 
seemingly insurmountable gridlock. 
The UN estimates of last June state that 
around 100,000 people had died and 
around 2 million have fled the country 
and are now being forgotten in refugee 
camps. As the civil war continues and 
numerous lives have been lost, the 
West remains rather silent. There is not 
a lot of enthusiasm to intervene in the 
conflict and when Western states 
decide something, they do it in a rather 
clumsy way. We all remember how the 
agreement concerning chemical 
weapons came about. It is remarkable 
how one of the most powerful men in 
the world, US Secretary of State John 
Kerry, could only find an agreement 
with Russia and the Syrian government 
after an unintended slip of the tongue. 
However, as we know from Sigmund 
Freud, a slip of the tongue is never 
innocent. It is a symptom of the return 
of some repressed unconscious 
content. If we want to investigate the 
Western unconscious we should first 
examine the context of the Syrian 
conflict. Afterwards we will relate this 
to a shift in Western political thinking, 
personified by Thomas Hobbes, and 
lastly we will explain the Western 
strategic blunders. Something about 
the Syrian conflict disrupts Western 
political thought and makes it act in 
mysterious ways. 

1. Syria, a whole lot of nations 
under God 
Even if Syria is a single nation-state, it 
is misleading to see it as a homogenous 
entity. The country’s population is a 
mixture of all kinds of races, religions 
and ethnicities. The majority of people 
have the Syrian Arab ethnicity (around 
75%) and the Sunni religion (between 
50 and 60%). There are however also 
large minorities of Kurds (around 
10%), Shia, mostly Alewites (13%), 
Christians (around 10%), etc. As a 
result, it is a dangerous business to talk 
about ‘the Syrian’ or ‘Syria as a single 
nation’. 
The president, Bashar Al-Assad, is 
himself a member of the Alewi 
minority. He, and his father and 

predecessor, Hafiz Al-Assad, rose to 
popularity by pacifying internal 
conflicts between groups. Practically all 
high official functions are in the hands 
of Alewites and mostly even of family 
members of the president. They have 
solidified an equilibrium of forces 
where their own position is crucial. 
When the Assads disappear, the entire 
construction falls apart and the country 
is left without any governing institution 
at all. Beheading the king means 
beheading all political and executive 
functions. Ethnic and religious conflict 
would follow in this power vacuum and 
a lot of minorities would become 
victims of violence from the majority 
population. This means that the 
position of the president in Syria (but 
also for other Middle-Eastern 
countries) is a paradoxical one. On the 
one hand, he is a mediator bringing 
balance to very different groups, but, 
on the other hand, he is himself part of 
the power constellation he should 
manage. 

2. Hobbes’s war against war 
To see why Western states feel so 
threatened by the Syrian power 
constellation, we should turn toward 
one of the origins of Western political 
thinking, namely Thomas Hobbes. He 
was a British philosopher during the 
17th century particularly famous for 
his quotes about ‘the war of all against 
all’ and for being the inspiration for the 
eponymous character in Calvin & 
Hobbes. It is his philosophy of the state 
of nature that has shaped Western 
thought. 
Before the advent of the sovereign 
state, life was ‘solitary, poor, brutish, 
nasty and short’. In the original state of 
nature there is a constant war going on 
between people trying to procure their 
goods and their lives, because everyone 
has the freedom to act however he 
pleases. The only boundaries to 
someone’s actions are the reactions of 
others. I can rape, kill and pillage as 
long as there is no one stopping me. In 
contrast to what we might believe, 
Hobbes claims there would not be an 
actual outright war. Instead we would 

remain on the brink of war without 
ever starting it. I do not know how 
strong my possible opponents will be 
nor can I avoid the chance of 
misfortune striking me at a bad 
moment. If I act rationally in my own 
self-interest, then I will just scare off 
my opponents. The similarity to Cold 
War tactics is striking. As a result the 
state of nature is not a permanent state 
of war, but a permanent threat of war. 
The underlying reason for this situation 
is the relative equality of people. Some 
are stronger, but others are smarter 
and still others are more lenient. The 
differences level each other out and 
everyone is more or less equal in 
strength. If some people would be 
obviously stronger than others, peace 
would be achieved immediately. They 
would simply conquer and enslave all 
opponents and the threat of war would 
be gone forever. Equality is war, 
difference is peace. 
How can we leave this state of nature of 
constant fear? Our fear of death 
motivates us to sign a social contract in 
which we collectively delegate our 
most dangerous rights to a sovereign in 
exchange for security. If we all give up 
our right to smash each other’s heads in 
and give it to one single person to 
protect the contract from everyone 
trying to break it, we can all sleep safely 
at night. The sovereign protects us and, 
when necessary, uses his right to 
violence to keep the contract binding. It 
is therefore the fear of death that 
causes the social contract to work and 
constitutes the sovereignty of the state. 
If we now look back to Hobbes’s 
philosophy of the state of nature, it is 
rather strange it has gone into history 
as a philosophy of perpetual war. In 
fact, it is a philosophy of perpetual 
denial of war. In the beginning there is 
only a threat of war and politics begin 
where this threat is eliminated. 
Nowhere the knives are pulled. War is 
nowhere exactly by being everywhere. 
This should make us suspicious. Isn’t 
something repressed here? It looks like 
there is some hidden speaking to us on 
every page between the lines. If we 
delve into the historical context of 
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Hobbes’s Leviathan, we 
bump into a peculiar 
phenomenon left 
unmentioned. Thomas 
Hobbes reacted against a 
multitude of narratives 
Michel Foucault called ‘The 
discourse of conquest’. For 
this theory the state is not a 
neutral guarantee of peace, 
but a weapon in the 
conquest of one race over 
another. In the England of 
early modernity a lot of 
political debates were 
framed in the terms of race 
wars. The population 
consisted originally of 
Saxons, but in the 11th 
century William the 
Conqueror came from 
Normandy and brought 
French Normans with him. 
As a result French law was 
imposed upon the rest of 
the people and the 
Normans also controlled all 
higher offices in government. Hence the 
sovereign is not the impartial 
guarantor of peace Thomas Hobbes 
wrote about, but a weapon in the war of 
one race against another. According to 
this discourse English law is not the 
protection of the security of the people, 
but a force of internal colonialism. 
This discourse of conquest was 
particularly popular in revolutionary 
groups like the Levellers and the 
Diggers. Those were radical groups of 
especially Protestants who fought for 
more equality and popular sovereignty 
around the days of the English civil war 
(1642-1651). They view war as the 
secret of the state. In fact every state is 
a veil covering up a hideous war of 
races. Afterwards it depended upon the 
radicalism of the revolutionary group, 
what counter-strategies were used. 
Some opposed old Saxon law against 
the law of conquest, others deemed the 
state corrupt whatsoever. 
We can now see what Hobbes 
repressed from Western political 
memory and why. The discourse that 
condemns the state to being a simple 
weapon of race wars risked turning all 
politics in simple warfare. The social 
contract risked becoming 
indistinguishable from the state of 
nature. When the sovereign is a 
warlord not protecting a contract of 
equals, but a domination of one race 
over another, politics becomes infested 
with war rhetoric and the potential 

violence of the state of nature returns 
to the foreground. Politics then is war 
through other means. That is why 
Hobbes wanted to repress the 
discourse of conquest. When war 
becomes the actual basis of society, life 
remains ‘solitary, poor, brutish, nasty 
and short’. The revolutionaries were a 
threat to peace and to the state. Hobbes 
banished war from his writings to 
sustain an order plagued by race wars. 
There is a specter haunting Europe — 
the specter of race warfare. 

3. There’s something about Syria 
We are now in a position to construct a 
new perspective on the Western 
reaction to the Syrian conflict. It takes 
no mastermind to figure out that the 
Syrian conflict fits more in the 
discourse of conquest than in Hobbes’s 
theory of the state of nature. The 
paradoxical position of Assad as the 
president is analogous to the one of 
William the Conqueror. Both are 
keeping a power equilibrium within the 
country by letting one group internally 
colonizing the others. They keep the 
peace by mediating between the 
different groups and stabilize the 
situation by extending the domination 
of their own group through the 
assignment of different official 
positions within the government. 
This explains why the West is so 
reluctant to take a stand in the Syrian 
conflict. The US and the European 

states fear that the power 
vacuum resulting from 
Assad’s removal will plunge 
the country in an overt 
perpetual war. The race war 
that has remained silent in 
the background all these 
years will return with a 
vengeance. Government 
control will publicly be a kind 
of weapon for different 
groups within society and the 
sovereignty that should 
eliminate war from the social 
body, will itself be part of the 
war instead. 
The repression of the 
discourse of conquest also 
explains why the US only 
wishes to react with minimal 
measures. For instance, when 
it was clear that government 
combatants had used 
chemical weapons against 
civilians, Obama only wanted 
to react with a limited penalty 

directed against very specific, 
individual Assad’s strongholds. The 
goal is to create a state of relative 
equality of forces, for a Hobbesian state 
of nature to arise. From this original 
state a sovereign can be erected on the 
basis of a social contract. When all 
parties are entrenched in a situation 
where forces are more or less of the 
same strength, a dialogical consensus is 
the only solution left. War would be 
once again repressed.  

This however also leads to the question 
why Western policies on Syria have 
been such a failure. It is not, as some 
leftist critics claim, because the West is 
trying to impose its imperialist agenda 
on the Arab revolutions. It should be 
clear by now that the thesis of Western 
imperialism in the Arab Spring 
revolutions is a complete myth. The US 
or other Western states have not 
imposed Western sovereignty in Egypt, 
Libya, Syria or whatever other country 
through puppet-presidents. As a matter 
of fact dictators like Mubarak or Assad 
fit more easily in the category of 
‘puppets of the West’ than people like 
Morsi or the Syrian rebels.  

The real reason for the failure lies at the 
core of the Hobbesian narrative. 
Hobbes bases the transition from the 
state of nature to the social contract on 
the fear of death. He therefore 
presupposes every fighter prefers life 
to death. This appears to be false. The 
Jihadi, for example, do not fear death at 

Thomas Hobbes 
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all. On the contrary, their battle is a way 
of affirming a life beyond death. I do not 
mean to say that all fighters are 
medieval knights placing their religion 
and superstitious beliefs about virgins 
in heaven above their individual lives. 
This lack of fear is not archaic, but 
modern to its core. Exemplary of this 
modern fearless death is, for instance, a 
pamphlet of a German philosopher, 
Max Scheler, called ‘The genius of war 
and the German war’. In this text, 
written during the First World War, the 
catholic philosopher claims that war 
delivers us an experience of collectivity 
no longer found in our modern era of 
decadence and individualism. Here 
death is not something to be avoided, 

but something to be sought, found and 
conquered by the individual to rise up 
to the level of a collective experience 
elevating man above himself. The same 
discourse is used to legitimate Jihadist 
warfare. Actual life is not good enough. 
It is decadent because of Western 
values. By facing and conquering death, 
this life can lift itself up toward a more 
real and authentic life. Death is only the 
gateway toward the good life. 

The Syrian conflict shows that the 
Western unconscious has come back to 
haunt us. Our entire political culture is 
based on the repression of a discourse 
where politics is war by other means, 
but in Syria this war is starting to 

become reality. The West certainly tries 
to reinstate the state of nature for a 
peaceful sovereign to arise, but the 
necessary conditions for this effort are 
not present. When people no longer 
fear death there is no reason to demand 
security from a sovereign. This can only 
end in two ways: either the West deals 
with its unconscious, or its unconscious 
deals with the West. 

Further reading 
Thomas Hobbes, Leviathan. 
M. Foucault, Society must be defended. 

M. Scheler, The genius of war and the 
German war. 
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Pro  
Hanan Shamoun 

“Het Assad-regime moet 
 

Global probeert steeds een genuanceerd beeld te schetsen door vanuit verschillende standpunten en 
invalshoeken een thema te belichten. In plaats van een visie op te dringen, laten we de lezer zelf de 

kans een mening te vormen. De rubriek Pro – Contra past in deze filosofie; telkens geven we een voor- 
en tegenstander van een stelling de ruimte om hun standpunt te verdedigen. 

 

 

 

Hanan Shamoun is een Syrisch-Nederlandse,  
vrouwenrechtenactiviste en werkzaam bij de Nederlandse politieke partij CDA.  
Ze hoort dagelijks de verhalen van haar familie in Syrië, en reist zelf ook vaak naar het land 

Al tweeënhalf jaar lang zijn de westerse media continu bezig 
met het vereenvoudigen van de Syrische crisis, door deze te 
vereenzelvigen met een crisis rond de Syrische president. 
Het lijkt het meest op intensieve oorlogspropaganda gericht 
op de persoon van president Assad. Hij wordt uitsluitend 
afgeschilderd als dictator die zijn volk vermoordt, waardoor 
niemand hem durft te verdedigen. Vanuit dit intimiderende 
uitgangspunt verspreiden westerse media de leugens van Al 
Jazeera, zonder een kans te geven aan een genuanceerde 
mening. 

