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N. Rózsa Erzsébet                  Fordulópontot jelent(het)-e az Annan-terv

A várakozások szerint korlátozott mértékben ugyan, de 2012. április 10-én hatályba lép 
a Kofi Annan által április 2-án, a „Szíria barátai” elnevezésű, mintegy hetven orszá-
got tömörítő csoport isztambuli csúcstalálkozóján előterjesztett hatpontos terv, melynek 
értelmében 48 órán belül életbe lép a tűzszünet, és kivonják a fegyveres alakulatokat a 
lakókörzetekből. Jóllehet az egy éve húzódó és máig immár több mint tizenegyezer halá-
los áldozattal járó szíriai tüntetéssorozat és felkelés végleges nyugvópontra jutása még 
messze van, az Annan-tervtől a fegyveres cselekmények felfüggesztését, majd végleges 
megszűnését várja a nemzetközi közösség és az arab világ. Egyidejűleg azonban olyan 
hírek érkeznek Szíriából, melyek szerint a hadsereg immár foglyok ejtésével, lázadók be-
börtönzésével sem „bajlódik”, hanem a helyszínen kivégzik az ellenállókat.

Az AszAd-rendszer gyökerei

Ismert, hogy a 19. század második felében, utolsó harmadában a mai Szíria területe az 
arab „nemzeti” ébredés egyik helyszíne volt. Az Oszmán-török Birodalomnak az első 
világháborút követő felosztása keretében francia mandátumterület lett. A mandatárius 

hatalom egyrészt a saját céljai szerint osztotta fel a sèvres-i békeszerződés által a biroda-
lomból neki juttatott részt, s elválasztotta Szíriától Libanont. (A későbbi „utórendezés” 
során Törökországnak jutott Hatay/Alexandretta tartomány.) Másrészt – elsősorban a 
keresztények védelmére hivatkozva – megerősítette a kisebbségek helyzetét a korábban 
a törököket kiszolgáló szunnita többséggel szemben, így megteremtette azt a helyzetet, 
melyben az alavita kisebbség a hatalom csúcsára juthatott.

1946-ban két keresztény szíriai diák, Szaláh-ad-Dín Bitár és Misel Aflak (Michel 
Aflaq), európai tanulmányai végeztével hazatérve, megalakította az Arab Szocialista 
Baász (Újjászületés) Pártot, melynek több arab országban is létrejöttek testvérpártjai. 
Közülük a legerősebbé és a későbbi kihívóvá az iraki Baász Párt vált, mely egy rövid életű 
puccs után, 1968-tól lett Irak irányítója. A szíriai és az iraki Baász pártok közötti versen-
gés az egyik legfőbb oka annak, hogy ma Szíria és Irán (mely a Szaddám Huszein vezette 
Baász párti Irakkal nyolcéves véres háborút vívott) szoros együttműködést alakított ki.

Szíria 1958 és 1961 között az Egyiptommal közösen létrehozott Egyesült Arab 
Köztársaság része volt, amely az arab egység újbóli megteremtése felé tett lépés lehe-
tett volna, azonban Egyiptom dominanciáját eredményezte, ami végül Szíria kilépéséhez 
vezetett.

Ezek az elemek (arab nacionalizmus, a Baász Párt és ideológiája, illetve az egyipto-
mi kapcsolat), valamint Szíria részvétele az 1967-es és 1973-as arab–izraeli háborúkban, 
majd rövid ideig az arab–izraeli békefolyamatban, a térség megkerülhetetlen tényezőjévé 
tették az országot. Az 1970-ben végrehajtott katonai puccs óta Szíriát és a szíriai Baász 
Pártot az alavita kisebbséghez tartozó Háfez al-Aszad, illetve a 2000-ben bekövetkezett 
halála óta második fia, Bassár al-Aszad vezeti.
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A rezsim

A szíriai események kezdete az „arab tavasz” eseménysorába illeszkedik, mivel ez 
a folyamat 2011 márciusában (egy mezőgazdasági területen, Daraában), szintén 
békés tüntetésekkel indult. Az utóbbi évek aszályos időszaka komoly gazdasági 

gondot jelentett a térség lakossága számára, amit a központi vezetés nem sietett enyhíteni – 
annak ellenére sem, hogy a mezőgazdasági szektor hagyományosan az Aszad-rendszer 
egyik fő támaszának számított. Azonban éppen a Bassár al-Aszad által bevezetett óvatos 
reformok és privatizálás vezettek a rezsim és a társadalom között fennálló társadalmi 
szerződés alapját és a rendszer legitimációját jelentő antiimperialista és antikapitalista 
eszme és ideológia erodálódásához. Így az Aszad-rezsim egyfajta „posztpopulista” sza-
kaszba lépett, és korábbi társadalmi bázisának egy jelentős részét elveszítette.

