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Lufta e ndytë në Siri 

Nga Tim Anderson 

Edhe pse çdo luftë përmban shumë të 

pavërteta dhe mashtrime, lufta në Siri është 

e bazuar në dezinformata masive që kurrë 

gjer më sot nuk i kemi hasur në këtë masë. 

Gazetari britaniko-australian Fhilip 

Knightley tregon faktin se propaganda e 

luftës tipikisht përfshinë formën depresive të 

paraparë të demonizimit të udhëheqësit 

armiqësor, më pastaj demonizon popullin 

armiqësor duke i rrëfyer mbi masakrat, 

qofshin ato të vërteta apo të imagjinuara 

(Knightly 2001). 

Në këtë mënyrë specialisti i padjallëzuar i 

oftalmologjisë Bashar al Asad u bë ‘burim i 

ri i krimit’ në botë, dhe në atë mënyrë sipas 

paraqitjeve konsistence të mediave, ushtria 

siriane nuk ka bërë asgjë tjetër pos që ka 

vrarë civilë plot katër vite. Deri më sot e 

kësaj dite shumë njerëz konfliktin e Sirisë e 

vështrojnë si një luftë qytetare, kryengritje 

popullore, ose si një lloj konflikti i 

brendshëm sektar. Këto mite janë të arritura 

të shumëfishta dhe sukses i fuqive të mëdha 

të cilat gjatë këtyre 15 viteve që kaluan 

zbatuan një sërë operacionesh me qëllim të 

përmbysjes dhe ndryshimit të dhunshëm të 

regjimit në rajonin e Lindjes së Afërme, 

secili prej tyre në bazë të një preteksti të 

gabuar. 

Ky material është një punë akademike 

precize por edhe një mbrojtje e fuqishme e 

të drejtave të popullit sirian që ai vet të 

përcaktojë formën e shoqërisë dhe të 

sistemit politik të udhëheqjes me shtetin. Ky 

pozicion është konzistent me parimet e të 

drejtës ndër-kombëtare dhe të drejtave të 

njeriut, edhe pse ajo mund të jetë irituese 

kur është në pyetje senzibiliteti i Perëndimit, 

siç jemi edhe ne vet, në të drejtën e 

intervenimeve që ia kemi kundërvënë vetes. 

Kohë pas kohe detyrohem të jem 

përafërsisht i vendosur në mënyrë që t’i 

shmangem bisedës së dyfishtë. 

Fuqitë e mëdha janë munduar në Siri t’i 

fshehin gishtat e vet, duke shfrytëzuar këtë 

herë armatën, me ç’rast duke demonizuar 

qeverinë siriane dhe armatën, vazhdimisht 

duke i akuzuar për krime ndërkaq pastaj 

duke u shtirë gjoja se populli sirian dëshiron 

të shpëtojë nga pushteti i vet. Një numër 

shumë më i vogël i njerëzve në Perëndim i 
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është kundërvënë luftës në Sirise sa që ishte 

rasti i invadimit në Irak ngase u mashtruan 

në pikëpamje të natyrës së atij konflikti. Në 

fillim të viti 2011 kam pasur një kuptim 

bazik për Sirinë dhe historinë e saj. Mirëpo, 

u bëra gjerdiku i dyshimtë kur fillova të 

lexoj raportet e gazetave për dhunën që 

kishte shpërthyer në kufirin jugor të Sirisë 

në qytezën Daraa. E dija se një dhunë e tillë, 

të gjuajturit me snajper e policisë dhe 

civilëve, përdorimi i armës gjysmë 

automatike nuk mund të ndodh spontanisht 

nga protestat e thjeshta të rrugëve. Isha 

shumë i dyshimtë kur ishin në pyetje fuqitë e 

mëdha. 

Tërë jetën jam duke dëgjuar rrena me të cilat 

mundohen të arsyetohen luftërat. Andaj 

vendosa vet të hulumtojë prapavijën të 

konfliktit në Siri, duke lexuar me qindra 

libra e artikuj, duke ana-lizuar një numër të 

madh të video-incizimeve dhe duke 

biseduar, me sa kam pasur mundësi, me një 

numër të madh të sirianëve. Kam shkruar me 

dhjetëra tekste dhe dy herë e kam vizituar 

Sirinë gjatë luftës. Ky libër është rezultat i 

atij hulumtimit tim. Luftërat e ndyta nuk 

janë kurrgjë e re. Heroi kombëtar kuban Jose 

Marti, duke i treguar shokut të vet, 

parashikon që Vashingtoni do të provojë të 

intervenojë në Kubë në mënyrë që të 

pengojë luftën e saj për pavarësi kundër 

spanjollëve. Ata dëshirojnë të nxitin luftë, 

shkroi më 1889, për të pasur pretekst për 

intervenim, ndërkaq kur të intervenojnë 

shfrytëzojnë të drejtën e ndërmjetësuesit dhe 

garantuesit të paqes në mënyrë që të marrin 

kontrollin mbi shtetin. Nuk ka akt më të 

poshtër në analet e popujve të lirë, madje as 

krim më gjakftohtë. (Marti 1975: 53). 

Nëntë vjet më vonë, gjatë luftës së tretë për 

pavarësi, në shpërthimin që ndodhi në portin 

e Havanës u shkatërrua anija luftarake 

amerikane USS Maine, ku humbën jetën 258 

marinarë amerikanë e që shërbeu si pretekst 

për invadimin amerikan në Kubë. Me këtë 

lufta ameriko-spanjolle ua kidnapoi 

kubanëve fitoren, pas së cilës SHBA-të 

marrin kontrollin mbi kolonitë të tjera 

spanjolle. Një pjesë e territorit kuban u 

aneksua, ndërsa iu imponua edhe një 

kushtetutë komprometuese. Asnjëherë 

s’është vërtetuar se spanjollët kanë qenë 

përgjegjës për sulmin me bomba ndaj anijes 

amerikane Maine. Aq më tepër shumë 

kubanë besojnë se amerikanët vetë e kanë 

bombarduar anijen e vet. Përmendorja në 

Havanë, në shenjë përkujtimi të marinarëve 

të rënë, edhe më tej mban këtë mbishkrim: 

“Për sakrificat e Mainës, që u sakrifikuan 

për ambicie imperialiste, dëshira për marrjen 

e kontrollit mbi Kubën” (Irichter 1998). 
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Administrata amerikane bën dhjeta 

intervenime në Amerikën La-tine gjatë 

shekullit vijues. Lufta e rëndësishme e 

fëlliqur udhë¬hiqet nën mbrojtjen e CIA-s 

dhe të ashtuquajturit “luftëtarët për liri, 

mercenarë nga Hondurasi që sulmuan 

Qeverinë e Sandinit dhe popullin i 

Nikaraguas gjatë vitit 1980. Modeli që është 

përdorur në atë konflikt nuk dallon shumë 

nga metoda e luftës në Siri. Në Nikaragua 

janë vrarë më se 30.000 njerëz. Gjyqi 

ndërkombëtar qeverinë e SHBA-s e shpall 

përgjegjëse për një sërë sulmesh terroriste në 

këtë shtet të vogël të Amerikës së Mesme. I 

njëjti gjyq i caktoi Nikaraguas kompensim të 

dëmit (ICJ 1896). Washingtoni nuk i pranoi 

këto vendime të gjyqit. 

Me paraqitjen e “Pranverës arabe” më 2011 

fuqitë e mëdha shfrytëzuan rastin të një 

situate të nxehtë politike për të marrë një 

iniciativë ta imponojnë “dimrin islamik” 

duke sulmuar disa shtete të pavarura që 

kishin mbetur në rajon. Shumë shpejt e 

pamë zhdukjen e Libisë, vendit të vogël me 

standard më të lartë jete në Afrikë. 

Bombardimet e NATO dhe fushatat e 

forcave speciale u ndihmuan grupeve të Al 

Kaidës në teren. Këto bishtnime në mënyrë 

rapide e ngacmuan rezulutën e Këshillit të 

sigurimi të KB që u soll nën pretekstin të 

sigurojë mbrojtjen e banorëve civilë duke 

shpallur zonën e ndalimit të fluturimeve - no 

fly zone. Tani më e kemi të njohur se ky 

besim është bishtnuar dhe vendet e paktit të 

NATO-s e keqpërdorën lejen e kufizuar të 

KB-së për ta përmbysur qeverinë e Libisë 

(McKinney 2012).]  

Më në fund, dëshmitë që Gaddafi ka patur 

për qëllim, ka kryer apo është kërcënuar se 

do të bëj krime me përmasa të mëdha, siç iu 

vesh atij (Forte 2012), Genevieve Garrigos 

nga Amnesty international (Frannca) pranoi 

që “nuk ka dëshmi” që mund t’i arsyetojnë 

pohimet e mëparshme të organizatës së vet 

për atë se Gaddafi ka shfrytëzuar ‘mercenarë 

zezakë’ për kryerjen e masa-krave (Forte 

2012: Edvards 2013). Alan Kupermani, 

dukeu thirrë kryesisht në burimet e 

Amerikës Veriore ilustron me sa vijon. Së 

pari akcioni i Gaddafit për të shuar 

kryengritjen, kryesisht të kryengritësve 

muslimanë në veri të Libisë ishte me një 

intensitet të dobët në aspekt të përdorimit të 

forcës, por kjo që më herët ishte sugjeruar. 

Ekzistojnë dëshmi për atë se qeveria e tij 

ndërmori të gjitha masat e të përmbajturit 

për përdorim të tepruar të forcës. Islamikët 

ishin të armatosur që nga fillimi. Sipas 

vlerësimeve të më vonshme amerikane, në 

mes të një mijë sakrificave që ranë shtatë 

javët e para, afër tre për qind prej tyre ishin 

gra dhe fëmijë (Kuperman 2015). 
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E dyta, kur forcat qeveritare u përgatitën ta 

marrin anën veriore të Libisë, atëherë 

NATO intervenoi duke pohuar se me atë 

dëshiron të pengojë masakrat që padyshim 

do të ndodhnin po të mos vinte gjer te 

intervenimi. Dhjetë mijë njerëz humben 

jetën pas inter-venimit të NATO-s në 

krahasim me njëmijë veta para intervenimit 

të forcave të NATO-s. 

