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Balogh István                      A szíriai intervenció körüli feszültségek

A tanulmány a Szíria ellen tervezett amerikai katonai intervenció körül kialakult feszült-
ségeket és amerikai politikát elemzi. A szerző arra a következtetésre jut, hogy a szíriai 
vegyi fegyverek nemzetközi felügyelet alá helyezésére vonatkozó orosz javaslat ugyan 
„megmentette” Obamát egy jelentős belpolitikai vereségtől, ám Washington Szíria-
politikája továbbra is ad hoc jellegű, és nem tükrözi Washington valódi szíriai, illetve 
térségbeli stratégiai érdekeit.

EllEntmondások Washington szíria-politikájában

Amint azt a Demokrata Párthoz közel álló, Center for a New American Security 
(CNAS) nevű think tank elnöke, Richard Fontaine is hangsúlyozza: az Obama-
adminisztráció többszörösen is súlyos ellentmondásba keveredett önmagával 

Szíria kapcsán. Júliusban Washington – a kongresszus megfelelő bizottságainak jó-
váhagyása után – úgy döntött, hogy lőfegyvereket juttat a szíriai ellenzéknek, ám 
e szállítmányok a mai napig nem érkeztek meg Szíriába.1 A 2013. augusztus 21-i da-
maszkuszi vegyifegyver-támadásokra reagálva Barack Obama amerikai katonai választ 
ígért.2 Ugyanakkor a vegyifegyver-támadást korábban olyan küszöbként definiálta, amely 
határozottabb amerikai lépéseket válthat ki. Az elnöki adminisztráció azonban nem fon-
tolgatott katonai akciót, amikor júniusban felmerült a vegyi fegyverek bevetésének a 
gyanúja, csupán az ellenzék felfegyverzése került napirendre.3 Az augusztus 21-i inci-
dens kapcsán napokig úgy tűnt, hogy Obama elnök a líbiai „receptet” követi, és nem kér 
jóváhagyást a kongresszustól, ám a hírek szerint Dennis McDonough, a Fehér Ház sze-
mélyzeti főnöke meggyőzte arról, hogy mégis szükséges a törvényhozás hozzájárulása.4 
Bár Obama korábban a korlátozott csapásmérés lehetőségéről beszélt, egyes nyilatkozatai 
mégis arra engednek következtetni, hogy távlatilag a politikai átmenet előkészítése is a 
washingtoni törekvések részét képezik.5 Ha ez még nem lett volna elég, szeptember 10-
én Obama maga kérte, hogy a kongresszus halassza el az általa indítványozott szavazást, 
mivel Oroszországnak a jelek szerint sikerült rávennie Szíriát vegyi fegyverei feladására.6

1 Richard Fontaine: „The President Is Right to Intervene, but then What?”. CNAS Commentaries: The 
Way Forward in Syria. Commentary (szerk. Richard Fontaine et. al.). Elektronikus változat: Center 
for a New American Security, http://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_Syria_
Commentaries_0.pdf, 2013. augusztus 28. 2. o.

2 Ernesto Londoño: „Obama Says U.S. Will Take Military Action against Syria, Pending Congress’s 
Approval”. The Washington Post, http://articles.washingtonpost.com/2013-08-31/world/41633619_1_
chemical-weapons-president-obama-syria, 2013. augusztus 31.

3 „U.S. Says It Will Give Military Aid to Syria Rebels”. BBC News, http://www.bbc.co.uk/news/world-
us-canada-22899289, 2013. június 14.

4 Chuck Todd: „The White House Walk-and-Talk that Changed Obama’s Mind on Syria”. NBC News, 
http://firstread.nbcnews.com/_news/2013/08/31/20273128-the-white-house-walk-and-talk-that-
changed-obamas-mind-on-syria?lite, 2013. augusztus 31.

5 Dan Roberts – Spencer Ackerman: „Obama Hints at Larger Strategy to Win over Republicans”. The 
Guardian, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24068867, 2013. szeptember 3.

6 „Remarks by the President in Address to the Nation on Syria”. Office of the Press Secretary, The 
White House, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/09/10/remarks-president-address-
nation-syria, 2013. szeptember 10.; „Assad Confirms Syria Chemical Weapons Handover”. BBC 
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A fenti ellentmondások azt jelzik, hogy Washingtonnak nincsen átgondolt stratégiája 
Szíriára vonatkozóan. Elias Groll találóan fogalmaz, amikor azt írja, hogy az Egyesült 
Államok Szíria-politikája olyan szerteágazó, mint egy nagy tál spagetti.7 Az USA kö-
vető, helyenként kapkodó magatartása pedig arra utal, hogy igen csekély befolyása van 
a közel-keleti és konkrétan a szíriai folyamatokra. Obama elnöknek a szíriai fellépéssel 
kapcsolatos morális elvárások, a saját történelmi-politikai hagyatéka, illetve a szíriai in-
tervenció potenciális kockázatai súlyától terhelve kell döntéseket hoznia.

