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Összefoglalás: A szíriai polgárháború dinamikája 2016 végétől alapvető átalakuláson 
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, ke-
retei és következményei. A Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársai „A lezárás 
felé? A szíriai polgárháború megoldásának lehetséges körvonalai” címmel többré-
szes elemzéssorozatot indítanak, amelynek célja a polgárháború átalakulásának, 
illetve a megoldás lehetséges formáinak a bemutatása. Az első elemzés két témát 
vesz górcső alá: Kelet-Aleppónak az Aszad-rezsim általi visszafoglalásából eredő 
helyi szintű következményeit, valamint a Trump-adminisztráció Szíria-politikáját.

Abstract: Since the end of the year 2016, the dynamics of the Syrian civil war has 
been going through profound transformation. While the conflict fought on three 
levels – local, regional and global – by different actors continues to look unsolvable 
on 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 launches a new series of analysis 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 
first part, two topics will be described – the consequences of the retake of East 
Aleppo by the Assad regime on the local level and the Syrian policy of the Trump 
administration.

Az elemzés legfontosAbb gondolAtAi

• Az aleppói csatát követően a szíriai ellenzéken belül nagymértékű átalakulás 
indult el. A felkelés központjává Idlib tartomány vált, ahol két nagy radikális 
iszlamista konglomerátum, az Ahrár as-Sám és az al-Káidához köthető Haj’at 
Tahrír al-Sám alakult ki. A mérsékelt ellenzék szinte teljesen marginalizálódni 
látszik.

• A 2017 elején megrendezett genfi tárgyalásokon a szíriai rendezés érdekében 
új kereteket fogadtak el. Az új, 3+1-es formula értelmében a korábbi három pri-
oritás (elszámoltatható és átlátható kormányzás megteremtése, új alkotmány 
elfogadása, valamint nemzeti választások megtartása) mellé bekerült a terroriz-
mus elleni harc is.

• Az új prioritás tárgyalásához az ENSZ hivatalosan is a genfi keretbe integrálta az 
Oroszország, Törökország és Irán által szponzorált asztanai folyamatot. Ezzel a 
világszervezet formálisan is elismerte a három államnak a szíriai rendezésben 
játszott kiemelkedő szerepét.

• A Trump-adminisztráció, úgy tűnik, gyökeres fordulatot fog hozni az Obama-
kormány visszafogott szíriai beavatkozásához képest. Az új elnök alig egy 
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hónap alatt megduplázta az elmúlt két év során Szíriába telepített amerikai erők 
létszámát, s jelentősen kibővítette az Iszlám Állam elleni harcban betöltendő 
feladataik körét is.

• A Fehér Ház Törökország nyomása ellenére is határozottan kiáll a szíriai kurdok 
mellett, és ebben partnerre talált Moszkvában, amely a legutóbbi, összecsa-
pással fenyegető eseményeknél saját katonákat is küldött az amerikaiak mellé, 
hogy szétválasszák a kurd és a török felet.

bevezető

Az elmúlt év végén két esemény is alapvető változásokat eredményezett a 
szíriai polgárháború dinamikájában. Egyrészt az ellenzék Aleppóból való 
kiszorításával strukturális változások indultak be mind az Aszad-ellenes mi-

líciák körében, mind a regionális nagyhatalmak szerepvállalását illetően. Mindez a 
2017 elején lezajlott asztanai és genfi tárgyalásokon vált egyértelművé. Másrészt 
Barack Obamát – az előzetes várakozásoktól eltérően – Donald Trump követte az 
amerikai elnöki székben, és az új adminisztráció politikája nagymértékben befolyá-
solja a polgárháború menetét.

Az elemzés célja, hogy e két szempontból mutassa be a szíriai polgárháború 
megváltozott dinamikáját. Habár e változások hatásai nem minden esetben voltak 
látványosak, mégis előre jelzik a középtávú szíriai rendezés alapvető kereteit és az 
abban részt vevő szereplők közötti erőviszonyokat.

Az Aleppói csAtA következményei

Aleppótól Asztanáig

A felkelők által négy évig birtokolt Kelet-Aleppó 2016. decemberi elfoglalását 
követően átalakult a szíriai polgárháború felei közötti erőviszony. Annak elle-
nére, hogy a rezsim az év végére Szíria területének mindössze egyharmadát 

tartotta az irányítása alatt, az általuk ellenőrzött országrészen él a lakosság dön-
tő része, hiszen beleesik a partvidék, a főváros, Damaszkusz, valamint az ország 
második legnagyobb városának, Aleppónak a teljes területe. Ettől kezdve a Bassár 
al-Aszad vezette kormány középtávú túléléséhez már nem fért kétség, ez pedig 
változást indított meg egyrészt a szíriai ellenzéken belül, másrészt a polgárháború 
nemzetközi környezetében.

