
A HÓNAP TÉMÁJA

A 2010 végén kezdõdõ észak-afrikai, kö-
zel-keleti politikai földindulás során a líbiai
válság kapcsán fordult elõ elõször, hogy a
NATO, illetve több tagállama katonailag
beavatkozott az eseményekbe. A lépés-
hez a nemzetközi jogi keretet az ENSZ BT
2011. március 17-én – Oroszország, Kína
és Németország tartózkodása mellett – el-
fogadott 1973. számú határozata szolgál-
tatta. A dokumentum az azonnali tûzszü-
net, az erõszakos cselekmények teljes kö-
rû beszüntetése, az 1970. számú BT-hatá-
rozat fegyverszállítási tilalmának érvénye-
sítése mellett a polgári lakosság védelmét
állította középpontba. Ennek biztosítására
a tagállamok a világszervezet fõtitkárának
elõzetes értesítése mellett felhatalmazást
kaptak arra, hogy saját kompetenciában,
regionális szervezõdések, megállapodá-
sok révén az összes szükséges intézke-
dést megtegyék. A határozat ugyanakkor
kizárta, hogy egy külföldi megszálló erõ az
ország területén bármilyen formában jelen
legyen. A testület döntését – amely a vég-
rehajtás idõtartamát nem jelölte meg, s for-
málisan elsõ ízben engedélyezte egy or-
szág légterében repüléstilalmi zóna kiala-
kítását – az érdekeltek eltérõ módon értel-

mezik. A határozat katonai kikényszeríté-
sében meghatározó szerepet játszó nyu-
gati államok – így Franciaország, Nagy-
Britannia, az Egyesült Államok és Olaszor-
szág – a dokumentum vonatkozó részeit
tágan értelmezik: a líbiai légierõ és légvé-
delmi rendszer kiiktatása mellett a stratégi-
ai elgondolás magában foglalja a tripoli
kormányzat haderejének légi csapásokkal,
a rejtett hadviselés, illetve esetleges korlá-
tozott szárazföldi mûveletek keretében tör-
ténõ felmorzsolását. A végsõ cél a 42 éve
hatalmon lévõ Moammer Kaddáfi kor-
mányzatának megbuktatása, s a jelenleg
Bengázi központú ellenzék hatalomra se-
gítése. 

Franciaország 
– „az elnökválasztásra készülõ”

A líbiai felkeléssel összefüggésben 2011.
február 28-án Franciaország az elsõk kö-
zött javasolta a nemzetközi közösség kato-
nai beavatkozását, s március 6-án ugyan-
csak Párizs ismerte el elsõként hivatalosan
is Líbia kormányának a líbiai felkelõk által
március 5-én Bengáziban megalakított Át-
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Alábbi elemzésünk, melynek szerzõi Türke András, Varga Gergely,
Gazdik Gyula, Tálas Péter, Csiki Tamás és Molnár Ferenc, a líbiai be-
avatkozás kulcsszereplõinek – Franciaországnak, Nagy-Britanniának,
az Egyesült Államoknak, az Arab Ligának, az Iszlám Konferencia Szer-
vezetének, az Öböl menti Együttmûködési Tanácsnak, Oroszország-
nak, Kínának, Németországnak, Törökországnak és a NATO-nak – az
álláspontját foglalja össze. 

A líbiai beavatkozás motivációi 
és nemzetközi megítélése
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meneti Nemzeti Tanácsot. Bár aligha vitat-
ható, hogy az európai hatalmak közül Fran-
ciaország rendelkezik az egyik legkiterjed-
tebb kapcsolatokkal Észak-Afrikában, és
alighanem a legnagyobb tapasztalattal is a
Maghreb-térség társadalmi folyamatait ille-
tõen, a francia külpolitikának a líbiai ese-
ményekkel kapcsolatos aktivitását még-
sem ezek befolyásolták elsõsorban.

Az aktivitás legfõbb mozgatórugója
ugyanis fõként az, hogy a Sarkozy-féle új
francia külpolitika (az atlantista fordulat), to-
vábbá ennek legfõbb törekvései 2010 õszé-
re, 2011 elejére lényegében zátonyra futot-
tak. A francia elnök fõbb lépései (így a fran-
cia reintegrálódás a NATO katonai szerve-
zetébe, az Unió a Mediterráneumért (UM)
megalakítása, az Egyesült Államokkal való
stratégiai partnerségre alapozott politika, il-
letve az afganisztáni részvétel aktivizálása)
nem hozták meg a kívánt külpolitikai áttö-
rést, sõt az elnöki politika által legyengített
Quai d’Orsay számos helyzetet csak igen
nehezen volt képes kezelni. Mindezek kö-
vetkeztében az egykori francia diplomaták,
külpolitikai szakértõk részérõl folyamatosan
erõsödött a tiltakozás „Franciaországnak a
nemzetközi színtéren érezhetõ meggyengü-
lése” miatt. Nicolas Sarkozy elnök népsze-
rûsége pedig az V. köztársaság idejében
még nem tapasztalt mélységekbe – körül-
belül 30 százalékra – zuhant.

Mivel a 2008 tavaszán kalózok által elra-
bolt Le Ponant jacht sebészi pontossággal
végrehajtott francia visszaszerzése akkori-
ban jelentõsen növelte a francia elnök nép-
szerûségi indexét, és komoly nemzetközi
elismerést is hozott a számára, Líbia kap-
csán Nicolas Sarkozynek égetõen szüksé-
ge volt egy hasonlóan látványos külpolitikai
akcióra, amelytõl a 2012-es elnökválasztás
felé közeledve korábbi népszerûsége hely-
reállítását remélheti. Annál is inkább szük-
sége volt, mivel a francia külpolitika presz-

tízse – épp a Sarkozy számára oly fontos
UM kapcsán – 2010 második felében és
2011 elején tovább amortizálódott. A Gázai
övezetbe tartó segélyhajók 2010. május
31-i izraeli megtámadásával (török–izraeli
feszültség), illetve az UM jordániai fõtitkárá-
nak az arab–izraeli szembenállás kiélezõ-
dése miatti 2011. januári lemondásával a
francia–török bizalmatlanság okán amúgy
nehezen mûködõ UM francia mintájú me-
chanizmusa lényegében megbukott. Feb-
ruárban lemondásra kényszerült Michéle
Alliot-Marie francia külügyminiszter, mivel
szilveszterkor a már bukófélben lévõ tuné-
ziai rezsim egyik befolyásos üzletemberé-
nél töltötte szabadságát, s igen komoly kri-
tikák érték Francois Fillon miniszterelnököt
is, mivel szilveszteri egyiptomi pihenése
idején igénybe vette Hoszni Mubárak elnök
egyik különgépét. Felettébb kellemetlenül
érintette Párizst és személyesen az elnököt
az is, hogy a Wikileaks által nyilvánosságra
hozott amerikai nagyköveti jelentések sze-
rint a francia diplomaták egyáltalán nem
tartották diktatúrának a januárban elûzött
tunéziai elnök, Zín el-Ábidín Ben Ali rend-
szerét, sõt a térség legstabilabb országá-
nak tekintették az észak-afrikai országot,
és a Tunéziába utazó francia politikusokat
az emberi jogok helyett inkább a kereske-
delmi érdekeltségeik foglalkoztatták. A tit-
kos iratok szerint Sarkozy még a Ben Alival
folytatott privát beszélgetései alatt sem fe-
jezte ki aggodalmát az ország emberi jogi
helyzete miatt, s nem akart találkozni a civil
társadalom képviselõivel sem… Röviden
szólva: az év eleji észak-afrikai forradalmi
mozgalmak idején a francia diplomácia to-
vább kompromittálódott a térségben.

Bár Franciaország az 1980-as években
a „baráti Csád“ megsegítése miatt állandó
összetûzésbe került Líbiával, az utóbbi év-
tizedben folyamatosan javultak a fran-
cia–líbiai kapcsolatok, melynek csúcs-
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pontját Moammer Kaddáfi 2007-es párizsi
látogatása jelentette. Bernard Kouchner
külügyminiszter rosszallása és Rama Yade
emberi jogi államtitkár nyílt tiltakozása elle-
nére Sarkozy elnök tízmilliárd eurós szer-
zõdéscsomagot (14 Rafale, 50 harckocsi,
35 Eurocopter, 21 Airbus, repülõtér-építés,
vízmûvek, nukleáris reaktorok, sótalanítók,
elektromos mûvek) kötött a líbiai vezetõvel.
(Mivel a Rafale-ok nem túlságosan kelen-
dõk, az üzlet különösen fontosnak tûnt.)
Ekkor született megegyezés arról is, hogy
az 1970-es években Líbiának eladott 32
F1 Mirage-ból megmaradt 12 gépet a
Dassault gyár 100 millió euró értékben mû-
ködõképessé teszi (de nem modernizálja).
Az ENSZ BT 1973. számú határozata vég-
rehajtásának megkezdéséig négy gépet
újítottak fel, ebbõl kettõ maradt Tripoliban,
kettõ pedig Máltára dezertált. A Tripoliban
maradt két gépet rakétavetõkkel szerelték
fel, de kérdés, hogy a harminc éve nem el-
lenõrzött rendszerek mûködõképesek-e.

Fontos körülmény, hogy Franciaország –
Olaszország után – Líbia második legna-
gyobb olajimportõre a napi 1,5 millió hor-
dós líbiai olajexport 15 százalékának felvá-
sárlásával. A francia Total cég, amely Líbi-
ában hat helyen is érdekelt az olaj- és gáz-
kitermelésben (két helyen vezetõ technikai
operátorként, négy helyen partnerként),
2009 februárjában írt alá egyetértési nyilat-
kozatot a NOC líbiai nemzeti olajvállalattal
a Szirt-medencében és a Szabráta-
medencében történõ olajkitermelésrõl.
2010. október 24-én pedig Tripoli és Párizs
szándéknyilatkozatot írt alá a két ország
gazdasági kapcsolatainak fejlesztésérõl,
amely sok egyéb mellett magában foglalta
egy líbiai atomerõmû felépítését is. 

A líbiai beavatkozás francia ötlete és Pá-
rizs fokozódó aktivitása tehát ilyen elõzmé-
nyekre épült. Érdemes megjegyezni, hogy
beiktatásának elsõ napjaiban Alain Juppé,

a 2011. február 27-én kinevezett új külügy-
miniszter még homlokegyenest ellenkezõ
álláspontot képviselt, majd beállt az elnöki
beavatkozási tervek mögé – vagyis a fran-
cia diplomácia még ekkor is meglehetõsen
kaotikusan mûködött. A francia lépést – el-
térõen a 2003-as iraki beavatkozás kap-
csán követett politikával – elõzetesen épp-
úgy nem egyeztették a német partnerrel,
mint a 2008. évi grúz–orosz konfliktus ke-
zelése esetében.