E tanulmány tehát ezeknek a döntéseknek a körülményeit és egy potenciális szíriai 
intervenció implikációit kívánja feltérképezni, elsősorban az Egyesült Államok meghatá-
rozó és véleményformáló think tankjeinek munkái alapján. A szerző ezek megismerése 
után arra a következtetésre jutott, hogy a korábban említett orosz javaslat távolról sem 
ideális ugyan, de mégis valamennyire „megmenti” Obamát, kül- és belpolitikai értelem-
ben egyaránt. Ezzel az amerikai elnök egy, akár a politikai hagyatékát is meghatározó, 
potenciális kudarctól menekült meg, ugyanakkor a tényleges stratégiai érdekek megfogal-
mazása Szíria vonatkozásában továbbra is várat magára.

a külpolitika mint bElpolitika: bElpolitikai aspEktusok

Az Obama-adminisztráció pálfordulásai nem csupán óvatosságot jeleznek, hanem 
adott esetben a kezdeti támadási szándék csökkenését is. A politikai felelősség-
nek a kongresszusra hárítása szervesen összefügghet azzal, hogy augusztus 21-e 

és 30-a között elég idő telt el ahhoz, hogy kiderüljön: egy szíriai célpontok elleni akció 
túlzottan megosztó lenne, és vélhetően az amerikai vezetés eleve tisztában volt a szíriai 
intervenció problémás kül- és biztonságpolitikai hatásaival is. Így a korábbi lendület után 
a támadással kapcsolatos politikai és katonai buktatók kerülhettek előtérbe a mérlegelés 
során. Ez vezethetett a kongresszusi jóváhagyás kéréséhez, melynek elutasító jellege ürü-
gyül szolgálhatott volna az egyébként politikailag kockázatos támadás elhalasztásához. 
Vagyis nem kizárt, hogy az első néhány határozott kijelentéssel a Fehér Ház sarokba 
szorította magát,8 és részben a kongresszust kívánta felhasználni arra, hogy ebből a hely-
zetből szabaduljon.

Ez azonban igen kockázatos belpolitikai taktikához vezetett. Igaz, hogy amennyiben 
a kongresszus támogatásáról biztosította volna a kormányt, úgy az amerikai elnök hatá-
rozott mandátummal és megerősített belpolitikai legitimációval indíthatott volna akciót. 
Igaz az is, hogy elutasítás esetén Obama legalább részben a kongresszusra háríthatta volna 
a politikai felelősséget.9 Az így elmaradó katonai csapások miatt azonban Obama elnök 

News, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24068867, 2013. szeptember 12.
7 Elias Groll: „The Spaghettification of US Foreign Policy: How Many Cases Can Obama Make for War 

with Syria?”. Foreign Policy, http://blog.foreignpolicy.com/posts/2013/09/09/the_spaghettification_
of_us_foreign_policy_obama_syria, 2013. szeptember 9.

8 Uo.
9 Lásd: Steven Pifer: „No Way to Launch a War in Syria... or a Punitive Action”. Brookings Institution, 

http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2013/09/03-no-way-to-start-a-war-syria-pifer, 2013. 
szeptember 3.
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gyenge politikusnak tűnt volna otthon és külföldön egyaránt, nem beszélve arról, hogy 
az Aszad-rezsim ezzel gyakorlatilag szabad kezet kapott volna a szíriai polgárháborúban. 
Rosa Brooks, a Foreign Policy című orgánum honlapján arra hívja fel a figyelmet, hogy 
az amerikai politikus hitelessége eleve megkérdőjeleződött azzal, hogy a gyakorlatilag 
beígért támadás végül nem indult meg.10 Egy elutasító kongresszusi határozatot követő 
katonai csapás lehetősége nem volt kizárható ugyan, ám az belpolitikailag egyértelműen 
„öngyilkosság” lett volna.11

A kongresszusi elutasítás kétségtelenül kudarc lett volna Obama elnök számára, ezért 
úgy tűnik, hogy a Moszkva által javasolt megoldás elfogadása ettől „megmentette”: meg-
szabadult ugyanis egy kínos belpolitikai vereség lehetőségétől.12

külpolitikai szEmpontok

A kongresszusi vereség elkerülése az új helyzetnek csupán egyik aspektusa, 
mivel Obama az orosz javaslat következtében a katonai fellépés potenciális 
negatív külpolitikai következményeit is elkerülte – legalább is egyelőre.13 Ám 

az amerikai vezető nemzetközi erőfeszítései bizonyos mértékig továbbra is kudarc-
ként értékelhetők. A nemzetközi legitimáció tekintetében Obama nem könyvelhet el 
egyértelmű sikereket: David Cameron brit miniszterelnök beadványa augusztus vé-
gén elvérzett a Westminsterben, ezzel az Egyesült Királyság egyelőre, úgy tűnik, 
kiesett az amerikai akciót támogatók köréből.14 François Hollande francia elnök támo-
gatása így még inkább felértékelődik, és nem kizárt, hogy a 2003-as iraki intervenció 

10 Rosa Brooks: „Obama Can’t Win”. Foreign Policy, http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/09/04/
obama_can_t_win_syria?page=0,1, 2013. szeptember 4.

11 A Fehér Ház magabiztosan nyilatkozott azokról az információkról, melyek szerint az Aszad-rezsim 
használt vegyi fegyvereket a saját állampolgárai ellen. Az erről szóló hivatalos amerikai jelentés 
rövidített és nyilvános verzióját lásd: „U.S. Government Asssessment of the Syrian Government’s 
Use of Chemical Weapons on August 21, 2013”. Wall Street Journal, http://online.wsj.com/public/
resources/documents/USGassessmentonSyria08302013.pdf, 2013. augusztus 30. Az információkat 
azonban még a kongresszusi képviselőknek is csak nagyon korlátozott keretek között adta ki, ami ele-
ve kritikákat váltott ki a képviselők részéről. Alan Grayson demokrata képviselő például azzal érvel 
– jogosan –, hogy hogyan várhatja el a Fehér Ház, hogy a kongresszus felhatalmazást adjon egy kato-
nai akcióra, ha a képviselőknek csak korlátozott módon engedik át a döntéshez egyébként szükséges 
információkat. Lásd: Alan Grayson: „On Syria Vote, Trust, but Verify”. The New York Times, http://
www.nytimes.com/2013/09/07/opinion/on-syria-vote-trust-but-verify.html?smid=fb-share&_r=1&, 
2013. szeptember 6.

