
Milí čitatelia,

    od februára 2011, keď sa na stenách školy v meste Dará zjavili provládne heslá vedúce k 
masovým demonštráciám, uplynuli viac ako dva roky. Autori tohto „malého“ prejavu protestu 
pro vláde Bašára al Assada vtedy zrejme netušili, že sa Sýria, ktorá tak dlho odolávala Arabskej 
jari, bude čoskoro zmietať v občianskej vojne.
        Bilancia konfliktu je po dvoch rokoch hrozivá: desiatky sícov mŕtvych a viac ako štyri milióny 
utečencov vo vnútri alebo za hranicami krajiny. Konflikt pokračuje, eto počty preto zrejme nie sú 
definivne. Po jeho skončení budú obete a straty ďalej traumazovať a ďalej etnicky a nábožensky 
rozdeľovať sýrsku spoločnosť. Škody na zničenej ekonomike a infraštruktúre budú naprávať 
mnohé ďalšie generácie. 
        Keď sa začali ozbrojené boje v Sýrii, mnohí odhadovali rýchlu porážku Assadovho režimu. Exper 
aj polici preceňovali schopnos opozičných skupín. Úsilie o polické riešenie pod vedením 
Lachdara Brahímího doposiaľ nenašlo odozvu ani u jednej zo strán konfliktu. Bašár al Assad sa 
dnes ani zďaleka nespráva tak, že by už vyčerpal všetky svoje možnos. Odísť sa zjavne nechystá. 
Dokázal šikovne na medzinárodnej scéne aj vo vnútri krajiny rozohrať svoju vlastnú šachovú paru 
a najmä z nej veľmi dobre ťažiť.
        Roztrieštená opozícia nedokázala mnohých Sýrčanov a ani časť medzinárodného spoločenstva 
presvedčiť, že by mohla byť pre krajinu jedinou lepšou alternavou. Živí tým nádeje režimu, že ju 
prežije. Dáva zároveň argumenty tým, ktorí v Sýrii plnej konvenčných a chemických zbraní vidia 
zlyhávajúci štát a útočisko pre skupiny netolerantného polického islamu.
        Medzinárodné spoločenstvo ostáva rozdelené. Ako píše autor jedného z  príspevkov v tomto 
čísle Transatlanckých listov, konflikt v Sýrii sa stal katalyzátorom hier mocnos a tým aj „prvou 
lokálnou svetovou vojnou“. V sýrskom konflikte sa Rusko stalo arbitrom svojho vlastného záujmu. 
Moskva má príležitosť utvrdiť po zásahu v Líbyi zvyšok Bezpečnostnej rady OSN v tom, že dokáže 
povedať hlasné „nie“. Je pritom jasné, že OSN sýrsky hlavolam bez dohody kľúčových svetových 
hráčov nevyrieši. Pre západné štáty je sýrska kríza dôvodom obáv z narastajúceho extrémizmu. Pre 
Izrael je zase javiskom, na ktoré sa (aj keď s obavami) zaaľ len strategicky mlčky prizerá. Irán 
sýsýrsku krízu považuje za oslabovanie svojho dôležitého spojenca, čo ani náhodou nechce pripusť. 
NATO konflikt vníma výhradne cez prizmu ochrany svojho spojenca. Medzinárodné spoločenstvo 
možno nevyrieši podstatu sýrskeho konfliktu, ale ovplyvňuje rýchlosť jeho zmien. To, ako sa 
situácia v Sýrii vyvinie, nezávisí len od samotných Sýrčanov, ale aj od nás, externistov.
    Katastrofický scenár nie je nevyhnutný. Nie, ak sýrska opozícia bude schopná zahodiť rozpory, 
ktoré ju rozdeľujú za hlavu, konať spoločne a vytvoriť dôveryhodnú reprezentáciu. Alebo, ak obe 
strany začnú načúvať riešeniam, ktoré im ponúka Lachdar Brahímí. Niekto tož musí byť 
pripravený poskladať všetko dohromady.
        Milí čitatelia! V tomto čísle Transatlanckých listov Vám ponúkame rôzne pohľady do  občianskej 
vojny z rôznych perspekv. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Izraeli Radovan Javorčík sa venuje 
sýrskej kríze z pohľadu záujmov a postojov Izraela. Lukáš Goga, komentátor a dopisovateľ pre 
české a zahraničné médiá zo Sýrie a Libanonu, poskytuje pohľad na vnútornú dynamiku sýrskeho 
konfliktu, alternavy jeho vývoja a perspekvy mierových rozhovorov pod vedením OSN. Analyk 
NATO Defense College v Ríme Jean Loop-Samaan na konflikt nazerá z pohľadu mocnos a štátov 
regiónu. Diplomat Peter Holý sa zoberá konfliktom najmä z náboženského a etnického pohľadu a 
poskposkytuje odpovede na postoj Európskej únie k nemu.
    V každom prípade, príspevky všetkých autorov sa zhodujú, že horizont vyriešenia konfliktu je 
vzdialený. Dnes v Sýrii nejestvujú ideálne alebo dobré, ale len lepšie a horšie riešenia. Isté je to, že 
nebudú jednoduché, ani rýchle.

Lucia Marcišiaková
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SÝRIA SPOZA MÚRU – PREČO JE DOBRÉ POZNAŤ SUSEDA A MLČAŤ 

 

Radovan Javorčík  

 

    Ak by bol svet lineárny, Neville Chamberlain 

by sa nemýlil pri svojom výroku, čo nás po kraji-

ne ďaleko od nás, o ktorej veľa nevieme. Kým by 

sme pochopili čo a prečo sa v istej krajine, ktorú 

sme nikdy nenavštívili, deje, reálny stav by bol 

dávno zmenený a naše poznanie irelevantné. 

Rizikom médiami deformovaného sveta je rých-

losť, s akou sa k nám informácie dostávajú. Láka-

jú komentovať niečo, čo je za vysokým múrom a 

ani nevieme, či to tak v skutočnosti je alebo nie. 

Médiami podsúvaná „pravda“ sa mieša s pred-

sudkami a zamieňa sa s realitou. Seriózny, histo-

rikmi editovaný komentár jednoducho nestíha s 

realitou a susedovi aj tak neveríme. 