Bár a Líbia elleni koalíció létrehozása ér-
dekében megszervezett párizsi konferenci-
át a francia diplomácia sikereként könyveli
el a világ, fontos momentum, hogy Marok-
kón kívül azon egyetlen meghívott afrikai ál-
lam sem képviseltette magát. Fontos látni
azt is, hogy a beavatkozásra a politikai fel-
hatalmazást az Európai Unió nem, csupán
az ENSZ adta meg. Az ugyanakkor min-
denesetre tény, hogy még a francia ellen-
zék is üdvözölte Sarkozy említett lépéseit.

A francia elnök legfontosabb Maghreb-
tanácsadója továbbra is ugyanaz a Henri
Guaino, akihez a bukott UM ötlete köthetõ,
így nem meglepõ, hogy Párizs elsõként is-
merte el a lázadók tanácsát Líbia legitim
kormányának, s képviselõiknek (például
az Európai Parlamentbe) történõ szállítá-
sáról is a francia légierõ és flotta gondos-
kodik. Az elismerés pillanatától tudni lehe-
tett, hogy Franciaország vagy jelentõs
presztízsveszteséget fog elszenvedni, ha
nem avatkozik be, és Kaddáfi erõi kere-
kednek felül (a szövetséges beavatkozás
elõtt közvetlenül ez a helyzet jött létre),
vagy maga is katonai beavatkozásra kény-
szerül (s ez magyarázza a brit–francia ka-
tonai sietséget a BT határozatát követõen).

A francia l’Harmattan-mûvelet az
USAFRICOM (United States Africa
Command) által tervezett Odyssey Dawn-
mûvelet része (irányítója az USS Mount
Whitney fedélzetérõl Samuel J. Locklear

67



NEMZET ÉS BIZTONSÁG  2011. ÁPRILIS

admirális), s a 2010. november 2-án a bri-
tekkel kötött védelmi együttmûködés kere-
tében zajlik. Egyébként 2011. március
21–25. között a brit–francia együttmûkö-
dés jegyében került volna sor a Southern
Mistral hadgyakorlatra, melynek egy része
így lényegében élesben zajlik Líbia felett,
hiszen az erre a gyakorlatra készülõ gépe-
ket irányították a térségbe. (A brit beavat-
kozás Operation Ellamy kódnéven folyik.)

Az 1793. számú ENSZ-határozat jegyé-
ben március 19-én megindult mûveletek
elsõ hullámában a franciák húsz repülõt
vetettek be: nyolc Rafale-t (B/C és M), két
Mirage 2000-5-öt, két Mirage 2000-D-t, hat
C–135-ös légi utántöltõ gépet és egy E3F
Awacsot. Két légvédelmi fregatt támogatta
õket, a Jean Bart (Cassard francia hajó-
osztály) és a Forbin (Horizon francia–olasz
hajóosztály, amely még nem volt éles be-
vetésen). A franciák élesben szintén most
vetették be elõször a lopakodó SCALP EG
rakétát (brit megfelelõje a Storm Shadow,
ezeket Tornado GR4-ekrõl használták a
britek is), melyet 2005-ben rendszeresítet-
tek. Március 24-én Misztráta mellett egy
Rafale (AASM föld-levegõ rakétával) lelõtt
egy Soko G–2 Galeb gépet, melyet a líbiai
légierõ még Horvátországtól vásárolt.

Érdemes megjegyezni, hogy „a lázadó
civilek megvédésének kényszere miatt” Lí-
biában beavatkozó Franciaország Elefánt-
csontparton is fontosnak tartotta a beavat-
kozást pártfogoltja, az új elnök, Quattara
védelmében, Bahreinben viszont „diszkré-
ten” a monarchia megmaradásáért tevé-
kenykedik. Franciaország számára a leg-
optimálisabb megoldás Kaddáfi teljes bu-
kása lenne, hogy az új rezsim a kõolajjöve-
delmekbõl pótolja majd a korábbi rendelé-
si tételeket. Francia elemzõk ugyanakkor
az ország kettéosztását sem tartják kizárt-
nak. Fontos jelezni azt is, hogy a francia
diplomáciai lépések sikere (például a

gyors ENSZ-döntés) annak köszönhetõ,
hogy az Egyesült Államok a háttérbõl
egyetértõen támogatja a francia lépéseket
Líbia kapcsán.

Nagy-Britannia 
– „a stabil szövetséges”

Nagy-Britannia Franciaországgal egyetem-
ben az elsõk között szorgalmazta a líbiai
légtértilalmi zóna felállítását. David
Cameron brit miniszterelnök 2011. február
28-án – Sarkozy francia elnökkel egyidejû-
leg – tett erre javaslatot. A nyugati államok
közül talán csak az Egyesült Államoknak
volt annyi múltbeli tehertétele a Kaddáfi-
rezsimet illetõen, mint Nagy-Britanniának,
amelynek kapcsolatait hosszú éveken ke-
resztül elsõsorban az emlékezetes 1987.
évi Lockerbie feletti terrorista merénylet ha-
tározta meg. Miután 2003 után Kaddáfi fel-
hagyott tömegpusztító fegyverek elõállítá-
sára irányuló programjával, és óvatos nyi-
tást kezdeményezett az Európai Unió és az
Egyesült Államok felé, a brit–líbiai kapcso-
latok is enyhülni kezdtek. A lockerbie-i me-
rénylõ 2009. évi visszaengedése Líbiába
és a brit olajipari vállalatokkal kötött kon-
cessziók jelezték az áttörést Tripoli és Lon-
don között. A Kaddáfi erõszakos fellépését
követõ nyugati tiltakozás nyomán a líbiai
brit érdekeltségek is veszélybe kerültek.
A Líbia elleni katonai akcióban való brit
részvételben a regionális politikai érdekek
(az arab demokratizálás elõsegítése), hu-
manitárius megfontolások (a civilek védel-
me), hatalmi szempontok (a katonai erõ és
befolyás demonstrálása a térségben), va-
lamint a hosszú távú gazdasági érdekek
egyaránt szerepet játszhattak.

David Cameron számára azonban rend-
kívül fontos volt, hogy ne kerüljön hasonló
megítélés alá, mint Tony Blair egykori mi-
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niszterelnök a 2003-as iraki intervenció
kapcsán. Ezért hangsúlyozta a világos
ENSZ-felhatalmazás szükségességét a
beavatkozáshoz, ezért folytatott a francia
kormánnyal együtt élénk diplomáciai
egyeztetéseket az ENSZ BT szavazását
megelõzõ héten az arab államokkal a lég-
tértilalmi zóna támogatásáról. A brit mi-
niszterelnök – alkalmazkodva a nemzetkö-
zi elvárásokhoz és a katonai realitásokhoz
– az akció kapcsán a kezdetektõl kizárta a
szárazföldi beavatkozás lehetõségét. Bel-
politikai szempontból is biztosítani akarta
magát azzal, hogy megszerezte a Mun-
káspárt vezetésének támogatását a kato-
nai akcióhoz. Jóllehet a brit és a francia
erõk hivatalosan az ENSZ-mandátum által
felhatalmazott katonai mûveletekre szorít-
koznak (légtérzár és civilek védelme), a
brit és a francia politikai vezetés egyértel-
mûen Kaddáfi megbuktatásában érdekelt,
ennélfogva a világszervezet mandátumát
is a lehetõ legszélesebben értelmezik. Ez-
zel magyarázható, hogy bár a mandátum
kizárja szárazföldi megszálló erõk Líbiába
telepítését, a gyors, idõben korlátozott, ki-
netikus szárazföldi mûveleteket a brit ve-
zetés olyannyira elfogadhatónak tartja,
hogy meg nem erõsített hírek szerint brit
különleges egységek az akció kezdetétõl
tevékenykednek Líbiában. Franciaország-
gal ellentétben azonban Nagy-Britannia –
a történelmi hagyományoknak megfelelõ-
en – a kezdetektõl támogatta a NATO sze-
repvállalását a katonai akcióban. 

Az Operation Ellamy néven futó brit kato-
nai hadmûvelet keretében elsõ hullámban
egy tengeralattjáróról Tomahawk cirkálóra-
kétákat vetettek be. Ezt követõen a
marhami (Norfolk) bázisról felemelkedett
Tornadók támadtak Storm Shadow raké-
tákkal. A támadáshoz a Royal Air Force
E3D Sentry-ei, Tristarjai és VC-10-ei nyúj-
tottak támogatást. Utolsóként az Euro-

fighter Typhoon vadászgépek kerültek be-
vetésre a légtérellenõrzés kivitelezésére.
Ezek jelenleg a dél-olaszországi Gioia del
Colle bázist használják. Mindemellett a ka-
tonai akcióban való részvétel idõbeli kiter-
jedésének nem elhanyagolható tényezõje
a brit államháztartást sújtó erõs megszorí-
tások, köztük a védelmi költségvetés utób-
bi két évben megkezdett drasztikus csök-
kenése.

Egyesült Államok 
– „az óvatos”

Az arab országokban 2011 elején megin-
dult forradalmi hullám felkészületlenül érte
az Egyesült Államok kormányát. Barack
Obama adminisztrációjának meglepettsé-
gét és tanácstalanságát egyértelmûen mu-
tatták a kezdeti óvatos nyilatkozatok, majd
az azoktól való fokozatos eltávolodás.
A kormányzat mozgásterét azonban még-
sem az események váratlansága szabja
szûkre elsõsorban, hanem hosszú évek
közel-keleti politikájának nehéz öröksége.
Noha kairói beszédben Obama elnök új
kezdetet ígért, a „terrorizmus elleni hábo-
rú” és az iraki intervenció következményei,
valamint az izraeli–palesztin rendezési kí-
sérletben tapasztalt újabb kudarc tovább-
ra is meghatározó az Egyesült Államok tér-
ségbeli megítélése szempontjából.
Az Amerikáról kialakult általános kedvezõt-
len kép mellett ellentmondásosak Wa-
shington térségbeli stratégiai pozícióit is.
Amint arra Robert Malley és Peter Harling
is rámutatott, az amerikai külpolitika évek-
kel, ha nem évtizedekkel el van maradva a
Közel-Kelet valóságától: olyan régi sémák
alapján alakítja térségbeli politikáját, me-
lyek nem felelnek meg napjaink politikai re-
alitásainak. Ilyen kiindulópontokkal az
amerikai adminisztráció számára rendkívül
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nehéz megtalálni a helyes irányt a szerte-
ágazó politikai szempontok és érdekek kö-
zött. A líbiai katonai fellépést megelõzõ
éles belsõ viták hûen tükrözték azt a ké-
nyes helyzetet, amelyben Obama elnök-
nek végül több, ám minden esetben koc-
kázatokat magába foglaló lehetõség közül
kellett választania. 

