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Abstract 

The aim of this study is to present the international implications of the Syrian civil war that emerged 
as a consequence of the insurgency against the Syrian government in March 2011, and to assess its 
international consequences and the possible outcome. The Syrian civil war has been going on for 
more than two years and several members of the international community have taken sides either with 
the Syrian government or with the Syrian opposition. The outcome of the civil war may significantly 
affect the power structure in the Middle East. The fall of the Assad regime may change fundamentally 
the regional status quo, which became unstable due to the events of the Arab Spring. 

 

Előszó 

A tanulmány a szíriai diktatórikus rezsim ellen 2011 márciusában kirobbant felkelés nyomán 

kialakult polgárháborút kívánja nemzetközi összefüggéseiben bemutatni, illetve a konfliktus 

várható kimenetelét elemezni. 

A szír polgárháború több mint két éve zajlik, a nemzetközi közösség számos szereplője állást 

foglalt a felkelők vagy a kormány oldalán. A polgárháború kimenetele nagy jelentőséggel 

bírhat a közel-keleti hatalmi viszonyok alakulására, az Aszad rezsim bukása alapjaiban 

változtathatja meg a térségben kialakult status quo-t, amely az arab tavasz eseményeinek 

hatására egyébként is ingataggá vált. 

Az ellenzék esetleges győzelme az orosz érdekszféra további visszaszorulását, és ezzel 

párhuzamosan az amerikai befolyás további erősödését eredményezheti, magával hozhatja 

azonban a szír állam stabilitásának elvesztését, a biztonsági helyzet jelentős romlását, 

valamint a terrorizmus előretörését és megerősödését a térségben. A kormánypárti erők 

győzelme azonban diktatórikus visszarendeződést eredményezhet, amely magában hordozza 

egy újabb konfliktus kirobbanásának lehetőségét is. Egy esetleges nagyhatalmi intervenció 
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pedig magában hordozza a konfliktus kiszélesedésének, a háború regionális méretűvé 

válásának esélyét. 

A szemben álló felek erőviszonyait, illetve a mögöttük álló hatalmak, nemzetközi szereplők 

állásfoglalását tekintve megállapítható, hogy a polgárháború kimenetele döntően függ a 

külföldi, nagyhatalmi érdekek alakulásától. Ennek figyelembevételével a konfliktus 

alakulásának különböző lehetőségei vázolhatók fel. 

1.) A nyugati hatalmak nyilatkozatai alapján elképzelhető egy katonai intervenció az USA, 

illetve esetlegesen ezzel párhuzamosan az Egyesült Királyság részéről az ellenzéki oldalon. E 

lehetőség nyilvánvalóan túlerőt eredményezne a felkelői oldalon, ezért Oroszország részvételi 

szándékait is vizsgálni szükséges. 

2) Oroszország közvetlen beavatkozása esetén a konfliktus kiszélesedése várható, amely 

ronthatja Oroszország külpolitikai helyzetét, illetve az esetleges kudarc esetén katonai 

tekintélyét a térségben. 

3.) Az előző pontra figyelemmel ezért harmadik lehetőségként figyelembe kell venni 

Oroszország katonai intervenciójának elmaradását a lehetséges amerikai offenzíva ellenére. 

4.) Elképzelhető, hogy a nagyhatalmak részéről a közvetlen katonai szerepvállalás elmarad, 

azonban megkezdődik a felek hatékony felfegyverzése. E lehetőség bekövetkezése esetén, 

azzal párhuzamosan nagy valószínűséggel folytatódna a kormányerők támogatása libanoni és 

iráni részről, valamint a lázadók harcának Törökország, Szaúd-Arábia és Katar irányából 

érkező erősítése. 

5.) Végül megvan az esélye annak a lehetőségnek is, hogy a jelenleginél intenzívebb 

beavatkozás nem érkezik külföldi részről. 

A polgárháború előzményei és rövid története 2013 júliusáig 

Szíria 1944-ig francia mandátumterület1 volt, függetlenségét 1946-ban, a francia csapatok 

kivonulását követően nyerte el. A jelenleg is kormányzó Baath párt 1963-ban került 

                                                 

1 Az első világháború után a mai Szíria területe népszövetségi igazgatás alá került, melynek keretében 
Franciaország gyakorolta a felügyeleti jogot a térségben. Az intézmény a brit és a francia mandátumok 
tekintetében lényegében gyarmatosítást jelentett. 



3 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

hatalomra, amely három évvel később a többi pártot kizárta a kormányzásból, ettől kezdve 

állami tisztséget más politikai párt tagjai nem viselhettek. Az 1967-ben, a hatnapos háborúban 

Izraeltől elszenvedett vereség, és a Golán-fennsík izraeli megszállása miatt megbomlott a 

párton belüli egység. A megoldást az ún. „javító forradalom” keretében eszközölt 

hatalomváltás hozta meg, amelynek során a korábbi védelmi miniszter, Hafez al-Aszad 

ragadta magához a hatalmat, aki rövidesen diktatórikus uralmi rendszert épített ki. 

Hafez al-Aszad 2000-ben bekövetkezett halálát követően második legidősebb fiát, Basár al-

Aszadot választották az ország elnökévé. Az új államfő eleinte gazdasági, társadalmi, 

valamint politikai reformokat vezetett be, enyhített az államszervezet korábbi diktatórikus 

berendezkedésén, továbbá szabadon bocsátotta a politikai foglyokat és korlátozott mértékű 

médiaszabadságot biztosított, amely intézkedéseivel javított az ország nemzetközi 

megítélésén is. A reformok azonban rövid életűnek bizonyultak, ugyanis Aszad a gazdaságot 

érintő enyhítő döntéseit kivéve hamarosan az összes többit visszavonta. 

Basár al-Aszad kormányzása nagymértékű elégedetlenséget okozott a társadalomban, 

melynek leggyakrabban hangoztatott okai a magas munkanélküliség, a nagy társadalmi 

különbségek, a korrupció, a diktatórikus kormányzás és a vallási feszültségek voltak. 

A nyugati média egyik kedvelt témája volt Aszad privatizációs programja, melynek keretében 

politikai klientúráját jelentős vagyonhoz juttatta. A világgazdasági válság következtében 

azonban a lakosság többségének érezhetően csökkent az életszínvonala. E két ellentétes 

irányú folyamat eredményeképp a társadalmi elégedetlenség általánossá vált Szíriában. 

A gazdasági különbségek, a korrupció és az életszínvonal esése további feszültségeket hoztak 

felszínre, amelyek eredményeként rendszeresekké váltak a tömegdemonstrációk. A tüntetők 

leggyakrabban a diktatórikus kormányzás ellen emelték fel hangjukat, amelynek 

emblematikus jele volt az 1963 óta hatályban lévő rendkívüli állapot. A különleges 

intézkedésre való hivatkozással a kormánypárt bírói kontroll nélkül tudta politikai ellenfeleit 

bebörtönözni. 

A vallási ellentétek ugyancsak közvetlenül a polgárháborút megelőző években éleződtek ki az 

országon belül. Ennek alapja, hogy az elnök és közvetlen politikai szövetségesei egy alavita 
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vallású törzsből kerültek ki. Emiatt Hafez al-Aszad, majd fia, Basár is2 többségében alavita 

vallású személyeket nevezett ki a legfontosabb állami tisztségek betöltésére. Az alaviták 

azonban számszerűleg kisebbségben élnek Szíriában,3 így a vallási különbözőségek is 

növelték a társadalom ellenszenvét. 

A polgárháborút megelőző első tüntetésekre 2011 januárjában került sor. Ezek a 

megmozdulások azonban még nem voltak jelentősek, és erőszakos jelleget sem öltöttek. A 

demonstrálók eleinte nem követelték az elnök távozását, mindössze reformok bevezetését 

akarták elérni. Basár al-Aszad annak érdekében, hogy a további zavargásokat 

megakadályozza, fontos gazdasági és politikai változásokat ígért, valamint szimpátiáját 

fejezte ki a más arab államokban4 a diktatórikus hatalomgyakorlás ellen tüntetők felé, illetőleg 

felszólította a diktátorokat, hogy engedelmeskedjenek a népakaratnak. 

A tüntetések 2011. március elejétől kezdtek erőszakos jelleget ölteni, amelyre válaszul a 

rendfenntartó erők a tömegbe lőttek. A demonstrációk az ország déli részéből5 indultak, majd 

a legtöbb nagyvárosra6 átterjedtek. Általánosságban elmondható, hogy a 

tömegmegmozdulásokra a rendőrség erőszakos fellépéssel válaszolt, mely legtöbb esetben 

jelentős számú civil halálos áldozatot és sérültet eredményezett. 

