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The Arab defeat at the hands of Israel in the June War prompted a period of soul-searching throughout 

the Arab world and led, in the case of Syria, to the overthrow of the existing regime. In Syria Hāfiz al-As-
ad seized power in 1970 and his regime represented the rise of new elites of rural origins at the expense 
of the established urban politicians and merchants. The regime was authoritarian, basing its power on the 
military and the Bacth Party. The sole ruler held absolute power and became the object of a personality 
cult. The regime adopted socialist economic policies and stood for egalitarian reform. 

For Hāfiz al-Asad, the persistent conflict with Israel took precedence over all foreign policy consid-
erations. He believed that it was Syria’s duty to resist the Israeli threat and work in the cause of Arab 
unity. His regional policy was popular in Syria and helped to solidify his domestic position during the 
early years of his rule. However, his embroilment in the Lebanese civil war undermined his reputation 
both at home and in the wider Arab world. On 18 October 1976, Syria and the PLO accepted a cease-fire 
drawn up by Arab heads of state, and the worst of the fighting came to a halt. The terms of the agreement 
provided for the stationing of an Arab deterrent force to maintain law and order. In reality, the force was 
composed almost exclusively of Syrian troops whose presence enabled Hāfiz al-Asad to continue his 
efforts to shape the Lebanese situation to suit the needs of Damascus. However, his forces had become 
bogged down in a costly and indecisive military occupation.  
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Civil War; Syria’s conflict with Israel; Syria’s role in the Lebanese civil war; the decision of the Arab League      

 
Vojenský prevrat 23. februára 1966 ukončil v Strane Bacs dlhý zápas o nadvládu medzi sta-

rými bacsistami, ako Amīn al-Hāfiz a Salāhaddīn al-Bītār, a novými bacsistami, pochádzajúcimi 
väčšinou z provincií sústredených okolo Salāha Džadīda a Hāfiza al-Asada, víťazstvom druhej 
skupiny.1 V ďalšom období sa moc v štáte aj v Strane Bacs ďalej sústreďovala v rukách calīov-
skej komunity,2 ale aj medzi jej predstaviteľmi prebiehal mocenský boj.3 Salāh Džadīd sa snažil 

* Štúdia bola vypracovaná v rámci grantového projektu VEGA – 2/0153/09 „Východ – Západ: kultúrna diverzia, jej minu-
losť, formy a evolučné trendy“ v Ústave orientalistiky SAV.     

1 Al-HAWRĀNĪ, Akram: Mudakkirāt Akram al-Hawrānī. (Memoáre Akrama al-Hawrānīho), IV. diel. Káhira : Maktabat 
Madbūlī, 2000, s. 3378 – 3380.      

2 cAlīovci, heterodoxná šīcitska sekta nazvaná podľa imáma cAlīho (bratranec a zať proroka Muhammada). Arabské prídav-
né meno calawī = calīovský, calīovec; calawījūn = calīovskí, calīovci, preto ich v Európe nazývajú calawitmi, čo pre sloven-
činu nie je správny tvar. Rituály tejto šīcitskej sekty sa natoľko líšili od hlavného prúdu islamu, že členovia väčšinového 
sunnitského prúdu ich často nazývali neveriacimi (heretikmi).                  

3 MA’OZ, Moshe: Asad. The Sphinx of Damascus. A Political Biography. London : Weidenfeld and Nicolson, 1988, s. 
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získať prvenstvo cez ovládnutie straníckej mašinérie, zatiaľ čo Hāfiz al-Asad si budoval pozíciu 
v armáde a v letectve. 

Spory vo vedení sa vyhrotili v septembri 1970 v súvislosti s udalosťami „čierneho septem-
bra“ v Jordánsku. Keď 17. septembra kráľ Husajn spustil ofenzívu proti palestínskym partizá-
nom, sýrske regionálne vedenie Strany Bacs sa rozhodlo poskytnúť Palestínčanom pomoc. Dvaja 
členovia vedenia, Hāfiz al-Asad a Mustafā Talās, boli proti akcii. Jednotky OOP s jednotkami 
sýrskej armády s podporou tankov vstúpili 20. septembra na jordánske územie a porazili elitnú 
jordánsku 40. brigádu.4 Spojené štáty však pohrozili zásahom a útočiace jednotky sa museli 
stiahnuť, a bez leteckého krytia utrpeli ťažké straty. Doma sa dočkali všeobecného odsúdenia 
a Regionálne vedenie Strany Bacs, ktoré ovládali prívrženci Salāha Džadīda, v októbri 1970 
ostro kritizovalo svojich dvoch členov, čo vynieslo roztržku v Strane Bact na verejnosť.  

Smrť egyptského prezidenta Džamāla cAbdannāsira 28. septembra 1970 prispela nepriamo 
k rozhodnutiu Hāfiza al-Asada ukončiť v Sýrii dvojkoľajnosť moci.5 To, že na vrchol sýrskej 
mocenskej pyramídy vystúpil Hāfiz al-Asad, jasne dokázalo, že aj stranícke štruktúry ovládala 
armáda. Na zjazde Sýrskej regionálnej organizácie Strany Bacs v polovici novembra 1970 bola 
schválená rezolúcia požadujúca odvolanie ministra obrany. Hāfiz al-Asad neváhal a svojimi od-
danými jednotkami obkľúčil 16. novembra kongresovú halu, odvolal novozvolené regionálne 
vedenie a vymenoval vlastné dočasné vedenie, na čelo ktorého sa postavil sám.6 Táto udalosť sa 
stala medzníkom v ďalšom vývoji Sýrie. O niekoľko mesiacov, keď jemu oddaní ľudia dostatoč-
ne ovládli rozhodujúce orgány strany, uskutočnil sa výber delegátov nasledujúceho piateho regi-
onálneho zjazdu Strany Bacs, ktorý sa zišiel v dňoch 8. – 14. mája 1971. Jeho delegáti schválili 
postup Hāfiza al-Asada, ktorý nazvali opravným hnutím (al-haraka at-tashīhīja),7 schválili nové 
Regionálne vedenie Strany Bacs a zvolili ho za generálneho tajomníka. V dňoch 23. – 31. augusta 
sa zišiel jedenásty Národný kongres, ktorý zvolil nové Národné vedenie Strany Bact a s Hāfizom 
al-Asadom na jeho čele.8   