12 Mark Mardell: „Slender Chance Russia Proposal Saves Obama”. BBC News, http://www.bbc.co.uk/
news/world-us-canada-24026617, 2013. szeptember 9.

13 Shawn Brimley arra hívja fel a figyelmet, hogy a szíriai intervenció elvonja a figyelmet a stratégiailag 
legalább ilyen fontos kérdésekről (strategic distraction). Shawn Brimley: „The Danger of Strategic 
Distraction”. CNAS Commentaries: The Way Forward in Syria. Commentary, 3–4. o. Egy másik elem-
ző azt emeli ki, hogy a korábban tervezett akció nemzetközi jogi szempontból illegálisnak tekinthető. 
Lásd: Phillip Carter: „International Law Constrains U.S. Action in Syria”. CNAS Commentaries: The 
Way Forward in Syria. Commentary, 9–10. o.

14 „Syria Crisis: Cameron Loses Commons Vote on Syria Action”. BBC News, http://www.bbc.co.uk/
news/uk-politics-23892783, 2013. augusztus 30.
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kapcsán kialakult feszültségek után az amerikai–francia kapcsolatok (és együttműkö-
dés) új korszaka kezdődik.15 Ezen kívül az oroszországi Szentpéterváron szeptember 
5–6. között megrendezett G-20-as csúcstalálkozón Obama elnök csupán tíz ország tá-
mogatását tudta megszerezni egy esetleges katonai fellépéshez, bár később többen is 
csatlakoztak.16 Mellettük „csak” egyes arab országok biztosították a támogatásukról az 
Egyesült Államokat. A G-20-as csoportból azonban Oroszország, Kína, Dél-Afrika, 
Argentína, Brazília, Mexikó, Indonézia és India nem támogatta a szíriai akciót. Obama ad 
hoc szövetsége tehát lényegében kevesebb országot foglal magában, mint annak idején a 
Bush-adminisztráció által megszervezett nemzetközi koalíció – emeli ki Bruce Ackerman 
a Foreign Policy hasábjain.17

A korábban idézett Rosa Brooks arra is felhívja a figyelmet, hogy morális (és PR) 
szempontból elhibázottnak tűnik a potenciális akció indokolása: több elemző is kihangsú-
lyozza, hogy a katonai akció „csupán” a vegyifegyver-használat megtorlására és a további 
hasonló akcióktól való elrettentésre koncentrál. Ezzel az adminisztráció indirekt módon 
azt sugallja, hogy a százezer áldozattal járó, hagyományos fegyverekkel elkövetett agresz-
szió nem követel nemzetközi választ vagy megtorlást.18 Stewart M. Patrick, a Council on 
Foreign Relations (CFR) szakértője kiemeli, hogy Obama érvelése szerint a vegyifegy-
ver-egyezménynek 189 részes fele van, a nemzetközi jog értelmében tehát szokásjog, így 
arra is vonatkozik, aki nem írta alá. Ez az indoklás a vegyifegyver-használatra vonatkozó 
tiltás normájának megszegését helyezi középpontba, emiatt a tömeges agresszió ténye 
mintha háttérbe szorulna – még akkor is, ha ez az adminisztráció részéről nyilvánvalóan 
nem egy tudatos politika eredménye.19

Érdekes továbbá, hogy a korlátozott csapás elvileg nem érintené a szíriai polgárhá-
ború dinamikáját, csupán egy újabb vegyifegyver-támadás megakadályozását célozná. 
Ugyanakkor Obama egyik nyilatkozata szerint egy korlátozott akció távlatilag hoz-
zájárulhat a politikai átmenet előkészítéséhez, ami viszont a rezsimváltás lehetséges 
forgatókönyvét veti fel.20 Ez nagyon hasonlítana a líbiai modellhez. Ott ugyanis a beavat-
kozás végül „hallgatólagosan” a rezsimváltás irányába tolódott el, noha az 1973-as ENSZ 
BT-határozat a polgári lakosság védelmét tartalmazta. Bár nem várható, hogy az ENSZ 
BT jóváhagyna a hasonló szíriai fellépést, ám egy potenciális intervenció esetén abban 
mégis csak hasonlítana a két eset, hogy mindkét akció korlátozott célok érdekében indult, 
ám időközben implicit módon mindkettő a rezsim leváltására irányul(t).

15 Tom Geoghegan: „Syria Crisis: US and France Heal Iraq Wounds”. BBC News Magazine, http://www.
bbc.co.uk/news/magazine-23980533, 2013. szeptember 8.

16 A szíriai rezsim vegyifegyver-támadását elítélő nyilatkozatot a következő államok támogat-
ták: Ausztrália, Kanada, Franciaország, Olaszország, Japán, Koreai Köztársaság, Szaúd-Arábia, 
Spanyolország, Törökország, Egyesült Királyág és az Egyesült Államok. Lásd: „G20 Joint Statement 
on Syria, September 2013”. Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/syria/g20-joint-
statement-syria-september-2013/p31358, 2013. szeptember 5–6.

