
Αγνοώντας τη Ρωσική Ομοσπονδία, ως τον αποκλειστικό συντελεστή της επίλυσης της 
Συριακής κρίσης και βασικού ρυθμιστή των ισορροπιών στη Μέση Ανατολή  και ερήμην του 
άμεσα ενδιαφερόμενου, δηλαδή του κράτους της Συριακής Αραβικής δημοκρατίας (ΣΑΔ), οι 
χώρες της Δύσης, αφού οργάνωσαν, χρηματοδότησαν, συντήρησαν με κάθε τρόπο, με έμψυχο 
υλικό (τρομοκράτες μισθοφόρους του ISIS και Al- Nusra κλπ) και με υλικά μέσα την 
επιχείρηση διάλυσης τους Συριακού κράτους, επιχειρούν σήμερα – επωφελούμενοι από τη 
διεθνή κρίση που δημιούργησαν εκ νέου με τη κρίση στην Ουκρανία – να στήσουν νέα 
«επιχείρηση επέμβασης» στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας με τη δήθεν βοήθειά τους στην
ανασυγκρότησή της.  Πρόκειται για μια νέα προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Συρίας και 
γενικότερα της περιοχής σε συνδυασμό με τη λεηλασία όσων πλουτοπαραγωγικών πηγών 
έχουν ακόμη απομείνει.

Δήλωση του Ρωσικού ΥΠΕΞ σχετικά με την έκτη διάσκεψη των Βρυξελλών για τη Συρία.
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Σύμφωνα με πληροφορίες, η 6η διεθνής διάσκεψη χορηγών με θέμα «Για τη στήριξη του μέλλοντος
της Συρίας και της περιοχής» (Βρυξέλλες 6) έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 
Βρυξέλλες στις 9-10 Μαΐου υπό την προεδρία της ΕΕ.

Οι σκοποί και οι στόχοι που δήλωσαν οι διοργανωτές του φόρουμ παραμένουν αμετάβλητοι - να 
συνεχίσουν να υποστηρίζουν τους Σύρους στη Συρία και την περιοχή μέσω της συσπείρωσης της 
διεθνούς κοινότητας γύρω από μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη πολιτική διαδικασία σύμφωνα με 
την Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2254, καθώς και την αντιμετώπιση των πιο 
επειγουσών ανθρωπιστικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών των προσφύγων 
στην Ιορδανία, τον Λίβανο, την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Ιράκ.

Αποτελεί παράδοση για την ΕΕ να επιδιώκει ενεργά να το πράξει αυτό, παρακάμπτοντας και 
ερήμην της αντιπροσωπείας της κυβέρνησης της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας (ΣΑΔ), 
ενός κράτους μέλους του ΟΗΕ που είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του κράτους του και των 
πολιτών του στη διεθνή σκηνή. Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι Βρυξέλλες αποφάσισαν να 
προχωρήσουν ακόμη περισσότερο και να μην προσκαλέσουν στην εκδήλωση, ούτε τους Ρώσους 
εκπροσώπους που συμμετείχαν στο παρελθόν σε διασκέψεις χορηγών για τη Συρία. Ως 
αποτέλεσμα, η ηγεσία του ΟΗΕ αρνήθηκε να συμπροεδρεύσει στο φόρουμ με την πρόθεση να 
περιοριστεί σε μια απλή παρουσία σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στο σύνολό τους, οι διασκέψεις των Βρυξελλών μετατοπίζονται όλο 
και περισσότερο προς μια απερίσκεπτη πολιτικοποίηση καθαρά ανθρωπιστικών θεμάτων. Έτσι, οι 
δυτικοί διοργανωτές υπόσχονται στα λόγια να βοηθήσουν τους Σύρους πρόσφυγες, ενώ στην 
πραγματικότητα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμποδίσουν την επιστροφή 
τους στην πατρίδα τους. Κάνουν ό,τι χρειάζεται για να πείσουν τους Σύρους να παραμείνουν στις 
χώρες υποδοχής, παρά τη θλιβερή επιδείνωση της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης και των 
συνθηκών διαβίωσής τους. Ένα από τα πιο πρόσφατα τραγικά παραδείγματα ήταν η βύθιση πλοίου 
που μετέφερε πρόσφυγες από το Λίβανο στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου, κατά την οποία 
σκοτώθηκαν τουλάχιστον 6 άνθρωποι ενώ δεκάδες άλλοι αγνοούνται.

Οι δυτικοί χορηγοί υπερηφανεύονται για τις γενναιόδωρες δωρεές τους, χωρίς να ντρέπονται στο 
ελάχιστο για το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες είναι αυτές που στραγγαλίζουν τους
απλούς Σύρους με παράνομες μονομερείς κυρώσεις, καταλαμβάνοντας τη Ζαϊεφρατίγια 
(Zayefratiya) και την Αλ Τανφ, στο πλαίσιο του λεγόμενου «διεθνούς συνασπισμού κατά των 



Αράβων» και συμμετέχοντας στη λεηλασία των φυσικών πόρων και τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος στη Συρία.
Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, ενώ δηλώνουν τη λύπη τους για τις αυξανόμενες ανθρωπιστικές 
ανάγκες των Σύρων και την απειλή κατάρρευσης κρίσιμων μη στρατιωτικών υποδομών, στην 
πράξη διαμορφώνουν την υλοποίηση των έργων έγκαιρης ανάκαμψης και ανασυγκρότησης με 
πολιτικές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης ενός διασυνοριακού μηχανισμού 
που αντίκειται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και υπονομεύει την κυριαρχία και την εδαφική 
ακεραιότητα της ΣΑΔ.

Έτσι, χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Συρίας και της Ρωσίας, με την απώλεια της 
αιγίδας του ΟΗΕ, η διάσκεψη των Βρυξελλών μετατράπηκε τελικά σε μια παρεϊστικη  
«σύναξη» των δυτικών, χωρίς συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία, ούτε πραγματικό στόχο για 
την επίλυση επειγόντων ανθρωπιστικών προβλημάτων στην ΣΑΔ, μακρυά από πολιτικές 
σκοπιμότητες και στο πλαίσιο των γενικά αποδεκτών κατευθυντήριων αρχών της 
ανθρωπιστικής βοήθειας.