A kormány a felkelés első hónapjaiban tagadta, hogy a rendfenntartó erők követték el a 

civilek elleni támadásokat, azokat „fegyveres bandák” cselekedeteiként határozták meg. 

Kezdetben a kormány diktatórikus módszerek alkalmazásával kívánta elejét venni a 

forradalomnak. Az ellenzéki szervezetek vezetőit, szószólóit letartóztatták, kínzásoknak 

vetették alá, a belföldi médiát pedig cenzúrázták. Ezek az eszközök azonban alkalmatlannak 

bizonyultak a felkelés megfékezésére. 

2011. április végétől a szír kormány a hadsereg bevetésével, páncélos alakulatok 

alkalmazásával kezdte támadni a legaktívabb ellenzéki városokat, melynek következtében 

egyes ENSZ tagállamok szankciókat7 vezettek be az elnök és a kormány több tagja ellen. A 

helyzet enyhítése érdekében a kormányzat engedményeket tett az ellenzéknek, általános 

                                                 

2 Politikai megbízhatóságuk miatt. 
3 Arányuk 10% alatt van. 
4 Tunézia, Egyiptom, Líbia. 
5 Daraca városából. 
6 Damaszkusz, Homsz, Banijasz, Latakia, Dzsabla, Dúma, Dejr ez-Zúr, Aleppó, Rakka, Hama, stb. 
7 Külföldi bankszámláikat zárolták és utazási korlátozásokat vezettek be velük szemben. Voltak egyes államok, 

amelyek szankciókat vezettek Szíriával szemben, de ezt 2011-ben nem ENSZ BT-mandátum alapján tették. 
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amnesztiáról szóló rendeletet fogadott el és alkotmánymódosítást készített elő. Ezzel 

párhuzamosan azonban továbbra is folytak az ellenzéki tüntetők elleni fegyveres megtorló 

akciók. 

2011. június 19-én az emigráns ellenzékiek egy része Törökországban létrehozta a Szíriai 

Nemzeti Tanácsot azzal a céllal, hogy az az ellenzéki szervezetek közös képviseleti szerve 

legyen, amely a nemzetközi fórumokon képviselni tudja a felkelőket. A katonai műveletek 

összehangolása érdekében 2011. július 29-én a szír hadseregből dezertált katonatisztek egy 

csoportja, Rijád al-Aszad ezredes vezetésével ugyancsak Törökország területén8 létrehozták a 

Szabad Szíriai Hadsereget, amely a szír felkelők nemzetközi katonai képviseletét látta el, 

azonban nem volt képes minden ellenzéki fegyveres szervezetre kiterjeszteni az irányítását. A 

Szabad Szíriai Hadsereg elsősorban Szaúd-Arábiából, Katarból és Jordániából kapott 

hadianyag-támogatást. 

A harcok 2011 őszéig egyre intenzívebbekké váltak, majd októberre kissé csillapodtak. A 

korábbi líbiai diktátor, Moammer Kadhafi halálának hírére azonban ismét súlyosbodtak.9 A 

legtöbb emberáldozatot követelő, változó intenzitású és eredményű harcok Damaszkusz 

külvárosaiban, továbbá Aleppóban, Homszban és Rakka városában folytak.10 2012. április 

közepén fegyverszüneti megállapodást kötött a Szabad Szíriai Hadsereg és a kormány, melyet 

azonban mindkét fél következetesen megszegett. 2012. júliusára az ellenzék jelentős katonai 

sikereket ért el, több nagyvárost is az ellenőrzése alá vont. 2012 nyarán a harcok Damaszkusz 

és Aleppó környékére összpontosultak, eredményüket tekintve pedig hol a kormányerők, hol a 

lázadók győzelmét hozták. Augusztusban a lázadók kiszorultak a fővárosból, és szeptember 

végéig nem is sikerült nekik egyetlen kerület visszafoglalása sem. 2012 őszén fegyveres 

konfliktus alakult ki a Szabad Szíriai Hadsereg és egy másik lázadó szervezet, a kurd 

Demokratikus Egyesülés Pártja11 között. Ezzel az amúgy sem egységes ellenzék újabb 

területeket veszített, ami a kormányerők előrenyomulásának engedett teret. A két szervezet 

közti békekötést követően azonban az ellenzék ismét sikereket ért el. 2012 novemberében 

elfoglalták a Dejr ez-Zúr kormányzóság területén fekvő Hamdán repülőteret, ahonnan 
                                                 

8 Hatay tartományban. 
9 A líbiai diktátor halála a győztes forradalom jelképének számított a felkelők szemében. 
10 A nagyobb városok, és elsősorban a főváros elfoglalásáért vívott harcokra jellemző volt, hogy hasonló 

forgatókönyv szerint zajlottak. Általában a felkelők elfoglaltak egy településrészt, melyet a hadsereg azonnal 
nagy erőkkel ostrom alá vett, majd rend szerint vissza is foglalt. Közvetlenül ez után egy másik, távoli 
településen lendült offenzívába valamely ellenzéki szervezet kihasználva a kormány erőinek lekötöttségét. 
Ezután a hadsereg részéről az alakulatok átcsoportosítása következett, majd ismét ostrom. 

11 A szervezetet 2003-ban hozták létre Szíria kurdok lakta területén a Kurd Munkáspárt (PKK) támogatásával. 
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korábban a légierő vadászgépei támadásokat indítottak az ellenzéki csapatok ellen, valamint 

egy Damaszkuszhoz közel eső repülőteret is sikerült ellenőrzésük alá vonni. Ez utóbbit a 

hadsereg ugyan néhány napon belül visszafoglalta, de a légibázisok elfoglalása egyértelműen 

jelzi az ellenzéki erők hadászati képességeinek jelentős növekedését. 

Decemberben a felkelők Dejr ez-Zúr körzetében elfoglalták az al-Tanak kőolajmezőt, igaz, 

hogy ezzel párhuzamosan a kormány jelentős sikereket ért el Homszban, ahol a város két 

kerületét is visszafoglalta a felkelőktől. A lázadók általános előrenyomulása 2013 márciusáig 

folytatódott, elsősorban üzemanyagtározókat és repülőtereket támadtak a hadsereg 

utánpótlásának és légifölényének megtörése céljából. 2013 februárjában egy Aleppótól 

északra fekvő katonai repülőteret is elfoglaltak, melynek során működőképes harci 

helikopterek és repülőgépek kerültek a birtokukba. Március 6-án a felkelők elfoglalták Rakka 

városát. 

2013 áprilisától a kormányerők több fronton nagy erejű offenzívába kezdtek, visszafoglalták 

az Idlib kormányzóság területén található Wadi Dejf katonai bázist, majd Damaszkusz, 

valamint Hama kormányzóság területén is összehangolt, intenzív támadássorozatba kezdtek. 

Ennek eredményeképp a lázadók jelentős városokat és stratégiai területeket veszítettek. Ezzel 

egyidőben a hadsereg támadást indított a libanoni határ mellett elhelyezkedő al-Kuszajr 

városa ellen is, amelyet a Hezbollah mintegy 7000 harcosa segítségével visszafoglalt. A 

kormányerők offenzívája a kézirat lezárásának idején is tart, a felkelőket támogató külföldi 

hatalmak azonban már a polgárháborúba való nyílt beavatkozást tervezik. 

A szemben álló felek és támogatóik 

A kormány 

A kormány egyértelmű célja a polgárháború leverése és a jelenleg is kormányzó elit 

hatalmának fenntartása. A kormányoldalon a tüntetések kezdetén a szíriai rendvédelmi 

szervek, majd a konfliktus egyre súlyosabbá válásával Basár al-Aszad, Szíria elnöke által 

irányított reguláris állami hadsereg harcolt. 

A szír haderő négy haderőnemre tagozódik, a szárazföldi erőkre, a légierőre, a légvédelemre, 

valamint a hadiflottára. A honvédelem kötelező sorkatonai szolgálaton alapul. A hadseregen 
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kívül a kormány hatalmát hivatottak szolgálni a kormánypárti félkatonai szervezetek is, mint 

például a Sabiha milícia,12 vagy a mintegy 100 ezer fős, mégis gyenge harci képességekkel 

bíró Népi Hadsereg. A haderő összlétszáma hozzávetőlegesen 650 ezer fő, ebből az aktív 

állomány 300 ezer, a tartalékosok száma pedig 350 ezer körül mozog.13 A szír hadsereg 

felszerelésének nagy része a volt Szovjetunióból származik, mára elavultnak tekinthető A 

szárazföldi erők létszáma 200 ezer fő, felszerelése nagyrészt a volt Szovjetunióból származik. 