17 Bruce Ackerman: „Bait and Switch”. Foreign Policy, http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/09/03/
bait_and_switch_obama_syria_congress, 2013. szeptember 3.

18 Brooks: i. m.
19 Stewart M. Patrick: „Obama and Syria: Insights from the President’s G20 Press Conference”. 

The Internationalist, http://blogs.cfr.org/patrick/2013/09/06/obama-and-syria-insights-from-the-
presidents-g20-press-conference/, 2013. szeptember 6.

20 „Armed Forces Authorization Resolution”. Document Cloud, https://www.documentcloud.org/
documents/782228-aumfresolutiontext.html. Letöltés ideje: 2013. szeptember 9.

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-23980533
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https://www.documentcloud.org/documents/782228-aumfresolutiontext.html
https://www.documentcloud.org/documents/782228-aumfresolutiontext.html


Balogh István                      A szíriai intervenció körüli feszültségek

2013. szeptember 17.         7

Egy másik lényeges szempont az orosz–amerikai kapcsolatok alakulása. Nyilvánvaló, 
hogy abszolút értelemben Moszkva befolyása jelentős mértékben elmarad Washingtonétól. 
Ám Oroszország a szíriai ügy kapcsán, ravasz diplomáciai húzásainak köszönhetően, 
látszólag mégis egy „ligába” került az Egyesült Államokkal – legalábbis egy pillanat 
erejéig. Ez annak a John Kerry amerikai külügyminiszter által talán elhamarkodottan tett 
kijelentésnek is köszönhető, amelynek értelmében Szíria csak akkor kerülheti el a katonai 
csapást, ha lemond a vegyi fegyvereiről. Az orosz diplomácia azonnal fel is ajánlotta ezt 
a lehetőséget a szíriai rezsimnek, amely azt némi halogatás után elfogadta. Nem biztos, 
hogy Kerry tudatosan vetette fel az opciót, ám mégis lehetséges, hogy ez az egyetlen 
mondat megváltoztatta az események egész dinamikáját, mivel ezt az alternatívát elvileg 
Obama elnök is támogatja.21 A kiegyenlített erőviszonyok illúzióját keltette az a hír is, 
mely szerint a szentpétervári G-20-as csúcson Obama és Putyin orosz elnök egymást 
felváltva szónokoltak, így versengve a résztvevők támogatásáért.22

Az orosz–szíriai megállapodás a nemzetközi nagyhatalmi koordináció egy olyan si-
keres példája, amellyel többé-kevésbé mindenki „jól járt”, rövid távon legalábbis. 
E nagyhatalmi koordináció mintha az 1815 utáni világrendet idézné: a kulcsszereplők 
közös nevezőre jutnak egy regionális probléma kapcsán, ezzel elkerülik a nemzetközi 
rend jelentősebb megbomlását anékül, hogy a főszerepet játszó aktorok többségének 
érdekei sérülnének. Obama számára probléma lehet, hogy ebben a specifikus esetben 
Aszad is „jól jött ki” a katonai csapással fenyegető helyzetből. Colum Lynch éppen an-
nak a lehetőségét veti fel, hogy az orosz–szír megállapodás gyakorlatilag legitimálja azt 
az Aszad-rezsimet, amelyet a transzatlanti közösség évekig meg akart buktatni.23 David 
Kenner pedig azt állítja, hogy Bassár el-Aszad ideológiai szempontból gyakorlatilag már 
győzött a polgárháborúban.24 Irán szíriai pozíciói sem sérültek, legfontosabb szövetségese 
hatalomban maradhat, vagyis ez a forgatókönyv Teherán számára is kedvező. Ráadásul 
egy amerikai csapás negatívan hatott volna egy esetleges amerikai–iráni kiegyezés le-
hetőségére is, így viszont ez a veszély sem fenyeget. Az orosz ajánlat elfogadásának 
azonban két nagy győztese van: Oroszország és Kína, amelyek így elkerültek egy, a szu-
verenitás doktrínáját sértő beavatkozást. Kettejük közül is Moszkva könyvelhet el nagyobb 
sikert: Aszad a helyén marad, tehát Oroszország szíriai pozíciói továbbra is sértetlenek 
lehetnek. Emellett Moszkva a „kompromisszumépítő-békecsináló” nagyhatalom képében 
tűnhet fel, míg az Egyesült Államok egyszerre látszik bizonytalannak és megfontolat-
lannak a szíriai kérdésben. Ezzel együtt persze Obama is elkerülte a politikai hagyatéka 

21 Yochi Dreazen: „Did Kerry just Ad-Lib His Way out of a War?”. Foreign Policy, http://thecable.
foreignpolicy.com/posts/2013/09/09/did_kerry_just_ad_lib_syria_russia_chemical_weapons, 2013. 
szeptember 9.

22 Simon Shuster: „At the G-20, Obama’s Syria Efforts Take a Hit as Putin Gains Support”. Time, http://
world.time.com/2013/09/05/at-the-g20-obamas-syria-efforts-take-a-hit-as-putin-gains-support/, 
2013. szeptember 5.

23 Colum Lynch: „Did the World just Legitimize the Assad It Spent Years Deligitimizing?”. Foreign 
Policy, http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2013/09/10/the_world_just_legitimized_the_assad_
regime_its_spent_years_discrediting, 2013. szeptember 10.

