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Összefoglalás: A szíriai polgárháború dinamikája 2016 vége óta alapvető átalakulá-
son megy keresztül. Bár a háromszintű – helyi, regionális és globális – szereplőkkel 
és érdekellentétekkel zajló konfliktus rövid távon továbbra sem tűnik megoldhatónak, 
a megindult változások révén már körvonalazódni látszanak a rendezés feltételei, 
keretei és következményei. A Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársai A lezárás 
felé? A szíriai polgárháború megoldásának körvonalai címmel áprilisban többrészes 
elemzéssorozatot indítottak, amelynek célja a polgárháború alakulásának, illetve a 
megoldás lehetséges formáinak a bemutatása. A harmadik elemzés a konfliktus 
két regionális szereplőjének – Izraelnek és az Öböl Menti Együttműködési Tanács 
tagjainak – a céljait és érdekeit tekinti át.

Abstract: Since the end of the year 2016, the dynamics of the Syrian civil war have 
been going through profound transformation. While the conflict was fought on 
three levels – local, regional, and global – by different actors, it continues to look 
unsolvable in the short term. The changes already taking place enable us to outline 
the most likely conditions, frameworks, and consequences of the settlement. The 
Institute for Foreign Affairs and Trade launched a new series of analysis in April 
entitled “Towards the Endgame? The Possible Contours of the Settlement of the 
Syrian Civil War” in order to present the developments and the possible solutions 
of the conflict. In the third part, the aims and interests of two regional actors of the 
conflict – namely Israel and the members of the Gulf Cooperation Council – will be 
described.

Vezetői összefoglaló

1. Az Öböl Menti Együttműködési Tanács országai (elsősorban Szaúd-Arábia és 
Katar), valamint Izrael a szíriai polgárháború potenciális „spoilerei”, vagyis olyan 
szereplők, amelyek képesek megakadályozni a háború rendezését. Éppen ezért, 
bár nincs elsődleges befolyásuk a jelenlegi folyamatokra, azonban a teljes kiha-
gyásukkal nem valósítható meg Szíria stabilizálása.

2. Az öbölállamok számára Szíria kapcsán 2016 vége nemcsak az aleppói fiaskó, 
de az amerikai választások miatt is fordulópontnak tekinthető, amely után egy-
értelművé vált a török–iráni–orosz háromszöggel szembeni lépéshátrányuk. 
A 2017 júniusában kirobbant katari válság következtében az ellenzék mögött 
álló felek közötti, addig sem létező egyetértés tovább csökkent, ami hozzájárult 
az Aszad-ellenes milíciák folyamatos gyengüléséhez.

3. A helyzetből adódóan Szaúd-Arábia Oroszország, Katar pedig inkább Irán felé 
közeledett az érdekei érvényesítése céljából. Rijád Teherán szíriai befolyásának 
a korlátozását, Doha a sajátja erősítését tartja elsődlegesnek, ezért a harcos 
retorika folytatása ellenére képesek lehetnek a kompromisszumkötésre.
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4. Izrael, hasonlóan a konfliktus korábbi szakaszához, Aleppó után is kiemelt óva-
tossággal közelített a szíriai eseményekhez. A konfliktust befolyásolni képes 
eszközök hiányában a Netanjahu-kormány elsősorban az északi országrész 
fizikai védelmét és a hiteles elrettentés stratégiáját helyezte előtérbe.

5. Izrael fegyveres beavatkozása kizárólag területvédelmi okokból, illetve a 
Hezbollah jelentette fenyegetés felerősödése miatt képzelhető el.

6. A szíriai polgárháború a GCC országait és Izraelt is az orosz bilaterális kapcsola-
tok erősítésére ösztönözte. Izrael számára kiemelt kérdés az Amerikai Egyesült 
Államok szerepvállalásának növelése, az amerikai–izraeli kapcsolatok javítása.

BeVezetés

Az immár harmadik részéhez érkezett elemzéssorozatunkban a szíriai polgár-
háborút egy háromszintű konfliktusként értelmeztük, amelynek egymáshoz 
kapcsolódó, de önálló dinamikával rendelkező rétegei: a helyi, a regionális, 

valamint a globális szereplők vetélkedése és együttműködése. A konfliktust (fel-
tételezésünk szerint) úgy lehet stabilan feloldani, ha mindhárom szinten létrejön 
egyfajta egyensúlyi állapot, amely megteremti a polgárháború lezárásához szüksé-
ges kritikus támogatást.

Miután az első elemzésben meghatároztuk a konfliktus dinamikáját átalakító két 
eseménysort (az aleppói csata lezárását, valamint a Trump-adminisztráció hata-
lomra jutását), a másodikban pedig számba vettük a legfontosabb helyi szereplők 
(az Aszad-rezsim, az ellenzék és a szíriai kurdok) érdekeit, a harmadik és negyedik 
elemzésben a regionális szereplők motivációit és céljait vesszük górcső alá. Ennek 
során három szempontból vizsgálódunk: egyrészt a feleknek a szíriai polgárhá-
borúval kapcsolatos alapvető céljait azonosítjuk be, másrészt az aleppói csata 
lezárulásának az adott fél politikájára gyakorolt hatását nézzük meg, harmadrészt 
pedig a rendezéshez fűződő speciális érdekeket írjuk le, így a konklúzióban fel tud-
juk vázolni a regionális szinten lévő egyensúlyi állapotot.

A jelen elemzésben a szíriai rendezés két potenciális „spoilerével”, az Öböl Men-
ti Együttműködési Tanács (GCC) országaival és Izraellel foglalkozunk. Spoilernek 
azokat a szereplőket nevezhetjük, amelyek képesek aláásni a konfliktus kezelésé-
nek és megoldásának az egyes lépéseit anélkül, hogy annak kimenetelét érdemben 
meg tudnák változtatni. A szíriai háború esetén, mint azt látni fogjuk, a GCC és Izrael 
is ilyen szereplőnek tekinthető, míg Törökország és Irán (amelyekkel a következő 
elemzésben foglalkozunk) nagyobb befolyással rendelkezik.

https://www.cfr.org/blog/ending-syrias-agony-lessons-other-civil-wars
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az öBöl Menti együttMűködési tanács (gcc) országai

Általános célok a szíriai polgárháborúban

A szíriai polgárháború megítélését a Perzsa-öböl (a továbbiakban: Öböl) menti 
országokban négy tényező határozta meg. Egyrészt az Irán, Irak és Szaúd-
Arábia közötti, hagyományos térségbeli hatalmi egyensúly a 2003-as iraki 

beavatkozással megdőlt, s azóta a síita állam befolyása folyamatosan nőtt a régió-
ban. A GCC tagjai az „arab tavasz” eseményeit ebben a kontextusban értelmezték. 
Különösen igaz ez Rijádra: a regionális forrongásokban Szaúd-Arábia Irán meg-
erősödésének a veszélyét vagy visszaszorításának a lehetőségét látta, és ennek 
megfelelően igyekezett befolyásolni (többek között) a bahreini, szíriai és jemeni ese-
ményeket is. Éppen ezért az Aszad-ellenes erők támogatása Rijád számára nem 
egy demokratikus Szíria megteremtését célozta, hanem Irán szövetségesének a 
visszaszorítását.