A hadsereg 4.600 páncélozott harckocsival rendelkezik, melyek nagy részét T-54, T-62 és T-

72-es harckocsik teszik ki. Páncélozott gyalogsági harcjárműveik és páncélozott csapatszállító 

járműveik száma 1.500, illetve 3.000 körül van. A légierő gerincét a magas költségekkel 

üzemeltethető, 7 repülőszázadnyi MIG-25-ös vadászgép biztosítja. Ezen kívül MIG 23-as és 

MIG 21-es, valamint 60 darab MIG-29-es vadászgép, továbbá 20 darab Szu 24-es, illetve 50 

darab Szu-22-es harcászati vadászbombázó került a szír légierő kötelékében hadrendbe 

állításra. Szíria rendelkezik Mi-8-as, 17-es, valamint 24-es, illetve SA 342L Gazelle 

helikopterekkel is. A légierőről megállapítható, hogy a harceszközök magas száma ellenére 

nemzetközi összehasonlításban, a felszerelés elavultsága miatt nem képvisel jelentős 

támadóerőt.14 

A haditengerészeti erők az ország gazdasági képességeinek visszaesését követően a 

leggyorsabban amortizálódó, képességeit elveszítő haderőnemmé váltak.15 

Az országban további rendvédelmi, biztonsági feladatokat ellátó, kisebb jelentőséggel bíró 

katonai, illetve félkatonai szervezetek is működnek. 

Damaszkusz nem rendelkezik atomfegyverrel. Vegyi fegyvereinek létét nem ismerte el, 

azonban nagy valószínűség szerint jelentős mennyiségű mustár és szaringáz-készlettel 

                                                 

12 A Sabiha milícia egy kormánypárti, fegyveres paramilitáris alakulat, mely elsősorban a fegyvertelen civilek 
elleni támadások miatt vált ismertté. A szervezet tagjai alavita vallásúak, vezetői rokoni kapcsolatban állnak 
Aszad elnökkel. A szervezetet az 1980-as években Namír al-Aszad alapította (a jelenlegi elnök apjának, 
Hafez al-Aszadnak az unokatestvére). A milícia Hafez al-Aszad elnöksége alatt a rezsim egyik alappillérévé 
vált, Basár al Aszad azonban kisebb jelentőséget szánt neki, létszámát nagymértékben csökkentette. A 
felkelés kitörésekor azonban ismét felállították és rendvédelmi feladatokra alkalmazták. Bázisterülete 
Latakia, Banijasz és Tartúsz környéke. 2012. március 9-én 47 nőt és gyereket öltek meg, áldozataik torkát 
elvágva. (http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/12/syria-16-killed-homs-reprisal-attacks 2012.) 2012. 
május 25-én Húlában 108 fegyvertelen civilt öltek meg, 300-at pedig megsebesítettek. 
(http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10658.doc.htm) 2012. június 6-án a Sabiha milícia és a hadsereg 
lemészárolta a Hama kormányzóságban található al-Kubajr falu több mint 70 lakosát. 
(http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18348201.) (letöltve: 2013. 08. 29.) 

13 Az adatok a 2012-es állapotot tükrözik, amely azóta a veszteségek és a dezertálások miatt változhattak. 
14 Jane’s Sentinel Country Risk Assesments Eastern Mediterranean. 2013. 33. kiadás 573-575. o. 
15 Jane’s Sentinel Country Risk Assesments Eastern Mediterranean. 2013. 33. kiadás 582-584. o. 



8 
 

� 1903 Budapest, Pf. 314.      � (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

rendelkezik, melynek célba juttatásához 5-700 km hatótávolságú rakétákat birtokol. Biológiai 

fegyverekről nincsenek információk, nem zárható ki azonban, hogy a hadsereg képes 

biológiai tömegpusztító fegyver gyártására. A szíriai tömegpusztító fegyverek az izraeli 

atomfegyverek ellensúlyozására lettek rendszeresítve, a hidegháború idején Oroszország ezzel 

ellensúlyozta az amerikai érdekszféra atomfölényét a Közel-Keleten. 

Az ellenzék 

Az ellenzék deklarált célja jelenleg Basár al-Aszad rendszerének megdöntése, a hatalom 

átvétele és a demokratikus kormányzás megvalósítása. 

Az ellenzék 50-nél is több kisebb-nagyobb lázadócsoportból áll, melyek részben a harcok 

kezdetén a tüntetések helyszínein a demonstrálókból alakultak, részben pedig szélsőséges16 

csoportok alkotják. A kezdeti időszakban a szervezettségi szintjük alacsony volt, összehangolt 

hadműveleteket nem tudtak kivitelezni. E probléma megoldása céljából alakult meg a Szabad 

Szíriai Hadsereg, mely a harci cselekmények összehangolására tett kísérletet. A szervezet 

gerillaháborút indított a hadsereg ellen, körülbelül 10 ezer fős, széttagolt haderejével. A 

szervezet az eredetileg neki szánt funkció szerint a széttagolt fegyveres csoportok 

koordinációját és műveleti irányítását látja el. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezt nem 

sikerült kiterjeszteniük a kormány ellen harcoló összes csoportosulásra. 

Az ellenzéki fegyveresek elsősorban könnyűfegyverekkel vannak felszerelve, melyet 

Törökország, Szaúd-Arábia, Katar, valamint más, az ellenzéket támogató államok bocsátottak 

rendelkezésükre. A lázadók kezdetben AK 47 gépkarabélyokat és RPG-7 kézi páncéltörő 

gránátvetőket használtak,17 később azonban Jordániából és Szaúd-Arábiából M16, FN FAL, 

HK G3 gépkarabélyokat, illetve PKM géppuskákat kaptak. 2012 februárjában a lázadók a 

hadseregtől három tankot zsákmányoltak, amelyeket a Homszban folytatott harcok során 

vetettek be.18 A szintén a hadseregtől zsákmányolt légvédelmi rakéták segítségével, 2012 

októberében egy MIG-23-as vadászgépet lőttek le Dejr ez-Zúr közelében. A felkelők pénzbeli 

segítséget is kaptak elsősorban a korábban említett államoktól, valamint az USA-tól, mely 

                                                 

16 Elsősorban iszlamista. 
17 Ezek nyilván a korábban a szíriai feketepiacon, illetőleg illegális fegyverkereskedőktől beszerzett fegyverek 

voltak. 
18 http://blogs.aljazeera.com/topic/syria/syria-feb-2-2012-0019. (letöltve: 2013. 08. 29.) 
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titkosszolgálati segítséget is nyújtott az ellenzék részére. A fentiekből megállapítható, hogy a 

kormány katonai képességei nagyságrendekkel meghaladják az ellenzék erejét. 

Az ellenzéki szervezetek korábban említett nagy száma miatt már a konfliktus kezdetén igény 

mutatkozott műveleti koordináción túl egységes képviseletre is. Az ellenzék politikai19 

képviseletét párhuzamosan több szervezet látja el, melyek egymás közti viszonya is 

konfliktusokkal terhelt. A legjelentősebb ellenzéki szervezet a Szíriai Nemzeti Tanács, amely 

2011. június 19-én alakult, elnöke Burhán Galiún20 professzor lett.21 A tanács a legtöbb 

ellenzéki csoportosulás és a Szíriából politikai okokból száműzött, vagy emigrált kisebbség 

közös érdekképviseleti fóruma lett. Első elnöke egy belső konfliktust követően 2012. május 

17-én lemondott pozíciójáról, helyette 2012. június 10-én a kurd származású Abdulbaszet 

Szaidát választották meg, aki november 9-ig volt hivatalban.22 Őt a keresztény George Szabra 

követte az elnöki poszton. A Szíriai Nemzeti Tanácsot több állam,23 köztük az Amerikai 

Egyesült Államok is elismerte tárgyalópartnerként. A líbiai Átmeneti Nemzeti Tanács pedig 

2011 októberében a szíriai állam egyedüli hivatalos képviselőjévé nyilvánította.24 

A másik jelentős ellenzéki szervezet a Nemzeti Koordinációs Bizottság egy Demokratikus 

Változásért (a továbbiakban: Nemzeti Koordinációs Bizottság) nevet viseli, melyet Haszán 