24 David Kenner: „How Assad Wooed the American Right, and Won the Syria Propaganda War”. 
Foreign Policy, http://blog.foreignpolicy.com/posts/2013/09/10/how_assad_wooed_the_american_
right_and_won_the_syria_propaganda_war, 2013. szeptember 10.
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számára legrosszabb forgatókönyvet (lásd fentebb). Sőt, az események olyan értelmezése 
is reális lehet, hogy az amerikai elnök kemény hangvételű fenyegetése volt az a tényező, 
amely miatt az orosz javaslatot Damaszkusz elfogadta – vagyis az Egyesült Államok el-
rettentő ereje még mindig hatásos.25 Egyértelműnek tűnik azonban, hogy aki rosszul jár, 
az a szíriai ellenzék, hiszen a csapás elmaradása Aszad pozícióit erősíti.26

Az orosz felvetés azonban távolról sem ideális. Egyrészt felvetődik a kérdés: lehetsé-
ges-e, hogy a szíriai vegyi fegyverek nemzetközi felügyelet alá helyezése kapcsán egy, 
az iráni nukleáris kérdéshez hasonló, többéves politikai huzavona kezdődik? A prob-
léma ugyanis az, hogy nem tisztázott, pontosan mennyi és milyen vegyi fegyvere van 
Szíriának, illetve hol tárolják azokat. A nemzetközi felügyelet feltételezné a hatékony ve-
rifikációs mechanizmust, ám ez jelen esetben egyáltalán nem biztosított.27 A megegyezés 
további problémás elemei pedig Aszad legitimálásához kapcsolódnak, mivel a döntéssel a 
szíriai elnök gyakorlatilag szabad kezet kapott a polgárháborúban. „Csupán” egy dologra 
kell figyelnie: ne használjon vegyi fegyvereket.

A szakirodalom egy további jelentős szegmense a regionális vonatkozásokat taglal-
ja, egy potenciális amerikai beavatkozás, illetve általában a szíriai konfliktus kapcsán. 
Katherine Kidder (CNAS) az immáron 2 milliósra duzzadt szíriai menekültáradat negatív 
következményeire hívja fel a figyelmet. A szakértő különösen aggasztó fejleményre, az 
al-Káida terrorcsoporttal összefüggésbe hozható elemek Szíriából Irakba történő áram-
lására figyelmeztet.28 Gordon Miller (CNAS) interpretációja szerint többek között Izrael 
visszafogottságára van szükség ahhoz, hogy a szíriai konfliktus ne alakuljon regionálissá. 
A RAND Corporation ismert kutatói, Dalia Dassa Kaye és Alireza Nader pedig szintén 
Irán és részben Izrael vonatkozásában tárgyalják a szíriai eseményeket és a potenciális 
intervenció lehetőségét.29

25 Obama elnök maga is így értelmezte az eseményeket. Lásd: „John Kerry Rejects Syria’s Demand to 
Drop Threat of Military Force”. ABC News, http://abcnews.go.com/International/john-kerry-greeted-
geneva-assad-diss/story?id=20232370, 2013. szeptember 12.

26 Utóbbi gondolat nem a szerző sajátja – Tálas Péter jegyezte meg egy, a szerzővel a kérdés kapcsán 
folytatott konzultáció során.

27 A vonatkozó problémákról lásd: Yochi Dreazen: „There’s Almost No Chance Russia’s Plan for Syria’s 
Chemical Weapons Will Work”. Foreign Policy, http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2013/09/10/
theres_almost_no_chance_this_russian_plan_for_syrias_chemical_weapons_will_work, 2013. 
szeptember 10.

28 Katherine Kidder: „Refugees and Regional Security Interests”. CNAS Commentaries: The Way 
Forward in Syria. Commentary, 19. o.

29 Dalia Dassa Kaye: „U.S. Should Keep Focus on Syria, Not Iran”. The RAND Blog, http://www.rand.
org/blog/2013/09/us-should-keep-focus-on-syria-not-iran.html, 2013. szeptember 6.; Alireza Nader: 
„Rowhani’s Syria Dilemma”. The RAND Blog, http://www.rand.org/blog/2013/08/rowhanis-syria-
dilemma.html, 2013. augusztus 30.
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katonai mEgfontolások

Bár a szerző szerint egy csapás lehetősége egyelőre viszonylag csekély, ám mégsem 
kizárható, így érdemes lehet áttekinteni annak katonai-stratégiai vonatkozásait. 
Előzetes hírek szerint az akciót a Földközi-tenger keleti részében állomásozó ame-