A szíriai fegyveres felkelő csoportok közötti különbség 2014-re kristályosodott 
ki tartósan. A szíriai politikai ellenzék (Szíriai Nemzeti Tanács) – amely a korábbi 

http://www.jpost.com/Middle-East/After-the-fall-475539
http://kki.gov.hu/download/a/1a/b0000/Tanulmanyok_2014_02_A_sz%C3%ADriai_fegyveres_ellen_.pdf
http://kki.gov.hu/download/a/1a/b0000/Tanulmanyok_2014_02_A_sz%C3%ADriai_fegyveres_ellen_.pdf


E-2017/8.

 A lezárás felé? 5

genfi tárgyalásokon képviselte a „forradalmi erőket” – meggyengülésével és je-
lentéktelenné válásával párhuzamosan a mérsékeltnek nevezhető Szabad Szíriai 
Hadsereg (SZSZH) mellett két, iszlamista milíciákat magába foglaló szövetség vette 
át a kezdeményező szerepet: az Ahrár as-Sám [Szíria Szabad Emberei, AS] és a 
Damaszkusz tartományban létrejött, de az ország északi részén is jelen lévő Dzsaís 
al-Iszlám [Az Iszlám Hadserege, DzsI]. Az al-Káidához köthető Nuszra Front és az 
Iszlám Állam, valamint a különböző kurd milíciák – elsősorban Népi Védelmi Erők 
(Yekîneyên Parastina Gel, YPG) erői – tőlük függetlenül működtek.

1. ábra
A szíriai katonai ellenzék legfontosabb csoportjai Aleppó előtt
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Aleppót követően a fenti struktúra alapvetően átalakult. A kormányellenes mi-
líciák (és velük a lázadás) központjává – a számtalan kisebb-nagyobb, egymástól 
elkülönülten működő enklávé mellett – Idlib tartomány vált, amely a legnagyobb 
egybefüggő ellenzéki területet alkotta. Ott azonban – Aleppótól eltérően – nem a 
mérsékeltnek nevezett erők, hanem a radikális iszlamista milíciák voltak túlsúlyban, 
amelyeket a fősodorba tartozó lázadók is túl szélsőségeseknek tartottak. A Szabad 
Szíriai Hadsereg egyre inkább marginalizálódott: a három legfajsúlyosabb erővé a 
már említett Ahrár as-Sám, a Dzsaís al-Iszlám, valamint az al-Káidához köthető, 
2016 júliusáig Nuszra Front néven ismert Dzsabhat Fatah al-Sám [Szíria Meghódí-
tásának Frontja, DzsFS] vált.

A polgárháború 2011-es kirobbanása óta (leginkább a külső donorok számának 
növekedésével párhuzamosan) fragmentálódott ellenzékben Aleppó elvesztését 
követően az addiginál sokkal erőteljesebben merült fel az egységesülés gondolata. 
Az Aszad-ellenes erők egyre több vezetője vélte úgy, hogy a folyamatosan csökkenő 
ellenzéket nem szabad belharcokkal tovább megosztani, a gyors vereség elkerülése 
érdekében formalizált együttműködésre van szükség.

Az egyesüléssel kapcsolatos stratégiai dilemmát az al-Káidához köthető 
csoportok jelentették. A Dzsabhat Fatah al-Sám az ellenzék egyik legerősebb cso-
portjává vált, ezért úgy vélték, az együttműködésbe való bevétele komoly haszonnal 
járna az Aszad-ellenes erők számára. Ráadásul a csoportot vezető Abu Mohamed 
al-Dzsúláni is igyekezett újraépíteni a milícia hírnevét, és az al-Káidához való kap-
csolata helyett a szíriai nemzeti forradalomban betöltött szerepét erősíteni (ezért is 
szakítottak meg formálisan minden kapcsolatot a nemzetközi terrorista hálózattal). 

http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/523
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/533
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/533
https://abujamajem.wordpress.com/2017/01/05/ahmad-abazeid-this-is-a-jungle/
https://www.counterextremism.com/threat/nusra-front-jabhat-fateh-al-sham
http://www.aymennjawad.org/2017/01/syrian-rebel-mergers-a-harakat-nour-al-din-al
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Ugyanakkor a DzsFS kockázatot is jelentett a meggyengült ellenzék számára: nem-
csak az európai és amerikai támogatások elvesztését vonhatta volna maga után, 
de az Iszlám Állam és az al-Káida ellen küzdő, nyugati vezetésű koalíció célkereszt-
jébe is tette volna az ellenzéket. A kérdés komoly feszültségeket szült az ellenzéki 
táborban: az Ahrár as-Sámon belül például létrejött egy Dzsaís al-Ahrár [Szabad 
Emberek Hadserege] nevű alcsoport, amely – ellentmondva a szövetség vezetőinek – 
a DzsFS-sel való együttműködést propagálta.

Kelet-Aleppó elvesztését követően nemcsak az ellenzéken belüli kötélhúzás 
erősödött fel, de átalakult a szíriai polgárháború nemzetközi környezete is. A 2016. 
novemberi amerikai választások után egy három hónapos átmeneti időszak kö-
vetkezett, amely során a demokrata Barack Obama átadta a hatalmat utódjának, 
a republikánus Donald Trumpnak. Ez két szempontból is bizonytalanságot szült a 
szíriai eseményekkel összefüggésben. Egyrészt Kelet-Aleppó egy olyan időszakban 
esett el, amikor Washington nem tudott stratégiai szinten változtatni Szíria-politi-
káján, és megfelelően reagálni az eseményekre. Másrészt pedig senki nem tudta, 
hogy – a demokrata elnökjelölt, Hillary Clinton várható lépéseitől eltérően – mire 
lehet számítani a Trump-adminisztráció külpolitikájától.

