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ΚΕΜΜΙΣ: Πιστεύετε ότι οι ταραχές στη Συρία θα μπορούσαν να εξελιχθούν 
σε εμφύλιο πόλεμο; 
 
Wael al-Hafez: Πρώτα από όλα δεν είναι ταραχές αλλά επανάσταση. ∆εν 
σκοπεύουμε να κάνουμε εμφύλιο πόλεμο αλλά πολιτική αλλαγή. Ο Άσαντ σκοπεύει 
να προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο, η ίδια η σύμβουλος του προέδρου Μπασάρ αλ-
Άσαντ μίλησε για εμφύλιο πόλεμο. Για εμάς ο Συριακός λαός είναι ένας, ΕΝΑΣ.  
 
 
ΚΕΜΜΙΣ: Τι στάση κρατούν απέναντι στη σημερινή κατάσταση στη Συρία 
οι περιφερειακές δυνάμεις Ισραήλ, Τουρκία, Ιράν και Σαουδική Αραβία; 
 
Wael al-Hafez: Το Ισραήλ δεν θέλει αυτές τις εξελίξεις στη Συρία, είναι 
ενοχλημένο. Το καθεστώς Άσαντ εξασφάλιζε γαλήνη και ειρήνη για αυτούς. Όταν 
όμως θα υπάρχει δημοκρατία στη Συρία, θα πρέπει να συμμορφωθεί  το Ισραήλ με 
τον ΟΗΕ και τις διεθνείς αποφάσεις για την ειρήνη στην περιοχή. Σχετικά με την 
Τουρκία, στηρίζει τα εθνικά της συμφέροντα και την ηρεμία μέσα στη Συρία για να 
υπάρχει σταθερότητα σε όλη την περιοχή, για παράδειγμα στην Ιορδανία και το 
Λίβανο. Αναφορικά με το Ιράν, είναι το άλλο χαμένο μέρος του παιχνιδιού γιατί 
έως τώρα προβάλλεται ως περιφερειακή δύναμη εξαιτίας των σχέσεών του με το 
συριακό καθεστώς. Η συριακή εξουσία επιτρέπει στο Ιράν να συνεχίζει τις 
πωλήσεις όπλων στη Χεζμπολά του Λιβάνου, να ενισχύει τις θέσεις του μέσα στο 
Ιράκ, εξαιτίας της επιρροής που έχει στη Συρία. Η αλλαγή στη Συρία θα αναγκάσει 
το Ιράν να συρρικνωθεί.  
 
  
ΚΕΜΜΙΣ: Και η Σαουδική Αραβία; 
 
Wael al-Hafez: Η Σαουδική Αραβία επηρεάζεται και αυτή γιατί εάν υπάρξει χάος 
στην Συρία δηλαδή σε περίπτωση εθνο-θρησκευτικών συγκρούσεων μπορεί να 
μεταφερθούν και αλλού όπως στον Λίβανο, το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία. Για 
αυτό προσπαθεί να περιορίσει αυτή την κατάσταση στη Συρία. Οπότε το συμφέρον 
των Αράβων, της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου είναι η εμπέδωση της 
δημοκρατίας στη Συρία. 
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ΚΕΜΜΙΣ: Ποιοί στηρίζουν τον Μπασάρ αλ-Άσαντ στο εσωτερικό της 
Συρίας; 
 
Wael al-Hafez: Εκτός από τις μυστικές υπηρεσίες και τα σώματα ασφαλείας 
γενικότερα, τον στηρίζουν και τα όργανα του κράτους. Άλλο η χώρα άλλο το 
καθεστώς. Ο Μπασάρ έχει το καθεστώς, τα σώματα ασφαλείας, τα ψεύτικα ΜΜΕ, 
τις παραστρατιωτικές οργανώσεις αλ-Σαμπίχα και κάποιους ανθρώπους που έχουνε 
σχέση συμφέροντος με το καθεστώς τόσα χρόνια. Τώρα που αντιλαμβάνονται ότι ο 
Μπασάρ θα πέσει, πηγαίνουν με την άλλη πλευρά. Ο Μπασάρ σιγά σιγά χάνει 
έδαφος, κάθε μέρα χάνει έδαφος. Θέλει να έχει έναν ανοιχτό πόλεμο, μία ένοπλη 
σύγκρουση αλλά οι διαδηλωτές επιμένουν στον ειρηνικό τρόπο της εξέγερσης.  
 