A Fehér Házban 2011. március 15-én
született meg a végsõ döntés arról, hogy
az Egyesült Államok katonai beavatkozás-
ra felhatalmazó határozat meghozatalát
fogja szorgalmazni az ENSZ Biztonsági Ta-
nácsában, és részt fog venni a katonai mû-
veletekben. Az adminisztráción belül a ka-
tonai fellépést szorgalmazók között volt
Hillary Clinton külügyminiszter, Susan Rice
ENSZ-nagykövet, valamint Gale Smith,
Mike McFaul és Samantha Power, a Nem-
zetbiztonsági Tanács vezetõ tisztviselõi.
A kongresszus részérõl vezetõ demokrata
politikusok (Nancy Pelosi képviselõházi
demokrata vezetõ, John Kerry szenátor, a
Külügyi Bizottság elnöke, Carl Levin sze-
nátor, a Fegyveres Erõk Bizottságának el-
nöke, Jack Reed szenátor, az elõbbi testü-
let tagja és mások) szintén támogatták a
katonai akciót, sõt a republikánusok részé-
rõl John Boehner képviselõházi vezér is ki-
állt a beavatkozás mellett, de kiemelte,
hogy az adminisztrációnak világossá kell
tenni az amerikai beavatkozás mértékét,
terveit, céljait. Ugyanakkor mind a demok-
rata, mind a republikánus politikusok azt
hangsúlyozták, hogy az amerikai szerep-
vállalás rövid és korlátozott lesz. Ráadásul
Obama elnök kongresszusi felhatalmazás
nélkül bocsátkozott háborúba, bár hozzá
kell tenni, a második világháború utáni idõ-
szakban már ez a bevett gyakorlat, s az al-
kotmány szerint a felhatalmazást csak 60
nap után kell kérnie az elnöknek. A tör-
vényhozás politikai támogatása tehát egy-
elõre biztosítottnak látszik, de egy esetle-

ges elhúzódó konfliktus vagy egy nagyobb
amerikai szerepvállalás (például szárazföl-
di csapatok bevetése) esetén ez gyorsan
megváltozhat. 

A beavatkozás mellett kiállók legfõbb ér-
ve az volt, hogy ez egy rendkívüli alkalom
arra, hogy Washington „újrafogalmazza a
térségbeli érdekeit és értékeit”. Vagyis a
kezdeti óvatos, kivárásra játszó politika
után egyértelmû jelzést küldhet az önkény-
uralmak ellen fellépõ arab tömegeknek az
egész Közel-Keleten, hogy az USA tettek-
ben is támogatja legitim politikai céljaikat.
A döntést természetesen nagymértékben
befolyásolták a nemzetközi és a líbiai ese-
mények is. Franciaország és Nagy-Britan-
nia erõteljesen szorgalmazta Washington-
ban a katonai fellépést, az Arab Liga is tá-
mogatta a repüléstilalmi övezet felállítását,
Líbiában pedig a helyzet valóban tömeges
emberiesség elleni jogsértések eshetõsé-
gét vetítette elõre Kaddáfi fenyegetõ nyilat-
kozataival. Barack Obama úgy értékelte,
hogy az USA tekintélye és jövõbeni moz-
gástere az arab világban tovább romlana,
ha hagyná a líbiai ellenállást leverni. Az
amerikai elnök nem hagyhatta figyelmen
kívül az Egyesült Államoknak azt a nagy-
hatalmi érdekét sem, hogy Washington
számára sokkal kedvezõbb, ha Észak-Afri-
kában Európa befolyása érvényesül, s
nem a kínai, aminek az amerikai elemzõk
szerint Kaddáfi hatalmon maradása ese-
tén megnõtt volna az esélye.

A másik oldalon a beavatkozást ellenzõk
között volt Robert Gates védelmi miniszter
és a hadsereg vezetése, illetve Tom Donilon
nemzetbiztonsági fõtanácsadó és Denis
McDonough fõtanácsadó-helyettes. A be-
avatkozással szemben számos érv volt fel-
hozható. Ezek közül a legfontosabbak: az
akciónak nincs világos katonai és politikai
célja; a légtérzár, illetve a légi mûveletek
önmagukban kevésnek bizonyulhatnak
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Kaddáfi megállításához, különösen pedig a
rezsimváltáshoz; a katonai beavatkozás
idõbeli kiterjedése bizonytalan; az amerikai
haderõ – amely amúgy is rendkívül leterhelt
Afganisztánban és Irakban – újabb vezetõ
szerepet lesz kénytelen vállalni a beavatko-
zás során. A kritikusok felhívták a figyelmet
arra is, hogy a konfliktus kimenetele rendkí-
vül bizonytalan, jószerivel azt sem lehet iga-
zán tudni, hogy a szövetségesek kiket is tá-
mogatnak. További rendkívül nehéz felada-
tot jelent, hogy a katonai fellépésnek egyfe-
lõl hatékonynak kell lennie, másfelõl el kell
kerülni még a látszatát is annak, hogy ismét
Washington vezényel le rezsimváltást egy
arab országban. Végezetül az ellenzõk
megjegyezhették azt is, hogy nem fûzõdik
olyan jelentõs amerikai nemzetbiztonsági
érdek a térséghez (például stratégiai tá-
maszpont, jelentõs olajimport), ami az ame-
rikai beavatkozást indokolná.

A katonai akcióban az Egyesült Államok
egyedi képességeit különösen a kezdeti
idõszakban nehezen lehetett volna nélkü-
lözni. Az Operation Odessey Dawn néven
futó hadmûveletek az AFRICOM irányítása
alatt zajlanak, az USA Földközi-tengeren
állomásozó 6. flottája, az Európában állo-
másozó amerikai légierõ, valamint B–2-es
bombázók vettek/vesznek benne részt. El-
sõ szakaszában B–2-es bombázók, JDAM
siklóbombák, valamint az USS Floridáról
(SSGN 728A) és az USS Stoutról (DDG 55)
indított Tomahawk cirkálórakéták játszották
a fõszerepet. Ezt követõen európai tá-
maszpontokról (Aviano, Lakenheath) indu-
ló F–15-ös és F–16-os vadászgépek, vala-
mint a 26. Tengerészgyalogos Expedíciós
Egységhez tartozó, USS Kearsarge-ról in-
duló AV–8B Harrier vadászgépek hajtották
végre a légtér-ellenõrzési és támadó had-
mûveleteket. Ezek mellett a földi célpontok
ellen A–10-es Thunderbolt és AC–130-as
bombázókat is bevetettek. Egy esetleges

szárazföldi hadmûveletben az USS
Kearsarge-on kívül az USS Ponce Austin
partra szállító hajó játszhat szerepet.
A tengeri blokád ellenõrzésében amerikai
részrõl USS Stout és az USS Barry Arleigh
Burke osztályú irányított rakétákkal felsze-
relt rombolók, valamint két nukleáris meg-
hajtású tengeralattjáró (USS Providence,
USS Florida) játszanak fontos szerepet.
A líbiai légtér folyamatos megfigyelését a
NATO kötelékében szolgáló, de amerikai
tulajdonú AWACS felderítõgépek biztosí-
tották. Az amerikai részvétel nélkülözhetet-
lenségét az alábbi számok is alátámaszt-
ják: a légi mûveletek teljes száma március
25–28. között 1602 volt, ebbõl 983 ameri-
kai; a célpontok elleni támadások száma
735, ebbõl 370 amerikai, a mûveletekben
részt vevõ szövetséges 24 hadihajóból 12
amerikai. 

A fentiek mellett a Fehér Háznak a tá-
gabb – korántsem egyszerû – regionális
kontextust is figyelembe kellett vennie.
Nem véletlen, hogy az amerikai adminiszt-
ráció illetékesei a BT-határozat kapcsán
nem gyõzik hangsúlyozni, hogy Líbia
egyedi, speciális eset. A Washingtonnal
szemben ellenséges olyan államok eseté-
ben, mint Irán vagy Szíria, viszonylag egy-
szerûbb az amerikai kormány helyzete, hi-
szen nyíltabban ösztönözheti a demokrati-
kus átalakulást. A térségbeli szövetsége-
sek esetében azonban megtörni látszik ez
az amerikai határozottság. A bahreini vagy
a jemeni tüntetõk ellen fellépõ kormányza-
tot ugyanis csak diplomáciai figyelmezeté-
sek érték az Egyesült Államok részérõl,
mint ahogy egyszerû dorgálásra futotta
Jordánia esetében is. Az ugyanis az
Obama-adminisztráció számára is világos,
hogy amennyiben a belpolitikai konfliktu-
sok eszkalálódnak ezekben a szövetséges
országokban, például Szaúd-Arábiát is el-
éri az elégedetlenségi hullám, az Washing-
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tont rendkívül nehéz helyzetbe hozhatja.
Egyiptom esetében ott volt a hadsereg,
amely fontos szerepet játszott Hoszni
Mubárak megbuktatásában, s amelyen ke-
resztül az Egyesült Államok a háttérben je-
lentõs befolyással tudott és tud lenni az
események alakulására. Az arab félsziget
államaiban ugyanakkor jóval több belpoli-
tikai bizonytalansággal kell szembenéznie,
és stratégiai jelentõségû regionális hatalmi
szempontokat is mérlegelnie kell (például
az olajellátás zavartalanságát, Izrael biz-
tonsági érdekeit, Irán feltartóztatását), ha
az arab forradalmi indulat nem csillapodik.

Az Arab Liga, az Iszlám 
Konferencia Szervezete és 
az Öböl menti Együttmûködési
Tanács – „a tanácstalanok”

A nyugati állásponttal szemben a 22 államot
tömörítõ Arab Liga a BT határozatát szûkeb-
ben értelmezi: a civil lakosság védelme ér-
dekében támogatja a repüléstilalmi zóna ki-
alakítását, a tûzszünetet, ennek hatékony el-
lenõrzését, a válság tárgyalásos rendezé-
sét. A két megközelítésben jelentkezõ kü-
lönbségek elsõ látásra ellentmondásosnak
tûnnek annak tükrében, hogy a líbiai vezetõ
a diplomáciában szokatlan megnyilvánulá-
sai, a terrorizmushoz való kapcsolódásai mi-
att, eddigi regnálása alatt többnyire nem él-
vezett túl nagy népszerûséget az arab poli-
tikai vezetõk körében. Ezzel szemben a ko-
rábbi feszültséggel terhes idõszakok után
az elmúlt években Kaddáfi imázsa nagyban
növekedett a BT-határozat „tágabb interpre-
tációját” jelenleg markánsan támogató nyu-
gat-európai államokban. Ezt elsõsorban
gazdasági-kereskedelempolitikai érdekek
motiválták. Ebbõl kiindulva Franciaország
és Olaszország például erõteljesen lobbizott
a Líbiával szembeni ENSZ-bojkott felfüg-

gesztése, majd teljes feloldása érdekében.
A világszervezet 2003-ban döntött errõl,
Tripoli még ugyanebben az évben bejelen-
tette, hogy lemond a tömegpusztító fegyve-
rek kifejlesztését célzó programjairól, ami
megnyitotta az utat az egyoldalú amerikai
szankciók feloldásához. Az EU-államok
2004–2011 között 1,6 milliárd dollár érték-
ben adtak el fegyvert az észak-afrikai or-
szágnak, s 2010-ben a párizsi és római kor-
mánnyal újabb nagy volumenû egyezmé-
nyek elõkészítése vette kezdetét. Az itteni
olajiparba jelentõs beruházások történtek,
az exportált líbiai olaj 85 százaléka Európá-
ba kerül. (A legnagyobb vásárlók Olaszor-
szág, Franciaország és Spanyolország; a lí-
biai import ezen országok szükségletének
26, 16, illetve 13 százalékát fedezi.) 