Másrészt az elmúlt években egyre heterogénebbé vált a GCC-tagállamok biz-
tonságpolitikai stratégiája, mivel eltérő kihívásokat tartottak elsődlegesnek. Az 
Irán jelentette veszélyt két ország tekinti a legfontosabbnak: az Öböl régiójának 
elsőbbségéért versengő Szaúd-Arábia, valamint a síita többségű, de szunnita 
uralkodócsalád által vezetett Bahrein. Az Egyesült Arab Emírségek legerősebb tag-
állama, Abu-Dzabi támogatja a szaúdi és bahreini erőfeszítéseket, ugyanakkor 
számára a mérsékelt iszlamista csoportok nagyobb fenyegetést jelentenek. Dubaj, 
Katar és Omán számára viszont a perzsa köztársaságtól eredő fenyegetés alacso-
nyabb mértékű, speciális gazdasági érdekeiknél fogva ráadásul érdekeltek is Irán 
békés (re)integrációjában.* Az Öböl menti kisállamok és Szaúd-Arábia eltérő per-
cepcióinak a másik fontos példáját a Muszlim Testvériség jelenti: Katar kifejezetten 
támogatja, Rijád pedig (Abu-Dzabival egyetemben) határozottan ellenségnek tekinti 
őket.

Ennek a következménye az is, hogy a Szíriában legaktívabb két GCC-tagállam, 
Szaúd-Arábia és Katar eltérően tekint a polgárháborúra. Az előbbi számára Irán 
visszaszorítására, az utóbbinak a (politikai ellenzéket kezdetben domináló) Muszlim 
Testvériség regionális pozíciójának az erősítésére jelentett lehetőséget a 2011-
ben kirobbant konfliktus. Emiatt Katar sokkal inkább Törökországgal működött 
együtt, mint Szaúd-Arábiával. Ez a GCC-n belüli politikai ellentét (lásd a 2017 jú-
niusában eszkalálódott katari válságot), rányomta a bélyegét a szaúdi és a katari 
Szíria-politikára is: a közös cél (Bassár el-Aszad megbuktatása) ellenére egymástól 
többé-kevésbé függetlenül léptek fel a damaszkuszi kormánnyal szemben.

* Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ők ne tartanának Irán túlzott befolyásától, mindeneset-
re a kérdést mindenképp békésen kezelnék.

http://eprints.lse.ac.uk/61772/1/The new politics of intervention of Gulf Arab states.pdf
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/nb_2015_4_09_galik-matura-n_rozsa-peczeli-poti-szalai_-_az_irani_nuklearis_megallapodas.pdf
http://www.agsiw.org/wp-content/uploads/2016/06/Ibish_GCCSyria_Web.pdf
http://www.foreignpolicyi.org/content/fpi-bulletin-saudi-arabia-and-syrian-civil-war
http://kki.hu/assets/upload/11_KKI-elemzes_QAT.pdf
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Harmadrészt fontos kiemelni, hogy a szíriai polgárháború sosem vált kizá-
rólagos prioritássá a GCC számára. Az egyiptomi forradalmak, az iráni nukleáris 
megállapodással kapcsolatos aggodalmak, a 2015-ös jemeni beavatkozás, majd a 
2017-es katari válság mind-mind fontosabb volt, mint a szíriai események. Ennek 
több okát is lehet azonosítani: az országra korábban is Irán szövetségeseként tekin-
tettek, a rezsimmel szembeni komolyabb fellépéshez szükséges kapacitások pedig 
nem álltak rendelkezésükre. A 2010-es évek közepére ráadásul Teherán befolyása 
a GCC számára geopolitikailag sokkal jelentősebb területeken – Irakban és Jemen-
ben – is megerősödött, így Szaúd-Arábia és szomszédjainak a figyelme legalábbis 
megoszlott e harcterek között.

A negyedik tényezőt, amely meghatározta az öbölországok Szíria-politikáját, 
az Amerikai Egyesült Államokkal való, egyre változékonyabb kapcsolatok je-
lentették. A szíriai válság első éveiben a GCC tagállamai erős fellépést vártak az 
Obama-kormánytól az ellenzék megsegítése érdekében, hiszen az Aszad-kormány 
megbuktatását közös érdeknek tekintették. Ennek elmaradása csalódottságot kel-
tett az Öbölben, s 2014-től azt csak növelte az a tény, hogy az akkor megszervezett 
amerikai vezetésű koalíció kizárólag az Iszlám Állam (és nem a damaszkuszi re-
zsim) ellen jött létre.

A négy tényező (egymást is befolyásolva) alakította ki a GCC tagállamainak Szí-
ria-politikáját, amely 2011 óta hangsúlyaiban többször is változott. Az öbölországok 
2013 és 2015 között voltak a legaktívabbak a polgárháborúban, miután az Egyesült 
Államok kihátrált a saját maga által korábban meghúzott „vörös vonal” jelentette 
beavatkozástól. Akkoriban ugyanis – Törökországhoz hasonlóan – úgy érezték, 
hogy az amerikai támogatás hiányában kénytelenek lesznek nagyobb mértékben 
segíteni a felkelőket. Ez a tendencia 2015 elejéig tartott, mivel Szaúd-Arábiában a 
trónutódlás következtében hatalomra került Szalmán király és fia, Mohamed bin 
Szalmán figyelmét akkor már a jemeni beavatkozás foglalta le. Ettől kezdve ugyan-
akkor Szíria jelentősége is folyamatosan csökkent az Öböl menti államok számára, 
a polgárháború pedig egyre inkább „veszett ügynek” tűnt. Ezt a benyomást csak 
fokozta Oroszország 2015. szeptemberi beavatkozása, valamint a török külpolitika 
2016 vége óta tapasztalható változása is.

E hatások következményeként két változást láthatunk a GCC-országok Szí-
ria-politikájában. Egyrészt a szaúdiak egyre sokrétűbb kijelentéseket tettek: több 
esetben is az ellenzék melletti elkötelezett támogatásukat fejezték ki, miközben 
az oroszokkal folytatott tárgyalásokon az iráni jelenlét korlátozásáért cserébe haj-
landónak mutatkoztak az Aszad-ellenes erők támogatásának a beszüntetésére. 
Másrészt, felismerve az ellenzéknek a széttöredezettségből adódó gyengeségét, 
Katar, Szaúd-Arábia és Törökország igyekezett egységesebbé tenni a felkelő cso-
portokat. A decemberben Rijádban tartott konferencián főleg két milíciaszövetség 
játszotta a főszerepet: a szaúdi támogatású Dzsaís al-Iszlám, valamint a katari kap-
csolatokkal rendelkező Ahrár as-Sám.