Okrem ovládnutia straníckeho aparátu Hāfiz al-Asad urobil najvýraznejšiu politickú zmenu 
na úrovni riadenia štátu tým, že Sýria prešla na prezidentský systém. Keďže v Sýrii, kde väčši-
nu obyvateľstva tvorili moslimovia sunniti, funkciu hlavy štátu zastával vždy predstaviteľ tejto 
komunity, nebolo jednoduché narušiť tento zvyk. Preto sa Hāfiz al-Asad po novembrovom pre-
vrate uspokojil s funkciou predsedu vlády a nové vedenie strany vymenovalo za dočasnú hlavu 
štátu neznámeho 39-ročného učiteľa sunnitu Ahmada al-Chatība, bývalého predsedu odboro-
vého zväzu učiteľov.9 Tento neprirodzený stav vydržal len krátko: Ahmad al-Chatīb na funkciu 
rezignoval a už 22. februára 1971 Hāfiz al-Asad prevzal prezidentské právomoci a 12. marca 
bol referendom potvrdený ako prezident na sedemročné funkčné obdobie. Tým sa stal aj naj-

66; VAN DAM, Nikolaos: The Struggle for Power in Syria. Sectarianism, Regionalism and Tribalism in Politics, 1961 
– 1978. London : Croom Helm Ltd, 1979, s. 86.       

4 HOPWOOD, Derek: Syria, 1945 – 1986. Politics and Society. London : Unwin Hyman 1988, s. 51 – 52.      
5 PETRAN, Thabita: Syria. New York : Praeger Publishers 1972, s. 247.   
6 Al-cAŠĀ, Fu’ād: Hāfiz al-Asad. Qā’id wa risāla. (Háfiz al-Asad. Vodca a poslanie). Damask, Dār al-cilm li-t-tibāca wa 

an-našr wa at-tawzīc 1993, s. 190; DEVLIN, John F.: Syria. Modern State in an Ancient Land, s. 56.   
7 HOPWOOD, Derek: Syria, 1945 – 1986. Politics and Society, s. 56.  
8 DEVLIN, John F.: Syria. Modern State in an Ancient Land. Boulder, Colorado : Westview Press, 1983, s. 65.   
9 GOMBÁR, Eduard: Revolučně demokratické strany na Blízkém východě. Praha : Univerzita Karlova 1986, s. 40;  

SEALE, Patrick: Asad of Syria. The Struggle for the Middle East. Berkeley, Los Angeles : University of California Press, 
1989, s. 172.   
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vyšším veliteľom armády a riadil všetky oblasti politiky štátu: vymenúval a odvolával ministrov 
a vlády a obsadzoval kľúčové pozície v súdnictve, pričom mal stále pred očami nutnosť prebu-
dovať sýrsky štát a spoločnosť. Preto 3. apríla 1971 dostal generál cAbdarrahmān Chulajfāwī od 
prezidenta poverenie zostaviť takú vládu, ktorá bude pracovať v intenciách opravného hnutia. 
V máji piaty regionálny zjazd Strany Bacs o. i. prijal tézu, že „vývoj národov tretieho sveta po ich 
socialistických revolúciách potvrdil, že musí existovať vodca pochodu más (qā’id al-masīra)“ 
a dospel k záveru, že tou osobnosťou je práve Hāfiz al-Asad.10      

Následne bol sformovaný parlament ako jednokomorová Snemovňa ľudu, ktorý mal do znač-
nej miery symbolické právomoci, ale bol to prvý zákonodarný orgán od roku 1966. Mal 173 čle-
nov, z ktorých 87 boli členovia Strany Bacs, 8 komunisti, 36 zástupcovia roľníkov a ostatní boli 
nezávislí poslanci.11 Keď bol začiatkom roku 1972  schválený dlho odkladaný zákon o miestnej 
správe, mohli sa vykonať aj voľby do provinčných zastupiteľských zborov. Hāfiz al-Asad ako 
pragmatik urobil ďalšie demokratizačné gestá určené na získanie podpory pre svoj režim tým, 
že vytvoril inštitúcie politickej účasti, ktoré boli otvorenejšie a mali širšiu základňu v porovnaní 
s tým, čo Sýria poznala v uplynulých desiatich rokoch. Od mája 1971 sa rokovalo o vytvore-
ní Národného pokrokového frontu (al-Džabha al-watanīja at-taqaddumīja),12 kam Strana Bacs 
chcela začleniť všetky relevantné politické strany. V dohodnutých stanovách rad súperiacich 
strán (vrátane Komunistickej strany Sýrie) uznal vedúcu úlohu Strany Bacs, čím bol formálne 
zabezpečený istý stupeň pluralizmu.13 Prezidentovým cieľom bolo rozpustiť strany Národného 
pokrokového frontu do jednej strany, ale pre silný odpor voči tomuto zámeru, nielen zo strany 
komunistov, sa rozhodol odložiť ho na neskoršie.  