Syrië is mijn geboorteland en mijn familie woont daar nog 
steeds. Dus volgde ik de gebeurtenissen in Syrië en in de 
omringende landen , (de zogenaamde Arabische Lente) met 
extra interesse. Eerst dacht ik gewoon, zoals de meeste 
mensen, dat het een spontane beweging was van andere 
Arabische landen, die eveneens naar Syrië oversloeg. Want 
ook Syrië heeft in vele opzichten hervorming nodig. Wat 
later viel me op dat, hoewel er 
politieagenten gedood werden 
in Daraa tijdens demonstraties 
en vele overheidsinstellingen 
aangevallen werden, niets 
hiervan aandacht kreeg in onze 
media. En langzamerhand 
ontstond bij mij telkens als ik 
beelden van Syrische 
demonstranten zag, een vreemd gevoel. In een van onze vele 
telefoongesprekken vroeg mijn zusje in Syrië me op een dag: 
“Heb je ook het idee dat de demonstranten niet lijken op de 
Syrische mannen die we kennen?” Toen ontdekte ik nog iets 
dat me weinig enthousiast maakte: ik merkte dat er onder de 
demonstranten geen vrouwen waren. Dit alles deed me erg 
twijfelen aan de doelstellingen van deze zogenaamde 
opstand of revolutie. Sindsdien volgde ik de media met een 
zeer scherp en kritisch oog. 

Gaandeweg werd het me steeds duidelijker dat de opstand 
die in de westerse media gevierd werd, bij nader inzien niet 
ontketend was om ‘’democratie en vrijheid’’ te bereiken. Ik 

zag alleen mannen demonstreren; ik miste de 
universiteitsstudenten. Kinderen werden misbruikt door 
hen aan te zetten mee te doen aan de gewapende strijd van 
de volwassenen. Saudi-Arabië en Qatar boden steun aan de 
zogenaamde revolutie in Syrië, terwijl beide landen heel 
slechte voorbeelden zijn van “vrijheid en democratie’’. Door 
het nieuws onder meer via Arabische websites te volgen, 
raakte ik er meer en meer van overtuigd dat het vooral om 
‘’macht’’ gaat. De Arabische lente bleek een islamitische lente 
te zijn. 

Veel Europeanen weten erg weinig over Syrië. Vrijwel 
onbekend is dat Syrië meer lijkt op een Europees land dan 
welk islamitisch of Arabisch land ook. Dat verklaart volgens 
mij de steun die de Syrische regering krijgt van seculiere 
groeperingen in de Arabische en Islamitische landen. In 
Syrië wordt de vrijheid van geloof sinds vele jaren door de 
regering beschermd. Vrouwen en mannen hebben gelijke 

rechten in de grondwet. Jongens 
en meisjes gaan samen naar 
school. Op het Syrische ID en 
paspoort staat het geloof niet 
vermeld. Het feit dat terroristen 
en extremisten in Syrië vanuit 
het buitenland worden gesteund, 
is zorgwekkend. Syrië grenst 
praktisch aan Europa. Wanneer 

het extremisme de strijd wint in Syrië, gaan we terroristen 
zien in Europa’s achtertuin. 

De regering van president Assad betekent voor mij de 
grootste kans op stabiliteit en veiligheid in het land. Het is 
niet voor niets dat de meerderheid van het Syrische volk hem 
steunt. Ik ben voor een seculier Syrië en ik steun de keuze 
van de meerderheid van het Syrische volk. Ik ben tegen 
terrorisme en extremisme en voor de rechten van vrouwen, 
kinderen en geloofsminderheden. Pro of contra Assad is een 
misleidende titel, het gaat om een land met 23 miljoen 
inwoners, en niet om een persoon. 

  

De regering van president Assad 
betekent voor mij de grootste kans op 
stabiliteit en veiligheid in het land. 
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Contra 
Koert Debeuf 

aan de macht blijven” 
 

Deze keer geven we u twee opiniestukken van een voor- en tegenstander van het Assad-regime. Over 
de laatste drie jaar verloor Bashar al-Assad, president van Syrië, vrijwel alle krediet in het Westen. 
Toch blijven hij en zijn regime de steun behouden van o.a. de grootmachten Rusland en China. Assad 
lijkt een persoon te zijn die verdeelt; Global laat beide partijen aan het woord. 

 

 

 

Koert Debeuf woont in Caïro waar hij als  
vertegenwoordiger voor de Europese liberale fractie ALDE,  

de Arabische Lente op de voet volgt. 

 

Ik bezocht Syrië verschillende keren voor de oorlog. Ik had 
er vrienden wonen. Maar vooral, ik hield van het land, zijn 
prachtige steden, monumenten en van de Syriërs zelf. Veel 
minder aangenaam was het parfum van de dictatuur dat in 
elke hoek ruikbaar was, de beklemming van de politiestaat 
waar mensen niet durfden spreken, de bedreiging die uitging 
van het portret van Bashar Al-Assad en zijn vader, dat 
verplicht in elke winkelstand hing. De gevangenissen zaten 
vol met politieke gevangenen die elke dag geslagen werden 
en gemarteld omdat ze er een andere mening op nahielden. 

Toen ik tijdens de oorlog voor de eerste maal terugging naar 
het noorden van Syrië,  hoorde ik ‘s nachts vliegtuigen 
overvliegen en bommen even verder ontploffen. Het gezin 
waar ik verbleef moest met permanente doodsangsten leven. 
Toen ik de volgende dag de stad Azaaz bezocht, bleek dat de 
bombardementen niet gericht waren op basissen van het 
Vrije Syrische Leger, maar wel op alle bakkerijen - liefst met 
wachtrijen - en marktplaatsen. Ik 
zag een markt die die week het 
doelwit was van twee gerichte 
langeafstandsbommen. Op het 
drukste moment van de week. 
Honderd mensen lagen onder het 
puin. Huismoeders, kinderen, 
schoenmakers,… 

De Syriërs die omkomen zijn geen soldaten die sneuvelen op 
het slagveld. Het zijn families die door knokploegen met 
messteken doodgestoken worden. Twee weken terug werd 
een school op de eerste schooldag gebombardeerd. Bijna alle 
kinderen kwamen om. Waarom? Niemand betwist dat dit 
aanslagen zijn van het Assad-regime. Maar wat hebben die 
kinderen misdaan? Waarom worden op dit eigenste moment 

ganse dorpen uitgehongerd, afgesneden door het regime van 
elke voedseltoevoer? 

Hoe kunnen we een president verdedigen wiens strategie is 
terreur te zaaien door de meest gruwelijke slachtingen te 
verrichten? Er zijn niet zoveel voorbeelden in de 
geschiedenis van “leiders” die zo massaal zo wreed te werk 
gingen. Stalin, Hitler, Pol Pot, Qadhafi…  Geen van hen gaf iets 
om het leven van mensen. Het ging enkel en alleen om 
henzelf. 

Het argument dat we niet zeker weten wat daarna komt, 
klopt natuurlijk. Maar kan het  erger zijn? Het argument dat 
de Jihadis niet beter zijn, klopt ook. Maar beweren dat de 
soldaten van het Vrije Syrische leger hoofdafkappende 
Jihadis zijn, is niets meer dan een pure leugen. Het Vrije 
Syrische Leger en de Jihadis zijn twee verschillende groepen 
die elkaar overigens bestrijden. Helaas is het een leugen die 

door Assads propaganda-
instrumenten zoals de 
Mediawerkgroep Syrië volop 
verspreid wordt. 

Er is een politieke oplossing 
nodig, maar die is onmogelijk 
zolang Assad blijft. Al de rest 
is bespreekbaar. De Syrische 

bevolking wil vrede en een land zonder Jihadisten. En ze 
zullen blij zijn met een grote VN peacekeeping force. Maar we 
kunnen het vredesproces pas op gang trekken als Bashar Al-
Assad vertrekt. Pas daarna kan justitie zijn werk doen en al 
wie zich aan misdaden heeft vergrepen, zonder onderscheid, 
berechten. Mocht Assad Syrië en de Syriërs echt belangrijker 
vinden dan zijn eigen positie, dan was de oorlog in Syrië al 
lang voorbij. 

  

Assad is niet beter dan Hitler, Stalin of 
Pol Pot 



16 

De Arabische Lente, een overzicht 
Job Teurlinx 

Het was 2010. Bijna overal in de wereld 
hadden sinds de jaren zeventig 
democratiseringen plaatsgevonden: 
het aantal democratieën was in 1991 
verdubbeld.1 Tegelijkertijd nam het 
aantal autoritaire regimes af. Was 
liberale democratie voorheen een bijna 
uitsluitend Europese bestuursvorm, 
vanaf de jaren zeventig werden steeds 
meer regio’s in de wereld vrijer en 
vrijer.  

Dat gold niet voor het Midden-Oosten. 
Het Freedom House, een Amerikaanse 
overheidsorganisatie die wereldwijd 
democratie en mensenrechten in kaart 
brengt, telde in 2008 overal op de 
wereld de vrije landen: 89 landen 
ontvingen de status Free, tegenover 62 
landen die Partly Free waren en 42 
landen die Not Free waren. Van de 89 
vrije landen lag er slechts één in het 
Midden-Oosten. Die ene staat was juist 
de staat die het minst leek op de andere 
staten in de regio: Israël.2 

Men zou bijna denken dat het de islam 
was die ervoor zorgde dat het Midden-
Oosten zo ondemocratisch was. Het zou 
echter veel te gemakkelijk zijn islam als 
enige verklaring te noemen voor het 
gebrek aan democratie in het Midden-
Oosten. Staten over de hele wereld 
hadden vanaf de jaren zeventig 

                                                                    
1 ‘S. P. Huntington, The Third Wave of Democratization’, Journal of Democracy 2, (nr 2), (1991) 12. 

2 Het Freedom House maakt een onderscheid tussen Free, Partly Free en Not Free. Zij kijken daarbij naar vrijheid, politieke rechten en 
burgerrechten, die op een schaal van 1 tot 7 worden gewaardeerd. Hoe beter democratie werkt, hoe vrijer het land.  

kennisgemaakt met democratie, maar 
dat betekende niet dat al die sinds kort 
democratische landen geen problemen 
kenden bij het ontwikkelen van hun 
democratie en democratische 
instituties. Verkiezingen verlopen er 
niet altijd even eerlijk, er is veel 
corruptie en leiders worden keer op 
keer herverkozen, zonder sterke 
oppositie. In veel landen stemmen 
burgers alleen op kandidaten van hun 
eigen stam of religie, is er weinig 
informatie beschikbaar over het 
functioneren van de regering en 
worden de media gecontroleerd. 

Staten in het Midden-Oosten zijn 
bovendien in de gelegenheid een groot 
gedeelte van hun staatskas te 
verdienen door de verkoop van olie; ze 
hoeven dus weinig belasting te heffen. 
Het gevolg daarvan is dat burgers 
minder vaak inspraak eisen. 
Regeringen zien niet de noodzaak 
verantwoording over hun functioneren 
af te leggen aan hun burgers. Soms 
waren er in het Midden-Oosten wel 
democratieën ontstaan, bijvoorbeeld 
na internationale druk, maar vaak 
waren die alleen in naam democratisch. 
In dat gebrek aan vrijheid leek in 2011 
verandering te komen.  

 

In Tunesië startten protesten tegen 
het bewind van president Ben Ali, na de 
zelfmoord van een jongeman die op die 
manier wilde protesteren tegen de 
werkloosheid, corruptie en het brute 
optreden van de politie. Zijn dood bleef 
niet onopgemerkt: protesten 
verspreidden zich tot de hoofdstad 
Tunis, waar de dictator de protesten 
probeerde neer te slaan en 
tegelijkertijd iets aan de werkloosheid 
probeerde te doen. Toen dat niet lukte 
ontvluchtte hij het land, na de regering 
te hebben ontbonden. In januari 
hernamen enkele voormalige ministers 
hun post, samen met oppositieleden, in 
een regering van nationale eenheid. De 
regering deed direct concessies: meer 
mediavrijheid, meer vrijheid voor 
politieke partijen, vrijlating van 
gevangenen, en afschaffing van het 
Ministerie van Informatie. 

 

Tunesië was niet het enige land in het 
Midden-Oosten dat economische 
problemen kende die samengingen, in 
een al dan niet causaal verband, met het 
bestaan van een dictatuur. Vanaf 
januari 2011 braken er vervolgens ook 
in naburige Arabische en Noord-
Afrikaanse landen protesten uit. In 
Algerije, Libanon, Jordanië, Jemen, 
Koeweit, Irak, de Palestijnse Autoriteit, 
Irak, de Westelijke Sahara en Marokko, 

en Oman braken geen grote protesten 
uit. De monarch of president 

reageerde in alle gevallen met 
politieke of economische 

concessies. De meeste 
protesten waren voorbij 
rond juli 2011, nadat de 
regering verschillende 
concessies gedaan had.  

 

In Algerije werd de 
noodtoestand, die reeds 19 jaar 

van kracht was, weer 
teruggedraaid. Dankzij deze 
noodtoestand had het militaire bewind 
van president Abdelaziz Bouteflika 
steeds aan de macht kunnen blijven en 

Freedom House wereldkaart 
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werden verkiezingen genegeerd. 
Bouteflika nam daarnaast maatregelen 
tegen werkloosheid. De protesten 
duurden ongeveer tot april. Het aantal 
doden bleef zeer beperkt.  