2016-ban, különösen februártól, Rijád többször is kijelentette, hogy megfontolja 
a Szíria területén való közvetlen katonai beavatkozást. Ez látszólag ellentmond a 

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-saudi/saudi-arabia-to-continue-support-syrian-rebels-if-assad-does-not-leave-idUSKCN0T31A320151114
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-saudi/u-s-saudi-arabia-to-bolster-support-for-moderate-syrian-opposition-idUSKCN0SJ06720151025
https://www.timesofisrael.com/saudi-plan-aims-to-get-iran-hezbollah-out-of-syria-report/
https://www.timesofisrael.com/saudi-plan-aims-to-get-iran-hezbollah-out-of-syria-report/
https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2015-12-17/saudi-arabias-plan-syria
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/20/saudi-arabia-to-host-syrian-opposition-talks-says-state-media
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/12040147/Who-are-the-Syrian-rebels-holding-talks-in-Saudi-Arabia.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-confirms-plans-to-send-troops-to-syria-a6867636.html
http://edition.cnn.com/2016/02/13/middleeast/saudi-arabia-assad-force/index.html
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-saudi/saudi-arabia-says-time-may-be-coming-for-plan-b-on-syria-idUSKCN0Y81X6
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szíriai válság csökkenő fontosságának, ugyanakkor a terv kizárólag retorikai ma-
radt, és nem követték arra utaló lépések. A harcias nyilatkozatok oka az év elején 
erőteljesebbé vált szaúdi–iráni feszültségekben keresendő: azokat elsősorban a te-
heráni szaúdi nagykövetség elleni támadással és a szaúdi síita vezető, Nimr al-Nimr 
kivégzésével kapcsolatban adták, nem a szíriai események miatt.

Más elemzők szerint azonban a háborúval való fenyegetés célja az ameri-
kai kormány elköteleződésének a felmérése volt. 2015 folyamán ugyanis az iráni 
nukleáris megállapodás, valamint az Oroszország beavatkozását követő nyugati 
reakciók elmaradása megkérdőjelezte Washingtonnak az iráni befolyás csökkenté-
sével kapcsolatos elköteleződését. A szaúdi intervenció végül elmaradt: az amerikai 
elnökválasztásokra tekintettel a GCC tagállamai kiváró álláspontra helyezkedtek. 
Szíria kapcsán ugyanis komoly tétje volt az elnökválasztásnak: Hillary Clinton sikere 
esetén egy agresszívabb amerikai fellépés lett volna várható. Donald Trump győ-
zelme 2016 novemberében meglepetésként érte az Öböl menti államok vezetőit is.

Az aleppói csata jelentősége

Mindennek következtében Szaúd-Arábia és szomszédjai lépéshátrányba 
kerültek a 2016. decemberi aleppói csata után: a 2017 elején megindult 
asztanai folyamatból ugyanis Törökország, Irán és Oroszország kihagyta 

a GCC tagjait. Ettől kezdve az öbölországoknak végképp nem volt stratégiájuk a 
polgárháború tendenciáinak a megfordítására, és – elsősorban a 2014 végén elin-
dult olajárcsökkenés, az abból adódó gazdasági kihívások és a jemeni beavatkozás 
költségei miatt – valószínűleg a szükséges erőforrások sem álltak rendelkezésükre 
hozzá. Az új helyzetre a GCC tagállamai eltérően reagáltak.

Szaúd-Arábia az Egyesült Államokat igyekezte cselekvésre ösztönözni, ezért 
minél hamarabb tárgyalni akartak Szíriáról az új amerikai adminisztrációval. Feb-
ruárban már történt egy egyeztetés a szaúdi külügyminiszter, Ádil al-Dzsubejr és 
John McCain amerikai szenátor között. Jóval fontosabb volt azonban a májusi 
rijádi csúcstalálkozó, amelyen a felek egyebek mellett Szíriáról is egyeztettek, hi-
szen áprilisban a szíriai rezsim által elkövetett vegyifegyver-bevetést követően az 
USA rakétatámadást hajtott végre ellene, amit Rijád is üdvözölt. Úgy tűnt, a szaúdi 
és az amerikai vezetés egyetértett az Irán okozta fenyegetés kérdésében (ami az 
eseményt hivatalosan lezáró ún. rijádi deklarációban a terrorizmus visszaszorítá-
saként szerepelt), ugyanakkor Szíria kapcsán nem alakult ki látható együttműködés 
közöttük, ám az Egyesült Államok részéről is tapasztalható némi elmozdulás Aszad 
szerepének megítélésével kapcsolatban.

Az események hatására két komoly változás valószínűsíthető a szaúdi Szíria-
politikában. Egyrészt Rijád feltételezhetően már nem Aszad eltávolítására tekint 
prioritásként, hanem az iráni befolyás korlátozására. Hivatalosan Rijád tagadta 
ezt, ugyanakkor sajtóhírek szerint az ellenzék vezetőit Bassár el-Aszad politikai 
túlélésének az elfogadására szólította fel. Másrészt, az előbbivel összefüggésben, 
Rijád egyre inkább Moszkvát tartja a potenciális partnernek a szíriai események 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35229385
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35229385
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/10/iran-saudi-arabia-middle-east-war-nimr-al-nimr-execution
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/10/iran-saudi-arabia-middle-east-war-nimr-al-nimr-execution
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/concerns-in-saudi-arabia-over-signs-of-more-military-involvement-in-syria/2016/02/21/76ef6008-d588-11e5-b195-2e29a4e13425_story.html?utm_term=.f3545e3112da
https://www.cmegroup.com/education/files/oil-collapse-winners-and-losers.pdf
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/yemen-war-saudi-arabia-economic-repercussions.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/yemen-war-saudi-arabia-economic-repercussions.html
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/2/21/saudi-arabia-ready-to-send-ground-troops-to-syria
https://www.nytimes.com/2017/05/18/world/middleeast/trump-saudi-arabia-summit.html?mcubz=3
https://www.nytimes.com/2017/05/18/world/middleeast/trump-saudi-arabia-summit.html?mcubz=3
https://www.politico.com/story/2017/04/trump-syria-missile-strike-international-reaction-236980
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/5/18/trump-summit-will-ensure-iran-behaves-normally-saudi-fm
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/saudi-arabia-just-played-donald-trump/2017/05/25/d0932702-4184-11e7-8c25-44d09ff5a4a8_story.html?utm_term=.b1d1dfb564f0
http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1632546
http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/possible-saudi-russia-cooperation-seen-in-syria-against-iranian-influence-1.2087814
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-saudi/saudi-arabia-still-sees-no-role-for-assad-in-syrian-transition-idUSKBN1AM0SD
https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/1.808837
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befolyásolásához. Ennek az egyik legegyértelműbb jele, hogy az év közepére már 
nyilvánosan is támogatásáról biztosította az asztanai folyamatot. Bár Oroszország 
– Iránnal együttműködve – az Aszad-rezsim legfontosabb támogatója, Szaúd-Ará-
bia különbséget tesz a három szereplő között: felismerte ugyanis, hogy Vlagyimir 
Putyin, Haszan Róháni és Aszad céljai (szövetségük ellenére) nem teljesen fedik 
egymást. Éppen ezért, ha a szaúdi követelés nem Aszad eltávolítása, hanem az iráni 
befolyás korlátozása, akkor van (legalábbis elméleti) lehetőség az Oroszországgal 
való együttműködésre.