Ebben a bizonytalan időszakban Törökországnál és Oroszországnál volt a kez-
deményezés lehetősége. A két nagyhatalom az év utolsó napjaiban egy közösen 
szponzorált tűzszüneti indítványt jelentett be, majd felajánlották a kormány és az 
ellenzék képviselőinek, hogy Kazahsztán fővárosában, Asztanában folytassanak 
tárgyalásokat. A lépést sokan török stratégiaváltásként értékelték, s az ország a 
következő hetekben ki is jelentette, hogy letesz Bassár al-Aszad eltávolításának kö-
veteléséről.

Úgy tűnt tehát, hogy kialakult egy török–orosz tengely, amely a korábbi kezde-
ményezéseknél sokkal határozottabban áll ki a szíriai rendezés mellett. Moszkva 
is engedékenyebbnek tűnt: egy, az orosz védelmi minisztérium honlapján megje-
lent hivatalos lista tanúsága szerint Oroszország átvette az addig bírált „mérsékelt 
ellenzék” terminológiát, amelybe az Ahrár as-Sám vagy a Dzsaís al-Iszlám is bele-
tartozott, de az al-Káidához köthető Dzsabhat Fatah al-Sám nem.

Asztanától Genfig

Az asztanai tárgyalásokra szóló meghívót az ellenzék a belső vitáikkal terhelt 
állapotában kapta meg, így a különböző milíciák vezetőinek egymással is 
dűlőre kellett jutniuk abban a kérdésben, hogy részt vesznek-e a tárgyalá-

sokon, és ha igen, ki képviselje őket. Ennek eldöntése érdekében a török kormány 
Ankarába hívta a lázadóvezéreket. A beszélgetés végén Mohamed Allús, a Dzsaís 
al-Iszlám vezetője bejelentette, hogy ő fog részt venni az asztanai találkozón. Habár 
Allús minden szíriai fegyveres ellenzék nevében beszélt, már akkor lehetett hallani a 
döntéssel kapcsolatos kritikus hangokat, elsősorban az Ahrár as-Sám és a DzsFS 
részéről.

https://www.theguardian.com/world/2016/dec/28/turkey-russia-agree-terms-syria-ceasefire
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/01/turkey-shift-assad-syria-war-end.html
http://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12107227%40egNews
http://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12107227%40egNews
http://aranews.net/2017/01/syrian-opposition-to-attend-astana-talks/


E-2017/8.

 A lezárás felé? 7

Később derült ki a külvilág számára, hogy a török kormánynak az ankarai talál-
kozóval az igazi célja egy új, az al-Káidához kötődő csoportok kizárásával működő 
ellenzéki koordináló testület létrehozása volt (Szíriai Felszabadítási Irányító Központ 
néven). A javaslatot leginkább az Ahrár as-Sám támogatta, a többiek azonban el-
utasították azt.

Az al-káidás kötődődéssel rendelkező Dzsabhat Fatah as-Sám tehát 2017 janu-
árjában az ellenzéken belül marginalizálódni látszott: sem Asztanába nem kapott 
meghívást, sem az ellenzéki összeolvadásba nem volt igazán esélye bekerülni. 
Ráadásul az Obama-adminisztráció utolsó heteiben egyre intenzívebb támadások 
érték a DzsFS erőit, s azokat a csoport vezetője, al-Dzsúláni az ellenük irányuló 
összeesküvés újabb bizonyítékaként értelmezte. Ezért – miközben a Dzsaís al-
Iszlám és más csoportok Asztanában tárgyaltak – január 24-én támadást indított 
a (nyugati és török támogatású) Dzsaís al-Mudzsáhidín [A Harcosok Serege] em-
berei ellen. A rohamot – amellyel párhuzamosan több kisebb összetűzés is zajlott 
a DzsFS és az Ahrár as-Sám között – al-Dzsúláni a szervezete izolálására irányuló 
törekvésekkel szembeni preventív, megelőző jellegű akciónak nevezte.

A különböző egységek tárgyalásai a támadások hatására felgyorsultak: az el-
lenzéki értelmiségiek „Észak-Szíria megmentése” címmel nyilatkozatot tettek közzé, 
amelyben minden milíciát az Ahrár as-Sámba való belépésre szólítottak fel. A szer-
vezet vezetői végül hivatalosan hat csoportnak küldtek „meghívót” a csatlakozásra, 
s közülük öt el is fogadta azt. Válaszlépésként a DzsFS vezetői is létrehozták a saját 
koalíciójukat, Haj’at Tahrír al-Sám [Szíria Felszabadításának Szervezete, HTS] néven.