Az észak-afrikai politikai árhullám Líbiát a
Mubárak egyiptomi elnök bukását követõ
napokban érte el, a komolyabb rendszerel-
lenes fellépésekre 2011. február 18-tól
kezdve került sor. (A megmozdulások már
Ben Ali tunéziai elnök január 14-i elmozdí-
tásának – melynek legalitását Kaddáfi nem
ismerte el – elõestéjén megkezdõdtek. A ki-
terjedt korrupció, a lakáskérdés megoldat-
lansága miatt több városra kiterjedõ tiltako-
zásokon ekkor néhány nap után sikerült úr-
rá lenni.) A keleti régió után a fõvárosra is
kiterjedõ tüntetések megfékezésére kiadott
tûzparancs, s a tüntetõk ellen a légierõ feb-
ruár 21-én történõ bevetése hatalmas nem-
zetközi felháborodást keltett. Tiltakozásul
több miniszter, számos diplomata és kato-
natiszt az ellenzékhez csatlakozott. A tör-
téntek hatására az Arab Liga február 22-én
felfüggesztette Líbia részvételi jogát a ta-
nácskozásokon, s kilátásba helyezte tag-
ságának felfüggesztését, amennyiben a
kormányzat továbbra sem hajlandó a nép
számára a stabilitást és biztonságot garan-
tálni. Ugyanezen a napon az Iszlám Konfe-
rencia Szervezete (OIC) és az Öböl menti
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Együttmûködési Tanács (GCC) is élesen el-
ítélte a történteket. Az 57 tagállamot tömö-
rítõ OIC fõtitkára úgy fogalmazott, hogy a lí-
biai hatóságok fellépése nem pusztán az
alapvetõ emberi jogokkal, hanem az iszlám
értékekkel is ellentétes. A hat államot ma-
gában foglaló GCC fõtitkára a tripoli kor-
mány fellépését népirtásnak minõsítette, s
felszólította az arab és iszlám államokat, a
nemzetközi közösséget, hogy támogassák
a líbiai nép törekvéseit. A Liga és az OIC ál-
lásfoglalását az ENSZ Emberi Jogi Taná-
csának (EJT) február 25-én Genfben tartott
ülésén üdvözölték. Az EU kezdeményezé-
sére összehívott tanácskozáson az atroci-
tások miatt az ENSZ Közgyûlésének Líbia
EJT-tagságának a felfüggesztését javasol-
ták. A legfelsõbb ENSZ-fórum az indítványt
március 1-jén hagyta jóvá. 

Kaddáfi lépéseinek elítélése nem jelen-
tette azt, hogy arab/iszlám országok ré-
szérõl egy Líbia elleni katonai intervenciót
is támogattak volna. A fegyveres összetû-
zések eszkalálódása ellenére az OIC fõtit-
kára március 1-jén, az EJT ülésén a konf-
liktus békés rendezése mellett foglalt ál-
lást, s óva intett bárminemû katonai inter-
venciótól. Egy nappal késõbb kiadott nyi-
latkozatában a katonai beavatkozást az
Arab Liga is elutasította, egyúttal Líbia tes-
tületi tagságát is felfüggesztette. Az állás-
foglalások azonban néhány nappal ké-
sõbb módosultak. Az ok az volt, hogy
Kaddáfi erõi ellentámadásba lendültek, s
Nagy-Britannia és Franciaország a BT elé
kívánta vinni a civil lakosság védelmével
kapcsolatos határozati javaslatot. A sort a
GCC-országok nyitották meg: a március 7-
én Abu-Dzabiban közzétett nyilatkozatuk-
ban felszólították az ENSZ BT tagjait, hogy
a repüléstilalmi zóna kialakítását is beleért-
ve tegyenek meg mindent a polgári lakos-
ság védelmére. Élesen elítélték a líbiai re-
zsimet amiatt, hogy nehézfegyverekkel,

külföldi zsoldosokkal támadja a polgári la-
kosságot, s megakadályozza a humanitári-
us segély eljuttatását a rászorulóknak.
A többnapos ülésszak lezárulásával már-
cius 10-én a katari miniszterelnök úgy nyi-
latkozott, hogy a líbiai rezsim mindinkább
elveszti a legitimitását. Egyúttal utalt annak
szükségességére, hogy minél elõbb ve-
gyék fel a kapcsolatot a felkelõk irányító
testületével, az Ideiglenes Nemzeti Ta-
náccsal. A szervezet fõtitkára Kaddáfi
négy évtizedes országlását rémálomnak
nevezte. Az OIC elnöke március 8-án úgy
nyilatkozott, hogy a tömörülés támogatja
Líbia légterében a repüléstilalmi övezet ki-
alakítását, de ellene van mindenféle szá-
razföldi katonai akciónak. Az Arab Liga
külügyminisztereinek március 12-én tartott
kairói ülésszaka felkérte a világszervezetet
a líbiai légierõ távoltartását szolgáló légtér-
tilalmi zóna, illetve a légitámadások veszé-
lyétõl mentes övezetek kialakítására. Úgy
vélték, hogy a tripoli kormány elvesztette a
legitimációját. Az Arab Liga is hangsúlyoz-
ta a líbiai ellenzékkel való együttmûködés
fontosságát. A csoportosulás álláspontjá-
ról – amely katonai szempontból több kér-
dõjelet támasztott – Amr Músza fõtitkár úgy
nyilatkozott, hogy a repüléstilalmi övezet
létrehozásának célja a helyi polgári lakos-
ság és az itt lévõ külföldiek védelme, de ez
semmiképp sem járhat együtt egy katonai
intervencióval. Az arab/iszlám országokat
képviselõ tömörülések véleménye fontos
szerepet játszott abban, hogy az ENSZ BT
elfogadta az 1973. számú határozatot.
Amr Músza az ENSZ fõtitkárával együtt je-
len volt március 19-én, a tripoli kormány el-
len indított katonai akció megindítása elõtt
néhány órával tartott párizsi csúcstalálko-
zón. A tanácskozáson a térségbõl úgy-
szintén részt vett a katari uralkodó, és Jor-
dánia, Marokkó, Irak, valamint az Egyesült
Arab Emírségek külügyminisztere.
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A párizsi találkozó napján az OIC Végre-
hajtó Bizottsága rendkívüli ülést tartott a lí-
biai helyzetrõl, melynek kimenetele elég
markánsan érzékeltette az 1973. számú
határozat értelmezésében meglévõ kü-
lönbségeket. A kiadott közlemény a tripoli
kormányzat atrocitásainak ismételt elítélé-
se mellett hangsúlyozta az ország területi
integritása megõrzésének fontosságát, s
óva intett a katonai intervenciótól. Üdvözöl-
te, hogy az ENSZ-határozat légtérhaszná-
lati tilalmat akar érvényesíteni, s kizárja a
külföldi megszállás lehetõségét. A doku-
mentum hangsúlyozta annak szükséges-
ségét, hogy amint a feltételek lehetõvé te-
szik, az 1973. sz. határozatot egy másikkal
váltsák fel. A testület fontosnak tartotta,
hogy kapcsolat létesüljön az Ideiglenes
Nemzeti Tanáccsal. Felszólította a konflik-
tusban szemben álló líbiai feleket, hogy
tartózkodjanak az erõszaktól, s kezdjenek
dialógust az ellentétek rendezésérõl. 

A BT-határozat „szûkebb értelmezése” a
március 19-én kezdõdõ hadmûveleteket
követõen az Arab Liga részérõl is nagyobb
hangsúlyt kapott. Amr Músza március 21-
én adott interjújában utalt arra, hogy a szö-
vetségesek támadásainak is vannak polgá-
ri áldozatai. Hangsúlyozta, hogy a katonai
mûveletek legfõbb célja a polgári lakosság
védelme. Élesen elutasította azokat a véle-
kedéseket, hogy a katonai lépéseknek más
távlatai is lehetnek. Amint a fõ célt fõképp a
tûzszünet, s annak ellenõrzése révén el-
érik, a katonai akció is elveszíti a létjogo-
sultságát. Válaszaiból az derült ki, hogy
amikor a liga nevében támogatta a légtérti-
lalmi zóna kialakítását, akkor korlátozott ka-
tonai mûveletre gondolt. Elsõsorban arra,
hogy megakadályozzák, hogy a kormány-
erõk elfoglalják Bengázit és környékét, s
vérfürdõt rendezzenek az ott élõk körében.
Szerinte a mûveletnek nem célja a felkelõk
politikai céljainak támogatása. Az interjú

napján Músza Kairóban Ban Ki Mun ENSZ-
fõtitkárral is találkozott. Az ezt követõ sajtó-
konferencián megerõsítette, hogy támogat-
ják az ENSZ-határozatot, de aláhúzta, hogy
az nem teszi lehetõvé Líbia elözönlését, il-
letve megszállását. Kijelentette, hogy ami
Líbiában történik, az távolról sem a légtérti-
lalmi zóna megteremtésérõl szól. A civilek
védelmére törekszenek, nem arra, hogy
még több áldozat legyen közülük. 

Az OIC, de különösen az Arab Liga állás-
foglalásai persze eléggé ellentmondáso-
sak. A tömörülés támogatja a légtértilalmi
zóna nyugati közremûködéssel történõ ki-
alakítását, ugyanakkor nem akarja ennek
következményeiért, a Nyugat számára ked-
vezõ hatalmi konstelláció esetleges kiala-
kulásáért a politikai felelõsséget felvállalni.
A helyzet még kellemetlenebb abból a
szempontból, hogy a koalícióban a térség-
ben gyarmati múlttal rendelkezõ államok
meghatározó szerepet játszanak. Gondot
jelent, hogy az Arab Liga jelenleg nem ren-
delkezik átfogóbb rendezési elképzeléssel.
A tripoli kormány elleni koalíció katonai mû-
veletekben ténylegesen két arab állam, Ka-
tar és az Egyesült Arab Emírségek vesz
részt. A legerõsebb arab ország, Egyiptom
hivatalosan közölte, hogy nem kíván a vál-
lalkozásban közremûködni. Igaz, meg nem
erõsített jelentések szóltak arról, hogy a ha-
tárhoz közeli líbiai területeken a titkos mû-
veletekben Kairó is részt vesz.

A konfliktusban újabb fordulópontot je-
lentett, hogy a NATO fõtitkára március 27-
én bejelentette: a líbiai kormány elleni ka-
tonai lépések teljes mértékben a szervezet
kompetenciájába kerülnek. Anders Fogh
Rasmussen fõ célnak az 1973. számú
ENSZ-határozat maradéktalan végrehajtá-
sát nevezte. Két nap múlva a Londonban
tartott nagyszabású konferencián a szö-
vetségesek elhatározták, hogy Líbiával
foglalkozó nemzetközi kontaktcsoportot
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hoznak létre. A fõ cél az észak-afrikai or-
szágokkal kapcsolatos politikai lépések
koordinálása. A tanácskozáson az Arab Li-
ga és az OIC is képviseltette magát.