Keď Strana Bacs prevzala v roku 1963 moc, úplne zmenila štruktúru sýrskeho štátu a jeho 
sociálnu základňu. Už pozemková reforma zavedená v dobách Zjednotenej arabskej republi-
ky oslobodila agrárny sektor od statkárov, ktorí iba využívali svoju pôdu formou prenájmu. 
Egyptský typ pozemkovej reformy bol neskôr modifikovaný tak, aby lepšie vyhovoval sýrskym 
klimatickým podmienkam. V druhej polovici 60. sa vláda koncentrovala na vytváranie štátnych 
fariem a družstiev ako poľnohospodárskych výrobných jednotiek. Tie dávali roľníkom pôdu do 
užívania, ale nie do vlastníctva. Družstvá poskytovali osivá, hnojivá a poľnohospodárske stroje, 
ale na druhej strane určovali pestované plodiny a ich predaj.14 Tieto opatrenia, ako aj znárodňo-
vanie výrobných prostriedkov v tom istom období zásadne oslabili politickú a ekonomickú moc 
dovtedajších elít. Tie boli nútené buď opustiť krajinu s toľkým kapitálom, aký dokázali vziať so 
sebou (čo mnohí aj urobili), alebo spolupracovať, alebo sa aspoň prispôsobiť novým štruktúram 
moci. Z toho dôvodu bol úspech alebo neúspech konkrétneho podnikania čoraz závislejší od 
stupňa, do akého sa títo podnikatelia dokázali zapojiť v rozličných spoločenských a politických 
sieťach v rámci štátu a jeho inštitúcií.15   

10 Cit. in: GOMBÁR, Eduard: Dramatický půlměsíc. Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace. Praha : Karolinum, 2001, s. 24 – 25.       
11 PETRAN, Thabita: Syria. New York : Praeger Publishers, 1972, s. 250.   
12 Al-cAŠĀ, Fu’ād: Hāfiz al-Asad. Qā’id wa risāla, s. 215 – 219.             
13 Z osemnástich členov Ústredného vedenia Frontu boli desiati vrátane prezidenta ako predsedu členovia Strany Bacs, 

ostatné strany mali po dvoch členoch.    
14 DEVLIN, John F.: Syria. Modern State in an Ancient Land, s. 78.        
15 OLSON, Robert W.: The Ba’th and Syria, 1947 to 1982. The Evolution of Ideology, Party and State. From the French 

Mandate to the Era of Hafiz al-Asad. Princeton; N. J. : The Kingston Press, 1982, s. 32; DEVLIN, John F.: Syria. Modern 
State in an Ancient Land, s. 55.       
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Bacsistické režimy v 60. rokoch, a osobitne neobacsistický režim po prevrate v roku 1966, 
preorientovali sýrsku ekonomiku súkromného podnikania na hospodárstvo založené na štátnej 
kontrole. Dosiahli to znárodnením hlavných obchodných spoločností, bánk, priemyselných a do-
pravných podnikov. V rámci presadzovania agrárnej reformy boli vyvlastnené aj veľkostatky, za-
čal sa pomalý program nového rozdeľovania pôdy. Vládnuce ľavicové krídlo strany vyzývalo, 
aby sa vynakladalo trvalé úsilie na dosiahnutie „socialistickej transformácie“ (at-tahwīl al-išti-
rākī) rozšírením verejného sektora a väčšou podporou družstiev v poľnohospodárstve i v obcho-
de.16 Sýrske hospodárstvo bolo založené prevažne na poľnohospodárstve a hlavným vývozným 
produktom bola bavlna. Neskôr došlo k posunu na hospodárstvo, kde prevládali služby a prie-
myslový i obchodný sektor a ropa, ktoré nahradili bavlnu ako hlavný zdroj konvertibilnej meny.17      

Prezident Hāfiz al-Asad zachoval zásadu prevládajúceho verejného sektora v hospodárstve, 
ale pri uplatňovaní zmien bol menej dogmatický ako jeho predchodcovia. Urobil zmierlivé gesto 
voči sunnitskej mestskej vrstve obchodníkov tým, že liberalizoval ekonomiku a uvoľnil niektoré 
obmedzenia pre činnosť súkromného sektoru.

Kombinácia prevládajúceho verejného sektora s účasťou súkromného sektora bola istý čas 
úspešná a Sýria v 70. rokoch prežívala hospodársky rozmach. Finančná podpora od arabských 
ropných štátov, zahraničné pôžičky od iných štátov a zvyšujúce sa dôchodky z vlastného skrom-
ného ropného priemyslu umožnili vláde pustiť sa do smelších rozvojových projektov a zväčšiť 
účasť štátu v zdravotníctve, školstve atď.18 Hospodárska prosperita Sýrie však bola viazaná na 
blízkovýchodnú politickú situáciu, a keď si prezident svojou zahraničnou politikou odcudzil 
ropné štáty, hospodárstvo krajiny začalo upadať a vláda bola nútená zaviesť úsporné opatrenia.    

Sýrsky hospodársky rozvoj trápili aj domáce problémy. Príliv kvalifikovaných riadiacich 
pracovníkov a technikov nestačil potrebám rýchlo sa rozvíjajúcich štátom riadených podnikov. 
Okrem toho vrcholné riadiace funkcie boli často udeľované skôr na základe vernosti Strane Bacs 
ako na základe profesionálnych zásluh,19 čo bola prax, ktorá nepriaznivo ovplyvňovala efektivitu 
hospodárenia. A nakoniec hospodárstvo režimu zasiahla aj pliaga korupcie. Hoci Hāfiz al-Asad 
žil skromne, mnohí vysokopostavení činitelia, ktorí sa dostali k moci na jeho chrbte, tak nežili. 
Viacerí vysokí dôstojníci, štátni úradníci a stranícki funkcionári financovali svoj luxusný život 
z pašovania, úplatkov, provízií a machinácií na čiernom trhu.20 Tieto nekalé praktiky využíval 
aj prezidentov brat Rifcat, ktorého drahé záľuby a pochybné finančné transakcie boli všeobecne 
známe. Korupcia spojená s takými verejne známymi osobnosťami prispela k všeobecnej nespo-
kojnosti s režimom ako celkom.21 

Hāfiz al-Asad, vari pre svoj vidiecky pôvod, staval do popredia zlepšovanie životných pod-
mienok roľníkov. Vláda rozšírila na vidieku sociálne služby (školstvo a zdravotníctvo),22 rozví-
jala systémy dopravy a zavlažovania a zakladala roľnícke družstvá, aby poskytli roľníkom osivo, 

16 LAWSON, Fred H.: Class Politics and State Power in Ba’thi Syria. In: BERBEROGLU, Berch (ed.): Power and Stability 
in the Middle East, s. 22.        