A több tízezer harcost érintő összeolvadás következtében Idlib és Aleppó tarto-
mányban a szíriai ellenzék két hatalmas tömbje jött létre: a kibővült Ahrár as-Sám 
és az újonnan alakult HTS. Mindkét szervezet radikális iszlamista; az előbbi tovább-
ra is Törökországtól és Katartól, az utóbbi pedig az al-Káida hálózattól kap külső 
támogatást. Annak ellenére, hogy számszerűleg annyira erős csoport nem jött létre 
még a polgárháború folyamán, mint amilyen a két szervezet lett 2017 elején, azon-
ban egyikük sem képes hosszú távon felvenni a harcot az oroszok által támogatott 
Aszad-rezsimmel szemben. A folyamat nagy vesztesének az asztanai tárgyaláso-
kon vezető szerepet vállalt Dzsaís al-Iszlám tekinthető: idlibi szárnya belépett az 
Ahrárba, a Damaszkusz tartományban lévő egységei pedig (a hivatalos tűzszünet 
ellenére) folyamatos harcban állnak a kormányerőkkel.

Az asztanai egyeztetésnek az idlibi belharcok kirobbanása vetett véget. Az 
ottani viszály hozzájárult a kézzelfogható eredmények hiányához, hiszen január 
24-re az ellenzék „hátországában” a hatalmi viszonyok alapvetően megváltoztak. 
A kazahsztáni fővárosban folytatott tárgyalások egyetlen valódi eredménye egy 
Törökország, Irán és Oroszország által életre hívott, háromoldalú „mechanizmus” 
felállítása lett. A bizottságot a decemberben (elméletileg) életbe lépett tűzszünet 
figyelemmel kísérésével és betartatásával bízták meg. Emellett a részt vevő 
nagyhatalmak hitet tettek a két héttel később, február 8-án kezdődött genfi 
tárgyalások fontossága mellett.

http://www.aymennjawad.org/19690/the-formation-of-hayat-tahrir-al-sham-and-wider
http://www.aymennjawad.org/19690/the-formation-of-hayat-tahrir-al-sham-and-wider
http://www.aymennjawad.org/19690/the-formation-of-hayat-tahrir-al-sham-and-wider
https://justpaste.it/jfs24jan2017
http://tass.com/world/926711
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A genfi tárgyalások negyedik fordulója és a 3+1 formula

Az ENSZ genfi központjában a szíriai polgárháborúban részt vevő csopor-
tok között korábban három alkalommal, 2012-ben, 2014-ben és 2016-ban 
zajlottak egyeztetések. Ám a kibékíthetetlen ellentéteik miatt konkrét ered-

ményeket egyik találkozó sem hozott. Igaz volt ez a negyedik (sőt, az azóta lezárult 
ötödik) fordulóra is: a 2017. február 23. és március 3. között tartott megbeszélések 
a nemzetközi közösség figyelmét elkerülve, szinte észrevétlenül értek véget. A fel-
szín alatt zajló folyamatok mégis azt jelzik, hogy strukturális változások történnek a 
polgárháború menetében.

Az ellenzéken belül végbement változások következtében februárra ismét fon-
tos kérdéssé vált, hogy mely csoportok fognak részt venni a svájci megbeszélésen. 
A helyzetet bonyolította, hogy az ENSZ által szervezett korábbi tárgyalásokon ha-
gyományosan inkább a politikai ellenzék vett részt, míg az asztanai folyamatba 
Oroszország és Törökország a katonai ellenzéket (tehát a milíciákat ténylegesen 
irányító vezetőket) hívta meg. A bonyolult viszonyok között Staffan de Mistura, az 
ENSZ Szíria-ügyi különmegbízottja először február 20-ára halasztotta a tárgyalá-
sok kezdetét, majd azzal „fenyegette meg” az ellenzéket, hogy ha ők nem tudnak 
dűlőre jutni a delegáltjaikkal kapcsolatban, ő maga fogja kiválasztani a tárgyaló-
kat. Stratégiája sikeresnek bizonyult, így az Aszad-ellenes erők az újonnan kitűzött 
időpontra megállapodtak a résztvevők személyéről. A huszonegy fős delegációt a 
politikai ellenzék (azon belül is a szaúdiak által szponzorált „legfelső tárgyalóbizott-
ság”) képviselője, Mohamed Szabra vezette, ám a tagok nagyjából felét a katonai 
vezetők adták, így a genfi egyeztetéseken részt tudott venni többek között az Aszta-
nában is tárgyaló Mohamed Allús. A helyiek mellett az ellenzék két további frakciója, 
az ún. moszkvai, illetve kairói csoport is meghívást kapott.

A tárgyalásokat végül csak február 23-án tudták elkezdeni, és március 3-án 
fejezték be. Komoly eredményeket látszólag senki, még az ENSZ szíriai különmeg-
bízottja sem várt. A találkozó célja a Biztonsági Tanács által 2015 decemberében 
elfogadott 2254. számú határozat végrehajtása volt. A dokumentum ugyanis há-
rom pillérre helyezte a szíriai politikai átmenetet: az elszámoltatható és átlátható 
kormányzás megteremtésére, új alkotmány elfogadására, valamint (az ENSZ által 
felügyelt) nemzeti választások megtartására. A szíriai kormány azonban e három 
pillér mellé be kívánta emelni a terrorizmus elleni küzdelmet is. Arra azonban az 
ellenzék úgy tekintett, mint az ellenük való fegyveres fellépés legitimálására.