 

In Libanon braken ook protesten uit. 
Volgens het Freedom House was 
Libanon in 2008 Partly Free: er was een 
parlement en verkiezingen, maar die 
verliepen niet zonder problemen.  Er 
werden bijvoorbeeld stemmen 
gekocht. Hoge posten in de regering 
werden verdeeld naar religie om de 
delicate etnische balans in het land te 
bewaren: er leven in Libanon 
verschillende religies naast elkaar en er 
was tot 1992 een burgeroorlog. Toen er 
protesten uitbraken in 2011 viel de 
regering en werden minimumlonen 
verhoogd. In het land is veel 
jeugdwerkloosheid. Er zijn minstens 
zes doden gerapporteerd. 

 

In Jordanië  gingen mensen de straat 
op. Het land is geen democratie: koning 
Abdullah II stelt ministers aan. Sinds de 
protesten heeft hij niet minder dan zes 
van zijn ministers moeten ontslaan. Er 
zijn wel verkiezingen; deze verlopen 
vaak via familie- stam- of etnische 
lijnen. Media staan in de meeste 
gevallen onder staatscontrole. Behalve 
een gebrekkige democratie zijn er ook 
economische problemen: de regering 
had een groot begrotingstekort en een 
forse staatsschuld. Ondertussen staat 
het land onder toezicht van het IMF, dat 
van Abdullah eist dat hij subsidies op 
elektriciteit en olie afschaft. 

In het land heerst, net als in Libanon en 
Syrië, een delicate etnische balans. 
Kiesdistricten zijn zo ingedeeld dat 
bedoeïnenstammen relatief veel macht 
hebben. Zij nemen bovendien een groot 
gedeelte van de ordetroepen voor hun 
rekening.  De moslimbroederschap 

vormt de belangrijkste 
oppositiepartij. Er is veel 
corruptie. 

 

Jemen kende dezelfde 
problemen als andere 
Arabische landen: een 
gebrekkige democratie, 
economische problemen en 
corruptie. Jemen was op 
papier een liberale 
democratie, maar werd 
alsnog gekwalificeerd door 
het Freedom House als Partly 
Free: de zittende Grand 

People Congress ontving in 2006 77% 
van de stemmen en maakt de dienst uit 
in wat een eenpartijstaat leek te zijn. De 
zittende president was sinds 1977 aan 
de macht en wilde de constitutie 
aanpassen om zijn macht veilig te 
stellen.  Tienduizenden Jemenieten 
gingen de straat op in grootschaliger 
protesten dan Jordanië of Libanon. In 
2011 beloofde president Saleh op te 
stappen. De termijn waarop dat zou 
gebeuren bleef echter vaag en hoewel 
hij nog andere concessies deed - hij 
verhoogde de lonen in het land 
bijvoorbeeld – bleven mensen 
protesteren. Saleh probeerde die 
protesten neer te slaan met veel 
geweld. Het aantal precieze doden is 
onbekend, maar werd in april 2012 
geschat op minimaal tweeduizend. De 
verhalen over sluipschutters die vanaf 
de daken vaak ongewapende 
demonstranten neerschoten gingen de 
hele wereld rond.  

Uiteindelijk legde hij maanden na alle 
gedane toezeggingen op 22 januari 
2012 zijn macht neer, na 
onderhandelingen met diplomaten uit 
het Westen en andere staten in de Golf 
die met hem afspraken maakten over 
zijn vertrek en zijn immuniteit. Zijn 
gebrek legitimiteit was voor hem 
echter niet de enige reden om zijn 
macht op te geven. De Amerikaanse 
politicoloog Goldstone schrijft over 
sultanistische presidenten en de 
problemen die zij hebben bij het binden 
van elite en leger aan hun regime. Ook 
Saleh kwam op die manier onder druk 
te staan: generaals, ministers en 
diplomaten lieten hem in de steek, 
alleen zijn familie bleef hem trouw Zij 
waren immers het meest verrijkt 
tijdens zijn regime. Het feit dat zijn 
familie hem bleef steunen is tekenend 
voor een ‘sultan’. Ook Saudi-Arabië en 
de VS begonnen aan te dringen op zijn 
vertrek. Saudi-Arabië vreesde dat ook 

bij hen protesten zouden uitbreken, de 
VS wilde vermijden dat terrorisme in 
het land de kop zou opsteken in een 
mogelijke burgeroorlog, zoals in Syrië 
of Libië. Het maakte Salehs positie 
onhoudbaar. 

Na de val van Saleh zou in Jemen, na een 
transitieperiode, een democratie 
moeten ontstaan. De oppositie, hoe 
verenigd ze ook was in haar verzet 
tegen Saleh, is echter verdeeld in 
partijen die meer of minder vijandig ten 
opzichte van elkaar staan. Het gaat om 
sjiitische rebellen en studenten, om 
socialisten en afscheidingsbewegingen 
uit Zuid-Jemen.  

Zoals besproken was in de 
onderhandelingen die leidden tot het 
vertrek van Saleh, werd Abd Rabbo 
Mansour Hadi benoemd als president. 
Hadi was vicepresident onder Saleh 
geweest en oud-generaal. 
Enthousiasme over de nieuw 
ingeslagen weg door Jemen werd 
vergezeld door kritiek op het gebrek 
aan inspraak dat grote delen van de 
bevolking hadden in het akkoord: de 
afspraken gemaakt met Saleh waren 
vooral opgesteld door de elite. Was dit 
nu waarvoor de demonstranten hun 
leven riskeerden? Als generaal had 
Hadi een oorlog uitgevochten met Zuid-
Jemen en zijn aanstelling zette kwaad 
bloed bij zuidelijke 
afscheidingsbewegingen. Hadi had 
grote problemen om het land bij elkaar 
te houden en effectieve controle over 
het land te behouden: buiten de grote 
steden was dat gezag vaak 
buitengewoon zwak. In maart dit jaar 
kwam er een ‘nationale dialoog’ op 
gang, met de bedoeling het land 
opnieuw te verenigen. De VS waren 
bang dat onder Saleh of in een 
mogelijke burgeroorlog terroristen aan 
invloed zouden winnen. Ondanks het 
vertrek van Saleh leken die angsten 
alsnog bewaarheid te worden.   

 

In Libië zat Muammar al-Qadhafi 
sinds 1969 op de troon. Er waren geen 
politieke partijen of oppositie, geen 
vrije media, en protesten waren 
verboden. Ook buitenlandse talen 
waren verboden en zelfs bioscopen 
werden gesloten. Het land was, volgens 
het Freedom House, Not Free. De 
regering van Qadhafi ging gepaard met 
moord en onderdrukking.  

 

Protesten in Tunesië, januari 2011 
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Ook in Libië begonnen protesten, 
ondanks – of dankzij – de beperkte 
ruimte die daartoe gegeven was. Die 
werden ruw neergeslagen door 
Qadhafi, die zijn regeringstroepen op 
de demonstranten afstuurde. De 
demonstranten maakten er melding 
van zelf de troepen de stad uit te 
hebben gejaagd in Benghazi in februari 
2011. Ook elders werden de troepen 
van Qadhafi verjaagd of liepen soldaten 
over naar de kant van de rebellen. De 
grootste protesten vonden plaats in het 
Oosten van Libië, dat ondanks al haar 
olie-inkomsten leefde in grote 
armoede. Gezondheidszorg was zo 
slecht dat mensen liever naar buurland 
Egypte gingen.  

In Benghazi werd voortvarend 
begonnen: de demonstranten, vanaf nu 
rebellen genoemd, schreven een 
nieuwe constitutie. Er werden comités 
opgericht om de steden te besturen. 
Het was duidelijk dat concessies niet 
meer genoeg zouden zijn om de 
protesten te sussen. De protesten in 
Libië behoren tot de bloedigste uit de 
reeks protesten in het Midden-Oosten. 

Ook Qadhafi kon worden beschouwd 
als een ‘sultan’. Zijn machtsbasis was 
vrij smal en hij was enkel nog 
verzekerd van de steun van Afrikaanse 
huursoldaten. Sommige van zijn 
ministers liepen over. De positie van 
Libië en Qadhafi in Afrika en de Wereld 
is altijd nogal opmerkelijk geweest; van 
de goede relaties die Libië ooit had 

onderhouden met het Westen schoot 
voor de opstanden begonnen nog 
weinig over en die steun werd alleen 
maar minder toen Qadhafi de protesten 
zo wreed neersloeg. Vanaf maart 
begonnen Frankrijk en de EU de 
rebellen te beschouwen als legitieme 
vertegenwoordiger van Libië. De 
rebellenregering van Libië bleef 
ondertussen verdeeld tussen meer 
liberale en meer conservatieve leden, 
die meer aandacht hadden voor de 
belangen van stammen en islamitisch 
getint zijn. De regering begon ook de 
olie waar in het oosten van Libië naar 
geboord werd te verkopen.  

Vanaf maart begon Qadhafi terug te 
vechten. Zijn troepenmacht was nog 
altijd groter en beter georganiseerd 
dan die van de rebellen, die nog altijd 
voornamelijk steunden op vrijwilligers 
en slecht bewapend waren. Qadhafi 
beschikte bovendien over een 
luchtmacht. Het kwam tot zware 
gevechten, en Qadhafi leek de 
burgeroorlog in zijn eigen land te gaan 
winnen. Zijn opmars werd echter 
uiteindelijk gestaakt door het instellen 
van een no-flyzone boven Libië vanaf 
20 maart. De NAVO begon ook met 
bombardementen op Libië, waarop 
steeds meer regeringstroepen zich 
vervolgens weer aansloten bij de 
rebellen. In augustus slaagden de 
rebellen erin, dankzij de NAVO, Qadhafi 
van zijn laatste macht te ontdoen. 

Qadhafi werd uiteindelijk gevonden en 
vermoord.  

Na de val van Qadhafi nam de nieuwe 
regering het bewind over. Een van de 
ministers onder het oude bewind werd 
president. Het land bleef verder 
verdeeld; de milities die hadden 
gevochten tegen Qadhafi gebruikten 
vervolgens hun wapens om zichzelf op 
lokaal niveau tot machthebber uit te 
roepen. Daarnaast waren er nog steeds 
troepen die loyaal aan Qadhafi waren 
en zich verzetten tegen het nieuwe 
regime. De nieuwe regering was 
bovendien niet gekozen en 
representeerde niet het hele land: ze 
kampte met een gebrekkige 
legitimiteit.  Het oosten van Libië werd 
bijvoorbeeld zwaarder 
vertegenwoordigd dan het westen. 
Steden die zichzelf hadden bevrijd van 
Qadhafi zagen niet in waarom ze niet 
onafhankelijk konden blijven.  

Met die problemen kampt het land nog 
steeds. Milities hebben veel macht. Er 
zijn een heleboel soldaten die 
problemen hebben met het terugkeren 
in de burgermaatschappij. Daarnaast 
had het land al een zwakke 
staatsstructuur vóór de opstanden en 
had weinig ervaring met democratie. 
Het land lijkt nu echter vooruitgang te 
boeken, al zijn er nog problemen met 
extremistische moslims. Er zijn 
verkiezingen gehouden en ook aan de 
macht van milities lijkt een einde te 
komen. 

Protesten op het Tahrir-plein, Egypte, februari 2011 
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Egypte was evenmin een electorale 
democratie. Het land werd bestuurd 
door president Hosni Mubarak, die zich 
weinig aantrok van het parlement: een 
aantal van haar leden benoemde hij zelf 
en het parlement had slechts een 
adviserende functie. Hij bepaalde 
bovendien welke politieke partijen 
deelnamen aan verkiezingen en 
controleerde de media. Hij maakte 
gebruik van fraude om verkiezingen te 
winnen. In 2010 won de partij van 
Mubarak de verkiezingen opnieuw; 
ondanks het feit dat Mubarak ziek was. 
In januari van het volgende jaar braken 
ook in Egypte protesten uit; de onvrede 
die overal in het Midden-Oosten 
voelbaar was, bestond ook in hier. Toen 
via Facebook werd opgeroepen te 
protesteren, lieten 80 000 mensen 
weten te zullen komen. Net als elders 
waren er geen duidelijke doelen, 
behalve de val van Mubarak; een 
protest tegen zijn regime, dat geen 
verantwoording kon afleggen aan het 
volk. In Caïro verzamelden de 
demonstranten zich op het Tahrirplein, 
ondanks het verbod op protesten. 
Hoewel Egypte beschikte over genoeg 
troepen om de protesten neer te slaan, 
stond het ook onder internationale 
druk om dat niet te doen en in plaats 
daarvan hervormingen door te voeren.  

In de volgende weken werd Mubarak 
steeds meer naar de achtergrond 
gedreven door zijn vicepresident, 
Omar Suleiman, die hij juist had 
aangesteld toen de protesten waren 
begonnen. Er werden concessies 
gedaan, bijvoorbeeld 
loonsverhogingen en het regime 
toonde zich bereid met 
oppositiepartijen te praten. Dat was 
een stap die het regime tot dan toe 
niet had genomen.Later in februari 
besloot Mubarak zijn functie neer te 
leggen en was zijn regime ten einde. 
Zijn macht had hij overgedragen 
aan een militair bestuur.  

Hoewel deze machtsoverdracht 
gemakkelijker en in vergelijking 
met Libië of Jemen met relatief 
weinig bloedvergieten gepaard 
ging, waren de uitdagingen in 
Egypte nog niet voorbij. Pas na bijna 
een jaar werden er verkiezingen 
gehouden voor het parlement: het 
tijdstip leek telkens te worden 
uitgesteld door de legertop. Daarbij 
werden ze gesteund door 

                                                                    
3‘K. Weyland, ‘The Arab Spring: Why so many similarities with the revolutionary wave in 1848?’ Perspectives on Politics 10 (nr. 4) 917-
934. 

islamitische partijen, die bang waren 
dat Egypte een constitutie zou 
opstellen die te seculier was. Het 
militaire ad-hoc regime deed ook de 
economie geen goed. Het ontbrak aan 
duidelijkheid. Het politieke landschap 
bleef gefragmenteerd en gepolariseerd.  