Oroszország 
– „a kritikus semleges”

A 2011 januárjában kirobbant észak-afrikai
és közel-keleti társadalmi tiltakozások
hosszú ideig meglehetõsen visszafogott
reakciókat váltottak ki Oroszországból.
Moszkva a tunéziai és egyiptomi esemé-
nyek kapcsán csupán a felek erõszaktól
való tartózkodására, illetve a belügyekbe
való be nem avatkozás elvének tisztelet-
ben tartására hívta fel a figyelmet. Az orosz
vezetést elõször a líbiai belsõ konfliktus
késztette határozottabb állásfoglalásra,
ideértve a Kaddáfi-rendszerrel szembeni
szankciók ENSZ BT-ben való támogatását.
Az energiahordozókban gazdag észak-af-
rikai térség belsõ konfliktusai nem csupán
a kõolaj növekvõ világpiaci árával érintet-
ték kedvezõen a költségvetési hiánnyal
rendelkezõ Oroszországot, hanem azáltal
is, hogy megerõsítették az Európai Unió-
ban az ország energiaszállító szerepét.
Bár az orosz vezetésnek a gazdasági kap-
csolatok kiszélesítésére vonatkozóan ko-
moly tervei voltak a térség országaival (el-
sõsorban Líbiával, Algériával és Egyiptom-
mal), az orosz vállalatok csak korlátozottan
vannak jelen térségben. Az orosz energia-
vállalatok közül Líbiában Tatnyeftnek (247
millió dollár) és (az olasz Enivel közösen) 
a Gazpromnak, Egyiptomban pedig a
Lukoilnak és a Novateknek vannak érde-
keltségei. Jelentõsnek mondható az orosz
állami vasúttársaság 2,2 milliárd dollárnyi
szerzõdése egy líbiai vasútvonal építésé-
re. Mindezek ellenére gazdasági értelem-
ben csupán az orosz hadiipart érinthetik

valóban kedvezõtlenül a változások, tekin-
tettel arra, hogy Észak-Afrika eddig az
orosz fegyverexport egyik kiemelt piaca
volt (Líbiával 2, Algériával 4 milliárd dollár
értékû szerzõdése van Oroszországnak).
Mivel a változások eredménye még nem
látható, az orosz politika várhatóan a to-
vábbiakban is visszafogott lesz, s minden
eshetõségre felkészülve, elsõsorban
Moszkvának az itteni szereplõkkel fenntar-
tott jó kapcsolatait veszi figyelembe. 

Bár március 17-én Oroszország megle-
petésre nem vétózta meg az ENSZ BT
1973. számú határozatát, az orosz ENSZ-
képviselõ, Vitalij Csurkin egyidejûleg kriti-
zálta is a határozatot, mondván, hogy szá-
mos fontos kérdést nyitva hagyott, és a ha-
tározat kidolgozása nem volt összhangban
az ENSZ BT addig megszokott gyakorlatá-
val. Moszkva tartózkodását az orosz ENSZ-
nagykövet a civil lakosság megvédésének
szükségességével magyarázta, továbbá
azzal, hogy az Arab Liga maga kérte a lég-
térzár létrehozását Líbia fölött. Egyúttal
azonban kifejtette azt a véleményét is, hogy
Moszkva álláspontja szerint a 1973. számú
határozat eltér az Arab Liga javaslatától, és
széles körû katonai mûveleteket is engedé-
lyez. Kritizálta azt is, hogy a Biztonsági Ta-
nács határozatát elfogadó BT-tagok nem
válaszolták meg Oroszországnak a határo-
zat végrehajtásával kapcsolatos kétségeit.

A Csurkin által képviselt felemás állás-
pont lényegében mindmáig jellemzõ ma-
radt Oroszország, illetve az orosz politikai
vezetés részérõl mind a BT 1973. számú
határozatát, mind pedig a líbiai beavatko-
zást illetõen. A katonai akció március 19-i
megkezdését követõen, március 20-án az
orosz külügyminisztérium úgy vélekedett,
hogy a fegyverhasználat meghaladja a ha-
tározat kereteit, s bírálta az akciót a Duma
külügyi bizottságának elnöke (Konsztantyin
Koszacsov), továbbá a Szövetségi Tanács
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külügyi bizottságának elsõ helyettese
(Leonyid Szluckij) is. Hasonló hangot ütött
meg az Egyiptomba és Algériába látogató
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is.
A legkeményebb hangon – március 21-én –
Vlagyimir Putyin miniszterelnök szólalt meg
az ügyben, mondván: „keresztes hadjára-
tokra” mozgósító „középkori felhívásra”
emlékezteti a Líbiával kapcsolatos 1973-as
ENSZ-határozat, amely lehetõvé teszi a be-
avatkozást egy állam belügyeibe. Putyin bí-
rálta az Egyesült Államok politikáját is, fõ-
leg azt, hogy milyen könnyen alkalmaz erõ-
szakot. Néhány óra múlva maga Dmitrij
Medvegyev elnök reagált az orosz kor-
mányfõ szavaira, s nem csupán megvédte
a BT-határozatot, de nyíltan bírálta Putyin
megszólalását is. Kijelentette továbbá,
hogy a vétótól való tartózkodás személyes
döntése volt. Érdemes megjegyezni, hogy
ennyire nyílt nézeteltérésre eddig még nem
volt példa a két orosz vezetõ között. Az Ál-
lami Duma 2011. március 23-án a líbiai
helyzetrõl elfogadott különleges határozata
ugyanakkor mindkét vezetõ álláspontját
tartalmazta: egyfelõl ugyanis adekvátnak
értékelte a vétótól való tartózkodásra vo-
natkozó orosz döntést, másfelõl viszont fel-
szólított a harci cselekmények lehetõ leg-
gyorsabb beszüntetésére, és elismerte,
hogy az országok egy része „más célokra”
használja fel a BT 1973. számú határozatát.

Amennyiben a határozattal kapcsolatos
felemás orosz álláspontnak az okait keres-
sük, világosan kell látnunk, hogy Moszkva
számára az észak-afrikai térség másodla-
gos fontosságú, ahová a regionális nagy-
hatalom Oroszországot csupán olaj- és
energiaipari cégei és fegyverexportja köti.
A térség társadalmi megmozdulásaihoz
Moszkva a kezdetektõl passzívan viszo-
nyul: miközben nem kívánja – mert nem
tudja – elõsegíteni a megoldásukat, látha-
tóan nem kívánja megakadályozni a nyu-

gati hatalmak erre irányuló kísérleteit sem.
A BT határozatával kapcsolatos álláspont-
ját alapvetõen három szempont befolyá-
solta. Egyrészt nagy jelentõsége volt ben-
ne annak a törekvésnek, hogy megõrizze
kedvezõ imázsát abban az arab világban
és azon országok szemében, amelyek az
Arab Liga tagjaiként is a légtérzár felállítá-
sa és civil lakosság megvédése mellett áll-
tak ki. Emellett az orosz döntéshozók való-
színûleg úgy ítélték meg, hogy Moammar
Kaddáfinak középtávon csekély esélye
van hatalma megtartására. Komoly szere-
pe lehetett annak is, hogy a líbiai konflik-
tust és az ezzel kapcsolatos BT-határoza-
tot Moszkva alapvetõen Európa, s ezen
belül is fõleg Franciaország problémájá-
nak tartotta, s tartózkodásával a fran-
cia–orosz viszony erõsödését is elõ kíván-
ta segíteni. Mivel Németország Oroszor-
szághoz hasonlóan tartózkodott a határo-
zat elfogadásakor, Moszkva a fran-
cia–orosz kapcsolatokat lényegében eb-
ben az esetben a német–orosz kapcsola-
tok megromlásának veszélye nélkül tudta
erõsíteni. Végül harmadszor, Oroszország
neutrális álláspontját annál is könnyebben
felvállalhatta, mert a Biztonsági Tanácsban
hasonló magatartást tanúsított az úgyne-
vezett BRIC-országcsoport többi tagja, va-
gyis Brazília, India és Kína is. A BRIC-
országok ezzel a lépésükkel – amellett,
hogy alighanem megerõsítették egymás
közötti politikai kapcsolatukat – lényegé-
ben elutasították a felelõsséget az észak-
afrikai térség eseményeinek kimeneteléért,
s a légtérzárral és a civil lakosság megvé-
désével együtt járó katonai beavatkozás
terhét a nyugati országokra hárították.
Oroszország azonban – alighanem megint
csak az arab világbeli kedvezõ imázsának
megtartása érdekében – egyidejûleg fenn-
tartotta azt a lehetõséget is, hogy politikai
közvetítõként játszhasson szerepet a konf-
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liktus esetleges megoldásában. Ez utóbbi
elsõsorban azért jönne jól Moszkvának,
mert – ha esélye nyílik a közvetítésre, és jól
idõzítéssel lép a színpadra – az erõsíthet-
né nemzetközi pozícióit, s nem csupán az
észak-afrikai térségben és az arab világ-
ban, hanem nyugati hatalmak körében is.

Kína – „a mindenképpen nyerõ”

A líbiai események kapcsán a Nyugat szá-
mára az egyik legmeglepõbb és legvárat-
lanabb magatartást látszólag Kína tanúsí-
totta. Peking ugyanis – amely eddig min-
dig kiemelten ügyelt arra, hogy az olyan
határozatok ne kerüljenek megszavazásra
a Biztonsági Tanácsban, amelyek vélemé-
nye szerint sértik a belügyekbe való be
nem avatkozás elvét – nem csupán a BT
1970. számú, Líbiával szembeni embar-
gós határozatát szavazta meg (fegyverem-
bargó, utazási tilalom, a Kaddáfi család
külföldi számláinak befagyasztása), de tar-
tózkodásával lehetõvé tette az 1973. szá-
mú határozat elfogadását is. Magatartásá-
nak motivációi kapcsán az alábbiakra ér-
demes felhívni a figyelmet.