17 DEVLIN, John F.: Syria. Modern State in an Ancient Land, s. 83; PETRAN, Thabita: Syria. New York, Praeger Publishers 
1972, s. 177.       

18 OLSON, Robert W.: The Ba’th and Syria, 1947 to 1982, s. 32;     
19 DEVLIN, John F.: Syria. Modern State in an Ancient Land, s. 82.            
20 LAWSON, Fred H.: Class Politics and State Power in Ba’thi Syria. In: BERBEROGLU, Berch (ed.): Power and Stability 

in the Middle East, s. 23.        
21 GOMBÁR, Eduard: Dramatický půlměsíc, s. 24        
22 PETRAN, Thabita: Syria. New York, Praeger Publishers 1972, s. 223.     
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stroje a úvery. Hoci tieto opatrenia značne zlepšili životné podmienky na vidieku, snaha režimu 
riadiť poľnohospodársku výrobu nebola veľmi úspešná. Robili sa plány na rozdeľovanie pôdy, 
ale väčšina sýrskych roľníkov zostala bez nej. Navyše, zavedenie centrálneho plánovania viedlo 
k byrokratizácii rozhodovania v poľnohospodárstve, čo vytváralo situácie, keď funkcionári Stra-
ny Bacs, neznalí problematiky, boli oprávnení prijímať rozhodnutia. V 70. a 80. rokoch podstatne 
vzrástla produkcia bavlny, zatiaľ čo pestovanie potravinárskych plodín zaostávalo a nedržalo 
krok s požiadavkami spotreby; Sýria musela dovážať čoraz väčšie množstvá potravín.23      

Po tom, čo Hāfiz al-Asad prišiel k moci v roku 1970, nastal istý stupeň hospodárskej libera-
lizácie. V rámci politiky „uvoľnenia“ (al-infirādž), alebo „otvorenia sa ľudu“ (al-infitāh calā aš-
-šacb), boli odstránené obmedzenia a výmena a zmiernené obchodné predpisy.24 Návrat sýrskeho 
súkromného kapitálu zo zahraničia spolu s výraznou pomocou od bohatých arabských štátov po 
roku 1973, so zvýšením výnosov z ropy a tranzitného obchodu, ako aj so zárobkami sýrskych 
robotníkov pracujúcich v štátoch Zálivu posielanými domov to všetko viedlo k hospodárskemu 
rastu, ktorý trval do druhej polovice 70. rokov.25 Tretí päťročný plán (1971 – 1976) sa sústredil 
hlavne na rozvoj priemyslu, a do tohto sektoru štát vložil 46,3 % zo všetkých verejných investícií 
a spustil viaceré ambiciózne plány priemyselného rozvoja.26 Keďže väčšina týchto priemysel-
ných projektov si vyžadovala veľký objem investícií, ďaleko prevyšujúci možnosti domáceho 
súkromného kapitálu, všetky kľúčové priemyslové odvetvia prešli do vlastníctva štátu.    

Súkromná výroba mala osoh nepriamo zo zlepšovania infraštruktúry a celkovo z rozširova-
nia trhu a možností exportu. Väčšina súkromných výrobných podnikov, asi 85-tisíc, patrila ďa-
lej medzi malé podniky, lebo zamestnávala menej ako desať pracovníkov, často členov rodiny. 
Len menšia časť, asi dvetisíc, zamestnávala viacej ako desať pracovníkov. Najvýnosnejšími od-
vetviami podnikania boli stavebníctvo a dodávateľstvo, v ktorom súkromníci vystupovali ako 
sprostredkovatelia medzi súkromnými spoločnosťami – tak zahraničnými, ako aj domácimi – 
a vládou.27 Tak isto ako príjem oveľa väčších investícií, bol odstránený aj cenový dohľad nad ze-
leninou a ovocím. Napriek agrárnej reforme 70 % pôdy bolo stále obhospodarovane súkromne. 
Na podporu ďalších investícií do poľnohospodárstva počas 80. rokov vláda začala podporovať 
nové zmiešané (verejno/súkromné) podniky, ktorých väčšina sa zameriavala na pestovanie ze-
leniny a chov hydiny.28 To sa odrazilo na zlepšenom zásobovaní domáceho trhu čerstvou zele-
ninou, ovocím, vajcami a hydinou, ale za zvýšené ceny. Farmy využívajúce námezdnú prácu, 
moderné stroje a výrobné metódy existovali popri malých, tradične vedených hospodárstvach. 

23 CARR, David W.: „Capital Flows and Development in Syria. In: Middle East Journal, no. 34 (Autumn 1980), s. 459-
464; „L’Economie de la Syrie, secteur par secteur“, Syrie et le Monde Arabe, (25. august 1983), s. 6. In: FIRRO, Kais: 
The Syrian Economy under the Assad Regime. In: MA’OZ, Moshe and Avner YANIV (eds.): Syria under Assad. Domes-
tic Constraints and Regional Risks, s. 54.           

24 LAWSON, Fred H.: Class Politics and State Power in Ba’thi Syria. In: BERBEROGLU, Berch (ed.): Power and Stability 
in the Middle East, s. 23.        