A hagyományos társadalmi bázisának egy másik szegmensét képező kisebbségek 
azonban továbbra is kitartanak mellette, hiszen a szíriai „arab tavaszt” az ország lakos-
ságának mintegy 30%-át kitevő – alavita (12-13%), keresztény (10%), kurd (4-5%), drúz 
(3%) és más – kisebbségek a „szunniták (esetleges) bosszújaként” értelmezik. Számukra 
kisebbségi létük garanciáját az Aszad-rezsim fennmaradása nyújtja, azaz hacsak nem 
kapnak nagyon komoly, nemzetközileg is támogatott garanciákat, nem valószínű, hogy 
szembefordulnának a rezsimmel.

Hasonló helyzetben van a reguláris hadsereg, annak ellenére is, hogy a dezertálások 
száma az ellenzék szerint egyre nő. A hadsereg mintegy háromszázezer fővel, a rendőr-
ség és más biztonsági erők további háromszázezer fővel, valamint nehézfegyverekkel is 
rendelkeznek. A reguláris hadsereg vezetői, illetve az elitalakulatok nagyrészt szintén az 
alavita kisebbség soraiból kerültek ki, míg a sorkötelezettség következtében besorozott 
közkatonák nagy arányban a szunnita többség fiai. Mindez a reguláris hadsereg veze-
tését és a képzett, hivatásos katonákat szintén a jelenlegi rendszer fenntartásában teszi 
érdekeltté; így ma is azt mondhatjuk, hogy a hadsereg egységes, a rendszer melletti elkö-
telezettsége töretlen.

Az Aszad-rezsim bázisának további jelentős részét a damaszkuszi és az aleppói 
– nagyrészt szunnita – középosztály teszi ki: azok a csoportok, amelyek leginkább profi-
táltak Bassár al-Aszad reformjaiból és a privatizálásból. Nem véletlen, hogy az elemzők 
úgy vélik, amíg Damaszkusz és Aleppó egységesen nem áll a felkelők mellé, addig a 
rezsim túlélése valószínűnek látszik, még akkor is, ha voltak és vannak tüntetések e két 
városban is.

Mindeközben úgy tűnik, a hatalom csúcsán álló Bassár al-Aszad gondolkodásának 
két fő eleme határozza meg a rezsim lépéseit: „Szíria kisebb, mint amekkorának len-
nie kellene” (ez utalás a különleges libanoni kapcsolatra és arra, hogy nincs és nem is 
lehet olyan szíriai kormány, mely megtűrne egy vele ellenséges kabinetet Libanonban); 
„egy konspirációsorozattal állunk szemben”. Ez utóbbival arra utal, hogy az 1979-es 
egyiptomi–izraeli béke Szíriát és Libanont az izraeli háború előterébe helyezte; ekkor a 
korábbi szövetségi egyensúly (Szíria–Egyiptom és Izrael–Irán) felcserélődött (Szíria–Irán 
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és Izrael–Egyiptom). Mára Izraelnek csak a Szíria–Irán–Hezbollah-tengely áll ellen. 
A szíriai meggyőződés szerint Irak után Szíria lett volna a következő célpont, s minden 
lépés ellene irányult, beleértve a 2011-es eseményeket is. Ilyen körülmények között külö-
nös jelentőséggel bír Bassár al-Aszad személyisége, aki döntéseit maga hozza, ráadásul 
villámgyorsan, és nem hallgat tanácsadókra.

A felkelők

Az Aszad-rezsim autoriter hatalmával szemben felkelők számtalan, kisebb-nagyobb 
csoportot alkotnak, melyek kezdetben a helyi sérelmek orvoslása érdekében, bé-
késen tüntetve léptek fel. Hamarosan nyilvánvalóvá vált azonban számukra, hogy 

ha nem fognak össze, semmi esélyük az érdekérvényesítésre és a rendszerváltásra, még 
akkor sem, ha Hamában1 és Homszban olyan mély gyökerekkel, kapcsolatrendszerrel és 
hagyományokkal rendelkező tényező is megjelent, mint a szíriai Muszlim Testvérek.