Abdel Azim alapított 2011 nyarán. Elsődleges céljának a rezsimmel való békés megegyezést 

tekintette, ezért eleinte a Szíriai Nemzeti Tanács ellenlábasának számított. A tüntetések 

fegyveres konfliktussá való transzformálódása következtében azonban jelentősen csökkent a 

szervezet befolyása. Békés jellege ellenére az USA sosem vette fel a kapcsolatot a 

Bizottsággal,25 a Szíriai Nemzeti Tanács és a Szabad Szíriai Hadsereg pedig az Aszad-rezsim 

titkolt támogatásával vádolták meg a szervezetet.26 Az Öböl Menti Együttműködési Tanács27 

közbenjárására megegyezés jött létre a Szíriai Nemzeti Tanács és a Nemzeti Koordinációs 

Bizottság között, melynek eredményeképp 2012 novemberében megalapították a Szíriai 

                                                 

19 Elsősorban külpolitikai. 
20 Párizsban élő egyetemi tanár. 
21 Http://www.edmondsun.com/news_tab3/x2122765173/Syrian-dissidents-form-national-council (letöltve: 

2013. 08. 25.) 
22 http://www.svt.se/nyheter/varlden/uppsalabo-leder-syrisk-opposition (letöltve: 2013. 08. 25.) 
23 Például Törökország, Franciaország, Katar, Szaúd-Arábia. 
24 http://www.khaleejtimes.com/displayarticle.asp?xfile=data/international/2011/October/international_October 

385.xml&section=international&col (letöltve: 2013. 08. 30.) 
25 Az Amerikai Egyesült Államok hivatalos nyilatkozataiban gyakran hangsúlyozta a fegyveres konfliktus 

beszüntetésének szükségességét. 
26 http://www.trust.org/item/?map=damascus-meeting-calls-for-peaceful-change-in-syria. (letöltve: 2013. 08. 30.) 
27 Golf Cooperation Council, tagjai Kuvait, Bahrein, Katar, Egyesült Arab Emirátusok, Omán és Szaúd-Arábia. 
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Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalícióját (a továbbiakban: Szíriai Nemzeti Koalíció), 

melynek elnöke Moaz al-Hátib lett. Az öböl-menti országok már másnap, Törökország, 

Olaszország, Franciaország, az Egyesült Királyság és az USA pedig még abban az évben 

Szíria hivatalos képviselőjének ismerte el a koalíciót. 2013. március 8-án a Szíriai Nemzeti 

Koalíció Haszán Hitto személyében miniszterelnököt választott,28 Moaz al-Hatib néhány 

nappal később lemondott elnöki tisztségéről, helyére George Szabrát, a Szíriai Nemzeti 

Tanács elnökét választották meg.29 2013. július 6-tól pedig Ahmad al-Asi al-Jarba áll a 

koalíció élén. 

Érdemes kiemelni, hogy a fenti politikai-képviseleti szervek és a Szabad Szíriai Hadsereg 

működése között nem fedezhető fel egységes műveleti koncepció, nincsenek alá-fölé 

rendeltségi viszonyban, a politikai szervezet nem gyakorol irányítást a hadsereg felett, 

lényegében egymástól függetlenül tevékenykednek, aktuális hatalmi érdekeik szabják meg az 

együttműködési hajlandóságot. A szervezetek közötti laza kapcsolat pedig gyengíti a 

hatékonyságukat. 

A szír polgárháború során sajátosan alakult a kurdok szerepvállalása. Az Aszad-rezsim30 a 

Bacath párt 1960-as években történt kormányzati pozícióba kerülése óta igyekezett a kurd 

mozgalmakat lehetőség szerint elnyomni. A fennálló hatalom a kurd nép kisebbségi jogait31 a 

kormányzó párt rendszeresen megsértette. A kormánypárttal való évtizedes konfliktusuk az 

ellenzék oldalára orientálta a kurd származású kisebbséget, ahol érdekszövetséget kellett 

kötniük a nemzetiségi mozgalmakat ugyancsak évtizedek óta üldöző Törökországgal, a 

felkelés első számú támogatójával. A kurdok szempontjából ezért nem volt teljesen 

egyértelmű a kormányoldal, vagy ellenzék mellett történő állásfoglalás, ezért igyekeztek 

hosszú ideig kimaradni a harcokból.  

A kurd kisebbség eredeti célja az autonómia kivívása a kurdisztáni területen. Ennek a szír 

nemzetállam nem engedett teret, és míg a központi hatalom megingathatatlan volt, a kurd 

közösségek esélytelenek is voltak ennek elérése tekintetben. A polgárháború kitörésével 

azonban a kormány kevésbé tudott a kurdok lakta területekre koncentrálni. A konfliktus első 

szakaszában a kurd szervezetek tartózkodtak attól, hogy belefolyjanak a harcokba, amellyel 
                                                 

28 E tisztség nem érintette volna Moaz al-Hatib pozícióját. A Szíriai Nemzeti Koalíció által választott 
miniszterelnöki tisztség egy sajátos poszt, hiszen nincs kormány, melynek az élén állhatna. 

29 E tény is jól mutatja a Nemzeti Tanács dominanciáját a koalícióban. 
30 Ebbe beleértve Hafez al-Aszad elnökségét is. 
31 Törökországhoz hasonlóan. 
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feltehetően az volt a céljuk, hogy megvárják az ellenzék győzelmét, majd az azt követő 

zavaros időszakot kihasználják arra, hogy önálló igazgatást építsenek ki az általuk lakott 

területeken. A lázadók gyors győzelmének elmaradása miatt azonban be kellett kapcsolódniuk 

a harcokba. Eltérő érdekeik okán azonban jelentős összeütközéseik voltak a Szabad Szíriai 

Hadsereggel is. 

A kurdok lényegében két nagyobb ellenzéki szervezetbe tömörültek, melyek egymással 

rivalizáltak. A Demokratikus Egyesülés Pártja a Nemzeti Koordinációs Bizottság mögé 

sorakozott fel, a Kurd Nemzeti Tanács pedig a Szíriai Nemzeti Tanáccsal lépett szövetségre. A 

két szervezet végül 2012 nyarán szövetséget kötött, és létrehozták a Kurd Legfelsőbb 

Bizottságot, mely hozzávetőlegesen 4 ezer fővel vesz részt a harcokban.  

A fentiekből látható, hogy az ellenzéki erők egyetlen közös célként Aszad megbuktatását 

tudják felmutatni, a jövőre vonatkozó elképzeléseik ugyanakkor hiányosak, a kormányzás 

módja, tartalma tekintetében pedig nem egységesek. Céljuk elérése után az átmeneti 

érdekszövetségük felbomlása után valószínűsíthetően egységes, működőképes kormányzatot 

képtelenek lennének alakítani, az egyes csoportok feltehetően partikuláris érdekeik mentén 

politizálnának, az ország valószínűleg Líbia sorsára jutna. 

A terrorszervezetek részvétele a konfliktusban 

A szíriai belpolitikai konfliktus során a terrorszervezeteknek is alkalmuk nyílt a fegyveres 

harcban való részvételre. Általánosságban elmondható, hogy egy polgárháborúba való 

beavatkozás nem idegen a szalafita ideológiai alapon működő radikális fegyveres 

szervezetektől, hiszen egy erős központi hatalommal rendelkező állam folyamatos, vagy 

átmeneti biztonsági zavara kitűnő terepet jelent számukra ahhoz, hogy közelebb kerüljenek 

céljaikhoz.32 A terrorszervezetek legkedveltebb működési területei a belső konfliktusokkal 

terhelt államok, amelyek vonatkozásában nem beszélhetünk olyan kormányzati hatalomról, 

amely az állam egészét uralja. A Szíriában kialakult helyzet ennek megfelelően magával hozta 

a terrorszervezetek részvételét a konfliktusban.  