25 ZISSER, Eyal: Asad’s Legacy. Syria in Transition. London : Croom Helm, 1985, s. 10; DEVLIN, John F.: Syria. Modern 
State in an Ancient Land, s. 87.                 
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Iným lukratívnym podnikaním bol chov dobytka, ktorý bol úplne v súkromných rukách. Hodno-
ta živočíšnej výroby tvorí skoro tretinu celkovej poľnohospodárskej produkcie.29      

Nezáujem alebo neschopnosť sýrskych vlád od získania nezávislosti v roku 1946 brzdila 
spoločenský a hospodársky pokrok. V roku 1960 bolo 60 % obyvateľov Sýrie (nad 10 rokov) 
negramotných a v 60. rokoch tento počet klesol iba mierne. Keď Hāfiz al-Asad prevzal moc, 
vyhlásil, že jeho vláda odstráni negramotnosť v priebehu desiatich rokov, ale napriek veľkému 
nárastu počtu študentov sa ju nepodarilo znížiť o viac ako ďalších 10 %. Splneniu sľubu bránil 
rýchly rast počtu obyvateľstva – 3,7 % ročne, ktorý prekonával možnosti vlády poskytnúť do-
statok učiteľov a tried. Študenti, ktorí úspešne ukončili stredoškolské vzdelanie, mali možnosť 
študovať na vysokých školách bezplatne a bez výberového konania. Hoci táto politika mala 
kladný účinok v tom, že rozšírila možnosti prístupu k vysokoškolskému štúdiu, mala aj zápornú 
stránku, pretože znamenala preplnené posluchárne a zníženie úrovne vzdelania.30        

Mnohé opatrenia prijal nový režim s cieľom ubezpečiť obyvateľov miest, že ich problémy 
a záujmy mu ležia na srdci. Hāfiz al-Asad dúfal, že sa mu podarí mestské stredné vrstvy nielen 
osloviť, ale aj získať pre nové budovateľské úsilie. Uvoľnil možnosti na cestovanie do zahra-
ničia, najmä do Libanonu, znížil ceny mnohých základných potravín a zvýšil rodinné prídavky. 
Všeobecná amnestia umožnila mnohým občanom návrat do verejného života. Rozhodnutie po-
voliť dovoz libanonskej tlače, ktorá nebola otvorene nepriateľská voči jeho režimu, s poteše-
ním prijala mestská inteligencia.31 Na druhej strane prezident podnietil návrat značného počtu 
sýrskych emigrantov žijúcich v arabských štátoch prísľubom a poskytnutím podnikateľských 
možností v niektorých oblastiach hospodárskeho života krajiny, najmä v sektore služieb. Tento 
krok nezmenil socialistický charakter sýrskej ekonomiky ani nepripustil súkromné podnikanie 
vo veľkých podnikoch, ale umožnil menším podnikateľom dosahovať zisky. Výzva oslovila 
mnohých Sýrčanov, takže sa vrátili hlavne z Libanonu a viacerí si priniesli značné sumy kon-
vertibilnej meny.32   

Napriek obmedzovaniu politických a intelektuálnych slobôd režim presadzoval spoločenské 
reformy. Verejne sa zaviazal zrovnoprávniť mužov so ženami, ktoré sa následne začali uplatňo-
vať vo všetkých sférach života. Zaužívaná prax však nebola vždy v súlade so zákonom a konzer-
vatívne postoje v spoločnosti naďalej obmedzovali účasť žien na trhu práce.33 Navyše oponenti 
prezidenta využívali podporu režimu ženskej emancipácii na to, aby zdôrazňovali sekularizmus 
vlády a nedostatok rešpektu voči islamským hodnotám. Keď sa režim usiloval uplatniť pôvod-
nú zásadu Strany Bacs o spoločenskej premene, bolo to sprevádzané politickou strnulosťou, 
kultúrnou bezfarebnosťou a intelektuálnou poslušnosťou napriek tomu, že prezident sa snažil 
preukazovať oficiálnym sunnitským duchovným patričnú úctu a niekoľkí z nich sa dostali do 
Snemovne ľudu.34 Navyše režim zvýšil duchovným platy a vláda v roku 1976 vyčlenila 5,6 mi-
lióna sýrskych lír na stavbu nových mešít.35 To bolo protirečenie režimu hlásiaceho sa na jednej 

29 HOPWOOD, Derek: Syria, 1945 – 1986. Politics and Society. London : Unwin Hyman, 1988, s. 107.      
30 HOPWOOD, Derek: Syria, 1945 – 1986. Politics and Society, s. 124 – 131.          
31 PETRAN, Thabita: Syria. New York : Praeger Publishers 1972, s. 251.   
32 DEVLIN, John F.: Syria. Modern State in an Ancient Land, s. 66.      
33 PETRAN, Thabita: Syria. New York : Praeger Publishers 1972, s. 225 – 226.         
34 GOMBÁR, Eduard: Dramatický půlměsíc. Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace, s. 35.       
35 BATATU, Hanna: Syria’s Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables and Their Politics. Princeton, N.J. : 

Princeton University Press, 1999, s. 260.        
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strane k princípu reformy a na druhej strane k zachovaniu autoritárskeho vojenského režimu. 

Transformácia Sýrie nemala byť poháňaná tvorivou energiou jednotlivcov, ale mal ju riadiť štát. 
Výsledkom bol však málo efektívny a utláčateľský štát.   

Osobnosti, ktoré sa trvalo objavovali vo funkciách predsedu vlády, ministrov zahraničných 
vecí a obrany (cAbdalhalīm Chaddām, Fārūq aš-Šarac a Mustafā Talās), mali priamy prístup 
k prezidentovi, zatiaľ čo ostatní ministri mali väčšinou malú politickú váhu a boli vo vláde len na 
to, aby realizovali rozhodnutia prezidenta, či už išlo o členov Strany Bacs alebo o technokratov. 
Nová ústava, ktorá počítala s voleným zastupiteľským orgánom (Snemovňa ľudu), bola prijatá 
31. januára 1973. Ústava však dávala prezidentovi také rozsiahle právomoci, že snemovňa bola 
len akýmsi symbolom demokratickej vlády. Protesty však vyvolal fakt, že v ústave nebola uve-
dená zvyčajná podmienka, že prezident musí byť moslim-sunnita.36 Otrasenej sunnitskej väčšine 
v Sýrii toto vynechanie naznačovalo, že režim calīovského vládcu bude sekulárny aj sektársky, 
a preto vo veľkých mestách zorganizovali protestné demonštrácie. Hāfiz al-Asad pružne rea-
goval a príslušný článok ústavy dal pozmeniť tak, že prezident musí byť moslim. Postaral sa aj 
o to, že významný učenec libanonskej šīcitskej obce imám Mūsā as-Sadr vydal dekrét (fatwa) 
potvrdzujúci, že calīovci sú šīciti t. j. moslimovia.37 Protest a odpoveď naň ukázali, že sektárske 
napätie hralo v sýrskom politickom živote naďalej úlohu.              