 

    Lineárny svet veľkých vodcov a režimov na Blíz-

kom východe prestal definitívne fungovať mini-

málne pred dvoma rokmi. Na zmätok a prekvape-

nie z nových deliacich čiar a aktérov každý reagu-

je po svojom – Izrael strategickým mlčaním, kraji-

ny EÚ jednotlivo alebo kolektívne komplikovanou 

angažovanosťou, USA riadením zo zadného se-

dadla, Rusko preferenciou starých režimov, Hiz-

balláh a Irán plánmi B, Hášimovci a ďalšie monar-

chie postupnými reformami, Turecko náznakmi 

veľkých hier. Zjednodušene – všetci na jednom, 

jeden na nikoho. Kým v Egypte, Tunisku, a dokon-

ca aj v Líbyi sa revolty ako tak rýchlo umiernili a 

čaká sa na nové možné výbuchy, v Iraku bol 

„kľud“ vykúpený dlhoročnou masívnou medziná-

rodnou vojenskou prítomnosťou a v Sýrii dozerá-

me na desaťtisícové ľudské straty. Pritom takmer 

každý pohľad na Sýriu je svojím spôsobom prav-

divý, médiami a konšpirátormi zdokumentovateľ-

ný, racionálny a dá sa povedať aj pochopiteľný. A 

problémový sused sa opäť len čuduje. 

    Strategické mlčanie Izraela k situácii v Sýrii láka 

k pretvoreniu chamberlainovského mníchovského 

povzdychu „čo už môžeme povedať o nepriateľ-

skej krajine tu za humnami, o ktorej bežný človek 

nevie takmer nič. A keď už niečo vie a povie, tak 

radšej nič, lebo sa to aj tak otočí proti nám“. Pri 

historickej skúsenosti Izraela a životaschopnej 

diaspóre nikto nemôže byť na pochybách, že prá-

ve Izraelčania situáciu v Sýrii ovládajú veľmi dob-

re. Presne podľa pravidla, „ak chceš poraziť ne-

priateľa, musíš ho najprv spoznať“. Alebo ešte 

brutálnejšie – rozhádaní susedia o sebe vedia 

všetko, inteligentní radšej nič nehovoria, pokiaľ sa 

nepýtate. Pohľad spoza Golanských výšin môže 

byť síce ignorantský, ale predsa len očistený od 

lákavých konšpiračných balastov. 

    V prvom rade je potrebné si pripomenúť, že v 

Sýrii, podobne ako v iných arabských revoltujú-

cich krajinách, došlo k pohybom pre vnútorné 

problémy. Externé vplyvy ovplyvnili rýchlosť, nie 

podstatu zmien. V prípade Sýrie je nevyhnutné 

túto skutočnosť prízvukovať vždy a stále. Inak sa v 

hodnotení dostaneme na šikmú plochu konšpirá-

cií, intervencií a „veľkých hier“. Externé vplyvy 

Iránu, Ruska, USA, Saudskej Arábie, krajín EÚ a 

ďalších sú neodškriepiteľné, ale nie rozhodujúce. 

Sú katalyzátormi, ale nie príčinami zmien. Fakt, že 

Kremľu vyhovuje udržanie Assada v kresle je jeho 

legitímnym záujmom ochrany konkrétnej veci – 

napríklad prístavu pre námorný Kirovov balet1. Ak 

prezident Obama hovorí, že „Assad musí odísť“, 

nehovorí to pre doktrínu vyšších princípov, ale 

pre ohrozenie amerických národných záujmov a 

jeho spojencov. V rámci týchto záujmov je aj za-

                                                 
1
 ruské krížniky triedy Kirov 
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držiavanie netolerantných prejavov politického 

islamu. 

    Pre hodnotenie vývoja v Sýrii je potrebné sa 

pozrieť primárne na demografickú mapu, ktorá sa 

nezhoduje s hranicami štátu. Zjednodušene, kra-

jina, ktorá vznikla umelým spôsobom dohody 

veľmocí, môže prežiť jedine vtedy, ak má vyššiu 

mocnosť a riadi ju menšina. Tak to bolo v Iraku, v 

Sýrii a stále je v Jordánsku a snáď aj v Libanone. 

Assadovský režim alawitov držal pod pokrievkou 

päť viac alebo menej silných skupín – alawitov, 

Kurdov, Drúzov, sunnitov a kedysi aj kresťanov 

a židov. Rovnováha v krajine a sila režimu sa opie-

rala o kolektívnu akceptáciu alawitov ako hlav-

ných spojencov menšín proti sunnitom. Táto logi-

ka v princípe platí aj v súčasnom konflikte „rebe-

lov“ proti centrálnej vláde a armáde. Relatívne 

malá dezercia z vládnych ozbrojených síl nevyplý-

va z presvedčenia v dobro Bašára al Assada, ale 

skôr z jej kompozície a jednoduchého pudu seba-

záchovy alawitov a ďalších pred odvetou „rebe-

lov“. Túto tézu podopiera aj marcová fatwa kon-

štatujúca „Stáť proti našej arabskej sýrskej armá-

de a ozbrojeným skupinám....je zrada a podieľa-

nie sa na oslabovaní jej sily, ktorá vznikla a je pri-

pravená postaviť sa v rozhodujúcej bitke proti 

sionistom a tým, ktorí ich podporujú“. Táto fatwa 

je  jednou z mnohých v Sýrii a okolo nej. Prolife-

rácia takýchto a podobných fatiev prinútila kleri-

kov v Saudskej Arábii vyzvať na ukončenie vydá-

vania fatiev a protifatiev a ukazuje na charakter 

konfliktu, kde spojenectvá a aliancie sú premenli-

vé ako bruselské počasie. Pohľad spoza golanské-

ho múru hovorí, že stabilita Sýrie bude najvyššia, 

ak sa hlavné etnicko-náboženské skupiny presku-

pia do svojich prirodzených teritórií – alawiti na 

severozápad, Kurdi k turecko-irackým hraniciam, 

Drúzi okolo Golán a sunniti do stredu. Opäť treba 

zopakovať, že na rozpade Sýrie nemá nikto záu-

jem. Maximom, v ktoré sa dá dúfať, je politicky 

pluralitná Sýria. 

    Zlyhania všetkých predikcií o kolapse režimu B. 