rikai rombolókról indították volna, Tomahawk típusú robotrepülőgépekkel. A célpontok 
nem a vegyi fegyvereket tároló épületek lettek volna, hanem azon alakulatok harcál-
láspontjai, parancsnokságai és komplexumai, melyek végrehajtották az augusztus 21-i 
támadást. Ezeken kívül a szíriai hadsereg irányítási pontjait és egyéb fontosabb létesít-
ményeit, eszközeit (pl. tüzérség) támadta volna az Egyesült Államok. Az első hírek még 
mintegy 50 célpontról szóltak, ezek között helikopterbázisok is szerepeltek. Célpontonként 
2-3 rakéta indítását tervezték, a támadás pedig néhány napig tartott volna. Ez ténylegesen 
alátámasztja a korlátozott fellépésre vonatkozó döntés valódiságát.30 Egy újabb hír szerint 
azonban az adminisztráció a „korlátozott csapást” kiterjedtebben értelmezte, és azt az 
utasítást adta a Pentagonnak, hogy bővítse ki a célpontlistát. Ez az opció már az Aszad-
rezsim katonai képességeinek számottevő gyengítését célozta volna. Az újabb terv már 
jóval több mint 50 célpont megtámadásáról szólt, és amerikai, illetve francia vadászbom-
bázók, valamint B-52-es, B-1-es és B-2-es bombázók bevetését is tartalmazta, bizonyos 
szíriai légvédelmi és rakétarendszerek kiiktatása mellett.31 Ez a támadás vélhetően hosz-
szabb ideig is tartott volna. A vele járó költségeket 10 millió dolláros nagyságrendűre 
teszik, ami szokatlanul alacsonynak tűnik. Ugyanakkor a hírek szerint e költségek egy 
részét Amerika egyes arab szövetségesei állták volna.32 A szerző szerint azért érdemes e 
kérdéskört vizsgálni, mert ha a fordulatok esetleg mégis egy amerikai csapáshoz vezetné-
nek, akkor bizonyára ezen utóbbi tervek alapján fog eljárni az Egyesült Államok.

A szakirodalomban az egyik legtöbbet vitatott kérdés, hogy egy potenciális ame-
rikai csapással Washington, akarata ellenére, menthetetlenül belesodródhat-e egy 
hosszabb konfliktusba. A szakértők természetesen egyetértenek abban, hogy az Egyesült 
Államoknak nem szabad belekeverednie a szíriai polgárháborúba. Abban viszont eltér a 
véleményük, hogy egy korlátozott csapás vajon ezt előidézheti-e hosszabb távon. Bruce 
Ackerman arra hívja fel a figyelmet, hogy az Obama-adminisztráció által a támadás kap-
csán a kongresszusnak javasolt szöveg szinte határtalan amerikai katonai elköteleződést 
is lehetővé tett volna.33

30 Thomas Shanker, C. J. Chivers és Michael R. Gordon: „Obama Weighs »Limited« Strikes against 
Syrian Forces”. The New York Times, http://www.nytimes.com/2013/08/28/world/middleeast/obama-
syria-strike.html, 2013. augusztus 27.

31 David E. Sanger – Eric Schmitt: „Pentagon Is Ordered to Expand Potential Targets in Syria with a Focus 
on Forces”. The New York Times, http://www.nytimes.com/2013/09/06/world/middleeast/pentagon-
is-ordered-to-expand-potential-targets-in-syria-with-a-focus-on-forces.html?pagewanted=all, 2013. 
szeptember 5.

32 Yochi Dreazen: „The Mysterious Source of Syria’s Chemical Weapons and the 4 other Biggest 
Takeaways from Syria Hearings, Day 2”. Foreign Policy, http://thecable.foreignpolicy.com/
posts/2013/09/04/five_takeaways_syria_intervention_hearings, 2013. szeptember 4.

33 Lásd: Ackerman: i. m.
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A Center for Strategic and International Studies (CSIS) ismert szakértője, Anthony 
Cordesman határozottan kiáll a korlátozott akció mellett. Érvelése arra épül, hogy bár a 
korlátozott csapások a szíriai polgárháborút nem fogják leállítani, ez mégsem lehet in-
dok a tétlenségre, mivel Washington azok révén is képes a konfliktus befolyásolására.34 
Hasonlóan érvel a CNAS egy másik kutatója, Richard S. Williamson is, aki a védelmi fe-
lelősség (responsibility to protect) doktrínájára hivatkozva sürgeti a beavatkozást.35 Steven 
Pifer, a Demokrata Párthoz közel álló Brookings Institution elemzője, Cordesmanhoz 
hasonlóan, szintén a korlátozott csapások előnyét emeli ki.36 További kutatók (Patrick 
M. Cronin – CNAS, Julie E. Taylor – RAND) szintén a korlátozott akciót támogatják, 
részben a hitelességre és az elrettentés szükségességére hivatkozva.37 A hagyományos 
konzervatívoktól eltérően, de korántsem meglepően, egyes neokonzervatív publicisták is 
határozottan támogatják a korlátozott fellépést. Így például William Kristol egyértelműen 
kiáll mindenféle katonai akció mellett a hozzá köthető neokonzervatív think tank (The 
Foreign Policy Initiative, FPI) honlapján.38

Egy másik, hasonlóan neves és véleményformáló szakértőkből álló tábor azonban 
éppen a csapások korlátozott jellegét kritizálja. Azok ugyanis szerintük – természetükből 
fakadóan – csupán szimbolikus jelentőséggel bírnak.39 A nem korlátozott csapások azon-
ban „beszippantják” az Egyesült Államokat egy olyan konfliktusba, amit az mindenáron 
el akar kerülni.40 A konzervatív jobboldalhoz köthető think-tankek véleményformálói 
általában ehhez a második, a korlátozott csapásokkal szemben kritikus csoporthoz sorol-
hatók. A Heritage Foundation két prominens külpolitikai elemzője azonban egyértelműen 

34 Anthony H. Cordesman: „U.S. Strikes and Military Involvement in Syria: The Need to Keep Action 
Limited and Conditional”. Center for Strategic and International Studies, http://csis.org/publication/
us-strikes-and-military-involvement-syria-need-keep-action-limited-and-conditional. Letöltés ideje: 
2013. szeptember 5.

35 Richard Williamson: „Syria and the Responsibility to Protect”. CNAS Commentaries: The Way 
Forward in Syria. Commentary, 14. o.