Hāfiz al-Asad bol uvážlivý rovnako ako pragmatický a jeho hlavnou myšlienkou bolo udržať 
si s námahou vydobytú moc. Armádu aj Stranu Bacs využil ako nástroje na získanie prezident-
ského úradu, a keď sa dostal na vrchol pyramídy, urobil z nich opory svojho režimu. Sám prevzal 
funkciu generálneho tajomníka strany, čím spojil funkciu hlavy štátu s funkciou vodcu strany. 
S vypracovanou hierarchiou, sieťou pridružených ľudových organizácií a pobočkami v ozbro-
jených silách sa Strana Bact pretavila do nástroja politickej kontroly a výchovy (indoktrinácie). 
Ďalšia opora režimu, armáda a sily vnútornej bezpečnosti, posilnili autoritu štátu a v prípade 
potreby boli nasadené na potlačenie opozície.38    

Hāfiz al-Asad sa snažil zaistiť si lojalitu voči svojmu režimu tým, že do kľúčových pozícií 
menoval príbuzných a spolupracovníkov požívajúcich jeho dôveru. V tomto smere jeho osobný 
triumf získaním prezidentského úradu znamenal víťazstvo pre komunitu calīovcov. Dôstojní-
ci z tejto komunity boli povyšovaní a dostávali najvýznamnejšie veliteľské miesta v armáde 
a v bezpečnostných zložkách, čím boli zainteresovaní na udržaní režimu. Navyše členovia rodi-
ny Hāfiza al-Asada dostali na starosť niekoľko špeciálnych síl mimo oficiálnej armádnej štruk-
túry. Z nich najvýznamnejšia bola elitná pretoriánska garda, známa ako Obranné roty (Sarājā ad-
-difāc),39 ktorým velil prezidentov mladší brat Rifcat. Režim získal výrazné calīovské zafarbenie, 
na ktoré sunnitská väčšina hľadela s podozrením.    

Skutočná moc zostala v rukách ozbrojených síl, a práve tam sa odohrával zápas o kľúčové po-
zície a kontrolu, ktorý charakterizoval obdobie do roku 1970. Hoci niekoľko sunnitov si udržalo 
svoje miesta, všetky kľúčové funkcie v ozbrojených a bezpečnostných silách sa postupne dostali 
do rúk príslušníkov nesunnitských menšín, ako boli calīovci, ismācīlovci a drúzi, ktorí pochádzali 

36 SEALE, Patrick: Asad of Syria. The Struggle for the Middle East, s. 173.   
37 ZISSER, Eyal: Asad’s Legacy. Syria in Transition, s. 9.  
38 MA’OZ, Moshe: The Emergence of Modern Syria. In: MA’OZ, Moshe and Avner YANIV (eds.): Syria under Assad. 

Domestic Constraints and Regional Risks, s. 31.     
39 GOMBÁR, Eduard: Dramatický půlměsíc. Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace, s. 28.   
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z vidieckych oblastí.40 Strana Bacs, ktorá mala v roku 1963 len asi 400 členov, sa podstatne 
rozšírila najmä v spomínaných menšinových komunitách a mala na začiatku 70. rokov v tomto 
13-miliónovom štáte údajne skoro milión členov. Počas neustálych vnútorných zápasov, ktoré 
vznikali medzi rôznymi frakciami Strany Bacs, politickí hráči stále častejšie hľadali podporu 
medzi svojimi straníckymi kolegami v armáde a v rámci vlastných komunít.  

Háfiz al-Asad sa stal prezidentom Sýrie v čase stúpajúceho napätia na Blízkom východe. Vý-
znamným dôsledkom vojny v roku 1967 pre Sýriu bolo, že po strate Golanských výšin, vzrást-
la jej úloha v arabsko-izraelskom konflikte. Samotný konflikt stále viacej ovládal jej domácu 
i zahraničnú politiku, hoci nebola vždy konzistentná. Na jednej strane bolo vedenie Sýrie zá-
sadne oddané arabskej veci, ale na druhej strane praktické a okamžité ohľady reálnej politiky 
spôsobovali, že muselo konať systémom, ktorý bol motivovaný viacej záujmami vlastného štá-
tu a potrebou konsolidácie režimu, ako záujmom „arabskej vlasti“.41 Dva typické príklady pre 
toto tvrdenie poskytujú úloha Sýrie v Libanone od roku 1976 a jej spojenectvo s Iránom počas 
iracko-iránskej vojny. Navyše pre svoju úlohu ako frontový štát dostávala Sýria po roku 1973 
značnú podporu od bohatých arabských štátov, čo jej umožnilo rozširovať ozbrojené sily najmä 
nákupom zbraní zo ZSSR.42     

    
Pre Hāfiza al-Asada konflikt s Izraelom dostal prednosť pred všetkými ostatnými zahranič-

nopolitickými otázkami. Podľa neho bol Izrael expanzionistický štát, ktorého ambície boli po-
tvrdené Spojenými štátmi. Bol presvedčený, že povinnosťou Sýrie je odolávať izraelskej hrozbe 
a pracovať pre vec arabskej jednoty. Jeho pohľad na Izrael bol v súlade s názorom väčšiny 
Sýrčanov, ktorí cítili oveľa intenzívnejšie stratu Palestíny ako obyvatelia iných, vzdialenejších 
arabských štátov. V poslednom období osmanskej nadvlády územie, ktoré sa stalo palestínskym 
mandátom, bolo považované za časť južnej Sýrie a jeho premena na izraelský štát vyvolala me-
dzi Sýrčanmi silné emócie.43 