Szeptemberben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Szalmán királlyal egyez-
tetett, októberben pedig az uralkodó látogatott – a szaúdi királyok közt államfőként 
első ízben – Moszkvába. A megbeszélésen és az azt követő sajtótájékoztatón a 
felek hangsúlyozták Szíria területi egységének és a külső beavatkozások elkerülé-
sének fontosságát, valamint szó esett Szaúd-Arábiának az ország újjáépítésében 
játszandó szerepéről, amelyet Rijád hivatalosan egy „új kormány és új rezsim” lét-
rejöttéhez kötött.

Katart az eltérő szövetségi rendszere és a júniusban kirobbant helyi válság 
következtében részben máshogy érintette az aleppói vereség és a 2016–2017 fordu-
lóján végbement változás, mint Szaúd-Arábiát. Az általa támogatott Ahrár as-Sám 
ki tudta használni a 2017 elején az ellenzéken belül elindult folyamatokat, hogy az 
ország északi részén megerősödjön. A szaúdi–katari feszültségek kiéleződését és 
a felkelők közötti átrendeződést követően az ellenzék megosztottsága csak erősö-
dött. A belharcok tovább gyengítették őket, s ennek talán a legegyértelműbb példája 
a szaúdi és a katari támogatású erők közötti kelet-gútai harcok voltak, amelyek kö-
vetkeztében a szíriai rezsim könnyebben tudott visszafoglalni területeket. Emellett 
Katar feltételezhetően kapcsolatban áll a korábban az al-Káida hálózatához tartozó, 
Nuszra Frontként ismert Haj’at Tahrír as-Sám csoporttal, amely szintén növelte a 
befolyását 2017 folyamán.

Katar szíriai szövetségesei tehát jobb pozíciókkal rendelkeznek, mint a szaúdi-
akéi, ugyanakkor ez elsősorban nem a rezsimmel szemben, hanem az ellenzéken 
belül jelent előnyt. Doha ráadásul nyitottabb az Iránnal és az iráni proxykkal való 
együttműködésre is, amit az elmúlt években a szíriai polgárháború különböző sze-
replői közötti több, Katar által közvetített fogolycsere is bizonyított.** A júniusi katari 
válság és az azt követő katari–szaúdi feszültségek tovább erősítették a Teherán 
és Doha közötti kapcsolatokat: annak ellenére, hogy Aszad sorsában nem értenek 
egyet, úgy tűnik, hogy elindult köztük a rendezéssel kapcsolatos párbeszéd.

A többi GCC-tagállam viselkedését az aleppói csatát követő átrendeződések 
nem változtatták meg érdemben. Bahrein a saját szunnita–síita belső megosztott-
ságából következően igyekszik távol maradni a konfliktustól, ugyanakkor felszólalt 
a humanitárius válság enyhítése érdekében. Retorikai szinten az Egyesült Arab 
** A Hezbollah és a Nuszra Front között több ilyen jött létre, például 2015 végén és 2017 au-

gusztusában. 2017 áprilisában pedig egy olyan komplex megállapodás született, amelynek 
keretében szabadon engedték a katari uralkodócsaládnak egy iráni támogatású csoport által 
Irakban fogva tartott tagjait, a szíriai rezsim elengedett 500 ellenzékit, valamint engedélyezték 
négy, ostrom alá vett szíriai település lakosságának az evakuálását, gyakorlatilag áttelepítését.

http://www.aljazeera.com/news/2017/09/lavrov-saudi-arabia-committed-solve-syria-crisis-170911145838638.html
http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/possible-saudi-russia-cooperation-seen-in-syria-against-iranian-influence-1.2087814
http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/possible-saudi-russia-cooperation-seen-in-syria-against-iranian-influence-1.2087814
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/decoding-king-salman-visit-moscow-171003093435731.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/decoding-king-salman-visit-moscow-171003093435731.html
http://www.thearabweekly.com/Gulf/9440/Saudi-Arabia-sets-conditions-to-role-in-Syria-reconstruction
http://www.thearabweekly.com/Gulf/9440/Saudi-Arabia-sets-conditions-to-role-in-Syria-reconstruction
http://kki.hu/assets/upload/08_KKI-elemzes_SYR_Szalai-Wagner_20170405.pdf
https://www.reuters.com/article/us-gulf-qatar-syria/gulf-crisis-seen-widening-split-in-syria-rebellion-idUSKBN19517O
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/08/iran-qatar-reset-syria-turkey-idlib-israel-charlottesville.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/08/iran-qatar-reset-syria-turkey-idlib-israel-charlottesville.html
http://www.bna.bh/portal/en/news/779232
https://www.foreignaffairs.com/articles/lebanon/2015-12-06/lebanons-deal-devil
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/08/02/Prisoner-exchange-between-Nusra-Hezbollah-militias-begins.html
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/08/02/Prisoner-exchange-between-Nusra-Hezbollah-militias-begins.html
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/21/qatar-royals-released-iraq-syria-four-towns-deal
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Emírségek (Abu-Dzabi) tűnik Aszad, Irán, valamint az asztanai folyamat kapcsán 
is a leginkább ellenségesnek, ám (különös tekintettel az ellenzéken belül meglévő 
iszlamista befolyásra) a szíriai polgárháborúba való beavatkozása erősen korlátozott 
maradt. Ráadásul a föderáció is közeledik Oroszország felé, és elfogadja Moszk-
va Szíriát alakító szerepét. Kuvait főleg az Iszlám Állam elleni koalícióban játszott 
(logisztikai) szerepével tűnik ki a GCC-országok közül, valamint a menekültekkel fog-
lalkozó ENSZ-szervezet (UNHCR) munkájához való hozzájárulásával. Végül, de nem 
utolsósorban, Omán már hosszabb ideje, de különösen 2015 óta igyekszik közvetítő 
vagy békéltető szerepet betölteni a konfliktusban – korlátozott látható sikerekkel.