Gaddafi premtoi se nuk do të bëjë reprezalje 

në Bengazi dhe nuk është gjetur asnjë 

dëshmi apo arsye me të cilën do të mund të 

vërtetohet pohimi se Qeveria e tij ka 

planifikuar të kryej vrasje masive 

(Kuperman 2015). Megjithatë dëmi u bë. 

NATO e dorëzoi vendin në duart e grupeve 

të ngatërruara islamike dhe të ‘libe-ralëve’ 

properëndimorë. Deri atëherë relativisht 

shteti i pavarur u shkatërrua, ndërkaq Libia 

në atë proces u rrënua krejtësisht. As katër 

vjet pas kësaj, Libia nuk ka qeveri 

funksionale, dhuna vazhdon ende, ndërkaq 

agresioni ndaj Libisë kaloi pa u ndëshkuar. 

Dy ditë para bombardimit të NATO-s 

Libinë, ndodhi edhe një kryengritje islamike 

në Duraa, qytet në fund të jugut të Sirisë. 

Megjithatë marrë parasysh se kjo kryengritje 

u fut në lidhje me protestat e lëvizjes për 

reforma politike, me këtë karakteri i saj ishte 

i maskuar. Shumëkush nuk e vërejti që 

vendet të cilat i furnizuan kryengritësit me 

armë, e ato para së gjithash ishin Katari dhe 

Arabia Saudite, njëherit mbi karakterin e 

kryengritje përhapën lajme të rrejshme dhe 

raporte gazetash përmes makinerisë së 

mediave të veta, Al-Xhezire dhe Al-

Arabijje. Ka arsye të tjera për këta 

imagjinata mitologjike afatgjata mbi luftën 

në Siri. Shumë vëzhguesve perëndimorë, 

liberalëve dhe majtistëve si dhe shtresave 

konzervative të popullatës u pëlqeu ideja për 

rolin e tyre të shpëtimtarit për një popull të 

huaj, duke folur fortë dhe me emocione për 

një vend që absolutisht asgjë nuk kishin 

ditur dhe që nuk e kishin kuptuar. 

Megjithatë ata iu bashkëngjitën asaj pro-

paganda e cila për ta donte të thotë luftë ‘e 

drejtë’ kundër regjimit të një ‘diktatori të ri’ 

duke krijuar një imagjinatë të veten. Këta 

gjoja se kishin harruar rrenat 

propagandistike që i karakterizonin disa 

luftëra të mëparshme si dhe trashëgiminë e 

vet koloniale. Do të merrja guxim të shkoj 

aq larg që të them se në luftën e fëlliqur 

kundër Sirisë, kultura perëndimore 

krejtësisht e kishte harruar pjesën më të mirë 

të traditës së vet, të kuptuarit, ngulmimin në 

parimet etike dhe gjurmimin për arsye të 

pavarura gjatë kohës së konfliktit, në dobi të 

traditës së tij më të keqe, prerogativave 

imperialiste për nevojën e intervenimit që e 
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përcjellin paragjykimet e thella raciste dhe 

reflektimi i keq mbi historinë e kulturës së 

vet. Kjo dobësi edhe më tepër është një 

mbështetje e ashpër e fushatës të 

propagandës së luftës. Pasi që filloi fushata e 

demonizimit të udhëheqësit sirian Bashar el 

Asad u vendua një bllokadë e plotë 

informative e cila ishte e orientuar kundër 

çdo variant tjetër të komentimit të ndodhive 

që do të mund ta vente në dyshim ver-sionin 

zyrtar të luftës të përhapur nga ana e 

Perëndimit. Pas 2011 krejtësisht një numër i 

vogël i interpretimeve objektive mbi luftën 

në Siri vinin nga Perëndimi, marrë parasysh 

se të gjithë qëndrimet kritike ishin bllokuar 

si të pa dëshirueshme. 

Pikërisht në këtë kontekst vendosa ta shkruaj 

këtë libër. Ky është kontributi im kushtuar 

mbrojtjes së Sirisë, pikësëpari nuk u 

dedikohet atyre që janë të zhytur në mitet 

perëndimore, por atyre që dëshirojnë t’u 

kundërvihen atyre me argumente. Andaj ky 

libër është një resurs dhe kontribut i 

historisë së konfliktit sirian. Versionet 

perëndimore lidhur me këtë janë thellë të 

preokupuara me botëkuptimet e tyre, për çka 

mendoj se është humbje e kohës që t’ua 

lajmë gjynahet së tepërmi atyre. Mendoj se 

më e mira është për ndodhitë aktuale të 

flasim për atë që ata në të vërtetë janë, 

ndërsa perden e tymosur për ata t’ua 

adresojmë më vonë. Unë nuk i injoroj mitet 

perëndimore në atë luftë, aq më tepër, ky 

libër shumë prej tyre i argumenton. Por 

shkruaj për realitetin e asaj lufte. 

Mitologjia perëndimore mbështetet në idenë 

e prerogativave imperialiste, duke pyetur se 

çka duhet ndërmarrë ‘ne’në lidhje me 

problemet e popujve tjerë, çka në të vërtetë 

paraqet afrimi që nuk ka bazë në të drejtën 

ndërkombëtare ose të drejtat njerëzore në 

përgjithësi. Hapat në vijim shqyrtojnë serinë 

e dëshmive të fabri-kuara për shkakun, 

karakterin dhe rrjedhën e luftës që vendet e 

paktit të NATO-s dhe monarkive të Gjirit i 

kanë inicuar në shenjë përkrahje të 

‘revolucionit shekullarist demokratik’. Kur u 

bë e qartë se kjo nuk është e pëlqyeshme, u 

shfaq një gjë tjetër, ajo se si ata në realitet 

duan ta shpëtojnë pjesën më të madhe të 

shtypur të popullatës siriane që janë 

‘muslimanët sunitë’ nga ‘regjimi sektar 

alevit’. Pas kësaj, kur u pa haptas se 

pjesëtarët e forcave antiqeveritare kanë 

kryer krime të mëdha, dhe kur ajo tërhoqi 

vëmendjen e botës, shkaku për luftë u 

shndërrua në arsyetim se në skenë, 

nërealitet, është një luftë nën hijen e një 

konflikti të gjerë në kuadër të të cilit 

pohohet se ‘kryengritësit e matur’ luftojnë 

kundër grupeve ekstremiste. Andaj 

intervenimi i Perëndimit është i 
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patjetërsueshëm në mënyrë që t’i forcojnë 

‘kryengritësit e matur’ kundër grupeve 

ekstremiste të cilat përnjëherë u paraqitën në 

mënyrë misterioze e të cilat paraqesin 

kanosje për mbarë botën. 

Ky është rrëfimi ‘B’. Nuk ka asnjë fije 

dyshimi se Holivudi në vi-tet e ardhshme në 

bazë të këtij skenari do të prodhojë shumë 

filma. Megjithatë ky libër mbështetet në 

rrëfimin ‘A’. Përfa-qësuesit e armatës 

islamike të cilët i armatosën aleatët rajonalë 

të Shteteve të bashkuara të Amerikës 

(kryesisht Arabia Saudite, Katari dhe 

Turqia) u infiltruan në radhët e lëvizjes për 

reforma duke hapur zjarr ndaj forcave 

siriane të rendit dhe në popullatën civile. 

Pastaj për sulm e akuzojnë Regjimin dhe 

nxitën kryengritje të armatosur me qëllim të 

përmbysjes së Regjimit sirian dhe të shtetit 

shekullar dhe plural. Kjo ngjau menjëherë 

pas ambicieve të shprehura haptas të SHBA-

s që kërkojnë të hapin ‘Lindje të afërme të 

re’, duke i nënshtruar të gjitha vendet e 

rajonit, qoftë me anë të reformave, 

çarmatimit unilateral ose përmbysjes së 

drejtpërdrejt të qeverisë legjitime. Siria ishte 

e radhës pas Afganistanit, Irakut dhe Libisë. 

Në rastin e Sirisë, përfaqësuesit e armatës u 

formuan prej kombinimit të Vëllezërve 

muslimanë dhe vehabistëve fanatikë nga 

Arabia Saudite. Krahas luftës të kohë-

paskohshme për pushtet midis këtyre 

grupeve dhe sponsorëve të tyre, si këta edhe 

ata kanë një ideologji të përbashkët selefiste 

e drejtuar kundër regjimeve shekullare ose 

nacionale, ndërsa qëllimi final është krijimi i 

një shteti fetar sipas kallëpit ideologjik të 

tyre. 

Mirëpo, islamikëve të Washingtonit në Siri 

iu kundërvu ushtria nacionale e disiplinuar e 

cila nuk u shkatërrua sipas kallëpit fetar 

edhe përkundër provokimeve të shumta. 

Shteti sirian gjithashtu kishte aleatë në Rusi 

dhe Iran. Siria nuk donte të bëhet Libia e 

dytë. Në këtë konflikt shumëvjeçar, sipas 

versionit perëndimor, dhunë ka ushtruar 

ushtria siriane e cila ‘qëllimisht’ i sulmon 

civilët. Sipas Sirisë njerëzit ballafaqoheshin 

me sulme të përditshme të terroristëve ndaj 

qyteteve e banorëve të tyre, shkollave, 

spitaleve dhe me masakrimin e qytetarëve të 

thjeshtë nga ana e ‘luftëtarëve për liri’ të 

NATO-s. pas së cilës pasuan kundërsulmet e 

Armatës. Terroristët e huaj rekrutoheshin 

nëpër dhjetra shtete dhe atë sipas ujdisjes së 

Arabisë Saudite dhe Katarit me anë të së 

cilëve ndihmoheshin mercenarët vendorë. 