Mára a szíriai felkelőknek három nagy koalíciója vagy csoportja alakult ki, mely az 
eseményeket irányítja és országos, sőt országhatáron túli „lefedettségre” és elismert-
ségre törekszik: a Szíriai Nemzeti Tanács, a Demokratikus Változás Erőinek Egyeztető 
Bizottsága és a Szíriai Szabad Hadsereg.

A Szíriai Nemzeti Tanács a felkelésben résztvevők nemzetközileg elismert képvise-
lője, a Szírián kívüli ellenzéki szervezetek nagy részét magába foglaló ernyőszervezet, 
amely úgy véli, hogy a felkelők, különösen a Szíriai Szabad Hadsereg felfegyverzése az 
önvédelem nélkülözhetetlen eszköze, illetve a rezsim csakis az erőegyensúly megválto-
zásával fog megbukni. Ezért nemcsak hogy elfogadja egyes arab államok (Szaúd-Arábia, 
Katar) támogatását, beleértve a fegyverszállítást is,2 de a nemzetközi közösséget is felszó-
lította arra, hogy a civil lakosság védelmében alakítsanak ki repüléstilalmi övezetet Szíria 
felett, illetve hozzanak létre szíriai területen nemzetközi védelem alatt álló, „biztonságos 
övezeteket”.

A Demokratikus Változás Erőinek Egyeztető Bizottsága a Szírián belüli ellenzéki 
szervezetek többségét fogja össze. Tagjai arra figyelmeztetnek, hogy a fegyverkezés pol-
gárháborúhoz vezethet, ezért szeretnék megőrizni a felkelés békés jellegét.

A részben a dezertőrökből alakult Szabad Szíriai Hadsereg a becslések szerint mint-
egy hatvanezer fős – bár a létszám akár százezerre is emelkedhet –, de ennek mintegy 
30%-a civil.3 Mindössze könnyűfegyverekkel rendelkeznek, amiket részint a dezertáló 
katonák hoztak magukkal, részben becsempésztek az országba, egy részük pedig a már 
említett szaúdi és katari támogatásnak köszönhető. A Szíriai Szabad Hadsereg mindeddig 

1 Emlékezetes, hogy 1982-ben Háfez al-Aszad brutális kegyetlenséggel fojtotta el a Muszlim Testvériség 
megmozdulását Hamában. A mozgalom ugyan nem szűnt meg, de a föld alá kényszerült.

2 Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emirátusok – a „Szíriai barátai” értekezlet jóváhagyásával – egy 
100 millió dolláros alapot hoztak létre a Szabad Szíriai Hadsereg katonái fizetésének biztosításá-
ra. Graham Usher: „Bracing for 10 April”. Al-Ahram Weekly, No. 1092. (2012. április 5–11.). http://
weekly.ahram.org.eg/2012/1092/fr2.htm.

3 Bassel Oudat: „Before the Bullets Run out”. Al-Ahram Weekly, No. 1092. (2012. április 5–11.). http://
weekly.ahram.org.eg/2012/1092/re8.htm.

http://weekly.ahram.org.eg/2012/1092/fr2.htm
http://weekly.ahram.org.eg/2012/1092/fr2.htm
http://weekly.ahram.org.eg/2012/1092/re8.htm
http://weekly.ahram.org.eg/2012/1092/re8.htm
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csak katonai célpontokat támadott és a civil lakosság védelmében lépett fel. A közelmúlt-
ban országos szervezetté vált, katonai tanácsa az SzSzH zászlaja alatt kívánja egyesíteni 
az országban harcoló fegyveres alakulatokat. Komoly médiakampányba kezdtek, mely-
nek keretében Rijád al-Asza’ad tábornok,4 a Szabad Szíriai Hadsereg vezetője megígérte, 
hogy az a katona, aki dezertál a reguláris hadseregből vagy megtagadja a behívót, az 
Aszad-rezsim bukása után felmentést kap a hadkötelezettség alól.

PAtthelyzet?

A szíriai események mérlege az immár tizenegyezer körüli halálos áldozat és 
a rezsim által elkövetett hibák – elsősorban a biztonsági erők túlreagálása az 
eseményekre, illetve a demokratikus követelésekre adott minimális válaszok hiá-

nya – ellenére is még mindig inkább a rezsim felé billen. Egyrészt Aszad rendszere nem 
fragmentálódott – ennek (is) köszönhetően viszonylag erős –, és a rezsim struktúráján be-
lül működők számára nincs más alternatíva. Az is az ő pozícióikat erősíti, hogy a felkelés 
földrajzilag szétszóródott, hiszen a felkelők nem uralnak egybefüggő területet. Szintén a 
rezsim túlélésének esélyét erősíti, hogy egyre világosabban látszik, hogy nem lesz külső 
beavatkozás, illetve hogy a Nyugatnak nincs kivel tárgyalni. Miközben tehát a rezsim 
„félrekezelte” a tüntetéseket, kohéziója egyre erősebb lett. Másrészt az ellenzék nagyon 
megosztott, nemcsak ideológiailag (vallási-szekuláris) és Szíria jövőképét illetően, hanem 
az országon belüli/országon kívüli, illetve a civil/fegyveres törésvonal mentén is.