A rendezéshez fűződő speciális érdekek és motivációk

Az Öböl Menti Együttműködési Tanács tagjainak a szíriai polgárháború rende-
zéséhez fűződő érdekei kapcsán három fő tényezőt kell figyelembe vennünk. 
Egyrészt, hogy az egyes tagállamok eltérő intenzitással figyelnek a konfliktus-

ra. Omán, Kuvait, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek számára nem tekinthető 
prioritásnak; Szaúd-Arábiának és Katarnak fontosabb (de azok napirendjén sem 
elsődleges). Másrészt, és ez az utóbbi két ország esetén is elmondható, hogy a 
polgárháborúnak – és az abba való beavatkozásnak – csak Irán befolyásának a 
korlátozása, illetve a saját regionális szövetségi rendszerük megerősítése, s nem 
annyira a szíriai harcok alakulása szempontjából van jelentősége. Harmadrészt, a 
GCC-országoknak nem állnak rendelkezésükre azok az erőforrások, amelyek az 
Aleppó utáni harctéri helyzet megváltoztatáshoz szükségesek lennének. Ugyanak-
kor annyival rendelkeznek, hogy az instabilitást fenntartsák az országban, akár egy 
sikeres rendezési kísérlet esetén is.

Jelenleg sem Szaúd-Arábia, sem Katar nincs abban a helyzetben, hogy ér-
demben befolyásolja az események alakulását: a kezdeményezés lehetősége a 
török–iráni–szíriai háromszögnél van. Ráadásul az öbölországok által támogatott 
csoportok a jelenlegi harctéri folyamatokban – az Iszlám Állam visszaszorításá-
ban és a deeszkalációs zónák fenntartásában – érdemben nem vesznek részt. Ezt 
érzékelve, a két Öböl menti ország igyekszik a hármas szövetség egy-egy tagjá-
hoz – Szaúd-Arábia Oroszországhoz, Katar (inkább) Iránhoz – közeledni, hogy az 
érdekeit érvényesíteni tudja Szíriában. Rijádot elsősorban Teherán és a Hezbollah 
befolyásának a korlátozása, Dohát a sajátjának a megszilárdítása motiválja ebben 
az alkufolyamatban.

Nagy hatással lehet a GCC tagállamainak Szíria-politikájára a nemzetközi kö-
zösség – elsősorban a Nyugat – hozzáállásának a változása. A közeljövő egyik 
nagy vitája lesz Szíriával kapcsolatban, hogy az országnak szánt humanitárius és 
újjáépítési segélyeket az Aszad-kormány bevonásával vagy közvetlenül a helyi kö-
zösségeknek osszák-e szét. Az előbbi esetén a GCC-országok presztízsvesztség 
nélkül nem tudnának részt venni a folyamatban, az utóbbi viszont lehetővé tenné 
számukra, hogy továbbra is fenntartsák a saját szövetségi rendszerüket.

https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/08/29/UAE-criticizes-colonial-role-of-Iran-Turkey-in-Syria.html
http://www.mei.edu/content/article/geopolitics-drive-russia-and-united-arab-emirates-closer
https://www.armytimes.com/news/your-army/2017/03/10/the-u-s-is-sending-2500-troops-to-kuwait-ready-to-step-up-the-fight-in-syria-and-iraq/
http://www.unhcr.org/news/press/2017/4/58e168854/kuwait-unhcr-sign-landmark-agreement-aid-syrian-refugees.html
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-oman/oman-and-assad-discuss-solutions-to-syria-conflict-idUSKCN0SK1XJ20151026
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-oman/oman-and-assad-discuss-solutions-to-syria-conflict-idUSKCN0SK1XJ20151026
https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2017/10/11/syrias-civil-war-is-a-long-way-from-over-and-heres-why-thats-important/?utm_term=.e26034c4081a
https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2017/10/11/syrias-civil-war-is-a-long-way-from-over-and-heres-why-thats-important/?utm_term=.e26034c4081a
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Mindezek alapján kijelenthető, hogy – korlátozott szerepük ellenére – a polgár-
háború teljes rendezése nem valósulhat meg az Öböl menti országok (legalább 
passzív) támogatása nélkül. Az Aszad belpolitikai pozíciója megerősítéséhez szük-
séges feltételek (lásd az elemzéssorozat előző részét) létrejöttét Szaúd-Arábia 
és Katar az általuk támogatott szervezeteken keresztül is meg tudja akadályozni. 
Oroszország szava mindenképp döntő lehet abban, hogy a szaúdi vagy a katari 
igényeket milyen mértékben, milyen formában és milyen feltétellel veszik majd fi-
gyelembe.

izrael

Általános célok a szíriai polgárháborúban

Izrael számára a szíriai polgárháború – az „arab tavasz” elején történt esemé-
nyekhez hasonlóan – kezdetben egy meglehetősen ambivalens várakozási 
folyamatot jelentett. A zsidó állam az 1980-as évek óta viszonylag stabil bizton-

ságpolitikai és regionális geostratégiai környezettel rendelkezett; a hidegháborús 
időszakra jellemző állami szintű arab–izraeli szembenállás és az abból eredően 
folyamatosan (legalábbis 1967-ig) jelen lévő egzisztenciális fenyegetés megszűnt. 
Az ország a már a hidegháború időszakában is megtapasztalt nem állami típusú 
fenyegetésekhez (radikális iszlamista mozgalmak és csoportok, a térséget sújtó ter-
rorizmus) sikeresen alkalmazkodott, így a 2000-es évek második feléig lényegében 
egy de facto biztonsági zónát tudott kiépíteni maga körül, és a térség nagyhatal-
mainak a többségével is kooperatív kapcsolatot ápolt. Közülük is a legfontosabb 
Egyiptom, Törökország és Jordánia volt. A zsidó állam az „arab tavasz” eseményeit 
is elsősorban ezen a szemüvegen keresztül nézte.