Edhe pse grupet terroriste, jashtë Sirisë, 

shpeshherë quhen si opozitarë, militantë; ose 

grupe sunite, brenda Sirisë, sërish opozita 

politike i braktisi islamikët që nga fillimi i 



 
8 

vitit 2012. Protestat u larguan nga rruga me 

dhunë, ndërsa shumica e opozitës, përveç 

(Vëllezërve muslimanë dhe disave në egzil), 

iu bashkëngjitën shtetit dhe armatës, edhe 

pse jo partisë Ba’th në pushtet. Armata 

siriane u soll brutalisht ndaj terroristëve, por 

për dallim nga cytjet e propagandës 

perëndimore, u ofroi ndihmë popullatës 

civile. Ndërkaq islamikët u sollën brutalisht 

ndaj të gjithëve dhe atë në mënyrë të hapët. 

Miliona njerëz të shpërngulur internisht 

kërkonin mbrojtje nga armata dhe qeveria, 

ndërsa disa prej tyre u larguan nga vendi. Në 

kërkim të aktit përfundimtar të mbarimit të 

luftës, fuqitë e mëdha provuan ta përmbysin 

qeverinë siriane, ose në pamundësi të arritjes 

të kësaj, shqyrtojnë vendosjen e një shteti 

jofunkcional po bile edhe copëzimin e tij në 

shtete të vogla sektare, ashtu që me këtë të 

shkatërronin boshtin e shteteve të pavarura 

të rajonit. Këtë bosht e përbën Hizbullahu në 

jug të Libanit dhe Lëvizja palestineze e 

rezistencës, krahas Sirisë dhe Iranit, dy 

shtete të vetme të rajonit ku nuk ka baza 

ushtarake amerikane. Në kohën e fundit, 

edhe më tej Iraku i traumatizuar me 

invazionin perëndimor, me maskara dhe 

okupim, ka filluar gradualisht t’i 

bashkëngjitet këtij boshti. Rusia gjithashtu 

fillon të luajë rol të rëndësishëm. Historia e 

re dhe veprimi tregojnë se as Rusia as Irani 

nuk kanë kurrfarë ambicie imperialiste për të 

cilat do të mund të thuhej se u rrinë ballë 

ambicieve të Vashin¬gtonit dhe aleatëve të 

tij, në mes të cilëve janë disa prej tyre 

(Britanija, Franca dhe Turqia), ish 

udhëheqësit kolonialistë në atë rajon. Sipas 

këndvështrimit të shteteve të boshtit të 

rezistencës, humbja e luftës së ndytë kundër 

Sirisë do të thoshte fillimi i ngjeshjes së 

radhëve të përbashkëta kundër politikës së 

fuqive të mëdha. Mbrojtja e suksesshme e 

Sirisë don të thoshte fillimi i fundit të 

‘Lindjes së afërme të re’ të Washingtonit. 

Kjo është një paraqitje e situatës në makro 

plan. Ky tekst do ta dokumentojë rrëfimin 

’A’, ndërkaq rrëfimin ‘B’ do të insistojë ta 

zbulojë. Këtë do ta bëjë në atë mënyrë që t’i 

shpëtojë disa zakone më të mira të traditës 

perëndimore si shfrytëzimi i të kuptuarit, të 

hulumtuarit në parime morale dhe etike dhe 

të gjurmuarit e dëshmive të pavarura sa i 

përket këtij konflikti. Shpresoj se kjo në këtë 

kuptim do të shërbejë si një resurs i 

dobishëm. Pason shfaqje e shkurtë e 

përmbajtjes së librit sipas kapitujve. 

Kapitulli Siria dhe ‘Lindja e afërme e re’ e 

Washingtonit, Sirinë e pozicionon në 

kontekst të planeve amerikane për ‘Lindje të 

afërme të re’, më e reja në historinë e gjatë 
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të orvatjeve ame-rikane për të dominuar në 

rajon. 

Kur do të ndalen sulmet ndaj Sirisë, Lindja e 

afërme do të jetë e gatshme të 

transformohet, me një vullnet më të madhë 

politik dhe përgatitje të fuqive të zgjeruara 

të boshtit rezistues. Kjo do të thotë fillimi i 

mbarimit të dasmës së përgjakur të 

Vashingtonit, të gjakderdhjes dhe ndërrimit 

të regjimit me dhunë, që shkatërrojnë nëpër 

rajonin e Lindjes së afërme qe 

pesëmbëdhjetë vjet. 
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 Përgjegjësia për të mbrojtur dhe Loja e dyfishtë 

 

Nga Azem Behrami 

 

Versioni i ri i ‘intervenimit humanitar’, i 

njohur si ‘Përgjegjësia për të mbrojtur’ 

(R2P), është zhvilluar kah fillimi i shekullit 

XXI. Bëhet fjalë për intervenimin e fuqive të 

mëdha ndërsa me këtë nënkuptohet referimi 

në pasojat humanitare të hezitimit për 

intervenim në të kaluarën, ashtu që ky u bë 

një argument i madh moral për intervenimin 

në Libi në vitin 2011. Ai intervenim u 

themelua mbi rrena që për popullin libian do 

të thoshte katastrofë e madhe. I njëjti skenar 

u mendua dhe provua në Siri, por ky këtu 

nuk pati sukses. Më së shumti e penguan 

Rusia dhe Kina të cilat nuk dëshironin më të 

luajnë lojën e Vashingtonit. Si do që të 

tingëllojë kjo në idenë e tij teorike, R2P në 

praktikë kjo është një vegël e re për zbatimin 

më të lehtë të intervenimit të jashtëm. Ky në 

vete ka një rrezik të natyrshëm sepse 

mundëson fshehjen në flamurin e rrejshëm, 

operacionet ‘false flag’ bëjnë krim nga ana e 

grupeve të ndryshme të armatosura me çka 

tërheqin vëmendjen e opinionit botëror dhe 

sigurojnë anën më të fortë të përkrahjes për 

qëllimet e veta. Ky gjithashtu i ka shkaktuar 

varrimin e sistemit ndërkombëtar, i cili që 

nga viti 1940 është venduar parimet e 

sovranitetit dhe mosndërhyrjes. 

Në disa aspekte është shumë e panatyrshme 

që aq herët, pas invazionit në Irak në bazë të 

arsyeve të rrejshme (shih Kramer dhe 

Michalowski), ka filluar të diskutohet rreth 

asaj se në ç’mënyrë do të mund t’i 

përvetësojnë dhe t’i bëjnë të shenjta arsyet 

për përsëritjen e intervenim ushtarak. 

Vërtetë bëhet fjalë për një diskutim ekstra 

ordinar dhe fasscionus, pikërisht për shkak të 

kësaj relativisht pak i kushtohet vëmendje 

historisë së dokumentuar të shfrytëzimit të 

arsyeve të ndryshme (false pretexts) për 

kryerjen e intervenimit. Megjithatë, në një 

farë mënyre, duket përsëri e logjikshme, 

sepse në atë formë miklon një vetëdije naive 

të një shoqërie ndërsa në të njëjtën kohë 

hapen drejtime të reja për realizimin e 

ambicieve të fuqive të mëdha. Kjo ‘lojë e 

dyfishtë’ e përzierjes së justifikimeve të 

rrejshme, ambicieve politike dhe 

racionalizimit të të mirave publike, i takojnë 

një traditës së vjetër prej kohërave të 

hershme. 
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Debati më ri kryesisht zhvillohet në qarqet 

perëndimore dhe apriori i referohet 

promovimit R2P-së ‘si një formë e re të të 

drejtës së zakonshme ndërkombëtare’, për 

më tepër, madje në kuptim të obligimit 

(Loiselle 2013: 317-341). Ky debat artikuloi 

përkrahjen e madhe të opinionit kur është 

fjala për sentimentin perëndimor në dobi të 

intervenimeve, po bile edhe pa marrë 

parasysh vetë hollësitë që e karakterizojnë 

atë. Kjo tregonte rikthimin e trendit të 

qëndrueshëm të cilin formalisht e venduan 

kolonitë në erë poskoloniale. Lëvizja e 

vendeve të painkuadruara që i përkasin 18 

kombe, kryesisht të ish kolonive, nga ana 

tjetër, ngre lartë parimin e mosndërhyrjes 

mbi parimin themelor mbi të cilin bazohen 

shtetet nacionale - nation states (Köchler 

1982). Si shembull i debatit të më hershme, 

mund në mënyrë principiele të merret 

kontesti midis Shteteve të Bashkuara të 

Amerikës dhe shteteve të Amerikës Latine, që 

është objekt i debateve të ashpra në të gjitha 

konferencat pan-amerikane në fillim të 

shekullit njëzet, ku problemi kryesor ishte 

refuzimi i Vashingtonit të pranojë parimin e 

mosndërhyrjes. Përfundimisht, gjatë vitit 

1933 SHBA-të e pranuan këtë parim (Dreier 

7963: 40 - 41). Natyrisht, ShBA-të edhe më 

tej vazhduan të intervenojnë në vendet e 

Amerikës Latine, por pranimi i këtij parimi 

nxiti këtë fuqi të nisë të kërkojë arsye të reja 

të cilat do t’i mundësojnë t’i arsyetoj 

intervenimet e veta. 