A De Mistura által javasolt és végül elfogadott megoldás szerint a békefolya-
mat az ún. 3+1-es keretben fog zajlani, vagyis a 2254. BT-határozat három pillérére 
vonatkozó kitétel mellett teljesítették az Aszad-kormány kérését is. Ugyanakkor 
a négy „kosár” megtárgyalása nem azonos módon történik majd: az ENSZ által 
felügyelt genfi folyamat az első hármat, míg a terrorizmus elleni küzdelmet a vele 
párhuzamosan létező asztanai folyamat fogja kezelni. Ezzel sikerült megoldani a 
két kezdeményezés viszonyával kapcsolatos kérdéseket, így a két tárgyalási folya-
mat külön, de egységes keretben zajlik tovább.

https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/01/27/Syria-key-opposition-leaders-decline-talks-with-Lavrov.html
http://www.al-monitor.com/pulse/afp/2017/02/syria-conflict-un-peace-opposition.html
https://www.middleeastobserver.org/2017/02/20/hnc-announces-the-final-delegation-for-geneva-peace-talks/
https://www.almasdarnews.com/article/syrian-opposition-forms-single-delegation-geneva-talks/
http://www.aljazeera.com/news/2017/02/de-mistura-expects-breakthrough-syria-talks-170222181756359.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/02/de-mistura-expects-breakthrough-syria-talks-170222181756359.html
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2254.pdf
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A résztvevőknek sikerült határidőket is felállítaniuk a folyamathoz: úgy döntöt-
tek, hogy a három eredeti pillér kapcsán fél év alatt igyekeznek előrelépést elérni, 
míg a „plusz egy” témáról a következő, március 14-ére tervezett asztanai forduló-
ban tárgyalnak tovább.  

Kézzelfogható eredmény ugyan nem született a genfi tárgyalásokon, a 3+1-es 
formula elfogadása azonban sokatmondónak tekinthető a szíriai erőviszonyokkal 
kapcsolatban. Az asztanai folyamat beemelésével és hivatalos elfogadásával az 
ENSZ és a tárgyaló felek elismerték és formalizálták a regionális nagyhatalmaknak 
(Törökország, Irán) és Oroszországnak a polgárháború lezárása kapcsán betölten-
dő szerepét. 

Az Amerikai Egyesült Államok e formátumokban nem foglal el domináns sze-
repet, ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Washingtonnak kevesebb befolyása 
lenne (vagy lehetne) az eseményekre, ezért inkább egy politikai döntés eredményé-
nek feltételezhető. Ez az elemzők egy részét arra a következtetésre sarkallta, hogy 
Washington a közel-keleti régióban középtávon is átadta a kezdeményező szerepet 
az orosz–iráni együttműködésnek. Donald Trump beiktatását követően azonban az 
Egyesült Államok Szíria-politikája, ha nem is látványosan, de mindenképpen átalakult.

A trump-Adminisztráció és szíriA

Ha valami meghatározó volt az Obama-adminisztráció Szíria-politikáját illető-
en, az a távolmaradás. Az előző kormányzatnak az ellenzék felfegyverzésére 
tett erőfeszítései sorozatos kudarcot vallottak, a vegyi fegyverek bevetése 

ügyében az Aszad-rezsimnek címzett figyelmeztetése üres fenyegetés maradt. 
Idővel az is nyilvánvalóvá vált, hogy az Iszlám Állam elleni harc az egyedüli terület, 
amelyen Barack Obama érdemi lépéseket hajlandó tenni, bár a közvetlen szerep-
vállalás ott is csak a légi háborúig, illetve a kezdetben néhány tucatnyi különleges 
műveleti katona küldéséig terjedt. Az ilyen, tanácsadó és támogató (tehát nem har-
coló) feladatkörrel a YPG milíciái mellé küldött első kontingenst 2015 októberében 
telepítették Szíriába. Számukat az USA fél évvel később 250 fővel, majd 2016 decem-
berében további 200 fővel toldotta meg.

Az obamai Közel-Kelet-politika előnyeit és hátrányait még sokáig vitatni fogják, 
az azonban szinte biztosnak látszik, hogy – miként arra az előző fejezetben rámutat-
tunk – az akkori „távolmaradás” a szíriai erőviszonyok átalakulásához vezetett. 
A külső szereplők úgy érezték, hogy ha az USA nem dominálja a térséget, akkor ne-
kik kell és lehet közvetlenül jelen lenniük és Washington inaktivitását kihasználniuk. 
Ez vezetett oda, hogy a szétforgácsolódott ellenzéket több ország is támogatta kí-
vülről, de mindenki a számára rokonszenves vagy a saját politikai céljaihoz illeszkedő 
szereplőket szponzorálva (azaz részben maguk is felelősek voltak az ellenzék meg-
osztottságáért). Ez a folyamat azonban idővel megfordult, és a belső erőviszonyok 
letisztultak: a polgárháború első éveihez képest, amikor több mint ezer felkelő csoport 
és brigád működött, mára a meghatározó ellenzék száma drasztikusan lecsökkent.