Assada dávajú za pravdu Izraelu, ktorý mlčí, vyko-

náva aktívnu kontrolu hranice a radšej sa pripra-

vuje na najhoršie možné scenáre. Isté je jediné – 

starý assadovský režim nebude obnovený. Nová 

rovnováha bude nastavená okolo deliacich čiar 

etník, náboženských skupín a rodinných klanov. 

Rozpad Sýrie na mikroštáty je zlý sen všetkých. 

Preto je dostatočne pravdepodobné, že k nemu, 

mimochodom podobne ako v Líbyi a Iraku, nedô-

jde. Snívať o pokojnej kvázi federácii so silnou 

centrálnou vládou je tiež zbytočné. Podľa reálpo-

litických modelov by sa Sýria mala pretvoriť na 

krajinu s rôzne silnými, ale nie dominantnými 

milíciami – mala by sa pretvoriť na „Libanon na 

steroidoch“ 2. Táto opcia je vždy mierumilovnejšia 

ako militantnými skupinami zmietaná krajina, 

ktorá by post-kaddáfiovskú Líbyu postavila do 

svetla nevinnej opekačky. 

    Čo v tomto sýrskom chaose Izrael zaujíma? 

Stabilita na hranici a zadržiavanie Hizballáhu. Na-

priek tomu, že Sýria a Izrael nemá mierovú zmlu-

vu a Assad hovorí o sionizme ako o arcinepriate-

ľovi, hranica na Golanoch bola pokojná ako s Jor-

dánskom a pokojnejšia ako s Egyp-

tom. Škodoradostní by povedali, že najväčším 

ohrozením pre mierové misie OSN boli dlhú dobu 

snehové podmienky na Mount Hermon 

a prevádzka „Shouting hill“ pri dedine Madjal 

Shams. Pre Izrael bolo prioritným, aby v misiách 

bolo čo najviac Európanov a anglosasov. Presne 

podľa poučky K. Adenauera pre západonemecké-

ho pohraničiara: „Buďte si istí, že medzi vami a 

súdruhmi na druhej strane vždy bude stáť Ameri-

čan“. Tak je tomu doteraz. Hraničný režim na Go-

lanoch si vyžaduje prítomnosť Európanov viac ako 

inokedy. Ich prítomnosť je odkazom všetkým 

stranám konfliktu, kde sú limity a kde sa začína 

aktívna obrana „našich“, t.j. prispievateľských 

záujmov. 

                                                 
2
 Michael Ware pre CNN o Iraku v roku 2008 
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    Pre Izrael sa mentálna hranica so Sýriou nemô-

že končiť na Golanoch. Pokračuje pozdĺž libanon-

sko-sýrskej hranice. Zahŕňa dopravné cesty medzi 

Teheránom a Hizballáhom. Sofistikované zbrane, 

alebo len časť druhého najväčšieho chemického 

arzenálu na svete (po Rusku) v rukách Hizballáhu. 

Sýria má cca 120tis kg chemických zbraní, vrátane 

sarínu, VX a ďalších. Sýrska vláda zmenšila na 

zhruba polovicu počet skladov chemických zbraní 

a ich komponentov, čo je potrebné oceniť. Celko-

vé množstvo je napriek tomu vysoké a riziko proli-

ferácie privysoké. Sú horšie ako sovietske balistic-

ké rakety na Kube. Hizballáh je dominantná poli-

tická aj vojenská sila v Libanone. Má najlepšie 

vycvičenú milíciu v regióne. Aktívne sa snaží o 

získanie a cvičí svojich príslušníkov na vyspelé 

ruské vojenské systémy, ktoré sú v Sýrii. A hlavne 

– považuje Židov za „nepriateľov ľudstva“. Hizbal-

láh má v Sýrii svoj Plán A. Tým je zachovanie re-

žimu B. Assada. Tento plán sa skôr či neskôr roz-

sype. Nastupuje teda Plán B, ktorým je prebera-

nie kontroly nad mestami a oblasťami v Sýrii. Ne-

prekvapuje, že vlajky niektorých rebelských jed-

notiek a území už teraz veľmi pripomínajú vlajku 

Hizballáhu. Pozorný sused Izrael teda musí moni-

torovať a keď je to nevyhnutné aj aktívne zasaho-

vať proti vyzbrojovaniu Hizballáhu a rozširovaniu 

jeho základní na sýrskom území. Všetko toto má 

pre Izrael existenčný význam. Nie šírenie sionizmu 

a iné konšpiračné balasty. Preto Izrael, okrem 

neustáleho poukazovania na katastrofálnu huma-

nitárnu situáciu, mlčí a keď sú prekročené známe 

červené čiary, koná. To, že okolie Izraela je a bude 

„zelené“ je isté. Aby nebolo „čierne“, závisí aj od 

správania sa nás - externistov. 

    Pán Chamberlain, svet nie je lineárny. Tak, ako 

ste sa mýlili v 30-rokoch, tak aj teraz sa mýlia so 

Sýriou tí, ktorí majú tendenciu zjednodušene 

mávnuť rukou nad vzdialeným národom a chcú sa 

vydať cestou ľahšieho odporu. Podpora niekomu, 

komu aj tak neveríte, a o kom  nie je isté, že bude 

schopný prispieť k podpore našich záujmov, je 

komplikovaná. Niekedy však zoberte do úvahy 

názor mlčiaceho suseda za múrom. Ten sused je v 

danej chvíli vaším informátorom a spojencom, aj 

keď má čudné zvyky. 

 

Autor je veľvyslanec SR v Izraeli. Názory autora 

nemusia predstavovať pozíciu MZV SR 
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MOHOU MÍROVÉ ROZHOVORY MEZI SYRSKÝM REŽIMEM A OPOZICÍ USPĚT? 

 

Lukáš Goga 

 

    Z výroků některých západních i arabských poli-

tiků by se mohlo zdát, že dny vlády syrského 

prezidenta Bašára al Assada jsou sečteny. Reali-

ta však tak jasná není. Po poměrně rychlých pá-

dech režimů v arabských státech severní Afriky 

v průběhu roku 2011 se očekával podobný scé-

nář i v Sýrii, ale situace se vyvinula jinak. Po 

dvou letech je konec konfliktu stále 

v nedohlednu. Syrský režim je pořád dost silný, i 

když ekonomicky skomírá. Na samotné věci nic 

nemění ani fakt, že syrská opozice byla světem 

(kromě Ruska, Číny, Íránu a dalšími spojenci) 

prakticky uznána za reprezentanta syrského lidu. 

