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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tarkoituksena on selvittää Syyrian arabitasavallan valtiollista roolia Lähi-Idän ytimessä eli alueella, joka käsittää Syyrian lisäksi
Israelin, Libanonin, Jordanian sekä palestiinalaisvyöhykkeet. Työssä keskitytään erityisesti Syyrian ulko- ja turvallisuuspoliittisiin tavoitteisiin
sekä keinoihin, joiden avulla se näiden toteuttamiseen pyrkii. Teoreettisena viitekehyksenä toimii geopoliittisista käsitteistä ja teeseistä
muodostettu kokonaisuus. Kysymyslauseiksi puettuna tutkimusongelma on: Mitkä ovat Syyrian pääasialliset ulko- ja turvallisuuspoliittiset
tavoitteet Lähi-Idän ytimen alueella, kategorioituna kolmeen luokkaan" taustatavoitteisiin, primaaritavoitteisiin ja sekundaaritavoitteisiin? Miksi
Syyria näkee nämä tavoitteet tärkeinä Mitä keinoja ja menetelmiä Syyria käyttää pyrkiessään tavoitteisiinsa? Ohjaako geopoliittinen ajattelu
Syyrian harjoittamaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa?
Tutkimusstrategialtaan työ on laadullinen tapaustutkimus. Aineistona on käytetty erilaisia,luonteeltaan kvalitatiivisia tekstejä kuten tiede-,
aikakaus- ja sanomalehtiä. Lisäksi on käytetty aiheeseen liittyviä aikaisempia tutkimuksia, joista tärkein on Daniel Pipesin teos "Greater Syria:
The History of an Ambition". Teoreettisen viitekehyksen runkoteoksena on käytetty Osmo Tuomen tutkimusta "Uusi Geopolitiikka:
Geopoliittisen perspektiivin soveltuvuus kansainvälisen politiikan tulkintaan maailman ja ajattelutapojen muuttuessa".
Syyrian Lähi-Idän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa voimakkaimmin ohjaavat tavoitteet ovat alueellisten valtapyrkimysten toteuttaminen sekä
Israelin patoaminen ja vastustaminen. Edelliseen Syyria on pyrkinyt pansyrianismin hengessä miltei koko 1900-luvun ajan turvautuen mm.
sotilaallisiin, poliittisiin, ideologisiin ja retorisiin keinoihin. Jälkimmäiseen Syyria on pyrkinyt aikaisemmin mm. sotilaallisin keinoin, mutta
nykyään se pyrkii neuvotteluratkaisuun Israelin kanssa tämän sotilaallisen ylivoiman vuoksi. Syyrian valtiolliseen turvallisuuteen olennaisesti
liittyviä primaaritavoitteita ovat Golanin hallinnan palautuminen, Libanonin dominoiminen ja oikeudenmukaisen rauhansopimuksen
aikaansaaminen Israelin kanssa. Syyria kykenee saamaan Golanin takaisin ainoastaan neuvotteluteitse. Turvallisuutensa kannalta elintärkeää
Libanonia Svyria dominoi mm. sotilaallisin, poliittisin, ideologisin ja retorisin keinoin. Syyria pyrkii Israelin kanssa oikeudenmukaiseen ja
kunnialliseen rauhansopimukseen, jonka ennakkoehtona on Golanin palauttaminen kokonaisuudessaan. Syyrian toissijaisia tavoitteita ovat mm.
vaikutusvallan turvaaminen palestiinalaisalueilla ja Jordaniassa sekä Turkille menetetyn Alexsandretan alueen takaisinsaanti. Vaikutusvallan
turvaamiseksi Syyria käyttää mm. poliittisia ja retorisia keinoja. Alexsandretan alueen takaisin saaminen edes neuvottelujen kautta on erittäin
epätodennäköistä. Geopolitiikka teoriana on hyvin selitysvoimainen Syyrian tapauksessa. Erityisesti pyrkimys patoamiseen ja luonnollisten
rajojen saavuttamiseen sekä tiettyihin maantieteellisiin alueisiin kohdistuvat vaikutusvallan lisäämis- ja hallintapyrkimykset ovat ominaisia
Syyrian harjoittamalle
ulko- ja turvallisuuspolitiikalle.
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