Bár a Nyugattal ellentétben Kínának nin-
csenek jelentõs érdekeltségei a líbiai olaj-
iparban (2009-ben épp a líbiai kormányzat
vétózta meg, hogy a kínai NCOOC olajipa-
ri társaság 462 millió dollárért megvásárol-
ja a Verenex francia–kanadai energetikai
cég líbiai érdekeltségeit), s Líbiából szár-
mazó olajimportja sem számottevõ (150
ezer hordó/nap, a kínai olajimport 3%-a), a
forrongásokat megelõzõen mintegy 30-36
ezer kínai állampolgár élt és dolgozott a
hatmilliós országban. Legtöbbjük a Líbiá-
ban érdekelt kínai távközlési, építõ és vas-
útépítõ vállalatok alkalmazottja volt, ame-
lyek csak 2008-ban mintegy 180 szerzõ-
dést írtak alá a tripoli vezetéssel, több mint

tízmilliárd dollár értékben. Bár az említett
iparágakban Líbiában 600-800 ezer em-
ber dolgozik, a magas munkanélküliség és
a helyi viszonyokhoz képest magas bérek
miatt a felkelõk haragja a kínai vendég-
munkások ellen fordult, s támadások érték
a kínai munkások táborait. Egyes elemzõk
szerint – s maguk a kínai tisztviselõk is szí-
vesen hivatkoztak erre – Pekinget elsõsor-
ban az bõszítette fel és fordította a
Kaddáfi-rezsim ellen, hogy a hivatalos
Tripoli képtelen volt megvédeni a kínai ál-
lampolgárokat, s hasonlóan a többi külföl-
dihez (hét hajóval és repülõgépekkel) a kí-
nai kormánynak magának kellett kimenekí-
tenie a Líbiában rekedt állampolgárait (kö-
rülbelül 32 ezer fõt). Az eset nem csupán
azért figyelemreméltó, mert kínai katonai
hajók és repülõgépek elõször jelentek meg
a mediterrán térségben, hanem azért is,
mert Kína – felelõs és kooperatív nagyha-
talomként viselkedve – a saját állampolgá-
rain kívül más külföldieket is kimenekített.

A humanitárius megfontolások mellett
azonban az ENSZ BT 1970. számú határo-
zatához való kínai csatlakozásnak, illetve
az 1973. számú határozat átengedésének
alighanem két fontosabb oka is volt. Egy-
részt, hogy a BT szankcióit és repüléstilal-
mi övezet felállítását azok a közel-keleti
arab országok is támogatták, amelyekkel
Kína, mint általában valamennyi nagyhata-
lom, jó kapcsolatokat tart fenn és kíván
fenntartani a jövõben, s ami talán ennél is
fontosabb: akiktõl Kína naponta 2,9 millió
hordó olajat vásárol (az összes kínai olaj-
import közel felét), s ezen belül csak ma-
gától a határozatokat legerõteljesebben
támogató Szaúd-Arábiából napi 1,1 milliót.
Másrészt, hogy Pekingnek a világgazda-
sági válság körülményei között Líbia miatt
nem érdeke kiélezni viszonyát a Nyugattal,
fõként nem az Egyesült Államokkal. Már
csak azért sem, mert az elemzõk már a
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kezdetektõl jelezték: korántsem biztos,
hogy a 1973. számú határozat elégséges
lesz a lázadók helyzetbe hozásához és a
Kaddáfi-rendszer bukásához, márpedig
ezek nélkül a nyugati akciót újabb fiaskó-
nak kell majd tekintenünk, ami szintén ked-
vezõ lehet Peking számára. Vagyis bármi
is legyen az események kimenetele, Kínát
nem igazán éri politikai veszteség.

Az a tény azonban, hogy március 17-én
Kína nem vétózta meg az ENSZ BT 1973.
számú határozatát, korántsem jelentette
azt, hogy teljesen elégedett lett volna vele.
A kínai ENSZ-képviselõ, Li Baodong már a
szavazás utáni elsõ nyilatkozatában jelez-
te: bár Peking támogatja, hogy az ENSZ BT
fogadjon el megfelelõ és szükséges intéz-
kedéseket annak érdekében, hogy a stabi-
litás a lehetõ leghamarabb visszaálljon Lí-
biában, és megszûnjenek a civilek elleni tá-
madások, de „komoly nehézségei vannak
a határozat bizonyos részeivel”. A kínai ve-
zetésnek ez a kritikus álláspontja az akció
kezdetétõl mind mai napig fennmaradt, sõt
bizonyos értelemben erõsödött.

Kína Líbiával kapcsolatos álláspontját te-
hát minden látszat ellenére döntõen nem a
Nyugattal, hanem a közel-keleti térséggel
és az arab világgal fenntartott kapcsolatai
befolyásolták, s alighanem fogják befolyá-
solni a jövõben is. Szemben azonban
Oroszországgal, Peking nem törekszik és
várhatóan nem is fog törekedni arra, hogy
közvetítõ szerepet játsszon a líbiai konflik-
tus megoldásában. Ez ugyanis olyan politi-
kai elkötelezettséggel járna, amely nem fér
bele Afrika-politikájába, amelyet Peking
hosszú idõ óta tudatosan dezideologizált
és depolitizált gazdasági érdekei mentén
alakít. De nem indokolt Kína erõteljesebb
beleszólása az észak-afrikai eseményekbe
további két ok miatt sem. Egyrészt Peking
belpolitikai megfontolások miatt nem állhat
ki az észak-afrikai lázadások mellett, más-

részt a jelenlegi helyzetben (amikor a
NATO-tagállamok többsége elutasítja az
ENSZ-felhatalmazás nélküli beavatkozást)
BT-tagként alapvetõen befolyásolni képes
a nyugati akció keretfeltételeit. Már csak
emiatt is csekély a valószínûsége, hogy a
jelenleg folyó Líbia elleni katonai mûveletek
kibõvülnek egy szárazföldi akcióval, ezt
ugyanis a kínai vezetés határozottan és kö-
vetkezetesen ellenzi. De ugyanígy valószí-
nûtlen az is, hogy Kína beleegyezne a láza-
dók által elfoglalt területek Líbiától való le-
választásába, azaz az ország kettészakítá-
sába, mivel az a békés egymás mellett élés
egyik fontos alapelvét – az egyes országok
területi integritása sérthetetlenségének az
alapelvét – kérdõjelezné meg. Annál is in-
kább, mivel egy ilyen megoldás hivatkozá-
si alapul szolgálhatna a Tajvant, valamint a
hszincsiangi (Xinjiang) és a tibeti (Xizang)
nemzetiségi autonóm területeket Kínától el-
szakítani törekvõ – és több ország Kína-el-
lenes politikusai által is támogatott – szepa-
ratista mozgalmaknak. Líbia egyben tartá-
sa egyébként Kína számára azért is fontos,
mert az eddigi tapasztalatok alapján gaz-
daságilag elsõsorban e nagy kiterjedésû
és gyéren lakott ország közlekedési, szállí-
tási, termelési és urbanizációs infrastruktú-
rájának a fejlesztésében – mint beszállító
és mint kivitelezõ – egyaránt érdekelt. 

Németország 
– „a különutas partner”

Németország 2011. január 1-jével
1977–1978 óta ötödször vált kétéves idõtar-
tamra az ENSZ BT nem állandó tagjává,
amely idõszak alatt Guido Westerwelle kül-
ügyminiszter szavai szerint a nemzetközi biz-
tonság fenntartásával járó különleges fele-
lõsség tudatával „megbízható, felelõs és el-
kötelezett partner” kíván lenni. Az észak-afri-
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kai és közel-keleti „arab forradalmak” idõsza-
ka azonban nem várt nehézségeket hozott,
és a Líbia elleni kevéssé hatékony szankciók
Németországot ismét választás elé állították:
az erõsen pacifista német lakosság kívánsá-
ga szerint távol marad a nemzetközi fegyve-
res beavatkozástól, vagy eleget tesz szövet-
ségesei elvárásának, és támogatja a katonai
akciót a Kaddáfi-rezsim ellen.

Döntésével, hogy – Oroszországhoz, Kí-
nához, Indiához és Brazíliához hasonlóan
– tartózkodik az 1973. számú BT-határozat
megszavazásától, erõs kritikát váltott ki vi-
lágszerte. Az öntudatos és „különutas” né-
met véleményformálás azonban nem pre-
cedens nélküli: 2003–2004-es BT-tagsága
idején az – egyébként ENSZ-felhatalma-
zás nélküli – iraki beavatkozás ellenzése
miatt alakult ki látványos törés mind az eu-
rópai nagyhatalmak, mind a transzatlanti
partnerek között. Ezúttal Líbia kapcsán is-
mét jól azonosíthatók azok a – döntõen
belpolitikai – okok, amelyek miatt Németor-
szág nem kíván részt venni a Kaddáfi-
rezsim elleni katonai fellépésben.

Németország nemcsak a légtérzár be-
tartatásában nem vesz részt, hanem a
NATO-nak a térségben a fegyverembargó
betartatását célzó haditengerészeti mûve-
leteiben sem. A Védelmi Minisztérium két
fregatt – a Lübeck és a Hamburg –, vala-
mint két további hajó, összesen mintegy
550 fõs legénységének a térségben való
állomásoztatásáról döntött – nemzeti pa-
rancsnokság alatt. Egyedül a többnemzeti
NATO-törzsbeosztásokban szolgáló német
katonák szerepével lehet számolni, mert
az a 15/2742. sz. 2005. márciusi Bundes-
tag határozat értelmében nem „fegyveres
szolgálat”, így nem teszi szükségessé a
parlament felhatalmazását.

A Merkel-kabinet ehelyett úgy határozott,
hogy indirekt módon segíti szövetségeseit:
Afganisztánban „kapacitás-kiváltással” te-

szi lehetõvé, hogy a Líbia elleni szankciók
betartatásában részt vevõ hatalmak légtér-
ellenõrzõ képességeiket a Földközi-tenger
térségébe csoportosíthassák át. Ennek
megfelelõen a Védelmi Minisztérium leg-
feljebb 300 fõ, és német légtérellenõrzõ
(AWACS) képességek Afganisztánba tele-
pítését tervezi. 

Tekintetbe véve, hogy a Volker Wieker fõ-
szemlélõ által a Bundeswehr-reform megala-
pozására készített, 2010. augusztus 23-án
nyilvánosságra hozott jelentés szerint a né-
met haderõ potenciálisan 7000 fõt képes
hosszabb ideig békemûveletekben állomá-
soztatni, a jelenlegi 7000-7100 fõvel a
Bundeswehr képességeinek határán mozog.
Így újabb katonai mûvelet mellett elkötelezni
a haderõt szakmailag felelõtlen lenne, külö-
nösen a líbiai mûvelet elõre nem jelezhetõ ki-
menetelét és stratégiai céljainak megkérdõ-
jelezhetõségét látva. Mindezt tekintetbe véve
érthetõ, hogy a kormány nem kíván újabb vé-
geláthatatlan katonai mûveletbe belefolyni,
miközben az eddig 46 német katona életét
követelõ afganisztáni szerepvállalás is igen
népszerûtlen a választók körében. Január
végén végzett közvélemény-kutatások sze-
rint a német lakosság 70%-a szerint ki kelle-
ne vonni a német csapatokat Afganisztánból,
és 80%-a nem támogatná, hogy a NATO bár-
milyen más katonai mûveletében részt ve-
gyen a Bundeswehr.

Az Emnid közvélemény-kutató által a Bild
am Sonntag megbízásából végrehajtott
reprezentatív közvélemény-kutatás március
20-i adatai szerint a lakosság 62%-a támo-
gatja a Líbia elleni szankciókat és katonai
mûveletet, míg 31%-a ellenzi. Ugyanakkor
a német részvételt bármilyen líbiai mûvelet-
ben 65% ellenzi, és csak 29% szerint kelle-
ne német erõknek is részt venni bennük.