Edhe pse vet nocioni ‘intervenimet 

humanitare’ nuk është i panjohur, sepse 

përdoret një kohë, qasja dhe mënyra në të 

cilat është përpunuar teoria e doktrinës 

‘Përgjegjësia për të mbrojtur’ padyshim se 

është risi. Megjithatë edhe njëra edhe tjetra 

ndajnë një racionalizëm me të cilin përpiqen 

të arsyetohen intervenimet e jashtme 

ushtarake në vendin tjetër dhe cila në 

praktikë gjithnjë nënkupton intervenimin e 

fuqive të mëdha në ndonjë vend tjetër, por 

sipas rregullit gjithnjë në emër të një grupi të 

gjerë vendesh. Sipas një pikëpamje na 

Amerika Veriore, forma bashkëkohore ‘e 

intervenimit humanitar’ është i lidhur me 

praktikën e më hershme të intervenimeve. Për 

shembull perandoria britanike kundër 

praktikës skllavopronare (duke harruar me 

këtë rast shekullin XVI, XVII dhe XVIII) si 

dhe pseudo idealizmit të intervencionizmit 

amerikan në luftën spanjolle-amerikane 

(Bass 209). Nga kjo pikëpamje intervenimi 

humanitar ka pasur dallim nga imperializmi, 

edhe pse atij i kundërvihen në mënyrë të 

njëjtë si ‘realistët’ ashtu edhe ‘majtistët’. 

Bass citon Johne Stuarti-in, liberalin anglez, 

i njohur me kundërshtimin e tij ndaj idesë të 

sovranitetit absolut si dhe fenomenit të 
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robërisë dhe i cili sërish ishte mbrojtës i 

madh i intervenimit humanitar. ’Barbarët 

nuk kanë të drejta që i kanë kombet, përpos 

të drejtave në një trajtim të atillë... që t’i 

përgatitim për t’u bërë kombe... (duhet) 

ndërmjetësuar në konfliktet e tyre që lindin 

midis shteteve të huaja, për t’i ndalur 

luftërrat e tyre kokëforta qytetare... dhe të 

bëjmë ndikim t’i ndihmojmë trajtimit më të 

mirë të atyre që kanë pësuar humbje... dhe 

në këtë mënyrë do të mund ta ndërpresim 

tregtinë me robër’ (Mill 1867: 252 - 253). 

Qëndrimi i John Stuart Mill-it mund të 

merret si paraardhës i ‘lmperializmit liberal’ 

- pohojnë shkencëtarët britanikë (Ferguyon 

2004; Cooper 2002), edhe pse diçka ndryshe 

nga argumentet e disave nga Amerika 

Veriore siç janë Ignatieff (2005) dhe 

Ikenberry (2012). të cilët janë shumë të 

dhënë pas idesë së ‘stabilitetit hegjemonist’. 

Sipas kësaj doktrine të Amerikës Veriore 

superfuqia dashamirëse nuk e shfrytëzon 

rolin e saj dominues, por sillet në mënyrë të 

vetëflijimit për t’u siguruar të gjithëve 

‘mirëqenie dhe të mira’.(Keohane 1986). 

Si do qoftë, ‘imperializmi leberal nuk 

inkuadrohet në botën e dyfishtë të post-

luftës së ftohtë, i cili është sistemuar me 

Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe me 

kartën e dyfisht të të drejtave njerëzore. Të 

dy këto dokumente themelore bazohen në të 

drejtën e shteteve dhe popujve për 

vetëvendosje. Vështrimi kritik po ashtu 

kërkon një interpretim serioz historik të 

nocionit ‘intervenimet humanitare’ dhe 

‘përgjegjësisë për të mbrojtur’. Noam 

Chomsky pohon se ato norma duhet kuptuar 

si pjesë historike të doktrinës imperiale. 

Shumë agresione ushtarake, thekson 

Chomsky ‘janë të arsyeshmeme një retorikë 

të ngritur mbi fisnikërinë e intervenimeve 

humanitare’ (Chomsky 2008: 48). 

Vetë ideja e doktrinës ‘reponsibility to 

protect’, pastaj, është formuar në kohën e 

pranimit të vetëvendosjes, sovranitetit 

shtetëror dhe në të njëjtën kohë, konventat 

mbi krimet e luftës, krimit kundër njerëzimit 

dhe më e reja krimit të gjenocidit. Në këtë 

kontekst, por pas vrasjeve masive në 

Kamboxhë në Ruandë, ‘Komisioni 

ndërkombëtar mbi intervenimet dhe 

sovranitetin shtetëror prej vitit 2001, 

promovoi idenë e ‘sovranitetit si përgjegjësi, 

që ishte e fokusuar në dhunë te shtetet e 

dobëta ose të sapoformuara. Samiti botëror i 

vitit 2005 konkludoi: ‘Secili shtet në vete ka 

përgjegjësi të mbrojë popullatën e vet nga 

gjenocidi, krimet e luftës, pastrimi etnik dhe 

nga krimi kundër njerëzimit... Bashkësia 

ndërkombëtare patjetër, ashtu si duhet pritur 

nga ajo, të nxit kah ajo përgjegjësi dhe t’i 
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ndihmojë... (ndërsa) jemi të gatshëm të 

ndërmarrim aksion kolektiv... përmes 

Këshillit të sigurimit... në rast se metodat 

paqësore tregohen të paefektshme, dhe kur 

qeveritë nacionale dukshëm nuk mund ta 

mbrojnë popullatën e vet.’(KB 2005: 138- 

139). 

Esenca e këtij teksti është me rezolutën e 

1967. Këshilli i sigurimit i KB-së vitin tjetër 

(UNCS 2006; shih poashtu ICRToP 2014. 

Edvar Luck vëren që absolutisht nuk 

ekziston ndonjë kontradiktë midis këtyre 

doktrinave dhe principit të sovranitetit 

shtetëror, me që termi bazohet në të drejtën 

konvencionale humanitare dhe ‘verifikon 

idenë e sovranitetit shtetëror’.  

Doktrina nuk ndryshon përmbajtjen e 

Dokumentit të KB-së kur ka të bëjë me 

ligjin ndërkombëtar mbi të drejtat njerëzore. 

Ajo tërheq më shumë vëmendje te kapitulli i 

shtatë që ka të bëjë me të drejtat e Këshillit 

të sigurimit të KB-së për intervenim. 

Megjithatë, R2P nuk e ka ndryshuar 

ndalimin ligjor të intervenimit ushtarak, 

vetëm në rast vetëmbrojtjeje, ose për të 

penguar çfarëdo sulmi ndaj sovranitetit të 

cilin Këshilli i sigurimit e konsideron 

shkelje të ‘sigurimit kolektiv’. Të dy 

racionalizmat kanë për qëllim mbrojtjen e 

sistemit ndërkombëtar, i ndërtuar mbi 

parimin i integritetit të shteteve nacionale. 

Në analizën kritike, e para veti karakteristike 

e doktrinës R2P që vërehet është ajo që R2P 

fuqive të mëdha u ofron racionalizëm të ri 

që i përket intervenimit, duke përfshirë edhe 

fuqitë e dikurshme koloniale duke ua 

mundësuar ta ‘pengojnë’ krimin të cilin në 

të kaluarën vet ato fuqi e kanë bërë. Rafael 

Lemkin - hebre polak, avokat dhe arkitekt i 

konceptit ‘gjenocid’ - konsideron se në 

kuptimin e përgjithshëm janë shumë shtete 

të fuqishme ato të cilat kanë qenë të prira 

për luftëra agresive, pastrim etnik dhe 

gjenocid. Gjenocidi, konsideron Lemkini 

nuk ka lindur si rezultat i disponimit të 

herëpashershëm të pushtetmbajtësit të flaktë, 

pronë të vërtetë, është një model i cili 

vazhdimisht është përsëritur gjatë 

historisë...si plan i koordinuar i veprimeve të 

ndryshme të cilat kanë për qëllim 

shkatërrimin e fondamenteve mbi të cilët 

qëndron jeta e grupeve nacionale, me qëllim 

zhdukjeje të atyre grupeve’ (Frieze 2013: 

138; Lemkin 1944: 79). Prandaj viktima të 

gjenocidit janë banorët e territoreve rreth 

pronësisë së të cilave ka polemikë dhe viset 

e okupuara, ndërsa si kryerës të gjenocidit 

përshkruhen turqit osmanlinj, japonezët, 

mongolët dhe perandoritë spanjolle (Frieze 

2013: 80, 138, 168, 184). Bloxhami i cili 
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poashtu ka shkruar mbi gjenocidin e 

Armenisë, pajtohet me Lemkinin lidhur me 

atë se gjenocidet patjetër duhet kuptuar si 

rezultat i proceseve historike dhe i 

‘marrëdhënieve të strukturuara’, e jo si 

‘qëllime të këqija të njerëzve të prishur’ 

(Bloxham 2003: 98). Ky krim i tmerrshëm u 

bë rezultat logjik i projekteve të dominimit 

që i praktikonin perandoritë. Të vetëdijshme 

për historinë e vet, mund të konsiderohet një 

akt guximtari fuqive të mëdha të thirren në 

rastin ‘krime të mëdha imanente që 

kërcënojnë të ndodhin’, duke përfshirë edhe 

krimin e parashikuar të gjenocidit, si 

arësyetim për intervenim. Nuk ka strukturë 

ose organizatë shtetërore që ka bë 

ndonjëherë krime masive atë masë që kanë 

perandoritë të cila nga vetvetiu, në vetë 

qenien e vet janë intervencionistë.  

Shumë të vetëdijshëm për trashëgiminë 

koloniale, robërinë dhe gjenocidin, liderët e 

Lëvizjes së shteteve të painkuadruara, të 

cilat gati në përgjithësi janë ish kolonitë, 

kanë qëndruar fortë në mbrojtje të principi të 

mosndërhyrjes (e,g, Lage 2006). Që nga 

fillimi i konfliktit në Siri shumica e këtyre 

shteteve e hodhën poshtë idenë e 

intervenimit të fuqive të mëdha për shkaqe 

humanitare, duke konsideruar doktrinën R2P 

një lloj ‘Kali të Trojës’ që është krijuar që sa 

më lehtë mund të kryhet ‘ndryshimi i 

regjimit’ (Mendiluza 2014). Veçori tjetër 

interesante që e vërejmë te doktrina R2P 

është se fuqia kryesore lëvizëse që e lëviz 

atë vjen nga krahu i liberalëve të spektrit 

politik perëndimor. Kjo është një risi sipas të 

cilës kjo doktrinë dallon nga përçarjet e 

mëparshme që mbinë brenda suazave të 

politikës perëndimore dhe fuqive të mëdha 

rreth invazionit amerikan në Irak në vitin 

2003, por në pajtueshmëri me argumentin që 

e thekson Bass (2009) i cili lëshon një 

postulat që ‘intervenimi humanitar’ rrënjët e 

saj të thella i ka në traditën liberale, është në 

kundërshtim me traditën e ‘realizmit’ e cila 

është në polin e kundërt të kulturës 

hegjemoniste. Në kapitullin e shtatë kemi 

shpjeguar se si Holly Burkhalter, ish 

drejtoresha e Human Rights Watch, 

ministrisë së punëve të jashtme, i ka dhënë 

një rol të gjerë, duke arsyetuar intervenimin 

ushtarak, gjoja si preventivë, për t’u ndaluar 

krimet e rënda. Strukturat ushtarake 

amerikane janë shumë më vigjilente, duke 

theksuar nevojën të një korelacioni të 

fuqishëm të intervenimit ushtarak dhe të 

mbrojtjes së interesave nacionale amerikane 

(CFR 2000). 