 

Aktuální politická situace v Sýrii 

 

    Když na začátku konfliktu mluvil Bašár al Assad 

o zahraniční konspiraci, přítomnosti teroristů na 

území Sýrie a hrozbě rozšíření konfliktu do celého 

regionu, byla jeho slova převzata lehkovážně, 

protože Muammar Kaddáfí přece mluvil podobně, 

a jak dopadl. Bohužel, vývoj situace v Sýrii za po-

slední dva roky dává za pravdu Bašáru al Assado-

vi. To však neznamená, že by syrský režim byl bez 

viny a za celou špatnou situaci může opozice. Kri-

zovou strategii měla Sýrie nepochybně připrave-

nou a jednou z variant takovéto strategie by moh-

lo být šíření chaosu režimem tak, aby vina padla 

na revoluci. Přímé důkazy však nejsou k mání. 

    Syrský režim je ale daleko propracovanější a 

mazanější než byl ten libyjský. Umí moc dobře 

hrát šachovou partii na domácím a mezinárodním 

poli a hlavně z toho těžit. Má za sebou podporu 

Ruska, Číny a Íránu. Byl dobře připraven na prav-

děpodobnost revolučních nálad. Vyvolání chaosu 

okolo zabíjení jak demonstrantů, tak příslušníků 

ozbrojených sil, pomohlo režimu přečkat počá-

teční chvíle revoluce, aniž by se demonstrace roz-

šířily do více míst na syrském území. Dodnes se 

neprokázalo, zda konflikt byl či nebyl uměle pod-

pořen ze zahraničí, zejména přípravou podhoubí 

revoluce a dodávkami zbraní opozičním složkám. 

První místa nepokojů byla u hranic s Jordánskem 

a Libanonem, a proto je pravděpodobné, že se tak 

mohlo stát. Na druhou stranu není ani chybou si 

myslet, že syrský režim sám podporuje šíření nási-

lí a chaosu, aby měl alibi k potlačování vzpoury. 

Ať už byl či je celý zmatek v režii režimu nebo ne, 

nyní jsou chaos a násilí páchány všemi zúčastně-

nými stranami.  

    Zahraniční velmoci ovlivňují dění v Sýrii finan-

cováním a vyzbrojováním jak režimu, tak opozič-

ních sil, mezi kterými jsou i radikální islamisté 

praktikující teroristické útoky na vládní i civilní 

cíle. Pokračováním v tomto trendu se ale konflikt 

ještě více prohloubí, ale nevyřeší. Nikomu ze zú-

častněných se doposud nepodařilo získat převa-

hu. Přísun nového arsenálu bude mít za výsledek 

další krveprolití a totální zničení infrastruktury 

státu. Do vojenské intervence se žádnému státu 

příliš nechce. Vypadá to spíše, že záměrem je vý-

razně oslabit hlavního íránského spojence 

v regionu, aby samotný Írán přestal být tak velkou 

hrozbou pro Izrael. 

 

Perspektiva mírových rozhovorů 

 

    S prodlužováním krize v Sýrii se vzdaluje mož-

nost, že se konflikt vyřeší nějak smírně. Usednout 

k jednacímu stolu ve skutečnosti nechce used-

nout ani jedna ze zúčastněných stran, a to ani 

přes prostředníka. Navzájem si kladou takové 

podmínky, o kterých vědí, že je protivník nemůže 

splnit, pokud si chce zachovat hrdost. Opoziční 
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frakce se mezi sebou nemohou dohodnout, zda 

s režimem jednat či ne a jaký postoj zaujmout, 

což režimu koneckonců vyhovuje, neboť to posilu-

je jeho pozici. 

    Na přistoupení k mírovým jednáním mohou mít 

vliv hlavně „sponzoři“ jednotlivých stran. Západní 

velmoci, Saudská Arábie, Katar a Turecko na stra-

ně opozice a Rusko, Čína a Írán na straně dosa-

vadní syrské vlády. Sýrie je bezesporu strategic-

kým územím, jehož objem nerostného bohatství 

bude nejspíše větší než se doposud tvrdilo. Každá 

z výše zmíněných zemí má se Sýrií své plány. Pro 

řešení krize se v tomto případě musejí nejdříve 

dohodnout tyto státy a poté donutit jednotlivé 

strany k ochotě začít jednat. Ale ani to nebude 

zcela jednoduché, protože politická dohoda totiž 

nemusí znamenat složení zbraní. Ozbrojené opo-

ziční skupiny nejsou s politickou částí opozice 

nijak zvlášť propojeny a jejich činnost se dá pova-

žovat za nezávislou. Obecně je ozbrojená opozice 

nazývána Syrskou osvobozeneckou armádou 

(Free Syrian Army – FSA), to je ale pouze jakási 

značka, kterou může používat kdokoli se zbraní 

v ruce bojující proti režimu. Mohou sem patřit jak 

zběhové z armády, tak malé útvary jakési domo-

brany, zahraniční žoldáci či příslušníci radikálních 

a teroristických skupin jako Džabhat al-Nusrá. 

Takovéto skupiny nepodléhají velení opozičních 

politiků. Ti mohou jejich činnost ovlivnit pouze 

tím, že je nějakou dohodou odříznou od finanční 

nebo materiální pomoci přicházející ze zahraničí. 

Jenže mnoho z bojujících skupin není závislých na 

takové pomoci, protože jsou schopny zajistit si 

zbraně a finance vlastními prostředky přímo 

v Sýrii, například rabováním nebo unášením lidí a 

žádáním výkupného za ně. 

    Rozepře mezi opozičními skupinami a sílící ra-

dikální islamistické skupiny jsou samozřejmě pře-

kážkou i pro USA, členské státy Evropské unie 

nebo NATO. Všichni se zdráhají podpořit syrskou 

opozici takovou měrou, jak učinily v Libyi. Na chví-

li opomeňme, že v případě Sýrie zde hraje důleži-

tou roli i několik jiných faktorů, jako například 

postoj Ruska a Číny či bezpečnost Izraele. Za po-

slední dva roky nebyla syrská opozice schopna 

vytvořit nějaké stabilní uskupení, které by bylo 

opravdu schopné věrohodně reprezentovat syr-

ský lid. Současné skupiny Syrská národní rada, 

Syrská opoziční koalice a formující se opoziční 

vláda si pouze na takové orgány hrají, ale zdaleka 

nesplňují očekávání, a to ani v očích Syřanů, tak 

ani v očích zahraničních velmocí. 