Verkiezingen voor het parlement 
werden uiteindelijk gehouden in 
januari en leverden een parlement op 
dat werd gedomineerd door de 
Moslimbroederschap. In de 
presidentsverkiezingen die volgden 
werd Morsi, lid van de 
Moslimbroederschap, gekozen tot 
president. Een jaar later werd hij 
afgezet door het leger. Momenteel 
wordt hij gevangen gehouden en 
berecht.  

 

Syrië is het meest tragische geval van 
de opstanden in de Arabische wereld. 
Waar in andere gevallen het regime is 
gevallen of concessies heeft gedaan, 
wordt daar nog een burgeroorlog 
uitgevochten. In Libië kon de 
burgeroorlog beslist worden door inzet 
van de NAVO; die kans lijkt in Syrië veel 
kleiner. Zowel China als Rusland 
hebben in Syrië een geallieerde staat in 
het Midden-Oosten en zeker China is 
bang voor buitenlandse bemoeienis in 
haar eigen (mensenrechten)kwesties. 
In plaats van een definitief einde aan 

het conflict te maken hebben 
buitenlandse staten juist gehoopt aan 
invloed te winnen in Syrië. Het land 
bevindt zich in het centrum van het 
Midden-Oosten, en dat geldt ook voor 
de burgeroorlog. Er zijn allerlei 
buitenlandse staten, zowel in het 
Midden-Oosten als daarbuiten, die 
belang hebben bij de uitkomst van het 
conflict in Syrië, zoals bijvoorbeeld 
Iran. Tijdens het conflict werden 
chemische wapens gebruikt, al is 
onduidelijk door wie, en het is 
onduidelijk hoe de afloop zal zijn.  

Vanaf het begin van de protesten in 
2011, stond economie stond stil. Assad 
gebruikte om zijn macht te behouden, 
verschillende stammen en fracties. 
Toen protesten uitbraken deed hij 
slechts beperkte concessies; hij 
probeerde de protesten tot een einde te 
brengen door ze bloedig neer te slaan. 
Ondertussen begonnen de 
demonstranten ook de wapens op te 
nemen. Over de burgeroorlog in Syrië is 
in dit blad veel meer geschreven.  

Analyse  
De Arabische Lente wordt wel eens 
getypeerd als de revolutie die kon 
ontstaan dankzij sociale media, dankzij 
Facebook en Twitter, dankzij bloggers. 
Zij verbonden zich met elkaar, lieten 
elkaar weten dat ze de straat opgingen 
en, belangrijker nog, lieten de wereld 

weten wat er gebeurde. Burgers in 
omringende landen kregen te horen 
wat er gebeurde en hoopten dat ook 
hun overheid zich beter zou gaan 
verantwoorden tegenover haar 
burgers. Het is echter moeilijk voor 
te stellen dat sociale media alleen 
verantwoordelijk waren voor de golf 
van revoluties; er zijn verschillende 
andere oorzaken. 

Ten eerste was er in veel Arabische 
landen sprake van een hoge 
jeugdwerkloosheid, die soms opliep 
tot dertig procent. Er was veel 
armoede en naast die armoede 
leefde een elite die zich vergreep aan 
de vele olie-inkomsten waarover 
veel landen in het Midden-Oosten 
beschikken. Daarbij werden ze niet 
gehinderd door het regime. Het 
uitblijven van echte verkiezingen 
maakt dat regimes zich nooit zorgen 
hoeft te maken om. Er waren dus 
zeker motieven voor protest.3  Een protestpagina op facebook roept mensen op 

om op te gaan demonstreren in Damascus op 25 
maart 2011 in “a day of rage” 
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Ten tweede mogen we volgens Kurt 
Weyland, politicoloog aan de 
universiteit van Texas, het precedent 
dat in Tunesië plaatshad niet 
onderschatten. Wat daar gebeurde 
ontketende een golf van protesten, 
overal in het Midden-Oosten. Hij 
schrijft dat zulke protesten misschien 
niet redelijk waren: daarmee wil hij 
zeggen dat de kans dat de protesten 
ook daadwerkelijk tot verandering 
leidden vrij klein was. Tegelijkertijd 
waren de risico’s van het deelnemen 
aan de protesten vrij hoog: soms 
werden ze wreed neergeslagen. 
Protesteren vergt bovendien een deel 
van je tijd en brengt kosten met zich 
mee. De val van Ben Ali deed het echter 
lijken alsof de protesten redelijk en 
rationeel waren, alsof ook in andere 
staten in het Midden-Oosten de kans 
bestond het regime te doen vallen. 
Natuurlijk bleek dat in de meeste 
gevallen niet mogelijk. Alleen in Libië, 
Egypte en Jemen viel het bewind na de 
opstanden. Het waren protesten 
zonder vastomlijnd programma, 
zonder organisatie, in een wereld waar 
de oppositie slecht georganiseerd was. 
In plaats van protesteren voor een 
duidelijk doel wilden de 
demonstranten eenvoudigweg hun 
ontevredenheid met het regime 
kenbaar maken. Veel demonstranten 
hadden niet nagegaan hoe sterk het 
regime van hun land in het zadel zat.  

Jack Goldstone heeft over de kracht of 
zwakte van regimes en presidenten 
meer geschreven: hij heeft het over een 
‘sultanistische’ regime om te 
beschrijven welke regimes het meest 
instabiel en kwetsbaar zijn. Een ‘sultan’ 
is een leider die zijn macht en 
staatsstructuren gebruikt voor 
persoonlijk gewin, zonder duidelijke 
legitimatie of ideologie. Gewapende 
troepen zijn vaak sterk verdeeld om 

                                                                    
4 ‘J. Goldstone, ‘Understanding the Revolutions of 2011: Weakness and Resilience in Middle Eastern Autocracies’, Foreign Affairs, oktober 
2011.  

5 ‘F. Carcante en D. Chor, Why was the Arab World poised for revolution? School, economic opportunities, and the Arab Spring,’ The 
Journal of Economic Perspectives 26 (nr. 2) 167-187. 

verzet van hun kant te voorkomen. Hij 
gebruikt zijn macht om het geld of de 
grondstoffen van de staat te gebruiken 
om zelf aan de macht te blijven. Een 
sultan kan er echter nooit zeker van 
zijn dat de elite en het leger hem blijven 
steunen. Goldstone kwalificeert zowel 
Ben Ali van Tunesië, Bashar al-Assad in 
Syrië, Hosni Mubarak in Egypte, 
Muammar al-Qadhafi in Libië en Ali 
Abdullah Saleh in Jemen als sultan. De 
enige sultan die bleef zitten was Omar 
al-Bashir in Sudan.4  

Ten derde was er in het Midden-Oosten 
in 2011 sprake van een hoge 
jeugdwerkloosheid en een relatief 
jonge bevolking. Deze werkloosheid 
deed zich, anders dan in veel Westerse 
democratieën het geval is, echter niet 
alleen voor bij de lager opgeleiden: juist 
veel hoger opgeleide jongeren en 
volwassenen zaten thuis zonder baan. 
We weten dat het volgen van een 
hogere opleiding vaak vergezeld gaat 
met de wil tot meer politieke inspraak.5 
Die wil wordt groter bij werkeloosheid: 
de kosten om te protesteren, waar 
Weyland over gesproken heeft, worden 
lager: burgers met een baan moeten 
zich misschien verantwoorden bij hun 
werkgever en kunnen niet zomaar een 
dag vrijmaken om de straat op te gaan. 
Werklozen kunnen dat echter wel.  

Was de Arabische lente een 
succes? 
Was de Arabische lente een storm, die 
opstak en nu weer is gaan liggen? Zou 
je de Arabische lente een ´succes´ 
kunnen noemen? Het antwoord op die 
vraag is niet eenduidig. Er zijn dingen 
veranderd: in Tunesië, Libië, Egypte en 
Jemen zijn dictators van hun troon 
verwijderd die daar soms al jaren 
zaten. In Algerije zijn behoorlijke 
politieke concessies gedaan; in andere 

staten als Libanon of Jordanië, in 
mindere mate.  

Eerder sprak ik over de vermeende rol 
van islam. Ik denk dat de zaken 
complexer liggen en dat het veel te 
gemakkelijk zou zijn de islam zo’n rol 
toe te schrijven. Kunnen we wel zeggen 
dat een religie – die vaak berust op 
geschriften die jaren geleden 
geschreven zijn en moeten worden 
geïnterpreteerd naar deze tijd, die vaak 
verdeeld is in verschillende 
stromingen, die op verschillende 
manieren wordt beleden – het ontstaan 
van democratie kan verhinderen? We 
weten nu dat de protesten die in 
Europa zo nodig waren voor het 
ontstaan van democratie ook elders 
gevoerd worden, ook door moslims. 
Bovendien waren veel dictators in het 
Midden-Oosten niet uitgesproken 
islamitisch. In veel gevallen maakten 
islamitische partijen, zoals 
bijvoorbeeld de Moslimbroederschap, 
deel uit van het regime.  

Tegelijk mogen we ook niet vergeten 
dat diezelfde Arabische lente tot zoveel 
ellende en strijd heeft geleid. Tunesië 
bevindt zich nog in een 
transitieperiode naar democratie. Het 
is volstrekt onduidelijk wat er gebeurt 
met Egypte en Jemen; wellicht niet wat 
de demonstranten voor ogen hadden 
toen zij de straat opgingen. Is Jemen 
wel beter af zonder Saleh? Was het 
misschien beter geweest als Assad 
zonder slag of stoot aan de macht kon 
blijven, als we denken aan alle doden en 
vluchtelingen, aan alle ruïnes en 
ellende die de burgeroorlog nu reeds 
veroorzaakt heeft? En zelfs als Assad 
verdwijnt is de toekomst nog erg 
onzeker.  
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The Syrian civil war and the paralysis of the 
United Nations 

Inge Geerardyn 

“The failure of the international 
community, in particular the Security 
Council, to take concrete actions to stop 
the blood-letting, shames us all […] For 
almost two years now, my staff and the 
staff of the independent Commission of 
Inquiry have been interviewing Syrians 
inside and outside the country, 
listening to their stories and gathering 
evidence. We have been repeatedly 
asked: ‘Where is the international 
community? Why aren’t you acting to 
stop this slaughter?’ We have no 
satisfactory answer to those questions. 
Collectively, we have fiddled at the 
edges while Syria burns.” 

On January 2nd of this year, the UN 
Office of the High Commissioner for 
Human Rights published a statistical 
report of the approximate death toll 
reached in Syria at that point, speaking 
of at least 60,000 dead. It was 
accompanied by the statement above1, 
given by the High Commissioner 
herself, Navi Pillay, who with these 
words painted an unnerving and 
chilling, but nonetheless accurate 
picture of the UN and its inability to 
come up with a peaceful resolution for 
the Syrian conflict. At 21 months in the 
conflict, despite three adopted Security 
Council resolutions2, the UN still stood 
nowhere.  

Today, ten months later, the world has 
witnessed a peak in the pressure on the 
United Nations to act in a substantial 
way when (at least) hundreds were 
killed3 during a chemical attack in 
Ghouta, which was said to be 
commanded by the Syrian government 
(though this was never confirmed by 
the UN team of inspectors led by Åke 

Sellström). Eventually, following a 

round of threats of military 
intervention by France, the United 

                                                                    
1 Pillay, N. (2013, January 2). Data analysis suggests over 60,000 people killed in Syria conflict (Press statement). Consulted at 
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2 SC Resolutions 2042, 2043 and 2059, respectively authorizing the dispatch of a team of military observers to monitor compliance with 
Annan’s (failed) ceasefire agreement, the setting up of UNSMIS and the prolonging of the observer mission. 

3 Estimates of the death toll range from 281 to 1729 fatalities, not less than 51 of whom were rebel fighters. 

4 Ban (2012, September 5). Responsibility to Protect Faces Urgent Test ‘Here and Now’, Secretary-General Tells General Assembly, Stressing 
Immense Human Cost of Failure in Syria (Document n° SG/SM/14490). Consulted at www.un.org 

Kingdom and the United States, the UN 
responded on September 28th in the 
form of Security Council resolution 
2118, enabling the expeditious 
destruction of Syria’s chemical 
weapons stockpile by the United 
Nations and the OPCW (the 
Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons).  

The unanimous vote on the resolution 
was called “historic” by UN Secretary-
General Ban Ki-Moon, a denominator 
which, given the history of the Syrian 
civil war and the practice of the even 
more than usually deadlocked UN 
Security Council, definitely is not 
unwarranted. Historic as the resolution 
may be, though, it far from brought any 
possible end to the conflict in sight.   