A 2011 óta zajló események kezdetben azzal a pozitív hozadékkal jártak Izrael 
számára, hogy még kevésbé kellett szembenéznie bármiféle – tradicionális – álla-
mi vagy nem állami kihívóval, továbbá hogy az „arab tavasz” által érintett országok 
politikai közbeszédében is hátrébb sorolódott az arab–izraeli ellentét. Ezek az elő-
nyök azonban magukban rejtették azt a problémát is, amit Izrael számára a fentebb 
részletezett, jól definiált geopolitikai rendszer alapos átalakulása okozott. Új sze-
replők jelentek meg a színen, és számos olyan országban következett be elitcsere, 
illetve indultak el társadalompolitikai folyamatok, amelyekkel Izraelnek kooperatív 
biztonsági partnerségi kapcsolatai voltak. Az 1980-as évektől az USA-val közösen 
ugyanis olyan hatalmi központokat hozott létre a Közel-Keleten, amelyek Egyiptom 
és Törökország révén hatékonyan szembe tudtak szállni a status quót fenyegető 
mindennemű kihívással, köztük Irán regionális hatalmi törekvéseivel. A zsidó állam 
számára tehát – a kezdetben várt eredményektől eltérően – a regionális stabilitás 
szempontjából kedvezőtlen végkifejlettel zárult az „arab tavasz”.

http://kki.hu/assets/upload/17_KKI-elemzes_SYR_Arany-Szalai-Wagner_20170920.pdf
https://www.fpri.org/docs/chapters/201303.west_and_the_muslim_brotherhood_after_the_arab_spring.chapter8.pdf
https://www.fpri.org/docs/chapters/201303.west_and_the_muslim_brotherhood_after_the_arab_spring.chapter8.pdf
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A szíriai események, majd a polgárháború kitörése – a korábbi tapasztalatokból 
(is) kiindulva – jóval óvatosabb helyzetmegítélésre késztették Tel-Avivot. Szíria kez-
dettől fogva igen kényes kérdésnek számított ugyanis számára. A zsidó állam és 
északkeleti szomszédja a hidegháború vége óta sem kötötte meg a békeszerződést. 
A feszültséget a két ország közötti számos területi igény (elsősorban a Golán-fennsík 
ügye), Izrael részéről Szíria libanoni tevékenysége, valamint szíriai–iráni tengely és 
az az által támogatott terrorszervezet, a Hezbollah okozta. Az Aszad-rezsim buká-
sa és a szíriai–iráni tengely gyengülése tehát alapvető érdeknek tűnhetett Tel-Aviv 
számára, azonban a probléma komplexitása ennél jóval nagyobb.

Az aleppói csata jelentősége

Az előbbi felvezetés célja, hogy segítse megvilágítani, hogy milyen problémák-
ba ütközik ma is Izrael Szíria-politikája. Az ismertetett komplex biztonsági 
kihívásnak a percepciójával magyarázható, hogy a szomszédos arab orszá-

gokkal ellentétben Izraelnek miért nem jelentett komoly kockázatot még az Iszlám 
Állam megjelenése és előretörése sem. A zsidó állam erős politikai és társadalmi 
struktúrái ugyanis nem tették lehetővé komoly belső iszlamista sejtek megerősö-
dését, és az ország biztonsági erőinek hatékonysága is messze meghaladta azon 
államokét, ahol az Iszlám Állam erőssé tudott válni.

Izrael számára a szíriai polgárháború legaggasztóbb problémájává Irán re-
gionális felemelkedése és számos pozíciószerzési kísérlete, valamint – ezzel 
összefüggésben – a szíriai kormányerőket is támogató, a harcok alatt ismételten 
megerősödött Hezbollah vált. Tel-Avivban tehát korántsem a radikális terrorizmus 
továbbterjedése jelentette a fő veszélyforrást.

Az Irán és a Hezbollah okozta fenyegetettség növekedése és az Iszlám Állam 
fenyegetéspercepciójának a leértékelődése azt eredményezte, hogy Izrael a szíriai 
polgárháború kérdésében és más regionális ügyekben is eltérő álláspontra helyez-
kedett, mint a tradicionális nyugati szövetségesei. Ennek hatására ugyanakkor a 
Közel-Kelet három hatalmi központjának a politikai távolsága is csökkent; ezt 
igazolja a török–izraeli kapcsolatok javulása és az eddig elképzelhetetlennek tűnt 
izraeli–szaúdi közeledés is.*** Tel-Aviv a Nyugat részéről felelőtlenségnek tartot-
ta az ellenzék egyes csoportjainak a támogatását, mivel az végső soron a szíriai 
iszlamista erők megerősítéséhez járul hozzá. Ez pedig oda vezet, hogy az Aszad-
kormányzat alternatívája majd nem egy demokratikus, hanem egy instabil Szíria 
lesz, s azt olyan radikális milíciák fogják uralni, amelyek az ideológiájukból követke-
zően elutasítják a zsidó államnak még a létét is.

Izrael további és alapvető problémája a szíriai helyzettel kapcsolatban, hogy 
annak alakítására és végkimenetelének befolyásolására semmilyen eszköz nem 
– vagy csak igen korlátozottan – áll rendelkezésére. A konfliktus előző szakaszának 
lehetséges kimenetelei közül egy sem járt volna egyértelmű és kizárólagos előnyökkel 

*** Bővebben: Arany Anett, N. Rózsa Erzsébet és Szalai Máté: Az Iszlám Állam Kalifátusa. Buda-
pest: Osiris Kiadó, 2016. 275–276. o.

http://carnegieendowment.org/files/Syria_transcript.pdf
http://carnegieendowment.org/files/Syria_transcript.pdf
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számára, hiszen a fő fenyegetést – az iráni befolyás további erősödését – egyik 
koreográfia sem zárhatta volna ki. Az aleppói csata e tekintetben tehát Izrael szem-
pontjából kevéssé definiálható fordulópontként.

Ahogy arra az elemzéssorozat korábbi részében is utaltunk, a zsidó államnak 
még a mérsékelt ellenzék visszaszorulása és a radikális szervezetek befolyásá-
nak a megnövekedése előtti időszakban sem volt igazán érdeke az Aszad-ellenes 
csoportok támogatása. A szíriai ellenzék vezető szerepét megszerző iszlamista moz-
galmak természetszerűleg nem jöhettek számításba partnerként Tel-Aviv számára, 
ráadásul a zsidó állam a geopolitikai realitások miatt csak komoly kockázatok árán 
tudott volna számottevően beavatkozni a konfliktusba. Épp ezért, eddig a polgár-
háborúban megsérült civileknek nyújtott egészségügyi segítség mellett elsősorban 
a Hezbollah állásai és utánpótlási vonalai ellen végrehajtott légicsapásokkal vett 
részt – áttételesen – a szíriai harcokban. 2016 decembere, az aleppói csata vége 
tehát ezért sem tekinthető fordulópontnak Tel-Aviv szempontjából, ugyanakkor az 
nem volt mentes az optimista várakozásoktól sem. Izrael Szíria-politikáját legin-
kább a „stratégiai várakozás” fogalmával írhatjuk le. Az ország számára alapvetően 
kedvező forgatókönyvet sejtetett a külső állami szereplők megjelenése, mivel azok 
biztonságpercepciója, illetve magatartása releváns – áttételes – problémakezelési 
lehetőséggel kecsegtetett számára.

