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Det skrivs inte särskilt mycket om Syrien längre, i synnerhet inte i vänsterpressen – bortsett från
vissa Assad-kramare, som ser det som att USA-imperialismen fått en näsbränna av ”antiimperialisten” Assad.
De flesta andra verkar ha tappat intresset, nu då det förefaller som att oppositionen, åtminstone de
delar som inte är radikalt islamistiska, håller på att besegras: Assad flyttar fram sina militära
positioner, IS är på väg att besegras militärt, bl a av kurdiska styrkor (stödda av USA) och radikala
islamister med rötterna i al-Qaida stärks på den övriga oppositionens bekostnad. De progressiva
oppositionella krafterna håller på att lida ett förkrossande nederlag.
Den följande artikeln, som bygger på intervjuer med kända Syrien-experter, tar upp dessa och andra
frågor. Det är viktigt att inte blunda för vad som håller på att ske, utan att försöka förstå vad som
händer och varför. Endast genom att se verkligheten som den är och dra lärdomar av det som hänt
så kan man börja på nytt och vända på utvecklingen, även om det inte är lätt och kommer att ta tid.
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Assad kan vinna kriget men kommer att ha ett Syrien i ruiner
att styra över
Agence France Press 11 september 2017
Syriens president Bashar al-Assad ser ut att vinna kriget mot dem som försökte störta honom, men
han kommer att få styra över ett land i ruiner med en ekonomi i spillror.
”Assad har kontrollen över större delen av befolkningen och de viktigaste delarna av landets
territorium och jag tror att han kommer att fortsätta att ha makten över större delen av Syrien”,
säger Aron Lund, en Syrienkännare vid tankesmedjan Century Foundation.
”Kriget fortsätter, men i en vidare strategisk mening har han besegrat dem som försökte göra sig av
med honom”, säger Lund till AFP.
Detta är uppenbart även för FN och det särskilda sändebudet Staffan de Mistura har uppmanat
Assads motståndare att vara mer pragmatiska.
”Kommer oppositionen att klara av att stå enad och vara tillräckligt realistisk för att inse att de inte
vunnit kriget”, undrade han.
Kommentarerna ledde till uppbragta reaktioner från ledande oppositionshåll, där man länge hävdat
att Assad måste avgå och inte kan utgöra någon del i någon som helst övergångsregering.
Men oppositionens krav på att Assad måste gå verkar alltmer orealistiska, när hans regim står
starkare än någonsin sedan konflikten utbröt 2011.
Hans armé kontrollerar landets största städer och förfogar över en avsevärd fördel vad gäller vapen
på grund av stödet från allierade som Iran och Ryssland.

”Totalt förött”
Under den vecka som gått har den syriska armén gjort stora framryckningar i landets östra delar och
befriat två regeringsenklaver i och runt staden Deir Ezzor, som varit belägrade av Islamiska Staten
(IS) sedan 2014.
Det innebär att regeringen har kontroll över halva landets territorium och två tredjedelar av
befolkningen, vilket är mer än vad någon annan kan göra anspråk på i detta komplicerade krig.
Kurdiska styrkor kontrollerar 23 procent av territoriet och IS 15 procent enligt geografen och
Syrienkännaren Fabrice Balanche.
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Bara 12 procent kontrolleras av andra grupper, större delen av al-Qaidas tidigare gruppering i
Syrien och allierade till den.
Men trots framgångarna kommer Assad sannolikt att få räkna med uppror i låg skala under många
år ännu, säger Syrienkännaren Thomas Pierret vid University of Edinburgh.
”Assad kommer att sitta vid makten länge än – men sannolikheten är stor att det kommer att uppstå
långvariga inhemska väpnade uppror”, säger Pierret till AFP.
”De kommer inte att hota centralmakten direkt, men de kommer att utgöra strukturella hot mot en
regim med andra stora svagheter.”
Assad står också inför uppgiften att foga ihop ett land som härjats av en brutal konflikt som pågått i
sex år, där 330 000 personer dödats, miljoner människor drivits på flykt och där den allmänna
infrastrukturen i landet ligger i ruiner i stora delar av landet.
”Han har helt klart fått övertaget och återtagit territorium”, säger Maha Yahya vid Carnegie
Endowments Mellanösterncenter i Beirut.
”Men uppriktigt sagt håller han på att ta kontrollen över ett land som blivit fullständigt förött. Och
då vet jag inte riktigt vad det innebär att vinna kriget.”

Problemfylld återuppbyggnad
Enligt Världsbanken har konflikten kostat Syriens ekonomi cirka 226 miljarder dollar – ungefär
fyra gånger mer än landets BNP 2010.
Stridigheterna har skadat eller förstört 27 procent av Syriens byggnadsbestånd och kring hälften av
landets resurser inom hälsovård och utbildning.
Runt 85 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen och hälften är arbetslösa.
”I nuvarande läge tror jag inte det kommer att gå att återuppbygga landet”, säger Jihad Yazigi, som
utger veckopublikationen Syria Report.
Att återuppbygga Syrien beräknas uppgå till cirka 200 miljarder dollar och Yazigi anser därför att
någon normal tillvaro kommer att bli möjlig först på lite längre sikt.
”Det kommer att ta mellan ett och ett halvt och två år för några större ekonomiska förbättringar och
för att återställa elförsörjningen i vissa områden och för att få igång olje- och gasutvinningen”,
säger han.
De ekonomiska institutionerna i Syrien klarar inte av att finansiera satsningarna på återuppbyggnad,
eftersom de samlade banktillgångarna bara uppgår till knappt 3,5 miljarder dollar, uppger Yazigi.
Och utländska organ som skulle kunna stå för räkningen kommer att vägra att göra det efter att i
åratal ha anklagat Damaskusregimen för grymhet och krigsförbrytelser.
”De som skulle kunna finansiera återuppbyggnaden som Gulfstaterna, EU eller Världsbanken – de
har inga tankar på att göra det”, säger Yazigi.
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