36 Pifer: i. m.
37 Patrick M. Cronin: „Where Is Asia?”. CNAS Commentaries: The Way Forward in Syria. Commentary, 

7–8. o.; Julie E. Taylor: „A Measured Red-Line Response”. The RAND Blog, http://www.rand.org/
blog/2013/08/a-measured-red-line-response.html, 2013. augusztus 23.

38 William Kristol: „The Right Vote”. The Foreign Policy Initiative. The Weekly Standard, http://www.
foreignpolicyi.org/content/right-vote, 2013. szeptember 6.

39 Ehhez a táborhoz sorolható Brian Michael Jenkins (RAND Corporation), Nora Bensahel (CNAS), Rosa 
Brooks (New America Foundation), David W. Barno (CNAS), Christopher Harmer (ISW) és Marc 
A. Thiessen (American Enterprise Institute, AEI). Lásd: Brian Michael Jenkins: „Limited Strikes 
Do Not Un-Seat Dug in Dictators”. The RAND Blog, http://www.rand.org/blog/2013/09/limited-us-
military-strikes-do-not-unseat-dug-in.html, 2013. szeptember 9.; Brooks: i. m.; Nora Bensahel: „The 
Limits of a Limited Strike”. CNAS Commentaries: The Way Forward in Syria. Commentary, 11–
12. o.; David W. Barno: „How Does this End?”. CNAS Commentaries: The Way Forward in Syria. 
Commentary, 11–12. o.; Christopher Harmer: „U.S. Navy Positions Ships for Possible Strike against 
Syrian Targets”. Backgrounder. Institute for the Study of War, http://www.understandingwar.org/
sites/default/files/Backgrounder_USNavy-Syria-26AUG.pdf, 2013. augusztus 26. 1–2. o.; Marc A. 
Thiessen: „Say No to a Feckless Syria Strike”. American Enterprise Institute, http://www.aei.org/
article/foreign-and-defense-policy/regional/say-no-to-a-feckless-syria-strike/, 2013. szeptember 2.

40 Lásd: Gordon M. Miller: „Consequence Consideration of a Syrian Strike”. CNAS Commentaries: The 
Way Forward in Syria. Commentary, 16–17. o.; Bensahel: i. m.; Barno: i. m.
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elutasítja a fellépést.41 A fentebb idézett Marc A. Thiessen (American Enterprise Institue, 
AEI) támogatná a katonai fellépést, de csak abban az esetben, ha az átfogóbb akciót jelent; 
tehát a korlátozott válaszadást elutasítja.42 Ez jól illeszkedik abba a sémába, amelyet sok 
republikánus hangoztat: nevezetesen, hogy a korlátozott csapásnak nincs értelme, erőtel-
jesebb fellépésre lenne szükség, ha már az Egyesült Államok katonai választ fontolgat.

Minden pro- és kontra érv ellenére erősen kétlem, hogy megalapozottak lennének 
azon vélemények, melyek egy korlátozott csapástól az Aszad-rezsim terveinek és szán-
dékainak megváltozását várták – a csapásoktól ugyanis részben ezt remélte a már idézett 
Steven Pifer is.43 Amennyiben Obama elnök erre számított, úgy eleve logikai hibát ejtett a 
politikájában. A korlátozott csapás lényege ugyanis, hogy az Egyesült Államok nem haj-
landó magát elkötelezni egy átfogóbb katonai opció mellett. Ennek hangoztatása viszont 
az akciótól várt elrettentő hatás csökkenéséhez vezet, miután annak „korlátozottsága” 
miatt az Aszad-rezsim éppen arra számít, hogy egy intenzív, néhány napos légitáma-
dás „átvészelése” után a kormány „túl is lesz a legrosszabbon”. Vagyis a korlátozottság 
nemhogy nem húzta volna át az Aszad-rezsim számításait és nem rettentette volna el, 
épp ellenkezőleg: felbátorította volna.44 Aszad elnök pontosan tudta, hogy – amennyiben 
az amerikai támadás után a szíriai kormány a helyén marad – egy újabb amerikai csapás 
esélye az Egyesült Államok politikai rendszere és a kongresszus által szabott korlátok 
miatt igen csekély lett volna.

A kongresszusi jóváhagyás eleve gyengíti egy potenciális csapás „üzenetértékét”: 
egyrészt időben elhúzza az egész folyamatot, másrészt a kezdeti „lendület” utáni bizony-
talanságot sugallja. Minél több idő telik el az augusztus 21-i incidens és a válaszcsapás 
között, az akció – pszichikai értelemben – annál kevésbé éri el az eredeti célját. Beszédes, 
hogy Obama nem hívatta vissza a kongresszusi képviselőket a szabadságukról egy rend-
kívüli ülésre, ehelyett gyakorlatilag megvárja, amíg elkezdődik a rendes őszi kongresszusi 
ülésszak. Mindeközben az egész procedúra kitűnő alkalmat kínál a szíriai rezsimnek 
arra, hogy felkészüljön az amerikai támadásra – hangsúlyozza a fentebb idézett Steven 
Pifer.45 A CFR másik szakembere, Robert M. Danin rámutat, hogy indirekt módon a fenti 
körülmények a szíriai rezsimnek kedveznek, mivel Aszad elnök úgy érezheti, még ha 
bekövetkezik is a támadás, az már ténylegesen is az amerikai szerepvállalás maximuma 
lesz.46

További potenciális katonai vonatkozású probléma, hogy a fegyverszállítmányok 
– bár még nem érkeztek meg Szíriába – rossz kezekbe kerülhetnek. Habár a sajtó 

41 James Phillips – Steven P. Bucci: „After the Hearings: Syrian Intervention still Bad Idea”. Issue 
Brief on Middle East, No. 4040. (2013). Elektronikus változat: The Heritage Foundation, http://www.
heritage.org/research/reports/2013/09/syrian-intervention-and-coercive-military-force-still-a-bad-
idea, 2013. szeptember 10.