A szír polgárháborúban a kormány ellen harcoló terrorszervezetek közül az al-Nuszra Front és 

az Ahrar al-Sám részvétele tekinthető a legjelentősebbnek. E szervezetek iszlamista ideológia 

                                                 

32 Kitűnő példa erre az Arab-félszigeten működő al-Kaida (al-Kaida in the Arabic Peninsula, AQAP) Jemenben 
kifejtett tevékenysége. 
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alapján épülnek fel, és szoros kapcsolatot ápolnak az al-Kaidával,33 Irakból, Líbiából, 

Tunéziából és Szaúd-Arábiából viszonylag nagy számban érkeztek dzsihádista harcosok a 

szíriai terrorszervezetek támogatására.34 

Céljuk egy iszlám állam létrehozása Szíriában, mely a saríján35 alapul.36 Ennek megfelelően a 

központi hatalom megbuktatása érdekében szervezi fegyveres akcióikat. Ennek során az 

ellenzék oldalára kerültek, de célszerű itt hangsúlyozni, hogy a szír ellenzéki mozgalmak és a 

fent említett terrorszervezetek érdekközössége Aszad hatalmának esetleges megdöntésével 

felbomlik. E kettősség deklarált céljaik37 különbözőségében is megmutatkozik, a 

polgárháborút követő időszakban együttműködésüknek kicsi az esélye, hiszen megvalósítandó 

elképzeléseik kizárják egymást.38 

A szíriai polgárháború sajátossága, hogy az ellenzék legbefolyásosabb támogatója az 

Amerikai Egyesült Államok, amely egyben a terrorizmus és különösen az al-Kaida elleni harc 

legaktívabb szereplője. Így a terrorszervezetek és az USA ugyanazon cél érdekében 

harcolnak, a szír konfliktus során tehát érdekeik azonos oldalra irányították az ellenfeleket. Ez 

a kettősség megmutatkozik Ajman al-Zavahiri, az al-Kaida jelenlegi vezetőjének 

kiáltványában, melyben az Aszad-rezsim elleni harcra szólította fel szimpatizánsait, azonban 

ezzel egyidejűleg figyelmeztette őket, hogy tartózkodjanak Törökország és a Nyugat 

segítségének igénybevételétől.  

Az al-Nuszra Front és az Ahrar al-Sám együttműködnek a Szabad Szíriai Hadsereggel, de 

aktivistái saját parancsnokság alatt harcolnak. Elsődleges célpontjaik a biztonsági erők, 

valamint a vallási kisebbségek, elsősorban az alaviták és a keresztények. 2011 decembere óta 

közel 50 terrortámadást kiviteleztek iszlamista szervezetek Szíriában. Ezek közül érdemes 

kiemelni a 2012. július 18-án elkövetett öngyilkos merényletet, amelyet a Szíriai Biztonsági 

Szolgálatok vezetőinek találkozóján követtek el. A támadásban életét vesztette két korábbi és 
                                                 

33 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9481246/British-convert-to-Islam-vows-to-
fight-to-the-death-on-Syrian-rebel-front-line.html (letöltve: 2013. 08. 26.) 

34 http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2012/Jul-31/182750-arab-islamist-fighters-eager-to-join-syria-
rebels.ashx#axzz22DnnnVxi (letöltve: 2013. 08. 29.) 

35 Az iszlám jogrend. 
36 Általánosságban elmondható, hogy a Közel-Keleten és Észak-Afrikában a legtöbb terrorszervezet hasonló 

deklarált célok alapján szervezi tevékenységét. 
37 A korábban említetteknek megfelelően a felkelők egy demokratikus változásért, az iszlamisták pedig egy 

vallási alapú államért harcolnak. Vezetőik valós céljai azonban feltehetően a politikai hatalom kizárólagos 
birtoklása. 

38 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9396256/Al-Qaeda-tries-to-carve-out-a-war-for-
itself-in-Syria.html (letöltve: 2013. 08. 29.) 
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az akkor hivatalban volt védelmi miniszter, valamint a katonai hírszerzés vezetője is.39 A 

terrorcselekményt nagyfokú professzionalizmussal hajtották végre, az elkövetés körülményei 

pedig arra engednek következtetni, hogy az elkövetők titkosszolgálati segítséget is kaphattak 

a kivitelezés során. 

A polgárháború során sajátosan alakult a Hamász palesztin szervezet szerepvállalása, 

állásfoglalása. A konfliktus kezdetén Basár al-Aszad kormányát támogatta a Gázai-övezetet 

uraló szervezet, melynek nyilvánvaló oka a szír vezetés Izraellel történő szembenállása volt. 

2012 folyamán azonban a Hamász az ellenzék mellé állt, amely feltehetően összefüggésben 

állt a fent említett iszlamista szervezetek állásfoglalásával. A Hamasz tagadta, hogy 

tevékenyen részt vett volna a szír polgárháborúban, a Hezbollah szerint azonban pirotechnikai 

és alagútépítési ismereteket adnak át a kormány ellen harcolóknak.40 

A Hezbollah szerepvállalása a később, a nemzetközi közösség állásfoglalását taglaló részben 

kerül részletes kifejtésre. Arra tekintettel azonban, hogy a Hezbollahot az Amerikai Egyesült 

Államok, Kanada, az Egyesült Királyság, Izrael és Hollandia már a szír polgárháború kitörése 

előtt terrorszervezetnek41 nyilvánította, megjegyzem, hogy a szervezet Basár al-Aszad 

kormányát támogatja. A konfliktusban való részvétele azonban inkább katonai jellegű, 

terrorszervezetekre jellemző cselekményekről nem jelentek meg információk. 

A vallási kisebbségek helyzete, illetve szerepvállalása, a polgárháború alatt 

A nyugati média a konfliktus kezdetétől fogva igyekezett az eseményeket a többségi, 

elnyomott, szunnita vallási közösség szabadságharcaként kezelni, amelyet a kis létszámú, 

mégis a politikai, a gazdasági és a katonai hatalmat kézben tartó alavita kisebbség ellen vív. A 

nyugati szakértők gyakran a szíriai eseményeket is az arab világban gyakran hangoztatott 

síita-szunnita ellentétre próbálják visszavezetni.42 A polgárháború alakulása mára álláspontom 

szerint túlhaladt ezen a nézeten, és bizonyos aspektusai egészen más típusú magyarázatra 

szorulnak. 

                                                 

39 http://www.origo.hu/nagyvilag/20120718-nemzetbiztonsagi-epuletet-robbantottak-fel-a-damaszkuszert-
harcolo-felkelok.html (letöltve: 2013. 08. 27.) 

40 http://alfahir.hu/hamasz_a_hezbollahnak_inkabb_izrael_ellen_kellene_harcolnia. (letöltve: 2013. 08. 29.) 
41 2013. július 22-én az Európai Unió a Hezbollah katonai szárnyát felvette a terrorszervezetek listájára, 

amelynek következménye, hogy számláit befagyasztja, megtilt az EU területén mindenféle pénzgyűjtést a 
szervezet számára, tagjait pedig beutazási tilalommal sújtja. A döntés hátterében feltehetően a Hezbollah 
szíriai szerepvállalása áll. 

42 Az alavita irányzat az iszlámon belül a siítizmus egyik alága. 
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Bassár al-Aszad elnök és klientúrája valóban az alavita vallási kisebbséghez tartozik, a 

lakosság nagy része pedig valóban szunnita. Álláspontom szerint azonban nem a vallási 

különbözőség volt a konfliktus kirobbantó tényezője, annak egyéb társadalmi, gazdasági és 

főképpen külpolitikai okai voltak, melyek később kerülnek bemutatásra. 

A lakosság nagy része a vallási azonosságok ellenére sem állt a lázadók mellé, a harcokban 

mindössze a lakosság viszonylag kis létszámú, szélsőséges tagjaiból kikerülő csoportja vesz 

részt. A lakosság döntő többsége a polgárháború lezárása mellett áll, ennek megfelelően 

kijelenthetjük, hogy ha nem is támogatják, de legalábbis elfogadják a hivatalban lévő 

kormányzatot. Ehhez természetesen hozzájárul a felkelők által alkalmazott gerillaharcmodor,  

amelynek során az általuk végrehajtott támadásokat követően a városok sűrűn lakott 

negyedeibe vonulnak vissza annak érdekében, hogy a hadsereg a civil áldozatok nagy 

számától tartva ne tudjon hatékonyan fellépni ellenük, illetve azért, hogy a polgári halálos 

áldozatok esetén a kormányzatot, az emberi jogokat lábbal tipró hadviselőként tudják 

beállítani. 

Az alavita vallási közösség sem egységesen támogatja a kormányzatot, Bassár al-Aszad a 

kormányzásban elsősorban saját rokonaira támaszkodhat. Bizalmi köre elsősorban a Bacath 

párt felsőbb vezetőiből áll. 