 

The R2P and the Security Council 
deadlock 
It’s not for lack of trying, though. As the 
international community’s primordial 
organisation, the UN has appointed 
itself the tremendous task of 
maintaining and promoting 
international peace and security, all the 
while preferring peaceful means, but 
when necessary resorting to military 
interventions. This aim in mind, in 
2005 the UN General Assembly 
unanimously endorsed the doctrine of 
the Responsibility to Protect (or R2P), 
which in a nutshell burdens the 
international community with the 
responsibility of protecting the 
civilians of those countries that cannot 
or will not provide this protection 
themselves. It is this responsibility that 
is being called upon by numerous high-
ranking UN officials when they beseech 
the international community to take a 
stand in the Syrian conflict. Or in the 
words of Ban Ki-Moon: “[…] I 

underscored that Syria was a critical 
test of our will and capacity to 
implement the responsibility to 
protect. […] Inaction cannot be an 
option for our community of nations. 
We cannot stand by while populations 
fall victim to these grave crimes and 
violations. We must uphold the core 
responsibilities of the United Nations.”4  

Unfortunately for Ki-Moon and the 
Syrian population, the impetus needed 
for a true implementation of R2P still 
remains with the Security Council, the 
only body of the United Nations infused 
with the capacity to set up 
humanitarian interventions of both 
peaceful and military nature, according 
to chapters VI and VII of the UN Charter. 
Every resolution taken by the Security 
Council needs the unanimous vote of 
the P5, the five permanent members of 
the Council, and here is where it all falls 
down: thrice already throughout the 
past two and a half years, important 
and far-reaching draft resolutions have 
been vetoed by both Russia and China. 
These double vetoes, as they are called, 
have different motivations, but 
principally they are the consequence of 
the important political and strategic 
ties between Russia and Syria, as well 
as the firm defence by both Russia and 
China of the principle of state 
sovereignty in international relations. 
This principle, acknowledged as a part 
of international customary law, stands 
firmly against the doctrine of 
humanitarian intervention – and thus 
against the notion of R2P. 
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Is the UN then doing nothing at 
all? 
The Security Council impasse severely 
cripples the UN in its search for conflict 
resolution, but it does not immobilize 
its completely: the other UN bodies and 
offices do everything in their might to 
fill in the void. Each in their own way, 
the UN General Assembly, the Human 
Rights Council, the Secretary-General 
and the High Commissioner for Human 
Rights as well as the Special Envoy for 
Syria (Lakhdar Brahimi) and the 
Commission of Inquiry for Syria try to 
inform, warn and engage the 
international community into doing 
something to stop the Syrian 
bloodbath. Though the UN’s traditional 
“naming, blaming and shaming”-tactic 
is only marginally working in trying to 
budge the different conflict actors 
towards resolution, it seems the 
international community is now at 
least fully informed about and 
confronted with the disaster that is 
taking place in Syria, an achievement 
which is definitely partly attributable 
to the different UN offices in New York 
and Geneva. 

UN negotiation attempts are being 
made continuously, with Kofi Annan’s 
six-point plan as a notable, but 
unfortunately failed endeavour. The 
Geneva peace talks are another UN-
facilitated initiative, though their 
success has depended and will 
continue to depend largely on the 
willingness of both the United States 
and Russia – the principal initiators – as 
well as the parties to the conflict to 
participate in the talks. What concerns 
the long-announced Geneva II 
conference, the opposition groups in 
particular seem not interested to 
participate in more talks, delaying the 
taking place of the conference itself 
once more.5 

 

                                                                    
5 Euronews (2013, November 5). Geneva II Syria peace talks delayed again as all sides fail to agree conditions. Consulted at 
www.euronews.com 

6 Khouri, R.G. (2013, October 23). “Putting Out the Syrian Fire” in The New York Times. Consulted at www.nytimes.com  
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The catch-22 of humanitarian 
intervention in Syria 
The evident paralysis of the UN with 
regard to Syria is due to three 
important factors. A first can be found 
in the ever-increasing complexity of the 
Syrian political situation: both the 
government and the opposition groups 
are marked by sectarian violence, the 
Syrian army proves to be incredibly 
resilient and each of the different 
conflict parties is being supported by 
important regional and international 
partners. On top of this, for a while now 
the revolt threatens to escalate in a 
religious extremist war between 
Sunnis and Shiites. To initiate an 
effective humanitarian intervention or 
negotiate a ceasefire in these 
circumstances, is an incredibly difficult 
task. 

A second factor concerns the important 
strategic interests at play in the Syrian 
conflict. To initiate a humanitarian 
intervention supported by the 
international community is not only 
extremely difficult, there is also no 
guarantee whatsoever that any such 
intervention has a reasonable chance of 
success. The regional and international 
interests at play in Syria could turn a 
military intervention into a very 
‘explosive’ operation, to the extent that 
the conflict could be regionalized and 
internationalized. Subsequently, the 
UN faces a catch-22 in Syria: either she 
intervenes, risking to expand the 
conflict exponentially, or she remains 
silent, letting the bloodbath that Syria is 
now fill up to the brim. 

Finally, on a more normative level, up 
until today the international 
community shares no consensus on the 
primacy of the principles of 
international politics. Where on one 
hand, state sovereignty, territorial 
integrity and independence remain 
crucial principles of the international 
community, others – primarily western 
countries – see international solidarity 
and humanitarian intervention as 
worthwhile and primordial values of 

the international society. Unfortunately 
for the UN, the doctrine of 
humanitarian intervention in the form 
of R2P has to contend with its 
questionable history in Libya and its 
generally too vague notions and 
conceptions. 

 

Where do we go from here? 
Following the previous reflections, it 
can rightly be said that the Syrian 
conflict has become “the world’s 
greatest proxy war since Vietnam”6. 
This means that to end the conflict, one 
must not only reconcile the direct 
parties to the conflict, but also – or at 
least: certainly – the indirect partners 
of the conflict parties. Here Rami G. 
Khouri, journalist and opinion maker, 
sees a window of opportunity in two 
developments that may soon change 
the political landscape: the Russian-
American agreement on removing 
Syria’s chemical weapons, supported 
by resolution 2118 of the Security 
Council, and the increasing readiness of 
American and Iran to negotiate 
seriously on nuclear issues, sanctions 
and other matters. 

Improved relations between these 
actors are indispensable when working 
towards a peaceful resolution of the 
Syrian civil war. Khouri however 
supplies that one more actor is 
necessary on the road towards such 
peace: Saudi Arabia. With Saudi Arabia, 
a peace negotiation in the style of 
Geneva II would finally have the 
support necessary to try and reach a 
comprehensive peace agreement. In 
this light, Saudi Arabia’s recent – and 
for that matter: unprecedented – 
refusal of the Security Council seat 
offered to it7 and its advocacy for a new 
UN resolution which condemns human 
rights violations as well as the presence 
of foreign fighters in Syria8 are 
extremely interesting developments 
which should be taken into account in 
the next negotiation processes. 
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Islamisme en het einde van de geschiedenis 
Massimiliano Simons 

“Zeg me: welke belangrijke stap in de ontwikkeling van de mensheid hebben moslims in voorbije duizend jaar gezet? Hebben 
ze de verbrandingsmotor uitgevonden? De computertechnologie? Antibiotica? Als het van religieuze fanatici afhangt, maakt 

dat ook allemaal niets uit. Die leven nog in de twaalfde eeuw.” – Pervez Hoodbhoy in Der Spiegel, januari 2013 

De Arabische Lente en de langdurig 
aanslepende militaire en politieke 
conflicten in landen als Libië, Egypte en 
Syrië zijn de meest recente vormen 
waarin de politieke islam weer ten 
tonele verschijnt. Onder politieke islam 
moet men de ideologie begrijpen die de 
islam als leidraad wil nemen voor de 
politieke en sociale inrichting van de 
staat. De praktische implicaties van 
deze ideologie zijn onder meer terug te 
vinden in het Iran van na de Iraanse 
revolutie. Nu, echter, met de Arabische 
Lente, lijkt de mogelijkheid te bestaan 
dat er meer landen in ‘islamitische 
staten’ zullen veranderen. Hoewel de 
opstanden van oorsprong niet zozeer 
uit islamitische hoek komen, zijn deze 
islamitische bewegingen wel mee op de 
boot gesprongen en hebben reeds in 
bepaalde conflicten, zoals in Egypte en 
Syrië, een dominante rol ingenomen. 
Wat moet men echter van dit islamisme 
denken? Waarom bestaat er zoiets als 
een politieke islam, terwijl men zo vaak 
verkondigt dat vooruitgang samengaat 
met secularisering? 

                                                                    
1 FUKUYAMA, F., Het einde van de geschiedenis en de laatste mens, Amsterdam, Olympus, 2005 [1992], p. 68. 

1. Fukuyama en het einde van de 
geschiedenis 
Een populaire visie bestaat eruit 
religies te beschouwen als een restant 
van het verleden, gedoemd om 
uiteindelijk te verdwijnen. Dit is al in 
het Westen aan het gebeuren, waar de 
rol van het christendom steeds verder 
afneemt. Dat dit nog niet op dezelfde 
wijze is gebeurd in het Midden-Oosten 
is slechts een kwestie van tijd. Een 
duidelijk voorbeeld hiervan is het 
interview uit Der Spiegel in het begin 
van 2013 met de Pakistaanse 
kernfysicus Pervez Hoodbhoy: “De 
wereld telt alles bij elkaar een goed 
anderhalf miljard moslims, maar er is 
geen enkel terrein waarop ze 
uitmunten. Niet in de politiek, niet in de 
natuurwetenschappen, de kunst of de 
literatuur. Het enige wat moslims met 
grote overgave doen, is bidden en 
vasten. Ze geven zich geen moeite om 
de levenskwaliteit van hun 
gemeenschappen te verbeteren.” Het 
Midden-Oosten loopt nog wat ‘achter’ 
op vlak van ontwikkeling en heeft nog 
niet de noodzakelijke historische 

gruwelijkheden meegemaakt 
waardoor het zal beseffen dat religie 
meer kwaad dan goed doet, aldus deze 
redenering. Of zoals Hoodbhoy het 
stelt: “blijkbaar moeten 
gemeenschappen dat soort van 
ervaringen meemaken. Denk aan 
oorlogen tussen katholieken en 
protestanten in Europa. Pas toen het 
bloedvergieten lang genoeg had 
geduurd, kwamen de mensen tot 
bezinning. Ik vrees dat wij ons nu in die 
fase bevinden.” 

Dit is in wezen niet meer dan de 
secularisatiethese, die teruggaat op 
Max Weber: naarmate een 
maatschappij moderner wordt zal de 
rol van religie, in privé en publiek, 
afnemen. Een meer abstracte en 
bredere versie van deze theorie vindt 
men bij Francis Fukuyama, in diens 
boek The End of History and the Last 
Man (1992). Volgens Fukuyama is het 
niet toevallig dat de laatste twee 
eeuwen het aantal democratieën is 
toegenomen ten koste van andere 
soorten regimes, maar komt het omdat 
de liberale democratie het enige 
systeem is dat niet geteisterd wordt 
door interne contradicties. “Na de 
dubbele crisis van het autoritaire 
systeem en de socialistische 
planeconomie is er […] nog maar één 
ideologie met een potentieel universele 
geldigheid overgebleven: de liberale 
democratie, de leer van de vrijheid van 
het individu en de soevereiniteit van 
het volk. De principes van vrijheid en 
ongelijkheid hebben, tweehonderd jaar 
nadat ze de aanzet vormden tot de 
Franse en de Amerikaanse revolutie, 
hun duurzaamheid en levenskracht 
bewezen.”1 We hebben te maken met 
een einde van de menselijke 
ideologische evolutie en zijn beland in 
een laatste vorm van menselijk 
regeren. Hoogstens zijn er nog wat 
praktische problemen, maar die zijn te 
wijten aan een slechte uitvoering van 
de principes van de liberale 
democratie, eerder dan aan de 
principes zelf. De liberale democratie 

Francis Fukuyama  



24 

komt tegemoet aan de drie grote delen 
van de menselijke ‘ziel’, zoals die al 
door Plato werden beschreven: 
enerzijds zijn er de rede en het 
verlangen. De liberale democratie lijkt 
hieraan tegemoet te komen via de 
wetenschappelijke revolutie en de 
economische welvaart. Daarnaast is er 
echter nog een derde deel van de ziel, 
namelijk de thymos, dat Fukuyama 
gelijkstelt met de eis tot erkenning. Pas 
in de democratie worden individuen 
werkelijk door elkaar erkend als 
individu en komt er een einde aan de 
onderdrukking van de ene door de 
andere mens. Fukuyama plaatst zich 
hiermee in de lijn van de filosofen Hegel 
en Kojève, die al voor hem het einde 
van de geschiedenis aankondigden. 

2. Het Midden-Oosten en de End 
of History Illusion 
In deze geschiedsopvatting lijkt het 
Midden-Oosten echter moeilijk in te 
passen, want het gaat geheel niet mee 
in deze trend. Fukuyama heeft hier wel 
oog voor, maar schrijft deze mix van 
autoritaire regimes en 
islamfundamentalisme toe aan 
fenomenen zoals aardolie (denk aan 
Saudie-Arabië) of een gefaalde 
pogingen tot moderniseringen (denk 
aan Iran). Doordat de macht gestoeld is 
op aardolie en weinig nood heeft aan 
belastinginkomsten, voelt het zich ook 
minder verplicht rekenschap af te 
leggen aan de bevolking. De sjah van 
Iran paste ook in dit plaatje en de 
opstand tegen zijn bewind was een 
roep voor meer democratie, die echter 
gekaapt werd door het islamisme van 
Ruhollah Khomeini. Met andere 
woorden komt hier dezelfde 
secularisatiethese naar voren: dat het 
nog niet bestaat uit democratische 
regimes is slechts een kwestie van tijd. 
De politieke Islam is hier slechts een 
oppervlakteverschijnsel. 