Irán mellett Oroszország is a konfliktus későbbi szakaszában kapcsolódott be a 
harcokba, a szíriai kormányerők egyik legfontosabb támaszaként. Izrael, annak elle-
nére, hogy az orosz vezetés nyíltan elkötelezte magát az Aszad-rezsim támogatása 
mellett, komoly lehetőségeket látott Moszkva szíriai jelenlétében. Oroszországnak 
a geopolitikai bekerítésből való kitörési szándéka, s a közel-keleti pozícióinak a 
megerősítése nem ütközik Izrael alapvető érdekeibe. A konfliktus jelen szakaszá-
ban már nagy magabiztossággal az is kijelenthető, hogy mivel az Aszad-rezsimnek 
középtávon sincs valódi alternatívája, Moszkvának nem kell attól tartania, hogy a 
Nyugat (vagy Izrael) megpróbálná veszélyeztetni annak túlélését. Szíria kérdésé-
ben – tekintettel a korábbi kapcsolataikra – így egyértelműen egy pragmatikus és 
érdekvezérelt együttműködés kezd körvonalazódni Moszkva és Tel-Aviv között. 
A tárgyalásaik intenzitását és komolyságát jól érzékelteti az a tény, hogy az izraeli 
kormányfő és az orosz elnök csupán az elmúlt másfél évben négy alkalommal is 
egyeztetett a szíriai rendezést illetően. Izrael számára Szíriában az érdekérvényesí-
tés elképzelhetetlen külső támogatás nélkül, erre pedig jelenleg Oroszország kiváló 
partnere lehet. Hasonló a helyzet orosz részről is, hiszen a fő ambíciók érvénye-
sítése szempontjából Izrael megkerülhetetlen, és Teherán túlzott megerősödése 
Moszkvának sem lehet érdeke.

A rendezéshez fűződő speciális érdekek és motivációk

Izrael fő célja, hogy se Irán, se a Hezbollah ne tudja a szíriai polgárháború révén 
visszafordíthatatlanul megerősíteni a térségbeli pozícióit. Többször utaltunk arra, 
hogy a zsidó állam számára az önálló szíriai érdekérvényesítés nehézségekbe 

ütközik, ugyanakkor a külső állami szereplők bevonása hatékonyan segíthetné elő 

http://kki.hu/assets/upload/17_KKI-elemzes_SYR_Arany-Szalai-Wagner_20170920.pdf
https://www.haaretz.com/israel-news/1.810605
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ezt a célt is. Törökország és Szaúd-Arábia Izraellel való stratégiai együttműködése 
a konfliktus korábbi szakaszában nehezen tűnt elképzelhetőnek, ugyanakkor Irán 
regionális erősödése közös platformot teremtett erre is. Az izraeliek és a törökök 
már egy éve lépéseket tettek a kapcsolatok javítása érdekében, míg a szaúdi–iz-
raeli érdekegyezés körvonalai a 2017-es Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián 
váltak először láthatóvá. Avigdor Liberman izraeli védelmi miniszter a Közel-Kelet 
biztonságára leselkedő legnagyobb veszélyként Irán térnyerését és a Teherán által a 
Jementől Szíriáig folytatott, térségbeli proxyháborúkat nevezte meg. A fentiek mellett 
az orosz–amerikai együttműködés keretén belül létrejött dél-szíriai deeszkalációs 
zóna is remek példája lehet annak, hogy Tel-Aviv milyen forgatókönyv mentén kép-
zelheti el a szíriai rendezés kérdését.

A zsidó állam számára további nehézséget jelent, hogy az Egyesült Államok 
Szíria-politikája nem éppen a Netanjahu-kormány elképzelései szerint alakult. Tel-
Aviv és Washington között éppen ez váltott ki komolyabb ellentéteket a konfliktus 
előző szakaszában. Izrael számos alkalommal bírálta az Obama-adminisztrációt 
annak tétlensége miatt, valamint mert az USA távolmaradása – az iráni nukleáris 
megállapodás elfogadásával együtt – hozzájárult Teherán regionális ambícióinak 
a megerősödéséhez. Az izraeli politikai vezetés emiatt várta lélegzetvisszafojtva a 
2016-os amerikai elnökválasztás alakulását, majd a Trump-adminisztráció intenzí-
vebb fellépését Szíriában. A kezdeti eredmények és a hangzatos retorikai ígéretek 
után végül Trump az orosz fellépés ellenére sem kívánt érdemben beavatkozni a szí-
riai harcokba, és az áprilisi légicsapástól függetlenül mindinkább úgy tűnik, legalább 
a rendezési folyamat lezárultáig de facto elfogadja az Aszad-rezsim hatalmát. 
A Trump-adminisztráció Szíria-politikája egyre jobban a tárgyalásos rendezés elő-
mozdítása felé mutat, és az amerikai vezetés az elsődleges célnak továbbra is az 
Iszlám Állam felszámolását tartja.

Ha Izraelnek a szíriai rendezéssel kapcsolatos céljait és alapvető motivációit 
vizsgáljuk, akkor elsőként az iráni fenyegetést kell kiemelnünk. Tel-Aviv pragmatikus 
stratégiai szövetségei egyértelműen Teherán visszaszorítását tűzték ki célul. A zsidó 
állam számára az iráni nukleáris program mellett a legfőbb stratégiai fenyegetést 
az iráni állam által létrehozott „hídfőállások” jelentik. A perzsa állam visszaszorítása 
és térségbeli szerepének viszonylagos csökkentése elsősorban külső szereplők be-
vonásával érhető el a leghatékonyabban; e téren Izrael Oroszország és az Egyesült 
Államok mellett elsősorban Törökországgal és (nem hivatalosan) Szaúd-Arábiával 
számolhat. Tel-Avivnak mindemellett középtávú stratégiai érdeke, hogy működő-
képes állam és stabil kormányzat jöhessen létre Szíriában, illetve a szomszédos 
Libanonban is, és ez ne járjon együtt az iráni befolyás további térségbeli növeke-
désével. Áttételesen mindkét folyamat lehetőséget teremt a Hezbollah regionális 
jelenléte és az általa jelentett fenyegetés visszaszorítására is.