Intervenimi në Libi më 2011 në një masë të 

madhe është mbështetur në argumentet që 

përmbante doktrina R2P, por forcat e 

aleancës së NATO-s e tejkaluan lejen e 
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mandatit të UNSC-së që kishte të bëjë me 

‘zonën e ndalimit të fluturimit’ (shih RT 

2010). Forcat ajrore dhe tokësore të NATO-

s ishin efikase në shkatërrimin e qeverisë së 

Mumer Gaddafit dhe shpartallimin e shtetit 

libian. Ish anëtarja e Kongresit amerikan, 

Cynthia McKinney (2012: 12- 13) theksoi se 

si tre shtetet; Iraku, Libia dhe Siria janë ‘re-

gjime të vjetra prosovjetike’, të cilët zyrtarët 

e Pentagonit amerikan që prej para njëzetë 

vitesh insistojnë t’i ‘pastrojnë’. Ky plan u bë 

gjithnjë më i afërt pas invazionit amerikan 

në Afganistan dhe Irak. Si pretekst për 

shkatërrimin e qeverisë libiane janë 

përmendur disa të ashtuquajtura krime kundër 

popullatës civile. Para vet kryengritjes së 

armatosur, në stilin e Al-Kaidës në pjesën 

lindore të Libisë, Graham Cronogue (2012), 

duke u thirrur në gazetën britanike 

Guardian, agjituesin kryesor të ‘intervenimit 

humanitar’, pohon se si ‘me qindra civilë’ 

janë vrarë gjatë kohës së ‘protestave’. 

Amnesty International (2011: 8) poashtu e 

mbështeti pohimin mbi ‘vrasjet, grabitjet 

dhe torturat’. 

Megjithatë, shumica e raporteve të 

sipërpërmendura kanë qenë të karakterizuar 

me konfliktin e interesave. Burimi kryesor 

në cilin mbështeteshin organizata e 

përmendura kur është fjala për të 

ashtuquajturin keqtrajtim që e ka kryer 

qeveria e Libisë. Sliman Bochuiguir, akuzat 

e veta i bazoi drejtpërdrejt në deklaratat që i 

mori nga forcat politike opozitare 

(Nazemroaya 2012: 132 - 134). Ai më vonë 

edhe vet e pranoi se në atë kohë ishte e 

pamundur t’i verifikojë informata që ai vet i 

prezantoi e që kishin të bëjnë me vrasjen e 

civilëve (Teil 2011). Pasi që u vra Gaddafi 

dhe u përmbys qeveria e tij, përgjegjësja e 

degës franceze të Amnesty International, 

Genevieve Garrigo pranoi se pohimet e më 

hershme lidhur me atë se Gaddafi ka 

shfrytëzuar ‘mercenarët afrikanë’ për 

masakrimin e libianëve kanë qenë disa 

‘thashetheme të thjeshta që i përhapnin 

mediat’ (in Truth Syria). Përmes Atlantikut, 

drejtori i Amnesty International amerikan, 

Suzanne Nossel drejtpërdrejtë u rekrutua në 

atë pozitë nga vendi i punës në State 

Departmentin amerikan, ku punoi 

planifikimin e politikës amerikane ndaj 

Rusisë, Iranit, Libisë dhe Sirisë (Teil 2012: 

146; Wriht dhe Rowley 2012; Cartalucci 

2012). Shteti i Katarit u ndihmoinë 

furnizimin me armë islamistëve libianë si 

dhe në përhapjen e propagandës përmes 

rrjetit të tij mediatik -Al-Xhezirës (Fitrakis 

in McKinney 2012: 22). Qeveria SHBA-së 

përmes dhuratave të saj nacionale për 

demokraci -NED, financoi disa OJQ në Libi 

të cilët po ashtu i kantribuan agjitimit dhe 



 
16 

apelimit të intervenimit ‘humanitar’ 

(Nayemroaya 2012: 147). Ndeshja e 

interesave me rastin e debatit libian mbi 

rolin e R2P-së është e tmerrshme. 

Vlerësimet mbi humbjet njerëzore që janë 

bazuar në burimet të Amerikës Veriore 

flasin për atë se dhjetë herë më shumë janë 

vrarë njerëz pas intervenimit të forcave të 

NATO-s se sa para saj. Katër vite më vonë 

pas atij intervenimi, Libia edhe më tej 

gjendet në një situatë katasrofike (Kuperman 

2015). 

Pakënaqësia e madhe shpërtheu në suaza të 

bashkësisë akademike, pasi që Libia u 

prezantua si model në të cilin është testuar 

me sukses doktrina R2P. Dunne dhe Gelber 

cekin se argumentet që janë shfrytëzuar për 

arsyetimin e intervenimit në Libi, në realitet 

prishin idenë e ‘normave’ të R2P-së, kur 

NATO hoqi dorë nga kufizimi i ‘no fly zone’ 

deri te ndërrimi i regjimit ‘duke tradhtuar’ 

besën e KB-së dhe duke demonstruar 

lojalitet kur është fjala për besimin në të 

cilin është mundësuar intervenimi (Dunne 

dhe Gelber 2014: 327-328). Brown u pajtua, 

duke deklaruar se intervenimi në Libi 

demonstron ‘natyrën apolitike’ të sugjeruar 

më herët të doktrinës mbi përgjegjësinë se 

patjetër të mbrohet popullata civile, ‘paraqet 

dobësi e jo forcë... po e zëmë se politikën 

mund ta zmbrapsim nga rezoni i 

përgjithshëm, kjo në realitet është përhapje e 

iluzioneve dhe në këtë mënyrë shpie kah 

dëshpërimi dhe demoralizimi (Brown 2013: 

424 - 425). Madje edhe në qarqet 

perëndimore, pas Libisë, kjo doktrinë e 

humbi shkëlqimin e saj intelektual. 

Trashëgimia historike mund të na ndihmojë 

që këtë kritikë ta një hap më parë. në 

mirëkuptim të doktrinës R2P si një ‘normë e 

lejuar’ (Steele dhe Heinze 2014: 88, 109). 

Të dy argumentet, ai i intervenimit 

humanitar dhe i doktrinës R2P, patjetër, në 

frymën e hetimeve, t’u nënshtrohen 

parimeve të përcaktuara të shmangies së 

patjetërsueshme të ndeshjes së interesave 

dhe t’u jepet prioritet provave detale dhe 

përafërsisht të pavarura marrë parasysh 

arsyen e përdorimit. Më tej, këto argumente 

kanë mundur në formën më të mirë të 

bazohen në historinë e gjatë të 

intervenimeve imperiale. Kjo u referohet të 

gjitha konflikteve të tilla., duke përfshirë 

edhe pohimet e anësishme mbi masakrat e 

civilëve në Siri. Fabrikimi i dëshmive -

provave që do të mund t’i mbulonin provat e 

anësishme mbi krimet, janë të dokumentuara 

në këtë libër, në kapitullin e tetë dhe të 

nëntë. Pa këtë lloj parimor të hulumtimit i 

tërë debati mund të shkojë viktimë e 

motiveve të rrejshëm ‘të lojës së dyfishtë’, 

që përfaqësojnë taktikën historike të cilën 
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fuqitë e mëdha, gjatë historisë, e kanë sjell 

deri te perfeksionimi. 

Gjatë vitit 2014 erdhi te ndryshimi i 

racionalizmit kryesor që i kërkonte nevoja e 

intervenimit perëndimor në Siri. Ky 

racionalizëm i ndryshimeve është prej 

arsyeve që bazohen në parimet e doktrinës 

R2P ‘responsibility to preotect’ kah doktrina 

e re ‘mbrojtëse ose patronizuese’ e 

intervenimit - ‘protektive intervention’ në 

emër të shuarjes së terrorizmit në nivel 

global, Ky argument totalisht i shkel parimet 

të të drejtës ndërkombëtare, duke 

demonstruar mospërfillje ndaj të drejtave të 

vendeve tjera dhe popujve të tyre. Në Siri, 

ky argument i ri përmban edhe disa pohime 

të çuditshme lidhur me atë se si Vashingtoni 

e armatos një grup islamistësh për të luftuar 

kundër disa grupeve të tjera edhe më 

ekstreme islamiste: Edhe intervenimi 

humanitar edhe ai tjetri, më saktë thënë 

doktrina R2P, njësoj mbajnë rrezik të madh 

të keqësimit të situatës dhe mund të nxisin 

kryerje të krimit në përmasa më të mëdha, siç 

është dëshmuar në shembullin e masakrës 

‘fals flag’ në Siri. Kur fuqitë e jashtme i 

përmbajnë formacionet e veta të favorizuara 

në teren kundër shtetit nacional, në atë rast 

ekziston një mundësi e madhe e inkurajimit 

të atyre milicëve që pa kurrfarë frike të 

përgjegjësisë të kryejnë krime të rënda, ose 

me manipulimin e krimeve të veta në 

kontekstin e dhënë, akuzojnë palën tjetër, në 

këtë rast ‘regjimin’ duke shpresuar se 

provokojë një ndihmë të madhe ushtarake 

prej sponsorëve të vet të huaj. Ky kontribut 

për keqësimin e dhunës krejtësisht arsyeton 

insistimin e gjerë për respekt ndaj parimit të 

jointervencionizmit. 
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Siria dhe ‘Lindja e afërme e re’ e Washingtonit 

Nga Raya Jalabi 

Pas invazionit në Afganistan dhe Irak dhe 

shkatërrimit të Libisë, Siria ishte shteti i radhës që 

duheshte shkatërruar. Vashingtoni dhe aleatët e tij të 

rajonit që më herët kishin planifikuar një skenar për 

Sirinë. Pas ndërrimit të regjimit në Damask, 

Hizbullahu, aleati sirian dhe lideri libanez i lëvizjes 

së rezistencës ndaj Israelit, do të ishte krejtësisht i 

izoluar. Në atë rast, Republika islamike e Iranit, do 

të ishte i vetmi shtet që kishte mbetur ku nuk do të 

ishin të pranishme bazat ushtarake amerikane. Po ta 

nënshtroj Iranin atëherë Vashingtoni do të ishte në 

grindje ta kontrollojë krejt Lindjen e afërme, duke 

eliminuar në këtë mënyrë konkurrentët e vet 

potencialë, Rusinë dhe Kinën. Palestina do të ishte e 

humbur. 