Uit een studie van Quoidbach et al. 
blijkt dat mensen geneigd zijn te stellen 
dat ze ten opzichte van het verleden 
heel hard zijn veranderd qua karakter, 
waarden en ideeën, maar dat ze ten 
opzichte van de toekomst dezelfde 
zullen blijven. Natuurlijk is dit niet zo 
en veranderen mensen hard doorheen 
hun leven en ondanks dat mensen zeer 
bewust zijn dat ze vroeger anders 
waren, zullen ze blijven volhouden dat 
                                                                    
2 “[P]eople may believe that who they are today is pretty much who they will be tomorrow, despite the fact that it isn’t who 
they were yesterday. [..] people expect to change little in the future, despite knowing that they have changed a lot in the past, 
and that this tendency bedevils their decision-making. We call this tendency to underestimate the magnitude of future 
change the “end of history illusion”.” QUOIDBACH, J. ET AL., “The End of History Illusion,” Science, 339, 4 januari 2013, pp. 96.  

ze in de toekomst niet meer zullen 
veranderen. Dit noemen de 
onderzoekers de End of History 
Illusion.2 De vraag is of we niet dezelfde 
fout maken op vlak van voorspellingen 
van de samenleving: we erkennen dat 
ze enorm veranderd is in het verleden, 
maar ontkennen dat ze het nog zal doen 
in de toekomst. Is het islamisme dus 
echt een oppervlakteverschijnsel? Is 
Fukuyama geen slachtoffer van deze 
illusie? 

Fukuyama zelf is op zijn these 
teruggekomen doordat hij 
geconfronteerd werd met nieuwe 
fenomenen, die niet in zijn these 
pasten. Het was echter niet het 
islamisme dat hem daartoe aanzette. In 
een volgend boek, Our Posthuman 
Future (2002) verwijst Fukuyama naar 
de biotechnologische revolutie en de 
dreiging van het ‘transhumanisme’: de 
idee dat de mens als soort zal 
verdwijnen en plaats zal maken voor 
een nieuwe ‘posthumaan wezen’. Deze 
transhumanisten stellen dat 
hedendaagse wetenschap en 
technologie de belofte in zich hebben 
de mens uiteindelijk van al zijn ‘kwalen’ 
te verlossen. Dit gaat voornamelijk via 
genetische verbetering: de mens wordt 
zo aangepast dat hij bijvoorbeeld niet 
meer agressief is, een fenomenaal 
geheugen krijgt of fysiek veel sterker 
wordt. In die zin bekomt men dus een 
wezen dat geen echte mens meer is, 
maar iets ‘hogers’. Dit vormt een 
probleem voor de liberale democratie 
als eindpunt van de geschiedenis. 
Fukuyama’s argument steunde immers 
op vaststaande structuren van de 
menselijke geest (rede, verlangen, 
erkenning) die de lijn in de 
geschiedenis verklaarde. Met de 
mogelijkheid DNA te veranderen en 
dergelijke, lijkt deze stelling nog 
moeilijk houdbaar. 

De vraag die hier van belang is, is of de 
politieke islam en de revoluties in het 
Midden-Oosten ook niet moeten 
begrepen worden in het licht van 
verschuivingen op maatschappelijk 
vlak. Zijn de politieke islam en de 
Arabische Lente met andere woorden 
fenomenen die afbreuk doen aan de 
these dat de liberale democratie het 
eindpunt van de geschieden is? Om dit 
te beantwoorden moet men zich 

afvragen welke nieuwe tendensen er 
vandaag de dag spelen die Fukuyama’s 
these lijken te ondergraven. 
Theoretisch kan men vier nieuwe 
‘democratievragen’ onderscheiden, 
vier nieuwe conflicthaarden voor de 
21e eeuw: 

- Posthumanisme: dit is de nieuwe 
problematiek waar Fukuyama zelf ook 
op wijst. Het gaat om zaken zoals 
klonen, genetische modificatie en 
biotechnologische innovaties. Terwijl 
Fukuyama’s these perfect opging 
binnen vaste menselijke krijtlijnen, 
stellen deze post- en transhumanisten 
deze lijnen in vraag. Het gaat om de 
vraag naar ‘democratie voor welke 
mens?’ 

- Antispeciecisme: hier gaat om de 
nieuwe groene bewegingen, zoals GAIA 
of Greenpeace die oproepen voor meer 
aandacht voor andere organismen of de 
ecologie waarbinnen de mens zich 
bevindt. Er moet met andere woorden 
rekening gehouden worden met andere 
spelers buiten de mens. Hier gaat het 
om de vraag: ‘democratie voor welke 
soort?’ 

- Radicale democratie: een andere wijze 
waarop de geschiedenis verder gaat is 
in de strijd om de inhoud van de 
democratie. Voornamelijk bestaat dit 
uit een kritiek op de huidige vorm van 
democratie, bijvoorbeeld op het 
principe van representatie of net het 
gebrek eraan. Democratie in deze vorm 
is geen echte democratie, maar een 
illusie. De feitelijke macht zou bij de 
banken, partijen of technocraten liggen. 
Hier gaat het om de vraag: ‘democratie 
in welke vorm?’ 

- Antidemocratie: een laatste lijn, en 
voor deze tekst de belangrijkste, stelt 
de deugdelijkheid van de democratie 
zelf in vraag. Is zij wel het eindpunt, is 
zij de perfecte regeringsvorm? Een 
centraal kritiekpunt is hier haar 
onbeslistheid en onbepaaldheid: 
democratie heeft geen inhoud, zij heeft 
geen macht. Inhoudelijk is zij niet meer 
dan een carte blanche om zelf maar te 
doen wat men wil; het resultaat is enkel 
decadentie. De centrale vraag is hier: 
‘waarom überhaupt democratie?’ 

Het mag duidelijk zijn dat de politieke 
islam in de vierde categorie thuishoort 
en dat de eerste twee vragen eerder 



25 

spelen in het Westen en hier niet zo van 
tel zijn. Maar anderzijds lijkt de 
Arabische Lente ook een oproep te zijn 
voor een betere en andere democratie, 
en sluit het zo aan bij de derde vraag. 
Het grote probleem in het Midden-
Oosten en conflicten zoals in Syrië is 
dat hier beide lijnen lijken te kruisen. 
Neem het huidige conflict in Syrië. 
Enerzijds is er het officiële leger dat in 
zekere zin seculier pretendeert te zijn. 
Tegelijkertijd krijgt het wel steun van 
Hezbollah, dat dan weer sterk 
islamitisch is. Ook Iran en Abu Fadl al-
Abbas, een sjiitische militie, bestrijden 
er rebellengroepen. Daarnaast zijn er 
‘radicale moslims’, onder meer uit 
België, die mee aan het strijden zijn, 
maar dan tegen Assad. Verder zijn er 
ook Jabhat al-Nusra, gelinkt aan Al 
Qaeda, en het moslimbroederschap die 
meespelen in dit hele conflict. Het Vrij 
Syrisch Leger en de Partiya Yekîtiya 
Demokrat (PYD), dat vecht voor 
Koerdische onafhankelijkheid, zijn dan 
weer groeperingen die eerder seculier 
van aard zijn en strijden tegen het 
autoritaire bewind en voor een 
democratie. 

De conflicten in het Midden-Oosten, en 
in Syrië in het bijzonder, lijken dus een 
mix te zijn tussen twee grote politieke 
doelstellingen: enerzijds een strijd om 
meer en een andere democratie, die 
wel eens verbonden wordt met de 
recente westerse bewegingen zoals de 
Occupybeweging en de Indignados. De 
verwantschap blijkt onder meer uit de 
centrale rol die de moderne sociale 
media in deze bewegingen spelen. Deze 
bewegingen lagen vaak aan de 
oorsprong van de opstanden in deze 
landen. Anderzijds zijn er dan de 
islamitische bewegingen die zich in 
deze strijd zijn gaan moeien en zelf 
vaak ijveren voor een islamitische 
staat. Dit lijkt een vreemde combinatie 
en men is dan ook geneigd de vraag te 
stellen waar dat islamisme plots 
vandaan komt: waarom is dit 
‘fundamentalisme’ zo sterk aanwezig in 
het Midden-Oosten? 

3. De eigen aard van het 
islamisme 
Hoe moet het islamisme begrepen 
worden? Een interessante visie is terug 
te vinden in het werk van de 

                                                                    
3 Ook vandaag de dag komt dit nog voor. Zie voor een voorbeeld van demonuitdrijving en gebedsgenezing in Marokko HERMANS, P., 
“Genezing zoeken in Ben Yeffu. Bedenkingen bij een etnografisch onderzoek onder Marokkaanse genezers,” Kwalon, 13 (1), 2008, pp. 
15-29.  

4 GELLNER, E., Postmodernism, reason and religion, London, Routlegde, 1992, p. 16. Zie ook GELLNER, E., Muslim society, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1981. 

antropoloog Ernest Gellner. Volgens 
hem vereist de unieke positie van de 
islam, tegenover het christendom, het 
hindoeïsme, enzovoort die de 
secularisatiethese lijken te bevestigen, 
een eigen verklaring. Het eerste 
belangrijke element in de verklaring 
ervan ligt in het gegeven dat de islam 
een religie is die af en volledig is: de 
boodschap aan de profeet Mohammed 
is compleet en niet open voor 
interpretatie, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld het christendom. Ook was 
er vanaf het begin al een sterk(er) 
onderscheid tussen de overheid en de 
theoloog-juristen waardoor een soort 
externe controle op de islamitische 
rijken mogelijk was. De leiders 
heersten niet via een rechtstreeks 
gratie van Allah, maar waren 
ondergeschikt aan de sharia, die onder 
controle stond van deze juristen. 

Een ander belangrijk element is de 
historische tweedeling die speelde 
tussen wat Gellner noemt de ‘Hoge 
Islam’ van de theologen en de ‘Lage 
Islam’ van het volk. De Hoge Islam 
concentreerde zich in de steden en 
onderschreef een puritanisme en een 
sterke focus op de heilige geschriften. 
Ze hadden een sterke afkeer voor elke 
vorm van emotie en ritueel. Dit terwijl 
de Lage Islam, die zich meer op het 
platteland verspreid had, veel ruimte 
liet voor magische rituelen, culten van 
heiligen, enzovoort. De heiligheid van 
de persoon werd vaak aangetoond door 
een genealogische lijn naar de profeet 
de trekken, en het werd dan ook 
doorgegeven van vader op zoon. De rol 
van deze heilige was vaak ook een van 
verzoener tussen verschillende 
groepen.3 Doorheen de geschiedenis 
leidde dit ertoe dat er vanuit de steden 
en de Hoge Islam verscheidene 
‘zuiveringspogingen’ gedaan zijn om de 
islam op het platteland weer ‘puur’ te 
maken. Doorheen de geschiedenis 
waren deze echter steeds onsuccesvol 
omdat na een tijdje de Lage Islam weer 
de kop op stak. In die zin werd de 
geschiedenis van de islam dan ook als 
‘cyclisch’ getypeerd. 

Vandaag de dag is deze cyclus 
doorbroken, grotendeels doordat de 
klassieke militaire en politieke balans 
doorbroken is. De centrale autoriteit 

kan via de moderne technologieën de 
controle over de periferieën behouden. 
In die zin bewerkstelligde dit een 
overwinning van de Hoge op de Lage 
Islam. Maar deze confrontatie met het 
Westen, die zorgde dat de vereiste 
technologieën beschikbaar werden, 
was niet eenduidig. Het Midden-Oosten 
kwam in een het klassieke dilemma 
terecht waar landen als Rusland, China 
of Japan ook mee hebben geworsteld: 
moeten we de westerse kennis en 
technologie omarmen ten koste van 
onze eigen tradities of moeten we onze 
eigen tradities blijven bevestigen, maar 
zo ook materieel ‘zwak’ blijven? Het 
speciale van het Midden-Oosten echter 
was de unieke oplossing die ze aan dit 
dilemma konden geven: ze hadden een 
zondebok ter beschikking. In deze 
landen ontstond de historisch 
betwijfelbare these dat de Hoge Islam 
ooit, in de gouden jaren van de islam, 
dominant was over de hele 
maatschappij, maar dat langzamerhand 
de Lage Islam het land gecorrumpeerd 
had. Het was deze perversie die ervoor 
zorgde dat het Midden-Oosten als 
verliezer uit de vergelijking met het 
Westen kwam. In die zin was het 
verlaten van de religie niet de 
oplossing, maar net het versterken 
ervan. Of zoals Gellner het polemisch 
verwoord: 

“Contrary to what outsiders generally 
suppose, the typical Muslim woman in a 
Muslim city doesn’t wear the veil 
because her grandmother did so, but 
because her grandmother did not, her 
grandmother in her village was far too 
busy in the fields, and she frequented the 
shrine without a veil, and left the veil to 
her betters. The granddaughter is 
celebrating the fact that she has joined 
grandmother’s betters, rather than her 
loyalty to her grandmother.”4 

Deze theorie lijkt ook in een andere 
vorm te verschijnen bij auteurs die 
stellen dat de politieke Islam geen 
terugkeer is naar de middeleeuwen 
(zoals bijvoorbeeld volgens Pervez 
Hoodbhoy het geval is), maar net een 
‘postmodern’ verschijnsel is. Zo stellen 
bijvoorbeeld Michael Hardt en Antonio 
Negri in hun boek Empire (2000) dat 
“[s]terk vereenvoudigd zou men 
kunnen beweren dat 
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postmodernistische vertogen 
voornamelijk de winnaars in 
globalseringsprocessen aanspraken en 
fundamentalistische vertogen vooral 
de verliezers.”5 De revolutie in Iran kan 
duidelijk vanuit dit perspectief 
bekeken worden: het leek te gaan om 
een teruggrijpen naar de Hoge Islam 
door de confrontatie met een (falende) 
westerse modernisering van het land. 
Dit lijkt ook van toepassing te zijn op de 
recente opstanden in Syrië, Egypte en 
Libië: de islamitische bewegingen zien 
dit als hun kans om de ‘oorspronkelijke 
en zuivere’ Islam te herstellen. 