A keresztény lakosság43 alapvetően az elnököt támogatja, tekintve, hogy Bassár al-Aszad 

lényegében vallásszabadságot biztosított a keresztényeknek, illetve több magas rangú 

keresztény tisztségviselő is szolgál a kormányban. Aszad bukása esetén egy iszlamista 

hatalomátvétellel biztonsági helyzetük valószínűleg jelentős mértékben romlana. Ennek 

megfelelően a keresztények gyakran vannak kitéve az ellenzék támadásainak, ami a nyugati 

államokban ellenérzéseket szít az általuk támogatott ellenzékkel szemben. Ezért a Szíriai 

Nemzeti Tanács, majd pedig a Szíriai Nemzeti Koalíció is a keresztény George Szabrát 

választotta elnöknek annak érdekében, hogy az európai államokat biztosítsa arról, hogy a 

keresztényeket az ellenzék nem tartja ellenségnek. Ez természetesen nem vetett véget a 

keresztények ellen intézett támadásoknak, tekintettel arra, hogy azok elkövetői az ellenzék 

iszlamista csoportjai. 

                                                 

43 Számuk becslések szerint 2,5 millió körülire tehető Szíriában. 
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Szíria második legnagyobb vallási kisebbségét a drúzok44 alkotják, létszámuk 700 ezer körül 

mozog. Az ország déli részén, Szuvajda kormányzóságban, továbbá Idlib kormányzóság 

területén és a Golán-fennsíkon élnek jelentősebb számban. A drúzok igyekeztek minél kisebb 

részt vállalni a polgárháborúban, többségük egyik felet sem támogatja. Az Idlib 

kormányzóság területén található 15 drúz település lakossága egészségügyi támogatásban 

részesíti a felkelőket, a fegyveres harcokban azonban nem vettek részt. A Golán-fennsík 20 

ezer főt számláló drúz kisebbsége számára a vezetőik, száműzetés terhe mellett megtiltották a 

konfliktusban való nyílt állásfoglalást. 

A nemzetközi közösség állásfoglalása 

A nemzetközi közösség tagállamainak a szír polgárháborúhoz való viszonyulására jellemző, 

hogy adott nemzeti érdekeik mentén foglalnak állást egyik, vagy másik résztvevő fél mellett, 

amelyhez a harcok kimenetelétől függetlenül tartják magukat. Ennek következményeként két 

érdekcsoport létrejötte figyelhető meg. 

Az ellenzéket támogatják az Arab-félsziget és az Arab-öböl államai, továbbá Törökország, 

Líbia, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió államai.45 A szíriai kormányzat 

oldalán áll Oroszország, Kína és Irán. Irak megosztott a harcoló felekhez való viszonyulása 

tekintetében, Libanon pedig formailag semleges, a Hezbollah azonban a kormány oldalán 

vesz részt a fegyveres harcokban. 

Az ellenzék oldalára állt arab országokról elmondható, hogy gazdaságuk nyugat-orientált, 

gazdasági partnereik között megtalálhatók az európai államok, ezért ellenérdekeltek az orosz 

érdekszféra térségben való fenntartásában. 

A kormány támogatói számára jelentős külpolitikai veszteséget jelentene az amerikai 

érdekszféra további kiterjesztése a térségben. Az alábbiakban először az ellenzéket, majd a 

kormányzatot támogató egyes nemzetközi szereplők állásfoglalását kívánom röviden 

felvázolni. 

                                                 

44 A drúz vallás az iszlám síita ágából kialakult irányzat, amelyet Hamza ibn Ali alapított. Nevüket egy 11. 
században élt misszionáriusról, Muhammad al-Darzíról kapták. 

45 Elsősorban az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország és Németország. Magyarország 2012 nyarán 
szintén az ellenzék mellett foglalt állást, tevőlegesen azonban nem támogatta egyik felet sem. 
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Az USA kihasználja a világpolitikai színtéren Oroszország meggyengülésével járó 

lehetőségeket és befolyási övezetét igyekszik az ázsiai kontinens minél nagyobb részére 

kiterjeszteni. E politikáját Szíria esetében azonban eddig nyílt katonai beavatkozással nem 

juttatta kifejezésre. A szíriai vegyi fegyverekkel kapcsolatos, 2012 decemberében 

nyilvánosságra hozott elnöki deklaráció,46 és a néhány hónappal később47 bekövetkezett 

vegyifegyver-támadásra utaló jelek nyilvánosságra kerülése valószínűsíti az USA 

beavatkozási szándékát a konfliktusba. Bár közvetlenül a szaringáztámadást követően az USA 

kitért a beavatkozás elől, júliusban azonban már amellett foglalt állást Obama elnök. Az 

óvatos külpolitika feltételezhető oka, hogy az USA szempontjából fennáll az esélye az 

esetleges kudarcnak, ami az elnök számára értékelhető belpolitikai deficittel járhat, hasonlóan 

az afganisztáni hadműveletekhez. 

Az USA-nak érdekében áll a szíriai rezsim megdöntése, azonban Bassár al Aszad 

Oroszországgal és Iránnal fenntartott szoros kapcsolatai miatt visszafogott a kérdésben. 

Washington a deklaráció szintjén beavatkozással fenyegeti a szír kormányzatot, az ellenzéket 

politikailag támogatja, azonban ténylegesen nem tesz lépéseket az ellenzék felfegyverzésére. 

Ennek oka, hogy nem kíván nyílt konfliktust vállalni az Aszadot támogató országokkal.  

Az USA jelenlegi magatartását tekintve nem kizárható, hogy része volt a rezsim elleni 

konfliktus kirobbanásában, amelyre részben a fent részletezett érdekei, részben egyes 

ellenzéki vezetők amerikai kötődése enged következtetni. 

Törökország helyzete sajátos a szír konfliktus megítélésének vonatkozásában. A török 

kormányzat, Recep Tayyip Erdogan elnök hatalomra kerülése óta a térség regionális 

hatalmává kíván válni, ez alapján szervezi külpolitikáját. Törökország jó kapcsolatokat ápol a 

                                                 

46 Az USA elnöke egy hivatalos sajtótájékoztatón azt nyilatkozta, hogy ha a szír rezsim vegyi fegyvert vet be 
lázadók ellen, azzal átlépi a vörös vonalat, és annak súlyos következményei lesznek. Az elnök nem mondta 
ki, hogy ez az Egyesült Államok katonai beavatkozásával fog járni, azonban a kijelentés nyilvánvalóan erre a 
lehetőségre vonatkozott. A vegyi fegyverek bevetésével kapcsolatban azonban több nagy jelentőséggel bíró 
körülmény nem tisztázott. Ténynek tekinthető, hogy a szír rezsim rendelkezik vegyi fegyverekkel, ezek 
azonban az izraeli atomhatalom ellensúlyozását hivatottak szolgálni. A kormány jelentős erőfölénnyel 
rendelkezik a felkelőkhöz viszonyítva, ennek kiaknázását azonban a gerillaharcmodor és a lakosság jelenléte 
nehezíti. Ebben a helyzetben nem jelentene komoly előrelépést a vegyi fegyverek használata sem. A szakértői 
vizsgálatok megállapították ugyan a szaringáz használatát, nem láttak azonban napvilágot arra utaló 
bizonyítékok, hogy ezt a kormányerők alkalmazták. Ha azonban a felkelők szempontjából vizsgáljuk a 
támadást, megállapíthatjuk, hogy ők profitálhattak egy ilyen támadásból. A mérgezés kis létszámú embert 
érintett, és ismerve az USA 2012 decemberében közzétett álláspontját, a külföldi beavatkozásra okot adó 
körülmény éppen akkor keletkezett, amikor az ellenzék katonai pozíciói romlottak. Nem kizárható tehát, 
hogy az amerikai beavatkozás kiprovokálása érdekében alkalmaztak vegyi fegyvert a felkelők. 

47 2013 márciusában. 
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Nyugattal, Európával és az USA-val, gazdasága nyugati típusú, legfontosabb kereskedelmi 

partnerei európai államok. 

A török-szír viszonyt árnyalja, hogy Basár al-Aszad elkötelezett szövetségese Iránnak, Irán 

pedig a közép-keleti térség középhatalmává kíván válni,48 így Törökország számára 

versenytársként jelenik meg a nemzetközi színtéren. Ebből kifolyólag az erős központi 

kormányzattal rendelkező, Iránnal szövetséges, stabil Szíria visszaállítása nem érdeke 

Törökországnak. Emiatt Erdogan kormányzata érthetően a szíriai ellenzéket támogatja. Az 

ország biztonságára rövidtávon azonban jelentős biztonsági kockázatot jelent a szír konfliktus, 

szíriai katonák által indított lövedékek több alkalommal Törökország területén csapódtak be, 

jelentős külpolitikai feszültséget okozva a két ország viszonyában. 