file:///C:/Dokumrntumok/KKI%202017/KKI-elemz%c3%a9sek/No%208%20Sz%c3%adria%201/../../../../wp/Downloads/, http:/talkingpointsmemo.com/cafe/americas-failure-russia-success-in-syrias-war
https://www.nytimes.com/2015/10/31/world/obama-will-send-forces-to-syria-to-help-fight-the-islamic-state.html?_r=0
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-usa-syria-idUSKCN0XL0ZE
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/10/us-to-send-up-to-200-more-troops-to-syria-to-help-fight-against-isis
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Korábban gyakran emlegette a szakirodalom a szíriai polgárháborút helyettesítő 
vagy proxy háborúként, arra utalva, hogy az egyes felkelőcsoportok és Damaszkusz 
mögött más és más országok állnak, és azok a szíriai szereplőkön keresztül vívják a 
saját küzdelmüket. Azok után, hogy Törökország, az Egyesült Államok, Oroszország 
és Irán is közvetlen résztvevőjévé vált a konfliktusnak, és az elmúlt másfél évben 
harcoló erőket (azaz nem csak kiképzőket és tanácsadókat) telepített Szíriába, ér-
demes elgondolkodni azon, hogy a „helyettesítő háború” kifejezésnek van-e még 
létjogosultsága. Ráadásul a helyi csoportok sosem voltak a külső hatalmak kézi 
vezérlése alatt, így a fogalom eredeti használata is kérdéses.

A korábbi amerikai távollét minden valószínűség szerint arra bátorította Orosz-
országot és Iránt (de különösen az előbbit), hogy közvetlenül is beavatkozzon a 
konfliktusba. Az USA nem állt ki a szíriai partnerei mellett, ami egyértelmű üze-
net volt Moszkvának és Teheránnak, hogy beavatkozhatnak a konfliktusba. Tény, 
hogy ez nem öncélúan történt, hanem csak azt követően, hogy a szíriai rezsim 2015 
tavaszán-nyarán az összeomlás szélére került, és az addigi indirekt támogatás (ki-
képzők, fegyverszállítmányok, kőolajszállítás stb.) elégtelennek bizonyult.

Törökország 2016. augusztusi beavatkozása hasonló okokra vezethető vissza. 
Ankara már régóta aggódva figyelte a kurd YPG Kobanétól Afrin felé tartó előrenyo-
mulását, de azt remélte, hogy az USA – amely 2014 után a kurdok fő szövetségesévé 
vált Szíriában – hajlandó lesz megállítani őket.

Recep Tayyip Erdoğan török államfő – minként Obama elnök – maga is húzott 
egy „vörös vonalat”: kijelentette, ha a YPG átlépi az Eufrátesz vonalát, akkor a török 
hadsereg támadást intéz a szervezet ellen, hogy megakadályozza annak további 
előrenyomulását. A kurdok a fenyegetés ellenére átkeltek a folyón, ám a törökök 
még ekkor is kivártak. Miután azonban a YPG folytatta térnyerését, és amerikai se-
gítséggel elfoglalta az Iszlám Államtól az első nagyobb várost, Manbidzsot, a török 
hadigépezet is működésbe lendült (bár valószínűleg a 2016-os katonai puccskísér-
let hátráltatta a műveletet). 2016 augusztusában Törökország benyomult azon a 70 
kilométeres határszakaszon, amely még az Iszlám Állam kezén volt, ezáltal fizikai-
lag is lehetetlenné téve a két kurd terület (Afrin, illetve a már egyesített haszakai és 
kobanei térség) egyesítését.

A Trump-adminisztráció szíriai politikája azonban gyökeres változást fog hozni. 
Ezt annak ellenére is kijelenthetjük, hogy a Fehér Ház a legtöbb külpolitikai kérdés-
ben teljesen konfúzus, a korábbi kampányban meghirdetett céljainak ellentmondó 
lépéseket tett. A kérdésben megmutatkozó határozottság oka, hogy a Trump-stáb 
mindig is egyértelműen fogalmazott az Iszlám Állam és a dzsihadizmus jelentet-
te fenyegetésről: első számú nemzetbiztonsági kockázatnak állította be azt. Ezzel 
párhuzamosan Aszad eltávolítása (amely korábban sem volt az Egyesült Államok 
elsődleges célja) már hivatalosan is kikerült a prioritások közül.