    Ve zmíněných opozičních skupinách jsou bez-

pochyby zasloužilí aktivisté, kteří dlouhé roky bo-

jovali proti režimu, byli pronásledováni, perzeku-

ováni či vězněni, mnohdy museli ze Sýrie utéct. 

Jsou tam však i tací, kteří jsou prakticky neznámí, 

protože dlouhé roky žili v zahraničí a ztratili reál-

né pouto s děním v Sýrii. Představme si Syřana, 

který zůstává na území Sýrie a sleduje zpravodaj-

ství arabských televizních stanic, které přinášejí 

rozhovory s těmito opozičními aktivisty v USA, 

Francii, Británii nebo Turecku a nezažívají útrapy 

místního dění. Z větší míry nejsou tito zástupci 

zahraniční opozice považováni za nástupce sou-

časné vlády a již vůbec ne jako reprezentanty stá-

tu. Dopady sankcí a celková krize v Sýrii neposti-

hují ty, kteří praktikují „hotelovou diplomacii“ 

v Istanbulu, Káhiře či Dauhá a za dva roky nebyli 

schopni posunout celou záležitost dál. Průměrný 

Syřan bohužel nevidí v takové opozici lepší alter-

nativu za současný režim. 

 

Alternativní vývoj 

 

    Kdekdo si dnes klade otázky, co bude se Sýrií, 

jak se situace vyvine, kdo bude u moci, zůstane-li 

sekulární nebo se stane náboženským státem, 

apod. Odpovědět není vůbec jednoduché. Opo-

ziční frakce samy mají stanoveny snad jen pri-

mární cíl, a to pád režimu v čele s prezidentem 

Assadem. Sekundární cíle se frakce od frakce liší, 
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což však není na škodu. Jednotný názor nebo po-

hled na věc by byl sám o sobě zázrakem, když si 

uvědomíme barevnost syrské společnosti. Celá 

situace se dostala na takovou úroveň, že dosáh-

nout nějakého smířlivého výsledku bude takřka 

nemožné. Původní záměr nenásilné revoluce se 

přeměnil v krvavou sektářskou řežbu, která nej-

spíš ještě stále nedosáhla svého maxima. Syřané 

různých náboženských směrů a přesvědčení, kteří 

žili dříve bez problémů vedle sebe, k sobě nyní cítí 

odpor a zášť. 

    S rostoucím vlivem islamismu v Sýrii panují 

obavy, jak bude doposud nábožensky umírněný a 

sekulární stát po skončení konfliktu vypadat. 

Umírnění Syřané tvrdí, že se Sýrie nikdy nemůže 

stát islámským státem. Vývoj ve společnosti tomu 

ale nenasvědčuje. Již před několika lety začala být 

rodinná společnost v Sýrii více konzervativní a 

nyní tento vývoj nadále pokračuje. Malým příkla-

dem toho může být pouze vývoj oblékání za po-

sledních několik let, kdy sunnitské ženy se začaly 

více zahalovat do šátků, ba dokonce zakrývat celý 

obličej, potažmo i ruce, aby nebyl vidět ani kou-

sek kůže. Samozřejmě, že tento příklad není stě-

žejní a platí pouze do určité míry. Cílem bylo uká-

zat, že sunnitský islám hraje důležitou roli v syrské 

společnosti a je zde tendence posílení jeho vlivu 

nejen ve společnosti, ale i v politické sféře. 

    Nastavit takový model nového politického re-

žimu, který by zajišťoval rovnocennost pro další 

náboženské skupiny, bude velice komplikovaný. 

Zachování sekularismu v Sýrii je proto z tohoto 

hlediska takřka nezbytností, pokud se má region 

uklidnit. Rozdělení Sýrie podle oblastí, kde žijí 

náboženské skupiny, by vyřešilo pramálo, naopak 

by se položily základu pro další konflikt. Podpora 

nebo neuklidnění sektářského násilí by mohlo mít 

katastrofální důsledky nejen pro daný region, ale 

bezesporu i pro Evropu. 

 

Autor je dopisovateľ a spolupracovník českých a 

zahraničných médií pre Sýriu a Libanon  
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THE SYRIAN CONFLICT TWO YEARS ON 

 

Jean-Loup Samaan 

 

    Two years after the starting of the revolts 

against the regime of Bashar al Assad, no clear 

end seems in sight. For the last 24 months, the 

Syrian crisis has triggered a bewildering array of 

critical challenges for the Middle East and the 

international community. The way Syria is play-

ing a catalyzer for international power plays 

have even led some observers to call it the first 

“world local war”. This article aims at dissecting 

the evolving dynamics of this conflict, first by 

looking at the inner logic of the battle within 

Syria, second by putting into perspective its re-

gional ramifications, and third by assessing the 

changes in the policies of Western countries. 

 

The inner logic of the Syrian conflict 

 

    At the beginning, based on the Tunisian and 

the Egyptian revolutions, Western medias as-

sumed that Assad would eventually step aside. 

Later on, the territorial gains of the rebels have 

been overestimated as those proved to be unable 

to “clear and hold” these territories. Several 

times the imminent fall of Assad was mistakenly 

announced. This whole misreading of the Syrian 

conflict occurred because of the neglect for two 

crucial features.  

    First, the conflict is an all-out war for Assad’s 

regime. Since the summer of 20123, the regime 

has entered a new threshold in the escalation 

process and now resorts to extensive and indis-

criminate use of airpower over the major disput-

ed urban centres like Aleppo and Homs. Added to 

                                                 
3
 More precisely after the 18 July bomb attack in Damascus 

that killed several key officials of the Syrian security appa-

ratus (among then Syrian Defense Minister Dawoud Rajiha, 

and Deputy Defense Minister Assef Shawkat) 

that, there has been an increasing involvement of 

Syria’s allies, Iran and Hezbollah, on the battle-

field. During August and September 2012, hun-

dreds of Iranian Pasdarans have been deployed in 

Damascus to offer expertise such as psychological 

warfare, monitoring of social networks. With re-

gards to Hezbollah, there have been repeated 

cases of clashes between its fighters and the Free 

Syrian Army (FSA) in villages near the Syria-

Lebanon border. But furthermore, as the regime 

in Damascus faces crucial scarcity of manpower 

due to desertion or defection, Hezbollah and Ira-

nian Pasdarans are training pro-Assad militias 

such as the Chabihas and Jeish al Chaa’bi to re-

place the conventional forces in several parts of 

the country. 