 
ΚΕΜΜΙΣ: Ας υποθέσουμε ότι το καθεστώς καταρρέει. Πιστεύετε πως οι 
αντιπολιτευόμενες ομάδες θα μπορέσουν να συνεργαστούν στη μετά 
Άσαντ εποχή; 
 
Wael al-Hafez: Προς το παρόν είμαστε σε μια φάση αντίστασης κατά του Άσαντ 
και διαφωνούμε μεταξύ μας στο πώς θα τελειώσουμε με αυτόν γρήγορα. Στη 
μεταβατική περίοδο μετά τον Άσαντ είμαστε αναγκασμένοι να παραμείνουμε 
ενωμένοι για να κρατήσουμε την ευρύτερη ασφάλεια και την ειρήνη μέσα στη 
χώρα. Μετά από αυτό θα πάμε σε εκλογές. Οι εκλογές είναι αυτές που θα κρίνουν 
το μέλλον της χώρας. 
 
 
ΚΕΜΜΙΣ: Τι περιμένετε από την Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα; 
 
Wael al-Hafez: Βλέπουμε την Ελλάδα ως έθνος του πολιτισμού και έχουμε 
παραδοσιακές σχέσεις με τη χώρα. Εμείς στη Αραβική ιστορία έχουμε κεντρική 
θέση για την Ελλάδα που μας προσέφερε επιστήμη και γνώσεις. Θαυμάζουμε τον 
Ελληνικό πολιτισμό, τον Ελληνικό λαό και η Μεσόγειος Θάλασσα είναι μία οδός 
επικοινωνίας μεταξύ μας. Εμείς αγαπάμε την Ελλάδα Η Ελλάδα παίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη. Εμείς λέμε στις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και τη Συρία, η 
πραγματική σταθερότητα, προϋποθέτει τη δημοκρατία.  
 
 
ΚΕΜΜΙΣ: Εάν το Μεταβατικό Συμβούλιο κατάφερνε να αναλάβει την 
εξουσία, θα άλλαζε την εξωτερική πολιτική της Συρίας; 
 
Wael al-Hafez: Ο Μπασάρ αλ-Άσαντ στηρίζει την εξωτερική του πολιτική στις 
απειλές και στις ψεύτικες υποσχέσεις. Απειλεί τις χώρες του Κόλπου με το Ιράν, 
απειλεί το Ιράν με την Τουρκία, απειλεί την Ευρώπη με τον ψεύτικο Ισλαμικό 
φανατισμό, και δίνει εγγυήσεις στο Ισραήλ ότι θα εξασφαλίσει τα σύνορά του 
εφόσον παραμένει στην εξουσία. Εμείς θα έχουμε θετικές σχέσεις και φιλία με 
όλους τους λαούς του κόσμου.  
 
 
ΚΕΜΜΙΣ: Υπάρχει κάποιου είδους εξωτερική παρέμβαση στη Συρία; Αν ναι 
από ποιόν; 
 