Szintén a rezsimet erősítik jelenleg a gazdasági megfontolások: Szíria az egyetlen 
arab ország, mely élelmiszerben és energiában önellátó, így a gazdasági helyzet nem je-
lent közvetlen veszélyt a rezsimre. És amint már említettük, a damaszkuszi és aleppói 
szunnita felső középosztály, amely az Aszad-rezsim gazdasági tevékenységének fő élve-
zője volt, hallgat, és szintén távol marad a felkeléstől.

Az ideológiai szembenállás és annak megnyilvánulása is hasonló patthelyzetet mutat, 
miközben mindkét fél nacionalista jelszavakkal vonul fel és szíriai zászlókat lobogtat: a 
rezsim és a mellette tüntetők a két zöldcsillagos, piros-fehér-fekete zászlót, míg a felkelők 
a régi, a szíriai függetlenségi harc során használt három piros csillagos zöld-fehér-fekete 
lobogót.

A nemzetközi, illetve Az ArAb közösség és Az AnnAn-terv

A szíriai megmozdulások kezdete után egy évvel a nemzetközi közösség nehéz 
helyzetbe került. A Líbiában megtalált egyetértés óta a Szíriában kialakult 
konfliktus egyrészt a halálos áldozatok és a sebesültek, másrészt a menekültek 

száma újabb olyan helyzetet teremtett, melyben az arab országok és a nyugati közösség 
érdekei és morális elkötelezettsége egybeesik. Ugyanakkor – részben a líbiai beavatkozás 
tanulságai, részben a körülmények különbözősége okán – Szíria esetében nincs szó külső 

4 Rijád Músza al-Asza’ad (1961) a szíriai légierő tábornokaként dezertált 2011 júliusában.
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beavatkozásról. Ráadásul a térségbeli, közvetett és közvetlen szomszédoknak is sajátos 
érdekeik vannak: miközben Szaúd-Arábia és Irán – más-más okokból – kész lenne elfogadni 
akár a polgárháborút is, Izrael és Törökország szerint az Aszad-rezsim fennmaradása 
jobb, mint a polgárháború, mely kiszámíthatatlan, illetve további menekülthullámokat 
indíthat el Törökország felé.

A szíriai helyzet megoldására először az Arab Liga tett kísérletet, mely az „arab ta-
vaszban” újraéledni látszik. Eredeti feladatának megfelelően, közvetítőként lépett fel, sőt 
megfigyelőket küldött Szíriába, még ha azok missziójával és a misszió vezetőjével kapcso-
latban számos kritika is megfogalmazódott. Az Arab Liga missziója azonban sikertelen 
maradt, és 2011 novemberében Szíria tagságát a szervezetben felfüggesztették.5 Az Arab 
Liga szankciókat léptetett hatályba az országgal szemben – ezek betartathatósága azonban 
kérdéses. (Az arab országokban befagyasztották a szíriai kormány számláit; megszüntet-
ték a forgalmat a szíriai nemzeti bankkal; felfüggesztették a Szíriába és Szíriából induló 
kereskedelmi légi járatokat; leállították az arab beruházásokat, és bizonyos személyekre 
beutazási tilalmat rendeltek el.)6

Az Egyesült Államokban Szíriát 1979 óta „terrorizmust támogató államként” tartják 
számon, ami önmagában is bizonyos szankciókat von maga után, de ezek kiegészültek 
a Bush-, illetve az Obama-kormányzat további szankcióival. Az Európai Unió szintén 
bizonyos kiemelt személyek beutazását, a szíriai olajimportot és a nemzeti bankkal való 
kapcsolatot szankcionálta.