Ishte pjesë e planit të Vashigtonit krijimi i ‘Lindjes 

së afërme të re’. Por, kjo ende nuk është realizuar. 

Rezistencën e fortë dhe të koordinuar mirë kurrë 

nuk duhet nënçmuar. Armata nacionale siriane arriti 

t’i zmbraps shumë grupe fanatike islamike, të ndih-

muara nga anëtarët e paktit të NATO-s dhe 

monarkive të Gjirit. Me atë rast, përkrahja e Iranit 

dhe Rusisë ndaj Sirisë, gjatë tërë kohës ka qenë 

solide. Gjithashtu është fakt i rëndësishëm që Siria 

arriti të ndërtojë forma të reja të bashkëpunimit me 

Irakun e dobët e të lodhur, ashtu që forcimi i 

marrëdhënieve ndërmjet Iranit, Irakut, Sirisë, 

Libanit dhe Palestinës paraqet një provokim të 

‘Lojës së re’ të kohës tonë. 

Lindja e afërme nuk ishte më teatër i garimit vetëm 

i fuqive të mëdha. SHBA dhe kolaboracionistët e 

vet rajonal (Arabia Saudite, Izraeli, Turqia. Katari 

dhe Jordania), tanimë e kemi të qartë, gjithë kohën 

në mënyrë aktive janë kyçur në luftën kundër Sirisë, 

që nga fillimi i saj më 2012. Shtetet e 

lartpërmendura kanë shfrytëzuar formacionet më 

reaksionare ekstremiste sektare për t’i arritur 

qëllimet e veta. Boshti i rezistencës, nga ana tjetër, 

nuk është dashur të kuptohet si fenomen sektar. Ky 

grup aktorësh - Republika Islame e Iranit, Siria 

shekullare, Lëvizja libaneze e rezistencës e 

udhëhequr nga Hizbullahu dhe palestinezët - është 

shumë antiimperialiste. Siria, si vend i vetëm 

shekullar që ka mbetur në Lindjen e afërme vite me 

radhë vlen si aleat i afërm i Iranit, madje edhe gjatë 

kohës së Irakut shekullar, kur në krye të tij ishte 

Sadam Husejni. 

Vashingtoni atëherë e shfrytëzoi Sadamin për ta 

dobësuar Iranin, pas revolucionit islamik në atë 

vend që u realizua në vitin 1979. Nga ana tjetër, 

Irani asnjëherë nuk i ka mbështetur Vëllezërit 
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muslimanë në orvatjet e tyre që ta rrëzojnë me 

dhunë Qeverinë shekullare të Sirisë. Irani, natyrisht, 

o ofron ndihmë muslimanëve shiitë të Hizbullahut, 

por është interesante që Irani më së shumti 

demonizohet për shkak të armatimit që ua bën 

palestinezëve, në mesin e të cilëve gati edhe nuk ka 

shiitë. Ky veprim i Iranit hedh poshtë akuzat se 

Boshti i rezistencës me orientim sektar. Nxitja për 

sektarizëm në Lindjen e mesme kryesisht vjen nga 

ana e aleatëve të ngushtë të Vashingtonit, Arabisë 

Saudite, monarkive të tjera të Gjirit dhe Izraelit, i 

cili shihet nga pastrimi etnik i palestinezëve. Këto 

vende janë në pajtueshmëri me Amerikën, e cila 

rajonin e Lindjes së mesme e mban të dobët dhe të 

përçarë.  

Si ndodhi që Siria të jetë shënjestër e agresionit? 

Armiqësinë kundër Sirisë mund të kërkojmë më 

herët që nga roli mesor i Sirisë në luftërat arabe-

izraelite 1967 dhe luftës 1973, të cilat në atë 

paraqitnin luftën e përbashkët rajonale kundër 

ekspansionizmit të shtetit sionist. Pas kësaj, 

mbështetja e Sirisë që i dha Revolucionit islamik 

më 1979, shkaktoi keqësimin e marrëdhënieve në 

mes Sirisë dhe SHBA-ve. Që nga 1980, gjatë 

administratës së Karterit, Vashingtoni hulumtonte 

modele që sa më lehtë ta përmbyste regjimin në 

Damask. Telegrami diplomatik të cilin Këshilli 

nacional i sigurimit ia dërgoi sekretarit shtetëror të 

Amerikës Zbigniew Brzezinskit, propozoi të bëjë 

një studim detal dhe të koordinuar, ku duhej të 

inkorporoheshin partnerët evropianë si dhe partnerët 

e Vashingtonit nga monarkitë e Gjirit, në mënyrë që 

të identifikohej regjimi alternativ i cili do të mund 

dhe do të duhej ta ndërrojë pushtetin të Hafez el 

Asadit. Mirëpo, ata atëherë u frikësoheshin 

pakënaqësive dhe reagimeve të aleatit të Sirisë, 

Bashkimit sovjetik- BRSS në rast të tentimit për 

përmbysje të regjimit sirian. 

Ky dokument, gjithashtu. kishte parasysh, në rast të 

tërheqjes së trupave siriane nga Libani - (Siria i 

kishte dërguar trupat e veta në Liban me qëllim të 

ndalimit të luftës qytetare në atë vend në vitin 1975, 

të cilat qëndruan aty gjer në vitin 2005) - kjo 

paraqiste rrezik të madh që do t’i kanosej përsëritjes 

së luftës qytetare në Liban dhe me këtë do t’i jepej 

shkas Izraelit që edhe ai të ngjitet në luftë në anën 

jugore të Libanit. (NSC 1980). 

Prandaj aspak nuk habit fakti që Vëllezërit 

muslimanë - që gjithnjë kanë pasur vlerë si grupi 

më i organizuar sirian, historia kolaboracionit e të 

cilit, me fuqitë e jashtme, shtrihet që nga viti 1940, 

e filloi fushatën e sulmeve të përgjakshme sektare 

kundër forcave qeveritare në Siri ashtu që 

kryengritja e tyre e armatosur u thye në qytetin 

Hama në vitin 1982. Kryengritjen e tyre e 

mbështetën aleatët e Amerikës në Lindjen e afërme, 

Arabia Saudite, Iraku dhe Jordania gjatë kohës së 

Sadam Huseinit. (Seale 1988: 336 - 337) 

Të dhënat të inteligjencës amerikane të asaj kohe, 

vlerësuan se Qeveria siriane është treguar 

pragmatike dhe se thjeshtë nuk u ka lejuar 

Vëllezërve muslimanë që ta rrëzojnë me dhunë 

Asadin dhe të formojnë qeverinë e Vëllezërve 

muslimanë. (Dia 1982). Mirëpo, jo shumë kohë pas 

kësaj, analistët e shërbimit inteligjencë amerikan i 

shfrytëzuan masat represive që qeveria siriane i 

kishte aplikuar kundër Vëllezërve muslimanë në 
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Hama, për ta paraqitur Sirinë si një shtet totalitar 

(Wikas 2007). Ky qe një trillim i dobishëm. 

Ndryshimi strategjik i radhës të marrëdhënieve ndaj 

Sirisë ndodhi pas sulmit në Qendrën tregtare 

botërore në New York më 11 shtator të vitit 2001 

dhe vendimit të administratës së atëhershme Xhorxh 

W. Bushit me anë të së cilës ‘i shpalli luftë terrorit’ 

Edhe pse për invazionet që pasuan më pastaj janë 

shfrytëzuar lloj-lloj pretekste, mu atëherë filluan 

përgatitjet e shpejta për planin kryesor mbi Lindjen 

e afërme. Ish gjenerali i lartë amerikan Wesley 

Clark, në memoaret e veta u shpreh se dy javë para 

se të ndodh sulmi i 11 shtatorit, kolegu i tij nga 

Pentagoni i kishte thënë se që atëherë është sjell 

vendimi për sulmin në Irak, i cili u realizua 18 muaj 

më vonë. Gjashtë muaj pas kësaj, i njëjti gjeneral, 

thekson Clark-u, i ka thënë diç shumë më keq se 

ajo, dhe ajo është, siç përmendet ne referendumin e 

Pentagonit: ‘Kemi ndërmend në një interval kohorë 

prej pesë vjetësh të sulmojmë shtatë shtete’. I pari 

në listën e shteteve të parapara për invazion ka qenë 

Iraku, pastaj Siria, e më në fund Irani. (Clark 2007). 