Az obamai külpolitikától frusztrált katonai elit és a Trump-adminisztráció 
hamar egymásra talált (elég talán a nagyszámú, aktív politikai szerepet vállaló 
tábornokra utalni), és az új elnök az egyik első intézkedéseként felszólította a fris-
sen kinevezett védelmi miniszterét, hogy 30 napon belül tekintse át az Iszlám 

http://kki.gov.hu/download/9/15/41000/1_KKI-tanulmany_IRI_SYR_N Rozsa-Szalai.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2012C43_ass_wmm.pdf
http://www.businessinsider.com/kurds-turkey-euphrates-syria-2015-12
http://www.rferl.org/a/tracking-islamic-state-turkey-syria-northern-aleppo-kurds/27944150.html
https://www.juancole.com/2017/04/trump-deferred-russia.html
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-usa-haley-idUSKBN1712QL
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-02-24/heres-what-to-look-for-in-trumps-30-day-isis-review
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Állam elleni hadjárat állását, és fogalmazzon meg új javaslatokat a terrorszervezet 
legyőzésére vonatkozóan.

James Mattis védelmi miniszter 2017. február 27-én átadta a javaslatcsomagot 
az elnöknek, ám – az amerikai gyakorlattól eltérően – mindezidáig nem szivárgott 
ki semmilyen részlet, csak annyit lehet tudni, amit az eseményt követő hivatalos saj-
tótájékoztatón elmondtak. Bármi is volt azonban a jelentésben, napokon belül látni 
lehetett, hogy mit fog jelenteni a gyakorlatban az új amerikai politika. Március 5-én 
friss amerikai erők jelentek meg Szíria kurdok ellenőrizte területén, s látványos felvo-
nulást tartottak a közutakon. Napokkal később a Rakka elleni offenzíva támogatására 
hivatott tengerészgyalogosok és tüzérségi eszközök telepítéséről szóltak a hírek.

Amikor Törökország megindította műveletét a kurdok által ellenőrzött Manbidzs 
ellen, az USA saját erőket küldött a város határába, hogy fizikailag is a két fél közé 
álljanak, és ezzel megakadályozzák az összecsapásokat. A meglepetést csak 
növelte, hogy – valószínűleg Washingtonnal előre egyeztetve – Moszkva is csapa-
tokat vezényelt át a közelből, így most orosz–amerikai erők állnak a török és kurd 
sereg között. Az aktívabb amerikai fellépés legutolsó eleme – hiszen még csak egy 
hónapja kapta meg Trump elnök a Pentagonnak a háború felgyorsításáról szóló 
elképzeléseit –, hogy amerikai helikopterek arab és kurd harcosokat dobtak át az 
Iszlám Állam hátországába, a Tabka-gáthoz, ahol a felkelőket amerikai harci heli-
kopterek, tüzérség és különleges műveleti katonák is támogatták a terroristák elleni 
harcban.

konklúzió

A jelen elemzés célja az volt, hogy a szíriai polgárháború dinamikájának 2016 
végén kezdődött átalakulását két szempontból is górcső alá vegye. Ahogy 
azt láthattuk, mindkét folyamat közelebb vitte a szereplőket a rendezéshez.

Az aleppói csata lezárulásának és az ellenzéken belüli átalakulásnak két 
fontos következménye lett. Egyrészt erősödni látszik a török–iráni–orosz együtt-
működésnek a konfliktusban játszott szerepe, amit az ENSZ az asztanai folyamat 
integrálásával hivatalosan is legitimált. Másrészt úgy tűnik, az „idlibi ellenzék” fel-
értékelődésével végleg elveszik a „mérsékelt” csoportoknak a kormányellenes erők 
között eddig élvezett (inkább vélt, mint valós) dominanciája. Ennek következtében 
e csoportok harctéri ereje elhanyagolható, külső (és sok esetben belső) politi-
kai bázissal és támogatással sem rendelkeznek. Bár az új genfi 4+1-es keretben 
részt vesznek, súlyuk leginkább a terrorizmus elleni műveletekben nyilvánul meg, 
amelynek koordinálását az ENSZ gyakorlatilag átadta az orosz–iráni–török együtt-
működésnek. E szempontból az al-Káidához köthető csoportokkal való összefogás 
csak látszólagos dilemmának tekinthető: politikai szavatosságuk így sem tartós. 
Ennek következményeként e csoportoknak a politikai rendezésben való részvétele 
továbbra sem egyértelmű.

http://www.militarytimes.com/articles/new-anti-isis-strategy-may-mean-deeper-us-involvement-in-syria?utm_content=buffer36353&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.militarytimes.com/articles/new-anti-isis-strategy-may-mean-deeper-us-involvement-in-syria?utm_content=buffer36353&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=oXIEafYITiw
http://www.stripes.com/news/middle-east/official-couple-hundred-us-marines-go-into-syria-1.457666#.WNkj9jvyjIV
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-03-08/u-s-russia-counter-erdogan-in-syria-as-fight-scrambles-allies
http://www.militarytimes.com/articles/manbij-syria-us-troops-army-rangers-russia-turkey
http://edition.cnn.com/2017/03/22/politics/syria-tabqa-dam/
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A negyedik genfi forduló és a 3+1 formátum elfogadása után lezajlottak a má-
sodik asztanai és az ötödik genfi tárgyalások is, azonban ismét eredmény nélkül 
zárultak. Az előbbi az ellenzék kivonulása, az utóbbi pedig a felek kompromisz-
szumképtelensége miatt futott vakvágányra. Mivel úgy tűnik, hogy a polgárháború 
politikai megoldására jelen pillanatban nincs lehetőség még helyi szinten sem, ezért 
feltételezhető, hogy a szíriai kormány és szövetségesei folytatni fogják a harcokat 
az ellenzékkel szemben. Idlib tartomány visszafoglalását követően a harcok nem 
állnának meg, és a polgárháború könnyen egy alacsony intenzitású ellenállássá ala-
kulhatna át.