2012 februárjában az ENSZ Közgyűlés 137 igen, 12 nem7 és 17 tartózkodás mel-
lett elfogadta azt az Egyiptom által előterjesztett határozatot, melyben elítélik az 
emberi jogok sorozatos szíriai megsértését és felszólítják a rezsimet, hogy vessen véget a 
vérontásnak.8

Az Arab Liga kezdeményezésére 2012 februárjában, mintegy hetven ország részvé-
telével, Tuniszban ült össze először a „Szíria barátai” nevű csoport, melynek második 
találkozójára április 2-án Isztambulban került sor. Az ENSZ főtitkára, Ban Ki Mun időköz-
ben elődjét, Kofi Annant nevezte ki az ENSZ és az Arab Liga közös különmegbízottjának 
a szíriai válság kezelésében, aki az isztambuli csúcson terjesztette elő hatpontos tervét, 
amit – akkor – mind a szíriai kormányzat, mind az ellenzék elfogadott. Az Annan-terv 
értelmében kezdetét veszi egy tárgyalássorozat, melynek keretében a szíriai nép gondjait 
orvosolni kell. Az ENSZ felügyelete mellett 48 órán belül minden fél beszünteti a harci 
cselekményeket, a harcoló alakulatokat és a nehézfegyvereket kivonják a lakókörzetek-
ből. Biztosítják a humanitárius segítségnyújtást és szabadon bocsátják a politikai okokból 
bebörtönzött személyeket. Biztosítják az újságírók szabad mozgását az egész országban, 
illetve a tüntetés és szabad véleménynyilvánítás jogát.

5 Szíria, Libanon és Jemen ellene szavaztak, míg Irak tartózkodott.
6 „Q&A: Syria Sanctions”. BBC, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15753975, 2012. már-

cius 23.
7 Oroszország és Kína is nemmel szavazott, azzal az indoklással, hogy a határozat csak a kormányzatot 

szólította fel a vérontás beszüntetésére, a felkelőket viszont nem.
8 „Syria Crisis: UN Assembly Adopts Arab-Backed Resolution”. BBC, http://www.bbc.co.uk/news/

world-middle-east-17065056, 2012. február 17.

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15753975
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-17065056
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-17065056


Az Annan-terv – Kofi Annan személyes érdemeit meg nem kérdőjelezve – számos 
kérdést nyitva hagy, sőt egyesek szerint eleve halálra van ítélve.9 Az ellenzéknek fenn-
tartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy a terv semmit sem mond a felfegyverzésükről, 
holott – véleményük szerint – csakis velük biztosítható a civil lakosság védelme a rezsim 
atrocitásaival szemben. A hírek szerint viszont Bassár al-Aszad éppen azt kérte Annantól, 
hogy zárják el azokat a csatornákat, amelyeken keresztül az ellenzéket fegyverekkel 
látják el. Egyes elemzők arra figyelmeztetnek, hogy az Annan-terv nem oldja meg a konf-
liktust, hanem csak „kezeli” azt, amennyiben a rezsim cselekvési terét és képességeit 
korlátozza. Nem jelöli meg sem a politikai folyamat menetrendjét – így az akár a végtelen-
ségig is elnyújtható –, sem pedig a hadsereg visszavonulását ellenőrző mechanizmust.10 
Aszad a nemzetközi ellenőrök számával, személyével (állampolgárságával), mandátu-
mának tartalmával és működési területének kijelölésével kapcsolatban fogalmazott meg 
fenntartásokat, miközben a tüntetéseket csak a szíriai törvényeknek és jogszabályoknak 
megfelelően engedélyezné. Az ellenzék szerint azonban ezek a szabályok túl bonyolultak 
és értelmetlenek. Az Annan-terv több elemében emlékeztet egy, a felkelők által jóval 
korábban előterjesztett javaslathoz – de míg akkor hajlandók lettek volna a rezsimmel 
megállapodni, most csak Bassár al-Aszad távozása az elfogadható számukra.

Az elemzők általában egyetértenek abban, hogy az a tény, hogy Aszad elfogadta a 
tervet, nem jelenti a válság végét, inkább csak egy új szakaszának a kezdetét jelzi. Azt 
is hasonlóan látják, hogy Aszad nem fogadta volna el az Annan-tervet, ha nem lenne 
meggyőződve arról, hogy az valójában az ő malmára hajtja a vizet: úgy tudja lezárni a 
válságot, hogy közben hatalmon marad, sőt: az ellenzék szétzúzása után egy új Szíriát 
kell felépítenie. (Erre utalhat az a tény is, hogy néhány órával a terv életbe lépése előtt a 
vérontás még mindig folytatódik.)

2012. április 9.

  9 Bassel Oudat: „Awaiting Implementation?”. Al-Ahram Weekly, No. 1092. (2012. április 5–11.). http://
weekly.ahram.org.eg/2012/1092/re7.htm.

10 Usher: i. m.
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