Prvoradým záujmom Hāfiza al-Asada bolo opätovné získanie Golanských výšin, územia, 
ktoré Sýria stratila v júnovej vojne roku 1967. Bol presvedčený, že je to možné a potrebné zís-
kať na bojisku. Jedine preukázaním vojenských schopností bude medzinárodná verejnosť brať 
Arabov vážne. Ochotného spojenca našiel Hāfiz al-Asad v egyptskom prezidentovi Anwarovi 
as-Sādātovi. Spolu naplánovali vojenskú akciu na október 1973, keď obe armády naraz zaútočili 
na jednotky izraelskej armády okupujúcej arabské územie.44 Cieľom Arabov bolo touto vojnou 
prelomiť mŕtvy bod, do ktorého sa dostali rokovania o ukončení izraelskej agresie z roku 1967, 
a vyvolať medzinárodnú krízu, ktorá by prinútila superveľmoci zasiahnuť a zatlačiť na Izrael, 
aby sa stiahol z území, ktoré okupoval po júnovej vojne. Cieľom Egypta bolo silou prekročiť 
Suezský prieplav a opevniť sa na jeho východnom brehu skôr, ako sa začnú diplomatické roko-
vania v OSN. Cieľom Sýrie bolo dobyť Golanské výšiny a vytlačiť Izraelčanov. Tak Egypt, ako 

40 Ar-RAZZĀZ, Munīf: At-Tadžriba al-murra (Trpká skúsenosť). Bejrút : Dār al-ġandūr 1967, s. 158 – 160; PETRAN, 
Thabita: Syria. New York : Praeger Publishers 1972, s. 182 – 183.      

41 ODEH, B. J.: Lebanon: Dynamics of Conflict. A Modern History. London : Zed Books, 1985, s. 184 – 185.      
42 SELLA, Amnon: Soviet Political and Military Conduct in the Middle East. London : The Macmillan Press Ltd, 1981, s. 
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43 GOMBÁR, Eduard: Dramatický půlměsíc. Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace, s. 26.      
44 WANNER, Jan: Krvavý Jom Kippur. Čtvrtá a pátá arabsko-izraelská válka ve světové politice. Praha : Libri, 2002, s. 
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aj Sýria mali obmedzené vojnové ciele, pretože im bolo jasné, že nemôžu poraziť Izrael a vytla-
čiť ho zo všetkých okupovaných území. Išlo im teda hlavne o politický zisk.45 Všetky predošlé 
arabsko-izraelské vojny po ukončení bojov uviazli v slepej uličke a zostali politicky otvorené. 
Októbrová vojna bola prvá, po ktorej nasledovalo čiastočné politické urovnanie.  

Egypt na svojom fronte po prekonaní Bar-Levovej línie na východnom brehu Suezského 
prieplavu a preniknutí na Sinajský polostrov prestal rozvíjať útok a veľmi rýchlo zaujal obranné 
postavenie.46 To izraelskej armáde umožnilo okamžite nasadiť na sýrskom fronte oveľa viac síl 
a prostriedkov a vyvinúť oveľa silnejší tlak, ako sa očakávalo, a tak sa sýrskej armáde nepoda-
rilo oslobodiť Golanské výšiny a bola zatlačená späť.47 Následkom toho sa vzťahy medzi Sýriou 
a Egyptom značne zhoršili, najmä potom, čo sa v druhej polovici 70. rokov ukázalo, že Egypt je 
ochotný začať separátne rokovania s Izraelom. Ďalším dôležitým dôsledkom arabsko-izraelských 
vojen bol vznik Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) ako politickej a vojenskej sily, ktorá 
spôsobovala problémy armádam a vládam iných arabských štátov, ako sa to ukázalo najprv v Jor-
dánsku a potom v Libanone. Na arabskom summite v marockom Rabate v roku 1974 bola OOP 
uznaná za jedinú zákonnú predstaviteľku palestínskeho ľudu, čo bol vývoj, ktorý rozšíril jej vlast-
nú politickú úlohu a zmenil pozíciu iných hráčov v regióne, najmä jordánskeho kráľa Husajna.48          

Hoci sa vojna začala pre oboch arabských spojencov dobre, skončila sa porážkou Sýrie a ne-
výrazným úspechom Egypta. Boj o Golanské výšiny bol napriek tomu dosť vyrovnaný a nová 
sýrska armáda si neviedla zle.49 Hāfiz al-Asad mal dôvod veriť, že po čase nejaká arabská koalícia 
vybojuje späť Izraelom okupované územia. Možnosť získania dôveryhodných partnerov sa však 
začala vytrácať, keď Egypt opustil protiizraelský front. Zo sýrskeho hľadiska Anwar as-Sādāt 
tým, že sa stal účastníkom presadenia americko-izraelského urovnania na Blízkom východe, zra-
dil arabskú vec. Sýrsky prezident bol rozhodnutý, že nepripustí, aby tento poriadok prevládol. 

O situácii po októbrovej vojne rokoval v prvej polovici júna 1974 aj mimoriadny regionálny 
zjazd Strany Bacs. Za hlavný cieľ súčasnej etapy stanovil oslobodenie území okupovaných vo 
vojne 1967 a zaistenie národných práv palestínskeho ľudu. Vyzval na posilnenie solidarity, na 
mobilizáciu všetkých síl a na odsunutie vedľajších rozporov medzi arabskými krajinami.50 Ke-
ďže sa neukazoval nijaký spoľahlivý arabský spojenec angažujúci sa proti novému poriadku, 
Hāfiz al-Asad sa rozhodol, že Sýria bude sama pokračovať tak, aby dosiahla vojenskú rovnováhu 
s Izraelom. Toto rozhodnutie malo za následok spomínané rozsiahle zbrojenie.      

Hāfiz al-Asad si uvedomoval, že ak má Sýria viesť arabský boj proti Izraelu, sýrske ozbrojené 
sily musia byť zmodernizované. Presvedčil ZSSR, svojho hlavného dodávateľa zbraní, aby zvý-
šil nielen ich množstvo, ale aj kvalitu. Preto spustil rozsiahle budovanie ozbrojených síl, ktorých 
stav vzrástol z 50-tisíc v roku 1967 na 225-tisíc v roku 1973 a na vyše 400-tisíc začiatkom 80. 
rokov. Takýto nebývalý nárast armády bol drahý. Začiatkom 80. rokov Sýria venovala vyše 20 
% HDP na vojenské výdavky.51 Nákup zbraní zaťažoval hospodárstvo krajiny a hltal fondy, ktoré 
mohli byť investované do domácich projektov.    