Lideri i Irakut, Sadam Huseini gjatë kohë është 

vlerësuar si armik i Sirisë për shkak të mbështetjes 

oportuniste të Vellezërve musli-manë të Sirisë, si 

dhe për shkak të kolaboracionit të tij me Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës në luftën e përgjakshme 

shumë-vjeçare kundër Iranit. Por qeveria e Sirisë që 

udhëhoqi Hafez el Asadi e mbështeti aksionin 

ushtarak me të cilin u dëbuan forcat irakiane nga 

Kuvajti gjatë kohës së luftës së parë të Gjirit (1990-

1991). Ajo luftë, pa marrë parasysh atë se si e 

shikon monarkinë e Kuvajtit, është nisur në mënyrë 

jo ligjore, dhe në të kundërtën mer doktrinën mbi 

sigurimin kolektiv, ashtu si u definua nga ana e 

Kombeve të Bashkuara, në bazë të së cilës SHBA 

siguroi mandatin e Këshillit të sigurimit të KB që 

lejuan këtë intervenim ushtarak. 

Megjithatë, edhe Siria edhe Irani më vonë e 

kundërshtuan inva-zionin në Irak që ndodhi më 

2003, edhe pse nga ky invazion u rrëzua nga 

pushteti armiku i tyre i përbashkët, Sadam Huseini. 

Invazioni në Irak ishte jolegjitim dhe paraqiste akt 

agresioni. 

Pasojat e padëshirueshme të invazionit dhe okupimi 

i Irakut, sollën deri te ndryshimi në politikën 

amerikane, deri te tundja nga vendi i quajtur 

‘riorientim’ (Hersh 2007). Pasi u përmbys nga 

pushteti qeveri ba’thiste e Sadam Huseinit, qeveria 

e posaformuar në Bagdad e ndryshoi kursin dhe vuri 

marrëdhënie të mira me Iranin. Jo vetëm që 

shumica e banorëve irakianë janë muslimanë shiit, 

edhe pse jo aq në numër sa në Iran, irakianët 

zhvilluan një formë të kulturës pluraliste, madje ata 

për këtë shkak nuk dëshironin të formojnë shtet 

fetar. Por, marrë parasysh se armiku i Iranit, Sadam 

Huseini ishte larguar, u krijua një atmosferë ku për 

çështje të interesit të përbashkët mund të bisedohej 

për një atmosferë normale të marrëdhënieve të mira 

fqinjësore të dy shte-teve. Aq më tepër, vënia e 

marrëdhënieve të mira midis dy shte-teve filloi, në 

realitet, gjithnjë e më tepër ta bëjë merak Vashin-

gtonin. Qëllimi i amerikanëve, gjatë kohës kur e 

ndezën luftën irake-iraniane, dhe kur më vonë e 

okupuan këtë vend, nuk ishte i motivuar për afrimin 

e Irakut dhe Iranit. 
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Që nga viti 2005 sekretari shtetëror i SHBA, 

Condoleezza Rice, filloi të përmend përhapjen të 

një ‘kaosi kreativ’ në Lindjen e afërme, për të 

plotësuar dëshirën e planit të Bushit për një Lindje 

të afërme të re. (Karon 2006). Duke marrë mësim 

nga trashëgimia e fuqive të mëdha koloniale, 

Vashingtoni solli një strategji të re ‘përçaj e sundo’. 

Indsajderët e Shtëpisë së bardhë strategjinë e Bushit 

e quajtën ‘riorientim’ dhe kjo nënkuptonte 

konfrontim të hapët me Iranin dhe vënie të një 

hendeku sektar në mes sunitëve dhe shiitëve... 

(përkundër kësaj), Irani, për dëshpërim të Shtëpisë 

së bardhë, arriti të vë një lidhje të afërt me qeverinë 

dominante shiite irakiane të kryeministrit Nuri el 

Meleki (Hersh 2007). Rice deklaroi parakomisionit 

për punë të jashtme të Senatit amerikan se ajo vëren 

një ‘riorientim të ri strategjik’ në rajonin e Lindjes 

së afërme, sipas të cilit ‘shtetet sunite’ (monarkitë e 

Gjirit) paraqesin ‘qendrat e maturisë’ gjersa Irani, 

Siria dhe Hizbullahu gjenden ‘në anën tjetër të këtij 

copëzimi’ (Herch 2007). 

Ideja ishte të luhet në kartën e ndarjeve komunitare 

në mënyrë që të arrihet deri te konflikti, veçanërisht 

në Irak. Stërvitja e ‘Ekipit të kuq’ të komandës 

qendrore amerikane filluan në 2006. Me ç’rast 

planifikimi ushtarak ishte i fokusuar në krijimin e 

ndasive të mëdha sipas kallëpit arabe-persian, në 

mënyrë që më vonë vëmendja të drejtohet ka boshti 

(për çdo rast) i pranueshëm ‘sunito-shiit’. Mendimi 

i planifikuesve amerikanë ishte i bazuar në 

supozimin se është i mundshëm ‘skenari sipas të 

cilit arabët dhe persianët mund të bashkohen 

ushtarakisht kundër SHBA/ Perën-dimit’ (Narwani 

2011). Pjesa më efektive e atij operacioni ishte 

formimi i AL- Kaidës në Irak (IQI) të cilën do ta 

furnizonte Arabia saudite. IQI sipas atij skenari 

kishte për detyrë të realizojë sulme sektare në 

xhamia dhe në qendra të tjera të bashkësisë iraki-

ane me qëllim të keqësimit të tensioneve 

komunitare. Funksionarë të lartë të Perëndimit, 

gjatë bisedave private, pranuan se një numër i madh 

i miliarderëve sauditë si dhe të tjerë nga monarkitë e 

Gjirit kanë siguruar pjesën më të madhe të mjeteve 

financiare për financimin e grupeve terroriste sunite 

në mbarë botën’ (Jones 2014). 

Edhe pse Al-Kaida në Irak, e njohur si Shteti islam i 

Irakut (ISI), në fillim pohoi se kryesisht është e 

përbërë prej irakianëve (Felter dhe Fishman 2008: 

3), atë e internacionalizuan në masë të madhe 

financat dhe rekrutimet e Saudisë. Këtë e vërtetojnë 

të dhënat deri te të cilat arritën forcat amerikane në 

Sinxhar, në kufirin irake-sirian në tetor të vitit 2007. 

Ato të dhëna flasin për një grup prej afro 500 

luftëtarësh, mes të cilëve ishin shtetasë të Arabisë 

saudite si edhe të tjerë nga Afrika Veriore (libianë, 

algjerianë, tunizianë dhe marokenë) dhe të tjerë. 

Vlerësimet të tjera datojnë nga 2005 dhe 2007. 

Gjithashtu pohojnë, me më shumë ose më me pak 

siguri, madje edhe numri më i madh i pjesëtarëve të 

nacionaliteteve të ndyshme, në mes të cilëve më së 

shumti kishte (40-50 përqindje) saudianë (Felter dhe 

Fishman 2008 : 8, 30-31). 

Shembulli më tragjik i shfrytëzimit të strategjisë për 

nxitje të kon-flikteve sektare padyshim se është 

sulmi me bomba ndaj xhamisë Askeri në Samarra, 

në jug të Irakut që u realizua më 2006 dhe ku 

humbën jetën përmbi 1000 civilë të pafajshëm. 
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Përkundër vërejtjes së liderëve fetarë shiit të Irakut, 

Iranit dhe Libanit që thërrisnin në përmbajtje nga 

hakmarrja, sërish erdhi gjer te sulmet revanshiste në 

shenjë hakmarrjeje për krimin në Samarra. 

Kur erdhi deri te burgimi i përgjegjësve për këtë 

krim, u shpall se e kanë bërë pjesëtarët e një celule 

të Al- Kaidës që i priu një irakian, gjersa pjesëtarët 

të tjerë të grupit terrorist kanë qenë një tunizian, 

katër saudianë dhe dy irakianë (Ridolfo 2007). Edhe 

pse Al-Kaida që nga vet fillimi ka qenë e përfshirë, 

fokusimi i mediave dhe analistëve me qëllim është i 

drejtuar kah ndarjet sektare të Irakut’ (Worth 2016). 

Edhe pse Sadam Husejni, në kohën e vet, i 

përkrahte Vëllezërit muslimanë në Siri, ai kurrë nuk 

lejoi në Irak të veprojnë grupet e Al-Kaidës. 

Fenomeni i Al-Kaidës është një paraqitje e re dhe e 

njëjta nuk është themeluar vetëm si reaksion 

‘organik’ ndaj okupimit amerikan. Burimet 

perëndimore ndonjëherë pranojnë që shumica e 

financave dhe luftëtarëve vijnë nga Arabia Saudite 

(Bruno 2007). Megjithatë ato burime e mjegullojnë 

situatën duke pohuar se Irani dhe Hizbullahu, koh 

pas kohe, e përkrahin Al-Kaidën (Kapllan 2006). 

Sërish këto pretekste janë të pasakta. 

Izraeli, tërë kohën është i përfshirë në Planin për 

‘Lindje të afërme të re’, veçanërisht është aktivizua 

gjatë muajve korrik-gusht të vitit 2006. Pasi mori 

‘dritë jeshile’ nga Vashingtoni (Herth 2006), Izraeli 

e shfrytëzoi rastin që sipas atij preteksti të bëjë 

invazion ndaj Libanit jugor. Plani i gjerë i Izraelit 

kishte për qëllim të dobësojë dhe çarmatos 

Hizbullahun. Por, pasi që në atë luftë humbën jetën 

1200 libanezë dhe 165 izraelitë, KB-ja arriti të bëjë 

ndërprerjen e luftës. Izraeli nuk arriti të realizojë 

asnjë qëllim të invazionit. Sekretari shtetëror 

amerikan Condoleezza Rice këtë tragjedi që 

shkaktoi vdekjen e 400 vetave dhe gjysmë milioni 

të shpërngulsve, në mënyrë të lehtë e quajti 

‘Mundimet e lindjes të Lindjes së afërme të re’ 

(Karon 2006). Kjo deklaratë e provokoi Rami Huri-

n nga Dayli Star i Bejrutit, të shkruajë me sa vijon: 

‘Vashingtoni gati në një bazë ekskluzive 

bashkëpunon me qeveritë arabe (monarkitë e Gjirit) 

të cilat në Siri nuk kanë thuaj se kurrfarë ndikimi, 

kredibiliteti i të cilit në sy të publikut arab është i 

parëndësishëm, legjitimiteti i të cilit në shtëpi 

gjithnjë e më shumë është në pikëpyetje dhe politika 

amerikane e të cilit ka tendenca të promovojë luftë 

të lëvizjeve islamike (ekstremiste)’ (Huri 2006). 