In die zin lijken de politieke islam en de 
democratische bewegingen in het 
Midden-Oosten tegelijk verwant en 
tegengesteld te zijn. Verwant omdat zij 
beide uitingen zijn van een diep 

                                                                    
5 HARDT, M. & NEGRI, A., Empire, Amsterdam, Van Gennep, 2002 [2000], p. 158. 

6 QUOIDBACH, J. ET AL., op cit., p. 98. 

ongenoegen met de wijze waarop het 
politieke systeem momenteel in elkaar 
zit. Verschillend omdat ze beide de 
oplossing in een andere hoek zoeken: 
meer en een ander soort democratie 
enerzijds en net het verlaten van de 
democratie voor de ‘Hoge Islam’ 
anderzijds. Deze twee verschillende 
ideologieën die spelen in conflicten 
zoals Egypte en Syrië maken een 
oplossing dan ook uitermate moeilijk, 
naast alle economische en politieke 
belangen die spelen bij de betrokken 
partijen in binnen- en buitenland. 
Welke van de twee tendensen de 
overhand zal krijgen is moeilijk te 
voorspellen en tot wat voor een soort 
samenleving dit zal leiden, nog 
moeilijker. Quoidbach et al. stelden in 
hun onderzoek dat de End of History 
Illusion deels te wijten was aan het feit 

dat het hier om vooruitkijken gaat in 
een nog onbepaalde toekomst, eerder 
dan een reconstructie van wat al 
gebeurd is. “Prospection is a 
constructive process, retrospection is a 
reconstructive process, and constructing 
new things is typically more difficult 
than reconstructing old ones.”6 En laat 
het construeren van een toekomstig 
maatschappijbeeld nu net uitermate 
moeilijk zijn. Het is zeer onduidelijk 
waar de situatie in het Midden-Oosten 
zal heenleiden: misschien een soort 
democratisering, maar dan van welke 
soort? Misschien iets geheel anders, 
maar wat dan? Althans is het duidelijk 
dat het einde van de geschiedenis nog 
lang niet in zicht is. 
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Interview with professor Bart Kerremans 
Tim Christiaens & Wout Robijns  

The whole story of Syria shows us how both superpowers Russia and the United States are once more diametrically opposed in 
their foreign policies. We had an interview with Bart Kerremans, professor in International Relations and American Politics, 
and  so the perfect person to clarify  the game of the superpowers concerning Syria

When the Arab Spring started in 
Libya and Gaddafi started fighting 
his own people, quite quickly the UN 
adopted a resolution to enforce a 
non-fly zone on Libya. In Syria the 
conflict has been going on for more 
than two years now, civilian death 
toll is lots worse, but the world 
doesn't agree on what to do and so 
nothing is being done about this 
cruelties. Why is that, what's the 
difference with Libya? 

Because the situation in Syria is much 
more complex. The dimension that 
plays a role in Syria is the relationship 
between important kindscurrents 
within Islam. The Sunnites on the one 
hand, the Shia on the other hand, the 
Alawites; so the dimension is 
completely different. The consequence 
being that Al-Qaeda is a player in the 
whole story or groups that are affiliated 
with Al-Qaeda or that defend similar 
kinds of positions as Al-Qaeda and that 
there is also a stronger risk of 
spreading of the crisis to neighbouring 
countries. In the first place Iraq, but 
also to countries where a large number 
of refugees have been fleeing to, like 
Jordan. Of course there’s also the Israeli 
situation because of the consequences 
for Lebanon. So it’s much more 
complicated, and the consequence is 
that the question that is being raised, 
specifically in the United States but also 
in other places, is: what kind of regime 
will be established in case we destroy 
the Assad regime? There has been an 
emotional kind of reaction of: “We want 
to get rid of Assad”, specifically because 
of the extreme violent nature in which 
he has been dealing with what 
ultimately became a civil war. But the 
thing is that apart from this emotional 
reaction, because of the human rights 
violations and the sheer violence that is 
being used, the more rational reaction 
is: we just don’t know what kind of 
regime would replace Assad. In case it 
would be a regime that sympathises 
with Al-Qaeda or in case the country 
becomes dominated by Al-Qaeda 
related groups, then it could become a 
serious security problem for the West, 

and in the first place not the West even 
but Israel, and then the West is going to 
be involved anyway. That’s certainly a 
very important dimension.  

A second dimension that has started to 
increasingly play a role is the fact that 
the Syrian question, specifically the 
escalation and the big question about 

what the international community 
would do, came after the intervention 
in Libya. The interpretation of Russia 
and China is, that what happened in 
Libya has been the consequence of a too 
extensive interpretation of the United 
Nations Security Council Resolution on 
the non-fly zone. The attitude that is 

© KU Leuven - Rob Stevens 
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being taken by Russia and China is: 
“This is not going to happen a second 
time.” That makes working through the 
United Nations extremely difficult, if 
not almost impossible. That is of course 
also a dimension that matters here, 
because ultimately what happened in 
the Libyan case is that they got a 
resolution from the Security Council, so 
there was kind of an international 
legitimation. There was never a chance 
that that would happen in the case of 
Syria. 

Is that the only reason why Russia 
and China are still siding with the 
Assad regime? 

There’s a distinction between the 
position of Russia and China. I think the 
position that Russia has is more 
outspoken, specifically with the Syrian 
case. I guess that the Chinese attitude is 
much more influenced by this idea of 
“intervention/non-intervention” and 
the fact that what happened in Libya 
was basically abusing the abilities of 
the United Nations Security Council by 
the US, France and the UK. For Russia 
the story is similar, as far as these 
arguments are concerned, with the 
position of the Chinese, but there’s an 
important difference as well. 
Specifically Putin is looking at the 
Syrian case as a case where it is about 
the influence of Russia versus the 
influence of the West. Basically losing 
Syria is considered to be losing Syria to 
the West. That plays a very important 
role in the policy of assertiveness that 
Russia is consequently following. It’s 
using all kinds of tools that are 
available to Russia – this is not an 
normative assessment but an 
observation. What happens in the 
Security Council fits nicely into that 
approach. That’s one of the reasons 
why Russia makes it extremely difficult 
for the United States to follow the path 
that it had been following in the case of 
Libya.  

Could we say that the US and the UN 
also learned from the Egyptian case, 
where a revolutionary government 
was formed under Mursi. But violence 
didn’t end and Mursi was overthrown 

by the army and other institutions. In 
the sense that when Assad would be 
overthrown there would come 
another regime that’s probably as 
violent as the one before but doesn’t 
solve any of the questions that it is 
supposed to solve? 

I don’t think they needed the Egyptian 
case to realise that, because there were 
different kinds of scenarios possible 
apart from the Egyptian case. I think 
what is to be expected more in the case 
of Syria is not an Egyptian scenario 
where there is a revolution and you 
really get a new stable regime, because 
ultimately there clearly was a new and 
more or less stable regime in Egypt. I 
don’t know whether Mursi was as 
violent as the Egyptian militaries were 
at the end of the Mubarak era; I’m not 
inclined to conclude that. Anyhow it is 
clear that there were big problems with 
the Mursi regime as well that the 
Muslim Brotherhood were doing things 
in terms of corruption and trying to 
dominate completely local and 
provincial governments. That made it 
extremely problematic.  

I think that the situation that is 
expected in Syria resembles much 
more the situation in Libya. You have a 
collapse of a regime and then there is 
the continuation of a power vacuum 
instability. Therefore you get closer to a 
kind of a failed state. Look at what 
Afghanistan has been, at least from the 
American perception, what Somalia is, 
what Yemen has been at a particular 
point in time. The interpretation is that 
failed states are extremely dangerous. 
Specifically failed states where Al-
Qaeda has been playing a role. That’s 
the situation in Syria; I mean Al-Qaeda 
groups or Al-Qaeda affiliated groups 
are playing a role in Syria. So in case 
you really get into a failed state 
situation, the risk that goes out from 
that is extremely high. So the source of 
inspiration is not Egypt. Libya gets 
closer to that picture and other 
examples as well. 

 

The US relations with Iran seem to be 
a lot better these days. Does this have 
something to do with the Syrian 
story? Maybe the US want more 
stability in the region, to prevent 
other conflicts in there? Or is it just 
because Rouhani, the new Iranian 
president, is more moderate? 

Yes, it’s a window of opportunity for 
Obama. Of course it’s not completely 
independent from what’s happening in 
Syria or in the region. But if you look at 
what’s happening in the region, the 
pressures that exist for Obama point in 
different directions. You could say the 
Syrian case and specifically the policy 
that he conducted, and the fact that 
when there was a run up in the whole 
framing of a military action against 
Assad in retaliation for the use of 
chemical weapons Obama suddenly 
decided to consult the US Congress. The 
fact that he decided to consult the 
Congress in itself is not a problem. 
Problematic is the fact that he decided 
it at a moment when there was an 
escalating rhetoric towards an 
imminent intervention, and thus the 
expectation had emerged that air 
attacks could take place any moment; 
that is in itself almost unbelievable 
basically. This sudden change of heart 
was a major mistake for a US president 
to make. I think that Obama sees in the 
Iranian case an opportunity to escape 
from the stigma that is now on him that 
he’s an indecisive political leader that 
you cannot trust. That he says A today 
but tomorrow suddenly could say B or 
C. So a big success with respect to a 
problem that’s already existing for 
quite some time would be for him a 
major escape from the kind of 
reputation damage that he still suffers 
from as a consequence of the Syrian 
case.  

Something that points in the opposite 
direction is of course Israel. Israel is 
really a difficult issue for the Americans 
in this particular case. At the end of the 
day, it’s clear that for the Netanyahu 
government the continuation of the 
enrichment of uranium is 
unacceptable. So the outcome has to be 
that there is no possibility for Iran 
anymore to enrich it’s uranium. 
Obviously if we look at the Iranian 
position, even with Rouhani, the new 
president, that’s not going to happen. 
The question then is: How do you 
control Israel in this whole story? So it’s 
pretty complicated and the election of 

I think that Obama sees in the Iranian case an 
opportunity to escape from the stigma that is 
now on him that he’s an indecisive political 
leader that you cannot trust. 
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Rouhani is the decisive factor here. He’s 
a moderate politician with a more 
moderate rhetoric, and he seems to 
have had a certain impact on Khamenei 
(the Iranian Ayatollah Ed.). That opens 
a window of opportunity and it is 
through that window that Obama is 
jumping now.  

Why was the use of chemical weapons 
so determinative for Obama, while 
there have been so many casualties? 
Why did he pose the use of chemical 
weapons as a red line Syria couldn't 
cross without further consequences? 

There are different elements that play a 
role. First of all it sets a precedent, in 
terms of: you allow a country to use 
chemical weapons, and you don’t do 
anything against it, that makes it pretty 
difficult to stop (or even dissuade) such 
use in the future. Secondly, if you allow 
Syria to do that and there is no reaction 
whatsoever, you’re going to get a 
reaction from Israel. You have to 
remind what happened in the Gulf War; 
the Scud missiles that were fired by 
Saddam Hussein on Israel, and the fear 
that existed for chemical attacks. 
People were wearing gas masks at that 
time (in Israel Ed.). It would have 
made Israel much more 
nervous, even more than 
it already is. That is 
certainly a very 
important factor that 
plays a role, and it brings 
us also into the wider 
story of weapons of mass 
destruction.  

Basically at the end of the 
day it is about these kind 
of issues and not about 
the number of casualties in the streets. 
If you get into that story, then you have 
to accept another role in the civil war. If 
you do it because of the number of 
casualties, then you have to define what 
you are going to do. Are you going to 
deliver weapons, and what is the 
purpose of doing this? The fall of the 
Assad regime and what regime is going 
to replace it? If it is about  sending 
troops, how many troops, what is the 
mission of these troops? Is there an exit 
strategy? And once again, what is the 
ultimate objective? Is it jeopardising 
Assad and is it regime change knowing 
that regime change as objective is 
unthinkable in the post Iraq War United 
States.  

When it is a reaction against the use of 
chemical weapons, it’s a clearly defined 
objective that you have. It is a 

retaliation against the use of weapons 
that such a regime, or any regime, is not 
allowed to use. That’s a clear-cut kind 
of definition of what you want to do 
here.  Eventually you can change the 
strategic situation on the ground as a 
consequence. But even that is an open 
question, because ultimately the 
Americans don’t know exactly what 
kind of situation they would prefer on 
the ground, because they are not naïve. 
They know that more moderate Syrian 
opposition groups are not going to be 
able - it’s certainly not sure - to replace 
an Assad regime. 