Izrael a Golán-fennsík megvédését továbbra is kiemelt problémaként kezeli – ez 
jól látható az ország vezetésének érzékenységéből is. Ronen Manelisz dandártá-
bornok, az izraeli hadsereg szóvivője egyértelművé tette, hogy a terület határainak 
megvédése érdekében a katonaság bármeddig képes elmenni, ugyanakkor a szíriai 

http://www.jpost.com/Middle-East/Iran-News/Saudi-Arabia-Israel-present-de-facto-united-front-against-Iran-481996
https://www.theguardian.com/world/live/2017/apr/07/us-syria-response-donald-trump-assad-pentagon-live
https://www.theguardian.com/world/live/2017/apr/07/us-syria-response-donald-trump-assad-pentagon-live
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/28/benjamin-netanyahu-iran-building-missile-production-sites-syria-and-lebanon
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/28/benjamin-netanyahu-iran-building-missile-production-sites-syria-and-lebanon
https://www.yahoo.com/news/projectile-syria-hits-israeli-occupied-golan-170111831.html
https://www.yahoo.com/news/projectile-syria-hits-israeli-occupied-golan-170111831.html
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polgárháború menetébe továbbra sem kívánnak beleszólni. Ez a politika beleillik 
az orosz–iráni–török deeszkalációs tervekbe, amelyek szerint a felek gyakorlatilag 
elismerik egymásnak a Szíria egyes részeire (Iránnak az alavita területekre, Török-
országnak Észak-Szíriára, Oroszországnak pedig a katonai bázisokra) vonatkozó 
speciális érdekeit. Az idén júniusban végrehajtott izraeli légicsapások sem hagytak 
kétséget afelől, hogy a szíriai területekről érkező támadások megtorlását kiemelt 
fontosságúnak tartják Tel-Avivban, akárcsak a hatásos elrettentés fenntartását.

Az izraeli politikai és katonai vezetés által definiált legfontosabb fenyegetés Irán 
mellett ugyanis a szíriai harcok alatt kvázi hadsereggé erősödött Hezbollah és annak 
a korszerű rakétarendszerekkel történt felfegyverzése. Az izraeli tábornokok emléké-
ben mind a mai napig élénken él a súlyos áldozatokkal járt 2006-os, ún. 34 napos 
háború emléke is, amely során az Izraeli Védelmi Erők egységei csak heves harcok 
árán voltak képesek győzelmet aratni, azonban a stratégiai célt, a radikális síita mi-
lícia megsemmisítését végül így sem tudták elérni. Az akkori tapasztalatokból is 
okulva, valamint a hatásos elrettentés fenntartása érdekében Izrael a szíriai konf-
liktus során több alkalommal intézett támadást a Hezbollah fegyverszállítmányai 
és feltételezett gyáregységei ellen. Az utóbbi időben ugyanis felmerült annak a le-
hetősége is, hogy Irán Szíria területén épít rakétagyártó komplexumot, és az ott 
készülő fegyverekkel többek között a Hezbollahot látná el. A zsidó állam számára 
aggasztó probléma a szervezet szíriai jelenlétén túl annak hazai, libanoni tevékeny-
sége. Az ottani események és a Hezbollah aktivitásának növekedése akár olyan 
forgatókönyvet is eredményezhet, hogy Izrael katonai műveleteket indít a síita milí-
cia állásainak a felszámolására.

Izrael szempontjából van egy eddig nem tárgyalt eleme is a konfliktusnak: a drú-
zok kérdése. A drúz közösség jelentős kisebbséget alkot az ország határain belül, 
tagjai a hadseregben is az össznépességhez viszonyított arányukat jóval meghaladó 
mértékben vannak jelen. Tel-Aviv tehát már csak belpolitikai okokból sem hagyhatja 
figyelmen kívül a határán túl élő drúz lakosságot. A drúzkérdés érzékenysége min-
denesetre alapos mérlegelést és kellő figyelmet követel a zsidó államtól a szíriai 
rendezés folyamán. Az izraeli katonai vezetés ennek megfelelően ki is nyilvánította 
abbéli szándékát, hogy akár fegyveres úton is hajlandók megvédeni a Szíriában élő 
drúz lakosságot.

összefoglalás

Elemzésünkben az izraeli kormány és a GCC-tagállamok Szíria-politikáját 
(illetve annak Aleppót követő változását) vettük górcső alá. A vizsgálódás 
eredményeként több fontos következtetést vonhatunk le.

Egyrészt Izrael és Szaúd-Arábia álláspontja igen közel áll egymáshoz. Mindkét 
ország Irán és a Hezbollah befolyásának a korlátozásában érdekelt, ugyanakkor az 
Aszaddal szembeni antipátia Rijádban érezhetően sokkal erősebb, mint Tel-Avivban. 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/24/israel-carries-airstrike-against-syria-projectiles-fired/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/07/19/netanyahu-accidentally-reveals-israel-has-struck-iran-backed-fighters-in-syria-dozens-of-times/?utm_term=.47f2b208c61b
https://www.nytimes.com/2017/08/29/world/middleeast/iran-missiles-lebanon-israel-.html
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-israel-lebanon/israel-says-hezbollah-runs-lebanese-army-signaling-both-are-foes-idUSKBN1CF25R
https://www.haaretz.com/israel-news/1.814218
https://www.haaretz.com/israel-news/1.814218
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria/israeli-military-says-ready-to-protect-druze-village-in-syria-idUSKBN1D3173?il=0
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További hasonlóság, hogy egyik állam sem rendelkezik olyan befolyással a pol-
gárháború menetére, hogy érdemben megváltoztathatnák a konfliktus lefolyását, 
ugyanakkor a békés és stabil rendezést mindkét fél meg tudja akadályozni.

Másrészt azonban az elemzés előterébe helyezett három állam számára Szíria 
eltérő prioritást képvisel. Izrael nemzetbiztonsága szempontjából kulcsfontosságú, 
Szaúd-Arábia és Katar számára azonban csak például a jemeni beavatkozás vagy 
a katari válság után következik. Éppen ezért különböző mértékű figyelmet és erő-
forrást szentelnek a konfliktus megoldására, és a rendezés elfogadásához is eltérő 
módon szerezhető meg a passzív támogatásuk.

Harmadrészt mindhárom ország Szíria-politikájára hatással lehetnek a belpolitikai 
folyamataik. Szaúd-Arábiában trónutódlás és gazdasági reform várható a következő 
években, a katari rezsim belpolitikai stabilitása bármikor meginoghat, Izraelnek pedig 
a bel- és biztonságpolitikai aspektusok mellett kiemelt figyelmet kell szánnia az or-
szág határain túl élő kisebbségek megvédésének, az ún. drúzkérdésnek is.

S végül, de nem utolsósorban, a szíriai polgárháború nagy nyomás alá helyezte 
és helyezi a mai napig is a GCC-országoknak és Izraelnek az Egyesült Államokkal 
való kapcsolatait. Az Obama-kormány egyik államnak a biztonságpolitikai érdekeit 
sem tartotta az elvárt mértékben tiszteletben, a Trump-adminisztráció pedig – az 
Iszlám Állam visszaszorításán kívül – nem alkotta még meg a saját Szíria-politi-
káját. Az eddigi eseményekből arra következtethetünk azonban, hogy Washington 
nem hagyja cserben Tel-Avivot, és mindenképpen szorosan együtt fog vele működ-
ni ebben a kérdésben is.