Gjatë kohës së destabilizimit në Irakun e pas-

Sadamit, Siria, për sa i përket Vashingtonit, ishte në 

listën e pritjes, por jo edhe e haruar. Prej 

telegrameve të Wikiliksit kuptojmë se ambasada e 

Amerikës në Siri ishte e brengosur nga fakti që, 

edhe përkundër sanksioneve që më 2005 u aplikuan 

në Siri për shkak të refuzimit të saj të bashkëpunojë 

me Irakun, Siria më 2006 ishte ‘bile në pozitë më të 

fortë në planin e brendshëm dhe ndërkombëtar se sa 

në vitin 2005. Washingtoni u mundua ta akuzojë 

Damaskun që u dha strehim luftëtarëve irakian të 

rezistencës kundër agresionit amerikan (Siria pranoi 

më se një milion të refugjatëve irakian, pas 

invazionit amerikan në Irak në vitin 2003), por 

ambasada amerikane privatisht pranoi se ‘elementet 

ekstremiste gjithnjë e më tepër shfrytëzojnë si bazë 

por SARG (Qeveria e republikës arabe të Sirisë) 

merr masa kundër grupeve që pohojnë se janë zë 
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lidhura me Al-Kaidën. Pa marrë parasysh këtë fakt, 

Ambasada e Stejt Departmentit propozoi të marrë 

masa me qëllim të ‘sabotimit (të kryetarit të Sirisë 

Bashar al Asadit) për sjelljen e vendimit, në mënyrë 

që ta destabilizojë dhe ta detyrojë të paguajë çmim 

të lartë për gabimet e veta’ (Ambasada amerikane, 

Damsk 2006). 

Në ndërkohë, në rrugë e sipër ishte përgatitja e 

terrenit për intervenim kundër Sirisë. Stejt 

departamenti amerikan, kah fillimi i vitit 2006, ndau 

shumën prej 5 milion dollarësh për ‘Programin e 

reformave siriane të udhëheqjes’ (Wikas 2007; viii). 

Administrata e Bushit i financonte kanalet e 

mediave dhe organizatat joqeve-ritare në Siri. 

Telegramet diplomatike amerikane pohojnë se Stejt 

departamenti ka financuar Kanalin televiziv të 

bashkësisë siriane në egzil, TV Barada, me seli në 

Londër si dhe ‘Lëvizjen e të drejtës dhe zhvillimit’ 

(Whitlock 2011). 

Ky ishte një program special i vënë paralelisht me 

projektet e ngjashme, të cilat amerikanët i kanë 

aplikuar gjerë e gjatë përmes Fondacionit Nacional 

për përhapjen e demokracisë NED që finan-cohej 

nga buxheti i Ministrisë së punëve të jashtme të 

Amerikës. Financat për këto aktivitete sigurohen 

përmes organi¬zatave ndërmjetësuese në Amerikë, 

veçanërisht përmes Këshillit për demokraci 

(Democracy Council), i cili, përsëri, fondet i 

siguron përmes kanaleve e Iniciativës të partnerëve 

për Lindjen e afërme - MEPI. Telegramet e 

ambasadës amerikane në Damask prej 2009 e më 

vonë flasin që Këshilli për demokraci - DC ka 

pranuar 6.3 milion dollarë për udhëheqjen e 

programit të Sirisë me titull: ‘Iniciativa për forcimin 

e shoqërisë civile të Sirisë - CSSI, e cila përmbante 

‘koncepte të ndryshme të imitimit’ duke përfshirë 

edhe TV Baradën. Shuma më e madhe, afro 12 

milion dollarësh, është ndarë më vonë në periudhën 

ndërmjet viteve 2005 dhe 2010, me një vërejtje nga 

ambasada amerikanenë Damask ndaj Stejt 

departamentit që qeveria siriane çfarëdo financimi 

të SHBA që jepet nga grupet politike jolegjitime 

‘patjetër duhet ta konsiderojë si një fakt që ka për 

qëllim ndryshimin e regjimit’. Ambasada ishte e 

brengosur që bashkësia e inteligjencës së Sirisë 

(famëkeqi Muhaberat) mos t’u bjerë në gjurmë 

këtyre programeve. (Whitlock 2011). Edhe pse 

administrata e Bushit vuri një sërë sanksionesh 

kundër Sirisë në periudhën në mes vitit 2003 dhe 

2008, gjoja për shkak të rolit të Sirisë në Liban dhe 

Irak, në të njëjtë kohë, amerikanët edhe më tej i 

mbajtën marrëdhëniet diplomatike me Sirinë në 

shkallë të lartë. Politika amerikane shpeshherë 

dukej inkoherente, ndërsa armiqësia ndaj Sirisë 

vepronte nën sipërfaqen e atyre marrëdhënieve. 

Administrata amerikane kërkoi aplikimin e 

liberalizimit të politikës ekonomike të Sirisë, por 

me këtë rast bllokoi orvatjet të Sirisë që të bëhej 

anëtare e Organizatës ndërkombëtare tregtare WTO. 

(Sadat and Jones 2009. William Rugh, ish 

ambasadori amerikan në Emiratet e bashkuara 

arabe, politikën amerikane ndaj Sirisë e karakterizoi 

si një politikë ‘izo-limi dhe monologu’, ndërsa ish 

analisti i CIA-s Martha Kessler deklaroi se e gjithë 

politika patjetër të vihet në premisën ‘e kontekstit 

ku dominonte pohimi te shumica e anëtarëve të 
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admi-nistratës amerikane që regjimi (qeveria 

siriane) duhet rrëzuar’ (Sadat and Jones 2009). 

Ambiciet e tilla përfshijnë edhe përgatitjet ushtarake 

dhe atë jo vetëm ato të natyrës konvencionale. Dy 

vjet para se të plasë dhuna në Siri, ish ministri i 

punëve të jashtme të Francës, Rolan Dumas, 

deklaroi: ‘U takova me njerëzit më të lartë britanikë 

të cilët pranuan se përgatitin diç shumë të madhe 

lidhur me Sirinë... Britania kishte përgatitur 

invazionin e kryengritësve në Siri. Bile më pyetën, 

edhe pse unë atëherë nuk isha ministër i punëve të 

jashtme, nëse kam dëshirë të marr pjesë në këtë’. 

Dumasi shprehet se e ka refuzuar një gjë të tillë. 

(Lehman 2013). Cilët kanë qenë në të vërtetën 

detajet e atij plani të 2009, është e paqartë. Pa marrë 

parasysh atë, SHBA kanë përvojë shumëvjeçare në 

luftërat e ndyta dhe të fshehta, të cilat i ka 

udhëhequr përmes përfaqësuesve të vet në 

Amerikën Latine (El Salvador dhe Nikaragua), në 

Afrikë (Yair dhe Angolë) dhe në Lindjen e afërme 

(Afganistan). Pasiqë presidenti Bush e shpalli 

‘Luftën e tij kundër terrorizmit në vitin 2001 

doracaku i ushtrisë amerikane mbi zhvillimin ‘e 

luftës jokonvencionale’ (UW), disa herë është 

ndryshuar, në mënyrë që t’i jepen një sërë 

aktivitetesh të cilat SHBA t’i marrin parasysh për t’i 

arritur qëllimet dhe ambiciet e veta. Versioni i këtij 

doracaku nga viti 2008 citon historianin e vjetër 

kinez Sun Tsu: ’ta mundësh armikun pa luftë është 

shkathtësia më e lartë (US Army 2008: 1.1). Kjo do 

të thotë që në mënyrë efikase t’i zhvillosh ato mjete 

që nuk nënkuptojnë konfrontim të drejtpërdrejt 

ushtarak. Ky tekst parasheh ‘Luftë jokonvencionale’ 

që duhet zhvilluar qoftë përmes surrogatit qoftë pa 

të’, duke cituar shembuj të më hershëm nga 

Nikaragua dhe Afganistani. Doracaku në fjalë 

thekson ‘qëllimin e definuar qartë të luftës 

jokonvencionale - UW (që nënkupton) dhënien e 

përkrahjes grupeve rebele, lëvizjeve të resitencës 

dhe operacioneve konvencionale ushtarake’ (US 

Army 2008: 1.1 - 1.2). Një luftë e tillë 

jokonvencionale është ajo që është përgatitur për 

Sirinë, para ngjarjeve që ndodhën në gjysmën e dytë 

të vitit 2010 dhe 2011 në Egjipt dhe Tunis e që u 

bënë të njohur si Pranvera arabe. Ai model, në të 

vërtetë, është vazhdim i strategjisë së Al-Kaidës 

(apo të Shtetit islam) në Irak që është i mbështetur 

në rrjetin e degës së Sirisë të Vëllezërve muslimanë, 

dhe gjithnjë të gatshëm për bashkëpunim me 

sauditët e disponuar, me orientim sektar dhe të 

nënshtruar. 

Po të ishte Siria e izoluar si Iraku dhe Libia, do të 

ndodhte që ky plan të ishte zbatuar thjeshtë. Por, 

ushtria e NATO-s dhe përfaqësuesit e monarkive 

arabe të Gjirit u ballafaquan me boshtin e 

rezistencës (Axis of Resistance), së bashku me disa 

aleatë të fuqishëm që kanë përvojë të madhe në 

luftë me provokuesit sektar. 
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