    The other key feature of the conflict is the 

troubling and persistent fragmentation of the 

opposition. This can be seen first between the 

rebels in Syria and those outside of the country. 

Despite all the efforts in the last two years, the 

Syrian National Coalition has hardly been able to 

coalesce all the political and military forces that 

fight against the Assad regime. One key to this 

failure is the wide political divides within the Coa-

lition between the proponents of a secular Syria 

who have been marginalized and the Muslim 

Brotherhood which has gained strength in the 

last year. But the most concerning pointer of this 

fragmentation is on the ground, with the growing 

power of extremist groups such as Jabhat al 

Nusra and Ahrar al Cham. These factions are pro-

gressively outstripping the “mainstream” opposi-

tion. Already Western intelligence sources esti-

mate that Jabhat al-Nusra appears to be more 

effective militarily than the FSA. 
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The regional ramifications 

 

    At the regional level, the crisis in Syria impacts 

all its neighbors, starting with Lebanon and Iraq. 

Both countries deal with the humanitarian issue 

deriving from the flow of Syrian refugees on their 

soils – in the case of Lebanon, it is even said that 

Syrians amount now more or less to 10% of the 

Lebanese population. Moreover, the narrative of 

a sectarian battle that now prevails in Syria ech-

oes the Lebanese and Iraqi own political prob-

lems with sectarian balance. This explains why 

both countries have not been immune to the ex-

port of Syrian clashes on their soil. In Lebanon, it 

started with the flaring up of the northern city of 

Tripoli as well as in the South Lebanon city of Sai-

da where the Salafi leader Sheikh Assir called for 

a blockade against the military rule of Hezbollah 

in the region. Iraq has also directly witnessed 

clashes at its borders between rebels and loyal 

forces to Assad that reached a new peak in early 

March of this year with opened confrontation 

between Syrian rebels and Assad’s forces on Iraqi 

soil that triggered a response by the Iraqi armed 

forces. 

    Jordan is also suffering from the humanitarian 

crisis. It exacerbates its own problems such as a 

severe economic crisis and mounting popular 

protests against the monarchy due to its inability 

to enforce reforms that have been promised for a 

decade now. Because Jordan can obviously not 

afford a long Syrian crisis at its doors, it has been 

explicit in its support for a post-Assad Syria. King 

Abdallah II was the first Arab leader to call Assad 

to step aside and reports have also revealed that 

Jordan had enabled access to the CIA to train Syr-

ian rebels before going to Syria. 

    In Israel, the calculus for the first year and a 

half was a very cautious one: after all, there was 

no reason to precipitate the fall of Assad as Israel-

Syria border has been quiet since the 1973 war. 

In other words, better cope with a devil that you 

know than with one you don’t. But this logic has 

been more and more put to the test, starting in 

the fall of 2012. The Golan Heights have been the 

theater of several skirmishes and the January 30 

Israeli airstrike in Syria, which allegedly targeted a 

convoy of weapons to be transferred to Hezbol-

lah, refreshed the prospects of a regionalization 

of the Syrian battlefield. Following the operation, 

all parties showed restraint but it remains to be 

seen for how long this shaky balance can prevail. 

 

Western policies vis-à-vis the Syrian crisis 

 

    For Western countries, the Syrian issue was at 

first merely discussed in the context of the ”re-

sponsibility to protect” but as the conflict is last-

ing and its regional ramifications unfold, the 

terms of the debate have been significantly al-

tered and it has now become a matter of strate-

gic stability. Furthermore following the shelling of 

villages and refugee camps in Turkey in late 2012, 

Ankara asked that NATO augments the air de-

fense capabilities in its country. Following the 

approval by the 28 allies, the US, the Netherlands 

and Germany deployed six Patriot missile batter-

ies. 

    If NATO position on Syria is one of contain-

ment, meaning that it is limited to the defense of 

its allies, Western countries on their own are be-

coming more and more active. In March 2013, 

John Kerry, US Secretary of State announced that 

the US would provide the Syrian National Coali-

tion with non-lethal aid amounting to $60 million. 

This shift in the official policy of the Obama ad-

ministration may be the realization that the Syri-

an opposition remains fragmented and did not 

yet reach a military breakthrough against the re-

gime. Moreover, it can be argued that the Obama 

cabinet is considering very seriously the radicali-

zation of Syrian rebels and in particular the rise of 
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Salafi Jihadism that undermines the efforts of the 

Syrian National Coalition. In that sense, the US 

pledge aims at strengthening the Coalition as the 

primary actor of the revolution. 

 

No end in sight? 

 

    Taking into account these major trends of the 

Syrian conflict, two distinct scenarios for the next 

2-3 years could be discussed. The first is one that 

sees the rebels incapable of getting the upper 

hand and Damascus remains the ultimate strong-

hold of Assad. One key date in this scenario is 

2014 with the coming of presidential elections 

promised by Assad at the very beginning of the 

crisis. Assad might be seriously considering this 

scenario with a “Me or the chaos” strategy.  

    The second scenario is a fall of Assad that leads 

to the complete disintegration of Syrian state 

structures and a protracted civil war. In this post-

Assad Syria, non-state actors would fight each 

other over the conquest of what will be eventual-

ly left of the Syrian state. The fragmentation of 

the country, the vanishing of the state as the ul-

timate security player and the subsequent privat-

ization of the conflict could be the features of this 

daunting scenario.  

Of course, one could add a third scenario which is 

a swift victory of Syrian rebels and the prompt 

establishment of a transitional government that 

would help the Syrians recover from two devas-

tating years. However, and unfortunately, this 

optimistic narrative has never appeared so dis-

connected from reality. 