It still isn't completely clear who used 
these chemical weapons, but 
everything points in the direction of 
the Syrian regime. But why would 
they have done that, knowing how 
severely the western world would 
react? 

That’s the elephant in the room. I don’t 
think anybody knows it. I’ve been for 
quite some time sceptical about the 
argumentation that the regime would 
have done it, exactly for that reason. 
Why would they do this, knowing that 
there was a red line established by 
Obama? You could say Obama was 

saying things and he probably never 
would do that really, but in this 
particular case drawing the red line, 
was … He suddenly did it in August 
2012. He did it after there had been 
meetings about what the United States 
would do in case chemical weapons 
would have been used in Syria, and he 
did it quite unexpectedly. In a press 
conference he was referring to the red 
line. Even his advisors were surprised. 
The theory that exists is that he did so 
because he wanted to calm down the 
nervousness in Israel. There was no 
alternative for him but to react when 
chemical weapons would be used by 
the Assad regime.  

So for me it remains a mystery why 
Assad would have used chemical 
weapons. When the situation on the 
ground was evolving to the advantage 
of Assad, slowly and maybe not 

steadily, but at that time it was evolving 
to his advantage, why then would he at 
that point use those chemical weapons 
and risk an international reaction? The 
only explanation that I have is that it 
was not his decision. That it was a 
rogue unit or whatever, but somebody 
that decided to do that without clear 
clearance from the centre of the regime. 
I don’t have any other explanation. I 
don’t think that the opposition did it 
because they probably didn’t have the 
capacity to do it, but it’s so difficult to 
understand the rationality of Assad to 
decide to use those weapons. So the 
only explanation that I could think of - 
but of course the intelligence do not call 
me and give me that secret information 
– is that a rogue unit has been doing this 
and that it was not covered or cleared 
by the president or his immediate 
advisors.  

Sometimes the US is called the 
policeman of the world. Could we say 
that Obama’s choice for an 
agreement on chemical weapons 
instead of military action, changes 
the role of the US in this area? Is it 
more of a mediator instead of a 
policemen?  

The US never has been 
consistently a policeman 
in the region, and it has 
never been consistently a 
mediator in the region, 
and that’s still the case. I 
don’t think that the 
negotiation with Russia 
ultimately changed 
anything to that. It was a 
reaction to the political 
parameters as they 

shifted to the disadvantage of Obama. 
The decision that he took with respect 
to the Congress created for him an 
almost impossible situation. There was 
only one way out: to get into an 
arrangement with the Russians, and 
that’s what happened. Sergey Lavrov 
(Russian minister of foreign affairs, Ed.) 
realised it immediately. The Russians 
immediately saw what the 
opportunities were for them, and that’s 
what they went for. Indeed they got out 
of it what they wanted to get out of it. 
My answer remains, the US has never 
been consistently the policeman in the 
region and it has never been 
consistently the mediator, and that is 
still the case.  

Now there’s a UN resolution about 
destroying Syria's chemical weapons. 
Assad seems to be very co-operative, 

Why would Assad use those chemical weapons 
and risk an international reaction? The only 
explanation that I have is that it was not his 
decision. That it was a rogue unit or whatever, 
without clear clearance from the centre of the 
regime 
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do you think that will continue? Will 
the regime eventually disarm all its 
chemical weapons?  

I can only answer that question 
in probabilities, but I think 
there is a relatively high 
probability. The reason is that 
ultimately if he doesn’t 
cooperate, the situation may 
change. Even the attitude of the 
Russians may change, that’s one factor. 
A second factor may be that Assad 
learned of course from the Saddam 
Hussein story. You can’t play a game 
with your weapons of mass 
destruction, or even with the 
perception that the weapons of mass 
destruction are over there; it may be 
very risky. Let me elaborate a little bit 
on this particular point. The whole 
blame on the United States that they 
invaded Iraq, that there were no 
weapons of mass destruction and that 
the US had made it up, that’s one side of 
the story. Saddam Hussein also played 
his game, of putting a little sign on his 
door: ‘beware of the dangerous dog’, 
but there was no dangerous dog. Hans 
Blix who was involved in the UNSCOM, 
the Control Commission of the United 
Nations, indicated that later in his book, 
that part of the story is about the US 
and the way in which they dealt with 
intelligence. Part of the story was with 
Saddam Hussein because he believed 
that ultimately he could avoid an 
invasion by putting this little sign on his 
door ‘beware of the very dangerous 
dog’. Because of that they believed 
there indeed was a dangerous dog and 
that the only way to deal with it was to 
kill the dangerous dog, and that’s what 
they did. Whereas Saddam Hussein 
hoped they would be afraid of the 
dangerous dog and would not enter 
Iraq. I think that in the case of Assad 
that plays a role. If you’re playing with 
the game of weapons of mass 
destruction, that’s risky, because there 
the probability of ultimately a decision 
to intervene may be higher than when 
it is just a civil war, as the last few years 
have learned them. 

But will it change anything on the 
field for the Syrian people? 

I don’t think so. It’s very strange why 
those chemical weapons suddenly 
popped up in the whole story or in the 
war. Anyway, I don’t think it’s going to 
change… It would have changed if it 
would have led to U.S. or NATO 
bombings. That would have changed 
the situation, but there were no such 

bombings. That means that the current 
stalemate will continue, shifting once in 
the direction of the benefit of the Assad 

regime and then again in the direction 
of the opposition. But the problem for 
the opposition over time, and that’s a 
factor that really plays a role in the 
reasoning of Assad as well, is that the 
longer the war lasts, the more divided 
the opposition becomes. So why would 
he risk any kind of escalation in the 
relationship with the US? As far as he 
can see it now, time is playing to his 
advantage, why would he throw that 
away? 

Relations between the US and Russia 
are not very well these days because 
of Syria and other cases like Snowden 
and Russia's anti-gay laws. Could this 
have consequences for the future? 

Yes. I think that after the end of the 
Bush era, just like after the immediate 
end of the cold war, we could see that 
better cooperation between the Soviet 
Union, the Russian federation or after 
its collapse, Russia; and the US, made 
many things possible in the United 
Nations. Not that there were no limits 
anymore, but still. That’s over now. I 
think that it is something that makes it 
much more difficult for the US to 
operate through the United Nations - I 
think Obama is really the 
personification of this. Because at the 
end of the day, if there is a big issue 
with the Russians, the Security Council 
is not able to play the role that, at least 
on paper, it should be playing. That 
means that you have to get into a story 
where if it’s not possible with the UN, 
then it’s going to be without the UN. But 
of course there you have to take into 
account that we are living in the post 
Iraq War United States, where public 
opinion and politicians are not eager to 
involve the US in another military 
adventure.  

Does this mean the end of the 
possibility for a military intervention 
in Syria, or do you think this might 
still happen in the future? 

I would be tremendously surprised if 
that would happen. I don’t think that 
Obama has any political capital to do 
that. He had some political capital 
specifically when the chemical 
weapons were used, but after what 

we’ve seen in terms of his change of 
position, there is no political capital 
whatsoever that he has on this 

question. 

How do you think the story of 
Syria will continue? 

That’s difficult. I expect that it 
will last for quite some time and 
that there will be many 

casualties and that the story of the 
massive refugee camps and all the 
dramas that are related to that, is going 
to continue. The only question that 
remains open, is what effect it will have 
on the neighbourhood. Specifically on 
Lebanon, because that is the most 
directly affected in this case, and Jordan 
in terms of the refugee camps. In case 
Lebanon is affected, of course then we 
get into Hezbollah and Israel. But my 
expectation is that it is going to last for 
quite some time. 

America's wars in the Middle East are 
coming to a close, and a military 
intervention in Syria is prevented, so 
one could think the US would lower 
their huge defence budget. Still, that 
doesn't seem to happen, even in times 
of huge budget problems. Why is that, 
does the military industrial complex 
really exists? 

First of all, they do cut in it. It’s not that 
under the sequestration (US legal 
procedure in which automatic spending 
cuts are triggered, Ed.), the department 
of defence is not involved, on the 
contrary. Of all the departments 
involved the largest cuts are taking 
place in the department of defence. For 
discretionary spending we are talking 
about of a reduction within the fiscal 
year 2013 of 10%, and 7.8% for the 
non-defence discretionary spending in 
the other departments. So it is cutting 
its spending. Still, the question of the 
military industrial complex remains. 
But it’s more than a military industrial 
complex. I always disliked that term 
because it’s simplifies things a little bit. 
It is about the defence industry and it is 
about politicians. But the important 
factor is voters, they matter as well. In 
the sense that the defence industry 
provides for a lot of employment, in 
many electoral districts, in many US 
states. That makes the continuation of 
such a spending almost a no-brainer. I 
always call that the multiplication 
effect of certain very specific interests 
among the voters, and therefore on 
congressional behaviour.  

The Jewish lobby is another example. 
The Jewish lobby is very powerful, but 

The longer the war lasts, the more 
divided the opposition becomes. 
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the reason why it is a significant player 
is because there is a tremendous 
multiplication effect. What the Jewish 
lobby is defending, is shared by the 
Israeli lobby in the US. And the Israeli 
lobby is much more than just the Jews, 
it’s also the more conservative 
Christians. And then we are talking 
about a significant portion of American 
public opinion, and therefore a 
significant portion of voters in a 
significant number of electoral districts 
and states. Then once again it becomes 
a no-brainer. The ideas that are being 
defended by these groups are going to 
be translated in decisions. In some 
cases they don’t even have to call 
somebody else or even to spend a 
dollar. Because it is an opinion that is 
widely shared, in one case because of 
religious factors, in another because of 
employment reasons, you do see that 
cutting defence is extremely difficult. 
Just like dismantling military bases in 
the US. If you want to cut in military 
spending, you will have to close down a 
number of military bases in the United 
States. That’s extremely difficult, 
because the presence of those military 
bases in specific states or specific 
electoral districts, has such an impact 
on economic welfare in those specific 
regions. On employment and all 
surrounding industries like the sandpit 
shops or coffee shops. The 
ramifications are so widespread that 
the opposition against closing them 
down is so strong. Is that then the 
military industrial complex? It’s a little 
bit more complex than the military 
industrial complex.  

Could we then say that when the 
military stays very influential in the 
United States, and on the other hand 
the security council remains blocked, 
because of the US and Russia, and the 
United States can’t move outside the 
United Nations, aren’t we then 
moving to some kind of gridlock 
where there is a tendency to use 
military force, but on the other hand 
there is a tendency to block every use 
of it? 

No, that’s a relatively simplified view 
on the military. As if because there is a 
military, you want to get involved in 
war every day again; that’s not the case. 
You do have military who want to be 
involved, but one of the questions that 
emerges among the military, is 
casualties. If they say: we want to 
reduce the risks – and that’s specifically 
the case after the Iraq war. The big 
complaint among the military is that 
what happened in Iraq is a typical 
example of overstretching the army, 
and undermining the preparedness of 
the American military establishment 
for defending the United States and its 
basic national security interests. So it’s 
far from evident that it’s always the 
military that are ready to intervene. 
The military are a significant political 
player, that’s certainly the case. But 
they are one player among many. 
Because of the reasons of the 
multiplication effect, the employment 
factor and so on, it’s very difficult to 
turn this around. We’ve been having 
secretaries of defence like Leon Panetta 
and Robert Gates, and even Rumsfeld 
have been trying to rationalise the US 

military in order to 
prepare it for modern 
warfare. Which means 
much more basing your 
defence on technology, 
and much less on the 
number of troops. Now 
the American defence 
apparatus is the most 

technology intensive apparatus that 
there is, so let there be no mistakes 
about that, but still there is a large 
amount of troops. There could be a 
lower amount of troops, but that is very 
unpopular, and very difficult to realise, 
because once again then we are talking 
about the impact it has on the local 
economies where those military bases 
that would be closed as a consequence, 
are located.  

The second issue, about the blocked 
United Nations Security Council; I think 
that not every American president will 
experience the fact that something is 
blocked in the UN Security Council as 
much as a problem. That really varies 
from president to president. I think that 
presidents like Clinton and Obama 
would have hoped that a solution could 
be found within the Security Council, 
but it’s clear that they are not always 
prepared to wait for that. In the case of 
Clinton it became clear with the Kosovo 
War. In the case of Obama; I don’t think 
that the fact that it was blocked in the 
Security Council was a major issue 
when he decided to flip-flop on the case 
of congressional approval. The fact that 
he decided to do that was basically 
because he knew that he hadn’t asked 
for any permission from the US 
Congress in the Libyan case; there was 
a lot of anger because of that. He knew 
that probably he would need the 
support of the Congress in case the 
negotiations with Iran wouldn’t yield 
any kind of result and ultimately the 
last option would needed to be used. 
And last but not least the fact that David 
Cameron went to the House of 
Commons to get an authorisation, 
when not all the evidence was yet made 
available and was defeated, made the 
situation for Obama much more 
difficult not to do that. If you combine 
all those factors that explains why 
ultimately Obama got into trouble. The 
United Nations Security Council was 
not really an issue, in that respect.  

 

  

I think that not every American 
president will experience the fact that 
something is blocked in the UN Security 
Council as much as a problem. 



32 

 

 