A szíriai ellenzék tehát nehéz helyzetben van: katonai és politikai értelemben is 
teret vesztett, aminek egyszerre oka és következménye a szélsőséges csoportok 
megerősödése. A hírek szerint ugyan a mérsékeltebb, Törökország által támogatott 
milíciák igyekeznek a Szabad Szíriai Hadsereg zászlaja alatt egyesíteni az ellenzéki 
erőket, az azonban nem valósulhat meg az Ahrár as-Sám vezetőinek beleegyezése 
nélkül. Az iszlamista csoport önmagától viszont nem fogja átadni a hatalmat, így 
(drasztikus külföldi támogatás hiányában) nem valószínű, hogy a terv ténylegesen 
is megvalósulhat.

Az amerikai külpolitikában éles váltás figyelhető meg az előző és a jelenlegi 
adminisztráció Szíria-politikáját illetően. Bár azt egyelőre nem tudni, hogy Donald 
Trumpnak mi az álláspontja az Aszad-rezsimmel kapcsolatosan, az világosan lát-
szik, hogy

• mindenféle dzsihadista szervezetet ellenségnek tekint, és aktívan lép fel el-
lenük;

• az Iszlám Állam elleni harcot fel kívánja gyorsítani, mégpedig közvetlenebb 
és több amerikai katonát érintő szerepvállalással;

• a szíriai kurdokat továbbra is a legfontosabb partnerekként kezeli, és ha kell, 
ezért Törökországgal is konfliktust vállal;

• gyakrabban kíván egyeztetést és párbeszédet folytatni Oroszországgal Szí-
ria kapcsán.

Mint azt a tanulmány első felében megállapítottuk, az Obama-időszak politikája 
azt eredményezte, hogy megnőtt a regionális nagyhatalmak (Törökország, Irán) és 
Oroszország szerepe, és ez a tény a béketárgyalások szempontjából is érvényesült. 
Az ENSZ felügyelete alatt zajló genfi egyeztetések mellett Asztanában új folyamat 
kezdődött el, melyet az említett három hatalom szervez, és amelyről az USA mind-
eddig távol maradt.

Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy a szíriai béke esélyeit vajon negatívan vagy 
pozitívan befolyásolja e hatalmak aktívabb szerepvállalása. Véleményünk szerint az 
biztos, hogy ha egyszer ezek az államok közvetlen szerepet vállaltak a közel-keleti 
ország polgárháborújában, akkor a béke elérése is lehetetlen lesz nélkülük, az ér-
dekeik figyelembevétele nélkül. Irán és Oroszország nem az Aszad-rezsim bábja, 

http://www.dw.com/en/syrian-opposition-pulls-out-ahead-of-astana-peace-talks/a-37925866
https://www.washingtonpost.com/world/europe/no-deal-in-sight-as-fifth-round-of-un-syria-talks-concludes/2017/03/31/0a37ff24-163c-11e7-bb16-269934184168_story.html?utm_term=.b0fc8c79ecbb
https://www.washingtonpost.com/world/europe/no-deal-in-sight-as-fifth-round-of-un-syria-talks-concludes/2017/03/31/0a37ff24-163c-11e7-bb16-269934184168_story.html?utm_term=.b0fc8c79ecbb
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/04/syria-moderate-rebels-form-alliance-170403064144285.html
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sőt az van jelentősen kiszolgáltatva nekik, a saját túlélése érdekében. (Egyébként 
Moszkva és Teherán között is vannak feszültségek és nézeteltérések.) Ez a kiszol-
gáltatottság pedig akár meg is könnyítheti Washington helyzetét, amennyiben az új 
adminisztráció idején ismét aktívabb szereplője kíván lenni a szíriai eseményeknek.

Hosszú távon az orosz–amerikai egyetértés szükséges, de nem elégséges fel-
tétele a politikai rendezésnek, és az utóbbi időben ennek már megmutatkoztak a 
jelei. A Trump-adminisztráció részéről ma még nem látható egy világos és kidol-
gozott Szíria-politika. Ami azonban két hónap után látszik, az kellően egyértelmű. 
Washington egyrészt sokkal határozottabban kíván részt venni az Iszlám Állam és 
az al-Káida elleni harcban – ami felgyorsítja a két szervezet katonai vereségét –, 
másrészt egyértelműen kiáll a szíriai kurdok legerősebb katonai ereje, a YPG mellett, 
akár a katonai szövetségesével, Törökországgal szembeni konfliktust is vállalva. 
A két folyamat meghatározó hatással lesz a szíriai polgárháború nem kormányzati 
szereplőire, így már csak azt kell megvárnunk, hogy kiderüljön, a Fehér Ház a gya-
korlatban részt kíván-e venni a szíriai rendezésben.