A német álláspont megértéséhez jelentõs
belpolitikai folyamatokat is szem elõtt kell
tartanunk: tartományi választások sorozata

79



NEMZET ÉS BIZTONSÁG  2011. ÁPRILIS

teszi a kormányzó CDU–CSU koalíciót igen
óvatossá bármely bel- és külpolitikai kér-
désben, amelyek a lakosság erõs ellenke-
zését váltják ki. (Ilyen az atomerõmûvek
kérdése is, ami a japán nukleáris vészhely-
zet kapcsán két hét alatt a Zöldek támoga-
tottságának látványos növekedését hozta.)

Már a legutóbbi tartományi választások
is kemény erõpróbát jelentettek a kor-
mánykoalíció pártjainak. A február 20-i
hamburgi tartományi választáson a
Kereszténydemokrata–Zöldek koalíció fel-
bomlása következtében a CDU 20,7%-ot
veszített korábbi támogatottságából, és a
szociáldemokratáknak volt kénytelen áten-
gedni a tartomány vezetését. A március
20-i választáson Sachsen-Anhaltban a Ke-
reszténydemokrata Párt, bár 3,7%-ot ve-
szített támogatottságából, az egyébként
kiegyensúlyozott versenyben a baloldal és
a szociáldemokraták elõtt megnyerte a vá-
lasztást, és a Szabaddemokrata Párt 5%-
os küszöb alatti szereplése miatt egy hely-
lyel többet (41) szerzett a tartományi parla-
mentben, mint korábban. Március 27-én
Baden-Württembergben (ahol a Zöldek je-
lentõs, 25% körüli megerõsödését várják,
akik az SPD-vel ellenzéki koalíciót alkotva
átvehetik a tartomány vezetését), valamint
Rheinland-Pfalzban (ahol az SPD fej-fej
mellett áll a CDU-val, és ugyancsak a
megerõsödõ Zöldek jelenthetik a mérleg
nyelvét a kormánypárt ellenében) zajlik vá-
lasztás, a következõ forduló pedig Brémá-
ban május 22-én esedékes.

A kérdéskör érzékeny jellegébõl adódó
bizonytalanságot tükrözi a német politikai
elit megosztottsága — még a kormányko-
alíción belül is. A Gido Westerwelle külügy-
miniszter (FDP) és Merkel kancellár (CDU)
által kialakított német álláspontot kormány-
párti oldalról is kritika érte. Philipp
Nissfelder, a CDU külpolitikai szóvivõje és
a parlament külügyi bizottságának elnöke

a BT határozat támogatása és a katonai
részvétel mellett érvelt, Elmar Brok (CDU),
az Európai Parlament tagja pedig még az
ENSZ BT felhatalmazása hiányában is né-
met részvételt javasolt.

Az ellenzék részérõl Frank Walter
Steinmeier, az SPD vezetõje támogatta,
ugyanakkor a frakció szakpolitikusa, Rolf
Mützenich kritizálta a kormány döntését.
Frithjof Schmidt, a Zöldek parlamenti frakci-
ójának egyik vezetõje szintén erõs kritikát
fogalmazott meg a döntéssel kapcsolatban,
ugyancsak az elszigetelõdést, valamint Né-
metország globális befolyásának és tekinté-
lyének csökkenését hangoztatva, ami „nem
a legjobb alap az állandó BT-tagság meg-
szerzéséhez.” Egyedül a külpolitikai kérdé-
sekben kevéssé aktív baloldal támogatta
szó nélkül a kormányt e kérdésben.

Henning Riecke, a Deutsche Gesellschaft
für Auswärtige Politik szakértõje a döntéssel
kapcsolatban úgy értékelt, hogy a megosz-
tott NATO-n belül Németország ugyan nem
került elszigetelt helyzetbe, de mozgástere
beszûkült. A katonai akciótól való távolmara-
dás nem ért senkit váratlanul, hiszen
Westerwelle külügyminiszter azt már idejé-
ben, még a BT-határozat elfogadása elõtt je-
lezte. Ugyanakkor Németország hitele ezál-
tal erõsen meggyengülhet az ENSZ BT-ben,
szem elõtt tartva a „megbízható és elkötele-
zett partner” szerepét, és újabb nyilvánvaló
jele az EU közös kül-, biztonság- és véde-
lempolitikája kudarcának. A döntés felelõs
mivolta azonban nem kérdõjelezhetõ meg.

Németország további lépéseit az Euró-
pai Unió újabb politikai-diplomáciai és
gazdasági szankciói jelenthetik. Wester-
welle külügyminiszter egyértelmûen annak
az álláspontnak adott hangot, hogy
Kaddáfinak távoznia kell az ország vezeté-
sébõl, miközben a nemzetközi közösség
feladata a polgári lakosság védelme a hu-
manitárius válság megelõzése érdekében.
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E célra Németország ötmillió euró támoga-
tást is felajánlott. A tervezett szankciók kö-
re a párizsi csúcstalálkozó tárgyalásai ér-
telmében kiterjed(ne) a Líbiával szembeni
teljes földgáz- és kõolajembargóra, illetve
a szektorban mûködõ líbiai érdekeltségû
vállalatok elleni pénzügyi szankciókra –
melyek mind a Kaddáfi-rezsim anyagi for-
rásainak elvágását céloznák.

Törökország – „a közvetítõ”

Törökország egyértelmûen külpolitikai kér-
désként kezeli a líbiai eseményeket, és lé-
pései jól illeszkednek az Ahmet Davutoglu
által meghatározott külpolitikai gyakorlatba.
Ennek megfelelõen Törökország a kezde-
tektõl markáns véleményt formált, ám egy
ideig nemzeti érdekeit elõtérbe helyezve az
ENSZ BT-vel ellentétesen: a több mint 15
milliárd dollár értékû török befektetés, és
több mint 15 ezer török vendégmunkás je-
lenléte az észak-afrikai országban megfe-
lelõ indok volt arra, hogy Törökország meg-
próbáljon a február 27-i embargó és szank-
ciók ellen fellépni — sikertelenül.

A továbbiakban a már hagyományossá
váló török külpolitikai lépések következtek:
a kezdeményezõ készségen és gyors reak-
cióképességen alapuló közvetítõ szerepkör
kialakítása puha hatalmi eszközök alkalma-
zásával. Politikai háttérként a török vezetés
ekkor már építhetett az iraki háború (2003)
és a gázai háború (2009), valamint a gázai
incidens (2010) során megszerzett arab bi-
zalomra és támogatásra, amit az észak-af-
rikai forradalmi események során alkalma-
zott retorika („testvéri népek”, történelmi és
kulturális kötelék) is folyamatosan hangsú-
lyozott. Ennek nyomán a politikai vezetés
elsõsorban nem a nyugati szövetségesek,
hanem az arab világ közvéleményét tartja
szem elõtt lépései tervezésekor.

A 2011. januári és februári észak-afrikai for-
radalmi eseményeket a török külpolitika külö-
nös jelentõségûnek ítélte meg. Az egyiptomi
megmozdulások kezdetén Erdogan minisz-
terelnök volt az egyetlen iszlám politikai veze-
tõ, aki Mubárak elnök távozását és a demok-
ratikus átmenet szükségességét hangoztatta.
A tunéziai „jázmin forradalom” békés kimene-
telét Davutoglu február 21-i személyes láto-
gatásakor üdvözölte, és úgy nyilatkozott,
hogy „Tunéziának esélye van arra, hogy pozi-
tív modellként tûnjön fel más, reformokra vá-
gyó országok elõtt, ha a demokratikus válasz-
tásokat elõkészítõ átalakulás sikeres lesz”.

A hivatalos politikai nyilatkozatok arra
hívták fel a figyelmet, hogy a Törökország
által is képviselt demokratikus iszlám állam
modellje a Közel-Kelet több államába is
adaptálható lenne. Ez a modell az AKP
„konzervatív társadalmi és kulturális hátte-
rével, liberális politikai és gazdasági prog-
ramjával” szekuláris parlamenti demokrá-
ciaként való felelõs és reprezentatív kor-
mányzásán, valamint rendszeres, törvé-
nyes és szabad választásokon alapul.

Az ENSZ BT 1970. és 1973. számú hatá-
rozataival kapcsolatban a török álláspont a
líbiai polgári lakosság védelmét, Líbia terü-
leti integritásának megõrzését, valamint
fegyverszünet kialakítása révén a bizton-
ság és stabilitás megteremtését célozza.
Ennek megfelelõen Törökország már a
kezdetektõl háttértárgyalásokat folytatott a
líbiai kormányzat és az ellenzéki csoportok
képviselõivel is Kaddáfi békés távozásáról
és a tûzszünetrõl, azonban ezek eredmé-
nyes kibontakozását a francia és brit kato-
nai mûveletek megakadályozták. Éppen
ezért ellenzett Törökország határozottan
minden katonai mûveletet, és kötelezte el
magát már igen korán a gyakorlatban is a
humanitárius segítségnyújtás mellett.

Mivel Törökországot – elkerülendõ ellenvé-
leményének hangoztatását – nem hívták
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meg a francia–brit légi mûveletekrõl döntõ
párizsi konferenciára, nem volt meglepõ,
hogy Törökország nem kíván katonai mûve-
letben harcoló erõkkel részt venni, és bármi-
lyen külsõ beavatkozást csakis humanitárius
alapokon képzel el. A folyamatban lévõ „nyu-
gati” mûveletek leállítása, fegyverszünet
megkötése és az ENSZ-szankciók nem kato-
nai elemeinek megvalósítása mellett érvelt
több állami vezetõ is az elmúlt hetekben.
Vecdi Gönül védelmi miniszter ezzel kapcso-
latban így fogalmazott: „Nehezen értjük meg,
hogy Franciaország miért tesz úgy, mintha
az ENSZ-határozatok végrehajtója lenne.”
Az éles török kritikát Franciaországgal szem-
ben az is érthetõ módon erõsítette, hogy
Claude Guéant francia belügyminiszter meg-
gondolatlanul úgy nyilatkozott, hogy „Sarkozy
elnök keresztes háborút vív” Líbiában.

Erdogan még március 22-én is úgy
foglalt állást, hogy „Törökország a NATO
mûveleti vezetését azzal a feltétellel támo-
gatja, hogy a mûveletek nem válnak a líbi-
ai népet megkárosító, az ország erõforrá-
sait felosztó külföldi megszállássá. … Nem
akarjuk, hogy Líbia a második Irak legyen,
ahol egy civilizáció tûnt el nyolc év alatt, és
több mint egymillióan vesztették életüket.
Nem támogatjuk a katonai mûveleteket, és
nem kívánunk harcoló erõket küldeni Líbiá-
ba.” Végül a török álláspont megváltozásá-
ban szerepet játszhatott Barack Obama és
Erdogan miniszterelnök március 21-i tele-
fonbeszélgetése, amit James Stavridis, a
NATO európai erõi fõparancsnokának már-
cius 24-i személyes látogatása követett
Iºik Koºaner török vezérkari fõnöknél.