A török-szír kapcsolatok már közvetlenül a felkelés kitörését követően megromlottak, 

amelynek oka az volt, hogy a török kormány jelentős segítséget nyújtott az ellenzék 

számára.49 Katar, Szaúd-Arábia, Jordánia és az Egyesült Arab Emirátusok kőolajexportáló 

országok lévén szorosan kötődnek kereskedelmi partnereikhez aktuális külpolitikájuk 

alakításának tekintetben is, továbbá igyekeznek gyengíteni a konkurens Irán-Szíria-Libanon 

szövetségi rendszert, ennek megfelelően az ellenzéket támogatják. 

Az európai hatalmak, elsősorban az Egyesült Királyság és Franciaország az USA Szíriával 

kapcsolatos álláspontját követik, nyilatkozataikban kerülik az ellenzék nyílt, fegyverrel 

történő támogatásának akárcsak a felvetését is. Figyelemmel arra, hogy a szír területek 

korábban francia, a szomszédos Palesztina pedig brit mandátumterület volt, a két állam 

aktívan részt vesz az Európai Unió térséggel kapcsolatos politikájának irányításában, 

befolyásuk a térségre mára azonban már csak másodlagos. Az EU szír ellenzéket támogató 

intézkedései közül ki kell emelni a fegyverembargó feloldását, amely azonban konkrét 

fegyverszállításban egyik tagállam részéről sem realizálódott. 

Az európai hatalmak álláspontjára, illetve az európai tájékoztatásra jellemző, hogy 

túlértékelik a felkelők erkölcsi alapját, katonai eredményeit, céljait, illetőleg szervezettségét. 

2012 nyarán a híradások azt az érzetet keltették, hogy a felkelők közel állnak ahhoz, hogy 

legyőzzék a kormányerőket, azonban a tények ettől messze álltak, hiszen a szétaprózódott 

                                                 

48 Ennek legnagyobb nyilvánosságot kapott jele az iráni atomprogram. 
49 Ez a felkelők katonai felkészítésében, fegyverrel való ellátásában és a korábban már említett ellenzéki 

szervezetek elhelyezésében realizálódott. 
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ellenzék egységes vezetéssel sem rendelkezett, az európai hatalmak által preferált Szíriai 

Nemzeti Tanácsnak pedig annyi mozgástere sem volt, hogy Szíriában működjön.50 

Európa a szír konfliktus kirobbanása óta az ellenzék mellett áll, tevőlegesen azonban egyik 

európai állam sem avatkozott be a konfliktusba, tekintettel arra, hogy nem felismerhetők 

olyan nyomós érdekek, amelyek katonai beavatkozást indokolnának, illetve nem kívánnak 

beleszólni a nagyhatalmak érdekszférájába tartozó konfliktusba. Emellett a líbiai 

polgárháborúba történő NATO katonai beavatkozás során nyilvánvalóvá vált, hogy európai 

hatalmak katonai potenciálja nem alkalmas hatékony hadműveletek kivitelezésére. 

A kormányoldalt elsősorban Oroszország, Irán és a libanoni Hezbollah katonai szárnya 

támogatja, valamint mellettük foglal állást Kína is. 

Figyelemmel arra, hogy a török relációról szóló részben említetteknek megfelelően Irán a 

közép-ázsiai térség középhatalmává kíván válni, ezáltal51 hátráltatja az USA térnyerését a 

Közel-Keleten. Szíria meggyengülése jelentős mértékben sérti Irán érdekeit, ezért a konfliktus 

kezdeti szakaszától fegyverszállítmányokkal, anyagi eszközökkel, valamint harcoló 

alakulatokkal is segíti a szír kormányzatot. Teszi ezt azért is, mert a teheráni vezetés tudatában 

van annak, hogy az USA és az európai hatalmak Aszad ellenzékét támogató szerepvállalása 

hosszú távon valójában Irán ellen irányulnak. 

Oroszország álláspontját meghatározza, hogy a Bacath párt által kormányzott Szíria az 1970-

es évek óta a Szovjetunió, majd Oroszország érdekszférájába tartozik. A szír hadsereg orosz 

fegyverekkel került felszerelésre, valamint szír felségterületen, Tartúszban működött 2013 

júliusáig Oroszország egyetlen földközi-tengeri és közel-keleti haditengerészeti támaszpontja. 

A kikötő műszaki-technikai kiszolgáló egységnek számított, hadászati jelentősége csekély 

volt, létének azonban fontos szerepe volt külpolitikai szempontból.52 Oroszország a 

személyzet védelmére hivatkozva kiürítette a Tartúsz kikötőjében lévő katonai bázist, ezzel 

párhuzamosan azonban a Földközi-tengeren hozott létre egy 16 hajóból álló operatív műveleti 

összekötő egységet, mely ellátja a kiesett támogató funkciót. 

                                                 

50 A szervezet Törökországban végezte tevékenységét. 
51 A perzsa állam kiváló szír és libanoni kapcsolatai miatt. 
52 Moszkva nagyhatalmi státuszát kívánta szimbolizálni. 
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Az orosz kormányzat a konfliktus kirobbanása óta következetesen beavatkozás-ellenes. Ebből 

következik, hogy Moszkva nem érzi Aszad katonai erejét alkalmatlannak arra, hogy a 

felkelést felszámolja. Szíriát, mint befolyási övezetét azonban védi, amit jól mutat a 

konfliktussal kapcsolatos külpolitikai tevékenysége is. Az USA által Törökországba telepített 

Patriot rakétavédelmi rendszerre válaszul S-300-as rakétáknak a szír kormányzat számára 

történő szállítását jelentette be. A fentiekből megállapítható, hogy Oroszország eltökélt az 

amerikai katonai fölény ellensúlyozásának szükségessége tekintetében. 

A Kínai Népköztársaság,53 ellenérdekelt az USA befolyási övezeteinek kiterjesztésében, így 

Aszad hatalmon maradása Szíria kapcsán az egyetlen kedvező kimenet számára. Peking 

ennek megfelelő álláspontja szerint a szír polgárháborúba történő, bármely állam részéről 

érkező külső beavatkozás káros folyamat lenne. 

A kínai érdekek és a Szíriával kapcsolatban képviselt kínai álláspont összevetéséből levonható 

az a következtetés, hogy a távol-keleti állam szintén erősnek tartja Aszad politikai hatalmát 

ahhoz, hogy a polgárháborút győztesen tudja lezárni. 

Libanon hivatalosan egyik fél mellett sem foglalt állást, a kormányzatban jelentős 

erőfölénnyel bíró Hezbollah iráni befolyásoltsága miatt azonban fegyverrel, egyéb 

felszereléssel, valamint több ezer katonával segíti Basár al-Aszad hadseregét. 

A nemzetközi szervezetekről elmondható, hogy szegényes eszközrendszerük miatt csak 

csekély nyomást tudnak gyakorolni a harcoló felekre és azok támogatóira. Az ENSZ 

előreláthatóan nem lesz aktív szereplője a konfliktus megoldásának, tekintve hogy a 

Biztonsági Tanácsban Oroszország és Kína meg tudja vétózni a rezsim elleni beavatkozásra 

irányuló döntéseket, ellentétes54 határozati javaslat pedig a fennálló status quo miatt 

feltehetően nem fog felmerülni.55 

A NATO a szír válsággal kapcsolatban egységes álláspontot foglal el, abban a tekintetben, 

hogy a tagállamok nem támogatják Bassár al Aszad hatalmon maradását, eltávolításának 

módjáról és időpontjáról azonban megoszlanak a vélemények. A NATO elsősorban a lakosság 

                                                 

53 Mint az USA mindinkább legjelentősebb ellenpólusa a nemzetközi színtéren. 
54 Beavatkozás a rezsim mellett. 
55 Emiatt hozták létre az ellenzéket támogató államok az ún. Szíria Barátai Konferenciát, melynek nem tagja 

Oroszország és Kína. A szervezet jelentősége természetesen nem éri el az ENSZ BT. által képviselt 
nemzetközi befolyás mértékét. 
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ellen foganatosított katonai eszközökre hivatkozva foglal állást a szír kormányzat ellen. Az 

együttműködési szervezet a konfliktus leggyorsabban történő lezárását sürgeti. A NATO 

álláspontjának tartalmában tükröződik legbefolyásosabb tagállamának, az Amerikai Egyesült 

Államoknak Szíriára vonatkozó elképzelése. 