42 Thiessen: „Say No to a Feckless Syria Strike”; Marc A. Thiessen: „Don’t just Bomb Assad. Bomb 
al-Qaeda, too”. American Enterprise Institute, http://www.aei.org/article/foreign-and-defense-policy/
regional/middle-east-and-north-africa/dont-just-bomb-assad-bomb-al-qaeda-too/, 2013. szeptember 9.

43 Lásd: Pifer: i. m.
44 Más kérdés, hogy egyébként az orosz ajánlat elfogadása is Aszad felbátorításához vezet.
45 Pifer: i. m.
46 Robert M. Danin: „Send Assad a Message He Will Understand”. Council on Foreign Relations, http://

www.cfr.org/syria/send-assad-message-he-understand/p31352, 2013. szeptember 6.
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helyenként arról cikkezett a közelmúltban, hogy az al-Káidához köthető iszlám szélső-
ségesek egyre inkább teret nyernek, egyes szakértők szerint a helyzet ennél is rosszabb.47 
A neves amerikai szakértő, Seth G. Jones szerint ugyanis katonailag már a Dzsabhat 
al-Nuszra nevű szervezet és szövetségesei képezik a legerősebb ellenzéki erőt. Ők a leg-
szervezettebbek, támogatóik révén viszonylag jól felszereltek, és az általuk ellenőrzött 
területeken rend honol – a saría bevezetése miatt. Sőt, a libanoni Hezbolláhhoz hason-
lóan, bizonyos közszolgáltatásokat is nyújtanak.48 Vagyis a Szíriába küldendő amerikai 
lőfegyverek jó eséllyel e csoportok kezébe is eljutnának – így talán nem véletlen az sem, 
hogy e fegyvereket eddig nem szállították le.

mi az EgyEsült államok stratégiai érdEkE szíriában?

Obama elnöknek sikerült elkerülnie a belpolitikai vereséget és egy potenciáli-
san kétes kimenetelű intervenciót. Az Egyesült Államok pozíciója ugyanakkor 
gyengébbnek tűnik Szíria kapcsán, mint az augusztus 21-i szíriai vegyifegyver-

támadás előtt. Az orosz ajánlat azonban a „legkisebb rossz” volt az adott helyzetben, még 
akkor is, ha ezzel Oroszország és Aszad pozíciói javultak. Más kérdés azonban, hogy a 
vegyifegyver-problémát képesek lesznek-e megfelelően és kielégítően kezelni az orosz 
ajánlatnak megfelelő lépéssel. Mivel e forgatókönyv számos technikai kérdést vet fel, 
ezért a probléma távolról sincs megoldva. Bár az amerikai támadás esélye jelenleg elenyé-
sző, ugyanakkor ezt a lehetőséget továbbra sem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni.

Obama egy olyan helyzetből szabadult ki, amely befolyásolta volna elnökségének 
politikai hagyatékát is. Egy korlátozott csapás nem változtatta volna meg a konfliktus 
dinamikáját, tehát legjobb esetben is csak a további vegyifegyver-használatot akadá-
lyozhatta volna meg, bár ez is kérdéses. Vagyis a lépés nem érintette volna az Egyesült 
Államok Szíriával kapcsolatos stratégiai érdekeit. Edward N. Luttwak, az amerikai 
stratégiai gondolkodás egyik legnagyobb szakértője szerint Washingtonnak a szíriai 
szélsőségesek megerősödése miatt egyik polgárháborús fél támogatásához sem fűződik 
érdeke. Pontosabban: a stratégiai érdek inkább abban rejlik, hogy a két felet lekösse az 
egymás elleni viszály. Ezt Luttwak szerint az ellenzéknek biztosított – változó intenzitású – 
fegyverszállítmányokkal lehet elérni.49 Bár Luttwak gyakorlati szempontból bizonyos 
tekintetben a lényegre tapint, megközelítése mégis igen cinikus. Éppen az ilyen forga-
tókönyvekkel összefüggésben felmerülő morális és politikai dilemmák miatt nincsen az 
Egyesült Államoknak koherens, Washington stratégiai érdekeit előtérbe helyező Szíria-
stratégiája, és ez a közeljövőben sem biztos, hogy változni fog.

47 Lásd: Ghaith Abdul-Ahad: „Syria’s al-Nusra Front – Ruthless, Organised and Taking Control”. The 
Guardian, http://www.guardian.co.uk/world/2013/jul/10/syria-al-nusra-front-jihadi, 2013. július 10.

48 Lásd: Seth G. Jones: „Syria’s Growing Jihad”. Survival, Vol. 55. No. 4. (2013). 58–62. o.
49 Edward N. Luttwak: „In Syria, America Loses if Either Side Wins”. The New York Times, http://

www.nytimes.com/2013/08/25/opinion/sunday/in-syria-america-loses-if-either-side-wins.html, 2013. 
augusztus 24.
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