Wael al-Hafez: Υπάρχει στρατιωτική επέμβαση εκ μέρους του Ιράν και από 
αυτούς στο Λίβανο που στηρίζονται στο Ιράν, συγκεκριμένα από τη Χεζμπολά. 
Πριν πέντε ημέρες μπήκαν στη Συρία εκατό λεωφορεία με Ιρανούς και οπαδούς 
του Μούκταντα αλ-Σαντρ από το Ιράκ και εγκαταστάθηκαν στην πόλη Παλμύρα 
και εμείς τους βλέπουμε. Ήρθαν για να καταστείλουν την εξέγερση στις πόλεις 
Χομς και Χάμα και για να σκοτώσουν τους πολίτες. Πρόσφατα μπήκαν και ομάδες 
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της Χεζμπολά στην πόλη Χομς από τη δυτική της πλευρά. Οι Λιβανέζοι στέλνουν 
στρατιωτικό εξοπλισμό στο Συριακό στρατό. Εδώ και μέρες τα Ρώσικα καράβια 
παραδίδουν όπλα στο Συριακό καθεστώς στο λιμάνι Λαττάκια. Και ενώ παρέχεται 
βοήθεια και στήριξη προς το καθεστώς, εμείς περιμένουμε από την Ευρώπη να 
στηρίξει αυτή την ειρηνική και λαϊκή εξέγερση που θέλει ειρήνη με ανθρωπιστική 
βοήθεια, πολιτική στήριξη και αποφάσεις στον ΟΗΕ, προβολή στα ΜΜΕ της 
κατάστασης στη Συρία, και θα προτιμούσαμε να μας στηρίξουν και με όπλα για τον 
Ελεύθερο Συριακό Στρατό που προστατεύει τους πολίτες της Συρίας.  
 
 
ΚΕΜΜΙΣ: Θα υποστηρίζατε μία στρατιωτική επέμβαση ∆υτικών δυνάμεων 
στα πρότυπα των πρόσφατων γεγονότων στη Λιβύη; 
 
Wael al-Hafez: Όχι, δεν θέλουμε βομβαρδισμό και καταστροφή. Ζητούμε 
περιοχές ασφαλείας για τους αθώους πολίτες, ζώνες ασφαλείας. Επίσης 
αεροπορικό αποκλεισμό για να μην μπορεί η πολεμική αεροπορία να σκοτώσει 
κόσμο και ναυτικό αποκλεισμό για να μην μπορούν τα όπλα από Ρωσία και Ιράν να 
προσεγγίσουν τη Συρία. Ζητούμε από τη διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς 
οργανισμούς να εκδώσουν μια σαφή απόφαση για την προστασία των πολιτών της 
Συρίας. Ακόμη, αιτούμαστε να διώξουν όλους τους πρεσβευτές από τις πρεσβείες 
της Συρίας ανά τον κόσμο, γιατί είναι μέλη των μυστικών υπηρεσιών, και επιβολή 
κυρώσεων σε άτομα του καθεστώτος. 
 
 
ΚΕΜΜΙΣ: Βλέπετε μια ανθρωπιστική κρίση σχετικά με τους Σύριους 
πρόσφυγες; Ποιό το σχόλιό σας για αυτή την κατάσταση; 
 
Wael al-Hafez: Τέσσερα εκατομμύρια, τέσσερα εκατομμύρια Σύριοι κατά τη 
διάρκεια της εποχής του Άσαντ δεν μπορούν να γυρίσουν στην πατρίδα τους για 
πολιτικούς λόγους. Η Συρία είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που εάν ένας 
πολίτης της θέλει να επισκεφθεί τη χώρα του πρέπει να κάνει αίτηση και δήλωση 
για να μελετηθεί από τις μυστικές υπηρεσίες. Τριάντα τρία χρόνια δεν έχω δει τους 
γονείς μου. 
 
ΚΕΜΜΙΣ: Λυπάμαι για αυτό... 
 
Wael al-Hafez: Σε ευχαριστώ αλλά πλέον τελείωσε και όλα θα πάνε καλά θεού 
θέλοντος. Ευχαριστούμε τον Ελληνικό λαό που είναι φιλικός μαζί μας, είναι ένας 
φιλόξενος λαός. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το ΚΕΜΜΙΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Δρ. Άρεφ Αλομπέιντ για την πολύτιμη 
βοήθειά του στη διεξαγωγή αυτής της συνέντευξης και για την διερμηνεία του από 
τα Αραβικά. 