A szíriai konfliktus kirobbanása óta az Arab Liga, mint nemzetközi szervezet a felkelők 

oldalára állt, és elítélte a szír kormányzat felkelők ellen alkalmazott katonai lépéseit. Az Arab 

Liga felfüggesztette Szíria tagságát a szervezetben. Megfigyelhető, hogy ezt követően 

Libanon elhatárolódott a Szíriával kapcsolatos további határozatok meghozatalától, Algéria és 

Irak pedig fenntartással élnek azokkal kapcsolatban. 

A pánarab nemzetközi szervezet egy 2013 márciusában elfogadott határozatában megengedte 

tagállamai számára, hogy a szír ellenzéket fegyverrel támogassák, a nemzeti önvédelmi elvre 

hivatkozva. A tagállamok többsége azóta sem kezdte meg a Szabad Szír Hadsereg, vagy más 

ellenzéki szervezet felfegyverzését. 

Összegzés 

A harcok jelenlegi állása szerint a hadsereg jelentős katonai erőfölényre tett szert a felkelőkkel 

szemben, akik egyre több településről szorulnak ki. E ponton célszerűnek tartom 

megjegyezni, hogy az ellenzék a konfliktus 29 hónapja alatt nem ért el olyan katonai 

sikereket, amely alapján valószínűsíthető lett volna, hogy le tudja győzni a hadsereget, illetve 

át tudja venni az irányítást Szíria felett. Katonai sikereik bizonyos városok,56 egyes stratégiai 

fontosságú létesítmények időleges elfoglalását tették lehetővé, összefüggő területeket azonban 

nem tartottak ellenőrzésük alatt.57 Ennek megfelelően megállapíthatjuk, hogy a Szíriai 

Nemzeti Tanács, majd később a Szíriai Nemzeti Koalíció USA, illetve az európai államok 

általi elismerése nem a tényleges erőviszonyok, hanem a külpolitikai érdekeik mentén történt. 

A szír fegyveres lázadók helyzetét nagymértékben nehezíti, hogy viszonylag alacsony 

társadalmi támogatottsággal rendelkeznek. Ennek oka részben a fent említett harcmodorukban 

keresendő, de nem elhanyagolhatók a harcok következtében a lakosságot ért atrocitások sem. 

A szír társadalom nézőpontjából vizsgálva a konfliktust megállapítható, hogy számukra 

                                                 

56 Daraca, Rakka, Dejr ez-Zúr, Homsz, Dúma és Aleppo egyes részei. 
57 Ez természetesen összefüggésben áll harci taktikájukkal, mely szerint sűrűn lakott településrészekbe vonulnak, 

ahol a hadsereg kevéssé tud hatékonyan fellépni ellenük, lényegében a lakosságot használják fedezékként. 
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jelentős veszteségeket hoztak a harcok, amelyek nem Szíria lakossága, hanem egyes 

csoportok partikuláris érdekeit szolgálják. 

A konfliktus kimenetelét, illetve annak lehetséges következményei elemzésének tekintetében 

komoly jelentőséggel bír a nagyhatalmak beavatkozásának, vagy annak elmaradásának 

kérdése. Miután megkezdődött a felkelők kormányzat általi eredményes visszaszorítása, az 

USA, illetve Európában Nagy-Britannia és Franciaország a deklaráció szintjén ismét 

felelevenítette az intervenció szükségességét, melyre Oroszország a kormányoldal 

felfegyverzését jelentette be. Fontos hangsúlyozni, hogy eddig egyik nagyhatalom sem 

avatkozott be a harcokba, vagy szállított fegyvert az általa támogatott hadviselő fél részére. 

Nyilatkozataik arra engednek következtetni, hogy a konfliktusban való részvételüket tehát 

egymás magatartásától teszik függővé. 

A szíriai polgárháború kialakulása, illetve kiszélesedése mentén a nemzetközi közösség 

lényegében két érdekcsoport köré sorakozott fel. A konfliktust kirobbantó ellenzék mellett 

állást foglaló USA, Európa, illetve Szaúd-Arábia és az Öböl-államok az Oroszországot, Iránt 

és a libanoni Hezbollahot és a szír kormányzatot tömörítő érdekszféra meggyengítésében 

érdekeltek. A két érdekközösség tagjai ennek megfelelően Szíria sorsának alakulásán túl 

jövőbeli hatalmi pozícióik figyelembe vételével határozzák meg szerepvállalásuk irányát és 

mértékét. 

A szír tüntetések az Arab-tavasz eseményeivel közel egyidőben kezdődtek, azonban az észak-

afrikai államokkal ellentétben, időben jelentősen elhúzódtak, a demonstrációk pedig 

polgárháborúvá alakultak. Basár al-Aszad hatalmának megdöntése és ennek folyományaként 

az orosz-iráni érdekszféra meggyengítése nyilvánvalóan kedvező fordulat lenne az USA-nak, 

amely arra törekszik, hogy befolyását és ezzel párhuzamosan gazdasági érdekeit is Ázsia 

minél nagyobb részére kiterjessze. A közvetlen katonai beavatkozáshoz azonban álláspontom 

szerint ezek az érvek nem elegendőek, tekintettel arra, hogy az amerikai választópolgárok 

valószínűleg nem támogatnának egy kétes kimenetelű háborút. 

Annak ellenére, hogy az USA körülbelül másfél éve tartja napirenden a katonai intervenció 

lehetőségét, politikájában jelenleg nem ismerhetők fel olyan stratégiai jelentőségű célok vagy 

érdekek, amelyek egy nyílt katonai beavatkozást, és ennek velejárójaként a külpolitikai 

helyzet orosz féllel való kiélezését indokolnák.  
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Az esetleges amerikai beavatkozás esetén nem zárható ki Oroszország58 katonai válaszlépése. 

Ez a lehetőség feltehetően közvetlen összecsapást eredményezne a hidegháború két 

meghatározó hatalmi tényezője között, amely jelenleg sem az amerikai, sem az orosz oldalnak 

nem érdeke. E lehetőség ezért álláspontom szerint alacsony bekövetkezési valószínűséggel 

bír. 

Az Amerikai Egyesült Államok esetleges intervenciója esetén sem egyértelmű azonban 

Oroszország fegyveres részvétele a konfliktusban. Oroszországnak nincsenek olyan 

érdekeltségei Szíriában, amelyekért érdemes lenne vállalnia a közvetlen katonai részvételt, 

továbbá esetleges kudarca a katonai veszteségeken kívül jelentős külpolitikai 

tekintélyvesztéssel járhatna számára a térség vonatkozásában. 

Fentiekre tekintettel feltehető, hogy a nagyhatalmak részéről nem a tényleges részvétel, 

hanem a kormány, vagy az ellenzék támogatásának módja, illetve annak mértéke jelent reális 

beavatkozási alternatívát. A kormány erőinek jelentős sikerei miatt azonban ahhoz, hogy az 

ellenzék katonai esélyei számottevően megerősödjenek, viszonylag nagymértékű támogatásra 

lenne szükség. Ebben a vonatkozásban az időtényezőnek is kiemelt szerepe van, az ellenzék 

napról-napra veszíti el legfontosabb bázisterületeit,59 az USA pedig éppen ebben az 

időszakban késlekedik az általa másfél hónapja megerősített fegyverszállítással. E 

körülményekre tekintettel álláspontom szerint a felek jelentősen növekvő mértékű 

nagyhatalmi támogatásának, és ennek folyományaként az ellenzék megerősödésének kicsi a 

realitása a közeljövőben.60 

A belpolitikai konfliktus több mint két éve után bekövetkező kormányzati sikerek, valamint az 

a tény, hogy ez a nyugati hatalmak részéről komolyabb reakciót nem váltott ki, előtérbe 

helyezi a beavatkozás elmaradásának esélyét. Ebben az esetben az erőviszonyok jelenlegi 

állása szerint a felkelés előtti status quo visszarendeződése várható. 61 

                                                 

58 És kisebb valószínűséggel Irán. 
59 Aleppo és a felkelés bölcsőjének számító Hama és Homsz városokat. 
60 Amennyiben ez mégis bekövetkezne, az a konfliktus további elhúzódását jelentené, ami az amerikai befolyás 

kiterjedésének lehetősége miatt az orosz-iráni érdekek további csorbulásával járna. A harcok időbeli 
elhúzódása ezért az amerikai érdekeket szolgálná. 

61 Esetlegesen kisebb mértékű amerikai és török befolyás növekedésével. 