A kormány terveirõl, a török parlament
március 24-i zárt ülésén vitatta meg a fejle-
ményeket, ahol a haderõ külföldi szerepvál-
lalásra történõ felhatalmazása is megtör-
tént. Fontos azonban kiemelni, hogy a par-
lament nem harcoló, hanem humanitárius
mûveleteket biztosító erõk számára adott

mandátumot, és a határozatban nem szere-
pel, hogy Líbia lenne a célállomás. Törökor-
szág szerepet vállal a humanitárius segély
eljuttatásában és szétosztásában, a bengá-
zi repülõtér mûködtetésében, valamint a
Bengázi és Kréta közötti térség haditenge-
részeti ellenõrzésében.

Törökország ezt követõen csatlakozott a
formálódó NATO-konszenzushoz: a Líbia
elleni fegyverembargó betartatására egy
tengeralattjárót, négy fregattot és egy ki-
szolgáló hajót ajánlott fel, a NATO légtér-
ellenõrzési mûveletét pedig az izmiri NATO
légi bázisról fogják vezetni. Azt pedig to-
vábbra is fenntartja, hogy a katonai mûve-
leteket kizárólag a NATO irányítása alatt,
az ENSZ BT-vel összhangban kell végre-
hajtani úgy, hogy mihamarabb fegyverszü-
nethez és tárgyalásokhoz vezessenek.

Törökország közvetítõ politikájával és kivá-
rásával elérte, hogy álláspontja meghatáro-
zóvá váljon a szövetségesek Líbia-politikájá-
val kapcsolatban. Ezzel és a szárazföldi mû-
veletek egyértelmû elutasításával megtartot-
ta az arab államok szimpátiáját, ugyanakkor
az izmiri légi bázis és a haditengerészeti kö-
telék felajánlásával megkerülhetetlen sze-
replõvé vált bármilyen további mûveletben.
Mivel a török lakosság sem támogat semmi-
lyen („nyugati”) katonai mûveletet iszlám or-
szágok területén, tekintettel a három hónap
múlva esedékes parlamenti választásokra,
nem várható a jelenlegin túlmenõ szerepvál-
lalás. Törökország várhatóan a fegyverszü-
netet és a kompromisszumos, ellenõrzött
politikai megegyezést fogja támogatni.

A NATO – „a megosztott erõ”

A NATO 2011. március 27-én döntött a Lí-
bia elleni katonai mûveletek átvételérõl. Az
Operation Unified Protector a fegyverem-
bargó és a  repüléstilalmi zóna betartatá-
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sára, valamint a civilek és az általuk lakott
területek védelmére terjed ki. Ez utóbbi el-
érésére az ENSZ-határozat a szárazföldi
megszálláson kívül „minden lehetséges
módot” nyitva hagy. A NATO kinyilvánítot-
ta, hogy az ENSZ-határozatnak megfelelõ-
en pártatlan, így annak betartatása min-
den féllel szemben kötelessége.

Mint korábban láthattuk, a NATO szerep-
vállalását komoly belsõ viták elõzték meg,
bár a szervezeten belüli vita mértéke és
mélysége korántsem bizonyult olyan ko-
molynak, mint például 2002–2003-ban,
Irak esetében. Az a tény ugyanakkor, hogy
a nézeteltéréseket sikerült feloldani, ko-
rántsem jelenti azt, hogy a tagországok
egyformán ítélik meg a líbiai helyzetet.
A szervezetet továbbra is megosztja az ak-
ció célja és lebonyolításának módja. A tag-
országok között csupán a légtértilalmi zó-
na fenntartása és a civilek megvédése te-
kintetében van konszenzus (ez tette lehe-
tõvé az akció irányításának átvételét), jó
néhány tagállam viszont Kaddáfi megdön-
tését is a célok közé sorolná. Mivel egyál-
talán nem biztos, hogy ezt a levegõbõl el
lehet érni, néhány szövetséges egy ideje a
lázadók felfegyverzését javasolja. Ezzel
kapcsolatban nem csupán az a probléma,
hogy ez a február 17-én elrendelt Líbiával
szembeni fegyverembargó miatt hivatalo-
san nem tehetõ meg. Komoly problémát
jelent az is, hogy NATO által támogatott lí-
biai erõk politikai összetételérõl és politikai
céljairól igen keveset tud a szövetség.
Nem tudni például, hogy az esetleges
fegyverszállítások milyen mértékben szol-
gálnák a térségben tartózkodó Nyugat-el-
lenes terrorista szervezetek érdekeit. Az
mindenesetre tény, hogy hírek szerint a lá-
zadók egyik vezetõje vegyi fegyvereket
adott el a Hamásznak és Hezbolláhnak.
Többen felhívták a figyelmet arra is a szö-
vetségen belül, hogy míg az cseppet sem

biztos, hogy az ellenzék felfegyverzése –
hosszabb idõt igénybe vevõ kiképzésük
nélkül – végül valóban Kaddáfi bukásához
vezetne, az több mint valószínû, hogy a
fegyverbeáramlás növelné a polgárháború
állandósulásának veszélyét Líbiában.

Azzal, hogy a NATO vette át a katonai
akció vezetését, eldõlni látszik a vita az
esetleges szövetséges szárazföldi mûve-
letekrõl is. Aligha valószínû ugyanis, hogy
szövetség felvállalna egy ilyen lépést. En-
nek ismét számos oka van: a világ más tá-
jain folyó mûveletek fenntartása, a szövet-
ségen belüli érdekellentétek, az arab világ
kiszámíthatatlan reakciója, nem is beszél-
ve arról, hogy a szárazföldi akció egy
újabb ENSZ BT-határozatot igényelne. Rá-
adásul egy szárazföldi akció esetén a kör-
nyezõ országok segítségére és politikai tá-
mogatására is elengedhetetlenül szükség
lenne, amit a jelenlegi bizonytalan térség-
beli körülmények mellett aligha szerezhet
meg a NATO, még a partneri kapcsolatai
révén sem.

Mindezeket a nehézségeket jól tükrözte a
2011. március 29-i londoni Líbia-konferen-
cia. A tanácskozás a több mint 40 részt ve-
võ delegáció között – beleértve a szövetsé-
geseket is – olyan nézeteltéréseket tett nyil-
vánvalóvá, melyek egy szélesebb koalíción
alapuló, egységes katonai fellépést nem
tesznek lehetõvé. A konferencia részvevõi-
nek tanácstalanságát és megosztottságát
jól jelezte a válsággal kapcsolatos össze-
kötõ csoport felállítása is, amely – miköz-
ben hivatalosan a válságkezelés politikai
vezetése lenne a feladata – csupán elsõ,
dohai találkozóján dönt a Líbiával kapcso-
latos további „nemzetközi erõfeszítések-
rõl”. A helyzet egységes megítélésének hi-
ánya viszont a Kaddáfihoz hûséges erõk-
nek biztosít szabadabb mozgásteret. 

Az események tükrében a NATO Lissza-
bonban elfogadott stratégiai koncepciója
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és az azzal összhangban történõ változta-
tások (például a partnerségi politika újra-
gondolása, a más nemzetközi szervezetek-
kel való együttmûködés erõsítése, a vál-
ságkezelés döntési mechanizmusainak
módosítása) kissé megkésettnek látsza-
nak. Ugyanakkor a líbiai válságkezelést il-
letõen a szövetség egyértelmûen új arcát
mutatja meg azzal, hogy a lisszaboni
csúcstalálkozón elfogadottaknak megfele-
lõen szorosan együttmûködik partnereivel,
és a nemzetközi közösség döntésének
megfelelõ célt igyekszik elérni. A NATO
kezdettõl fogva hangsúlyozza, hogy az
ENSZ felhatalmazása alapján, partnereit
tájékoztatva, illetve a mûveletekbe bevon-
va járul hozzá az ENSZ BT döntésének ér-
vényre juttatásához.

A szövetség jövõje szempontjából is ko-
moly kérdés, hogy a NATO már megkez-
dett szervezeti és mûködési változásai
miként vizsgáznak a líbiai válságkezelés 
során. Különösen érdekes lesz ez a stra-
tégiai kommunikáció vonatkozásában.
Az ugyanis nem kérdéses, hogy a NATO
mindenképpen kommunikációs csapda-
helyzetben van. Vagy azért kap bírálatot,
mert pusztítást okoznak és civil áldozato-
kat követelnek katonai csapásai, vagy
azért, mert nem akadályozza meg a
Kaddáfi erõi által okozott pusztítást. Ez
azt is jelenti, hogy minél jobban elhúzódik
a beavatkozás, a NATO annál többet ve-
szít támogatottságából Líbiában és a ré-
gióban. 

A szövetség abból a szempontból is
csapdahelyzetben van, hogy katonai fellé-
pése a régió más országainak rezsimjeit is
elbizonytalaníthatja a saját stabilitásuk
fenntartása érdekében tett keményebb lé-
péseiket illetõen. Ugyanakkor a határozott

fellépés elmaradása további ellenzéki
erõk, felkelések indirekt bátorítását is je-
lentheti a régióban.

A líbiai válságot illetõen a szövetség leg-
fõbb célja az lehet, hogy megoldását a
már megkezdett módon támogassa (fegy-
verembargó, légi és rakétacsapások a
Kaddáfi-ellenes erõk támogatására, diplo-
máciai eszközök egy mûködõképes ideig-
lenes koalíció létrehozása érdekében), és
a katonai mûveletek minél hamarabbi be-
fejezését, illetve más szervezet általi irányí-
tását elérje. A mûveletek befejezését igen-
csak felgyorsíthatja az Egyesült Államok
szerepváltása (a csapásmérõ erõk kivoná-
sa és csak támogató erõk biztosítása) a lí-
biai NATO-akció során. 

Az amerikai szerepváltásnak igen komoly
következményei lehetnek, hiszen ezúttal egy
olyan veszéllyel néz szembe a szervezet,
amelyet az Egyesült Államok nem azonosít
stratégiai fenyegetésként. (Mi több, a csa-
pásmérõ erõk alkalmazása az arab világban
stratégiai érdekei ellen való lehet.) Az euró-
pai szövetségesek csapásmérõ képessége
pedig limitált, s fõleg politikailag az a líbiai
helyzet eltérõ megítélése, a gazdasági vál-
ság és a megszaporodó társadalmi feszült-
ségek miatt. Az európaiak azonban még
hosszú ideig nem szabadulhatnak meg a lí-
biai tehertõl: egy Kaddáfi vezette ország-
rész komoly veszélyt jelenthet számukra,
egy Kaddáfi utáni stabilizációt pedig min-
denképpen és jelentõs mértékben támogat-
ni kell. A migráció okozta nehézségek és a
potenciális aszimmetrikus fenyegetések
egyaránt ezt követelik meg.                           

(A jegyzetekkel is kiegészített tanulmány
elérhetõ az interneten, a www.svki.zmne.hu
oldalon is.)
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