 

Author is researcher for the Middle East Depart-

ment of the NATO Defense College. 
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SÝRIA PO DVOCH ROKOCH NÁSILIA A ÚLOHA EURÓPSKEJ ÚNIE V SÝRSKOM KONFLIKTE 

 

Peter Holý  

 

    Druhé výročie od začiatku občianskej vojny v 

Sýrii je príležitosťou zhodnotiť doterajšie snahy 

o vyriešenie konfliktu. Situáciu v Sýrii po dvoch 

rokoch možno zhrnúť veľmi stručne. Humanitár-

na katastrofa dosiahla rozmery, aké ani tento na 

konflikty zvyknutý región dávno nezažil. Počty 

obetí a utečencov rastú každým dňom. Po dvoch 

rokoch je perspektíva politického riešenia kon-

fliktu vzdialená snáď ešte viac, ako na jeho za-

čiatku. Príčiny možno hľadať tak v nekompro-

misných postojoch aktérov v samotnej Sýrii, ako 

aj v nejednote medzinárodného spoločenstva. V 

tomto článku sa budeme sústrediť hlavne na 

objasnenie aktuálnej dynamiky konfliktu v Sýrii 

a na analýzu možných krokov EÚ. 

 

Neprehľadná realita v Sýrii 

 

    V dôsledku Arabskej jari došlo nielen v Sýrii k 

výraznému posilneniu kolektívnych identít nábo-

ženských, etnických a klanových skupín, ktoré sa 

dovtedy javili menej vyhranené a boli v týchto 

štátoch menej viditeľné. Do istej miery možno 

tento jav porovnať s nárastom nacionalizmu na 

Balkáne po uvoľnení autoritárneho zriadenia bý-

valej Juhoslávie.  

V prípade Sýrie sa naplno prejavili následky roz-

delenia spoločnosti na privilegovanú menšinu 

alavitov na jednej strane a na druhej strane suni-

tov, kresťanov, Kurdov, Drúzov, ktorí sa naopak 

ťažšie presadzovali na vyšších postoch. Voči pre-

važne alavitskému režimu na čele s rodinným 

klanom Assadovcov existovala dlhodobo ilegálna 

islamistická opozícia, ktorú reprezentovala pre-

dovšetkým miestna odnož Moslimského bratstva. 

Tá bola v 80. rokoch značne zdecimovaná býva-

lým prezidentom a otcom súčasného prezidenta 

Háfizom al Assadom.  

    Faktom ostáva, že veľkú časť sýrskeho obyva-

teľstva tvoria pomerne konzervatívni sunitskí 

moslimovia, ktorí sa v krízovej revolučnej situácii 

dokázali pomerne ľahko identifikovať s niektorou 

z islamistických bojových skupín. Aj v Sýrii islamis-

tické skupiny dokázali potvrdiť svoju mimoriadnu 

efektivitu nielen v boji, ale aj v organizovaní hu-

manitárnej pomoci a zabezpečovaní základných 

sociálnych potrieb pre obyvateľstvo 

v postihnutých oblastiach. S výhľadom na obdo-

bie po prípadnom páde režimu budú takto budo-

vané sympatie zohrávať významnú úlohu pri po-

silňovaní ich politického vplyvu vo voľbách. Už 

dnes vidieť, že Moslimské bratstvo dokázalo až 

nečakane rýchlo využiť revolúciu na svoje politic-

ké oživenie a zohráva rozhodujúcu úlohu 

v hlavnom opozičnom zoskupení – Sýrskej opo-

zičnej koalícii (SOC), ktorú uznávajú viaceré štáty  

EÚ za jedinú legitímnu predstaviteľku sýrskeho 

ľudu. V situácii, keď Západ zúfalo hľadal aspoň 

minimálne zorganizovanú a reprezentatívnu al-

ternatívu voči režimu, dokázalo Bratstvo najmä 

vďaka svojmu početnému zastúpeniu v európ-

skom exile, presvedčiť o svojej dôveryhodnosti 

najprv v rámci Sýrskej národnej rady (SNC) 

a neskôr ako súčasť SOC.  

    Islamistické ozbrojené skupiny takisto predsta-

vujú najsilnejšiu zložku v rámci vojenskej opozície 

voči režimu a boli prvé, ktoré prešli od mierových 

protestov k ozbrojenému odboju. Tieto skupiny 

dokázali vďaka osobným kontaktom 

a ideologickej spriaznenosti rýchlo nadviazať 

vzťahy s donormi najmä v Turecku, Katare a 

Saudskej Arábii. Podpora z týchto krajín a ich pre-

pojenie na medzinárodné siete rôznych islam-
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ských fondov a nadácií umožnili týmto skupinám 

efektívne pôsobiť v ozbrojenom boji voči režimu a 

poskytovaní sociálnej a humanitárnej pomoci 

obyvateľstvu. Naopak, vplyv umierneného a seku-

lárneho spektra opozície sa od začiatku revolúcie 

postupne znižuje, najmä z dôvodu vysokej miery 

emigrácie a absencie vojenskej materiálnej pod-

pory zo zahraničia.  

    Aj preto sa mnohí čiastočne odôvodnene obá-

vajú, že prípad Iraku, ktorý aj desať rokov po páde 

režimu Saddáma Husajna trápi politická nestabili-

ta, intenzívne náboženské a etnické napätie, po-

kračujúce násilie a fragmentácia krajiny môže byť 

predobrazom sýrskej budúcnosti. Aj prípady iných 

krajín regiónu, v ktorých prebehla Arabská jar, 

poukazujú, že hlavným problémom transformač-

ného obdobia nie je samotné usporiadanie de-

mokratických volieb, ale skôr hľadanie spôsobov 

ako zabrániť polarizácii spoločností a vykoreneniť 

predstavy nových politických elít o takom uspo-

riadaní štátov, v ktorých „víťaz berie všetko“. Pre 

stabilitu štátov Arabskej jari bude kľúčové, aby 

víťazi volieb dokázali zabezpečiť opozícii a menši-

nám pocit aspoň minimálnej účasti na riadení 

štátu a kontrole vlády. Práve toto kritérium bude 

v Sýrii ťažké naplniť, keďže dôvera medzi alavitmi, 

kresťanmi, Kurdmi a sunitskou väčšinou v dôsled-

ku krvavého konfliktu takmer nejestvuje.  

    Možnosť rozdelenia krajiny predstavuje medzi 

jednotlivými sýrskymi stranami a aj pre medziná-

rodné spoločenstvo určité tabu. V Sýrii možno 

zhruba vymedziť oblasti, kde žijú prevažne suniti, 

alaviti, Kurdi alebo Drúzi. Avšak najmä veľké mes-

tá ako Damašk, Homs, Hamá sú nábožensky zmie-

šané, preto si možno reálne rozdelenie krajiny len 

ťažko predstaviť.  

    Pokiaľ však bude patová situácia v konflikte 

pretrvávať, možno očakávať, že sa režim bude 

snažiť upevniť kontrolu nad súvislým územím za-

hrňujúcim provincie Latakia, Tartus a podľa mož-

ností aj Damašk. Existuje reálna šanca, že režim 

nemusí byť v tejto vojne nutne porazený, ale mô-

že si aj do budúcnosti zachovať kontrolu aspoň 

nad časťou sýrskeho územia. Aj vďaka tomu si 

režim zachováva pomerne širokú podporu medzi 

niektorými skupinami obyvateľstva. Najmä obava, 

že po páde režimu dôjde k vytvoreniu islamistic-

kého zriadenia pod kontrolou väčšinových sunitov 

nedovoľuje väčšine kresťanov a Drúzov aktívnej-

šie podporovať revolúciu, preto uprednostňujú 

z ich pohľadu menšie zlo v podobe Bašára al As-

sada. Dôkazom stability režimu je aj pomerne 

malý počet dezercií jeho vyšších vojenských pred-

staviteľov. Nezanedbateľným faktorom je, že ala-

vitskou baštou je práve pobrežná oblasť Sýrie, 

v ktorej sa nachádza strategický záujem Ruska – 

námorná základňa v Tartuse, jediná funkčná ruská 

základňa mimo štátov bývalého ZSSR. Bez politic-

kej a vojenskej podpory Ruska by sýrsky režim 

nemohol prežiť. Je preto veľmi pravdepodobné, 

že Rusko zotrvá na podpore režimu Assada, ktorý 

má potenciál udržať si kontrolu nad Tartusom 

a sýrskym pobrežím.  

 

Obmedzené možnosti EÚ 

 

    V situácii, keď je vytvorenie akéhokoľvek jed-

notného medzinárodného tlaku na Bašára al As-

sada dlhodobo zablokované odmietavým posto-

jom Ruska a Číny, je EÚ nútená hľadať riešenie 

sýrskeho konfliktu samostatne, resp. v spolupráci 

s USA. Partnermi v tejto snahe sa javia byť tiež 

Turecko a Liga arabských štátov, avšak ich prístup 

do veľkej miery sleduje ich špecifické individuálne 

záujmy, ktoré sa nie vždy zhodujú s predstavami 

EÚ. Zdieľajú s EÚ potrebu získať relevantného 

a reprezentatívneho sýrskeho partnera, ktorého 

momentálne vidia v SOC. V otázke uznania SOC za 

jediného legitímneho predstaviteľa sýrskeho ľudu 

však ostáva EÚ rozdelená, keďže viaceré štáty 

zatiaľ SOC nedokázala presvedčiť, že dostatočne 

reprezentuje jednotlivé menšiny a názorové prú-
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dy v Sýrii. Taktiež jej je vyčítané slabé prepojenie 

a schopnosť kontrolovať opozičné skupiny pôso-

biace priamo v Sýrii. SOC sa dlhodobo nedarí dos-

tatočne naplniť tieto očakávania, avšak je nutné 

pripustiť, že jej v tom bránia objektívne dôvody. 

V oblastiach, z ktorých sa stiahla sýrska armáda je 

situácia mimoriadne neprehľadná. Bezpečnostné 

vákuum sa v mestách a dedinách snažia vyplniť 

lokálne civilné rady prostredníctvom domobrán, 

alebo dohodou so spriaznenými povstaleckými 

skupinami. Vo veľkej miere však na tzv. oslobo-

dených územiach vládne anarchia, čo zneužívajú 

autonómne ozbrojené skupiny na lúpenie 

a kriminálnu činnosť. 

    EÚ sa nachádza pod tlakom SOC, ktorá v záuj-

me zastavenia krviprelievania požaduje medziná-

rodnú vojenskú intervenciu v krajine, alebo aspoň 

vojenskú pomoc pre sýrsku opozíciu. Po dvoch 

rokoch snahy o dosiahnutie politického riešenia 

preto EÚ stojí pred voľbou medzi dvoma možnos-

ťami, pričom obe v sebe skrývajú obrovské riziká s 

dlhodobými negatívnymi dopadmi na celý región.  

    Pokiaľ EÚ zostane naďalej zdržanlivá voči vo-

jenskej podpore opozície, môže dôjsť buď 

k vojenskému potlačeniu povstania, alebo v prí-

pade pádu režimu k úplnej vojenskej dominancii 

lepšie vyzbrojených islamistických skupín na úkor 

umiernených. Z hľadiska preferencií EÚ, ktoré sú 

zamerané na stabilné a pokiaľ možno demokra-

tické postkonfliktné usporiadanie krajiny to pred-

stavuje vážny problém. Druhou možnosťou je 

aktívnejší prístup EÚ k vojenskej podpore opozí-

cie, pričom do úvahy prichádza uvoľnenie zbroj-

ného embarga, ktoré by umožnilo vyzbrojovanie 

sýrskej opozície. Lepšie vyzbrojenie opozície mô-

že viesť k prelomeniu patovej situácie a narušeniu 

vojenskej rovnováhy medzi režimom 

a opozičnými ozbrojenými skupinami.  Podľa nie-

ktorých zástancov tohto prístupu môže lepšie 

vyzbrojenie opozície prispieť aj k lepšej ochrane 

civilistov. Takýto postup v sebe prirodzene nesie 

riziko nekontrolovateľného šírenia poskytnutých 

zbraní do regiónu ostro s ním nesúhlasí napríklad 

Libanon, Izrael alebo splnomocnenec generálne-

ho tajomníka OSN pre Sýriu Lakhdar Brahimi.  

    Bohužiaľ, ani jeden z uvedených prístupov au-

tomaticky neposkytuje také riešenie, ktoré by 

umožnilo úplné zastavenie, alebo aspoň zmierne-

nie násilia. 

 

Autor je diplomat. Názory autora nemusia pred-

stavovať pozíciu MZV SR 
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Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) 
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