45 SHLAIM, Avi: The Iron Wall. Israel and the Arab World. London : Penguin Books, 2001, s. 320.    
46 BELL, P. M. H.: The World since 1945. An International History. London : Arnold, 2005, s. 403 – 404.    
47 CALVOCORESSI, Peter: World Politics, 1945 – 2000. London : Pearson, Longman, 2001, s. 416.    
48 ROBINS, Philip: A History of Jordan. London : Cambridge University Press, 2004, s. 138 – 139.     
49 ZISSER, Eyal: Asad’s Legacy. Syria in Transition, s. 9.             
50 GOMBÁR, Eduard: Revolučně demokratické strany na Blízkém východě, s. 42 – 43.    
51 DEVLIN, John F.: Syria. Modern State in an Ancient Land, s. 112 – 113.          
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 Podstatou sýrskeho hodnotenia udalostí počas libanonskej krízy 1975 – 1976 bolo presved-
čenie, že občianska vojna je súčasťou oveľa širšieho plánu vypracovaného silami imperializmu 
a sionizmu, zameraného na oslabenie schopností arabských protisionistických hnutí a na zvráte-
nie „výsledkov októbrovej vojny“. Cieľom tohto „medzinárodného sprisahania“ malo byť spus-
tenie série udalostí na navodenie takej psychologickej a operačnej situácie, ktorá spôsobí, že 
Arabi sa vzdajú sionistickému nepriateľovi a pristúpia na jeho požiadavky. Sýrčania tvrdili, že 
len takto možno vysvetliť krvavé udalosti odohrávajúce sa v bratskom Libanone. Z toho vyplý-
valo, že toto sprisahanie má dosiahnuť nasledujúce ciele: 1. odviesť pozornosť Arabov od druhej 
Sinajskej dohody;52 2. vyvolať nový konflikt v regióne, ktorý v očiach Arabov zatlačí do úzadia 
fakt, že hlavný zápas sa odohráva medzi arabským národom a sionistickým nepriateľom; 3. 
vtiahnuť OOP do vnútorných libanonských rozporov konfesionálnej povahy, aby tam vyčerpala 
svoju energiu, a tak nemohla ohrozovať Izrael; 4. zatiahnuť Sýriu do libanonského problému, 
a tým podkopať jeho schopnosť postaviť sa proti sprisahaniam spriadaným proti arabskému ná-
rodu; 5. podporovať rozpory v libanonskej spoločnosti tak, aby viedli k rozdeleniu Libanonu na 
konfesionálne štátiky, ktoré poslúžia sionistickým cieľom na roztrieštenie arabského národa a na 
podkopanie postavenia arabského nacionalizmu.53 

Sýrske vedenie bolo presvedčené, že úplná porážka jednej z libanonských bojujúcich strán 
druhou neprispeje k nastoleniu trvalého mieru v krajine. Takýto stav by navyše ohrozil nielen 
vnútornú súdržnosť Libanonu, ale aj stabilitu v Sýrii a v ďalších arabských krajinách. Sýrsky 
prezident sa obával, že prípadné rozdelenie Libanonu by vyvolalo zahraničný zásah, najskôr 
izraelský.54 Hlavným motívom na zásah Sýrie do Libanonu v období občianskej vojny bola rastú-
ca obava z jej konfesionálneho charakteru, ktorý mohol polarizovať aj situáciu v Sýrii. Strana 
Bacs uverejnila oficiálne vyhlásenie, v ktorom potvrdila svoju sekulárnu ideológiu, a zdôraznila, 
že sa nestane účastníkom konfesionálneho konfliktu, ale bude rozhodne bojovať proti nemu.55 
Sýrsky postup v Libanone počas občianskej vojny bol teda motivovaný viacerými ohľadmi: pre-
svedčením, že 1. občianska vojna je súčasťou oveľa širšieho zahraničného sprisahania; 2. Sýria 
a Libanon sú súčasťou jedného celku tak ako v minulosti; 3. jednota libanonskej spoločnosti je 
ohrozená; 4. neslobodno pripustiť porážku jednej strany druhou; 5. nesmie pripustiť náboženské 
a sektárske konflikty.56     

Začiatkom roku 1976 Libanonské národné hnutie (LNH), ktoré viedol Kamāl Džunbulāt v úz-
kej spolupráci s OOP, začalo získavať prevahu v libanonskej občianskej vojne.57 V tej chvíli me-
dzi USA a Sýriou vznikla náhodná zhoda záujmov, keď oba štáty boli znepokojené (hoci z odliš-
ných dôvodov) vyhliadkou, že v Libanone vznikne radikálna ľavicová vláda, ktorá by v krajine 
zmenila rovnováhu síl.58 V týchto rokoch studenej vojny a konfrontácie superveľmocí, boli USA 
osobitne znepokojené z možného nárastu sovietskeho vplyvu v Libanone, keby zvíťazili LNH 
a OOP. Sýrii bolo naznačené, že ani USA, ani Izrael nebudú namietať proti sýrskemu zásahu. 

52 Dohoda medzi Izraelom a Egyptom, tzv. druhá Sinajská dohoda uzavretá v septembri 1975, v ktorej sa Egypt za ústup 
izraelskej armády za sinajské priesmyky zriekol vojny ako prostriedku na urovnanie konfliktu. 

53 DAWISHA, Adeed: Syria and the Lebanese Crisis. London : The Macmillan Press, 1980, s. 104.   
54 SALIBI, Kamal: Cross Roads to Civil War in Lebanon, 1958 – 1976. New York : Delmar, Caravan Books, 1976, s. 110.         
55 London, Summary of World Broadcast, Middle East/4941/A/7, 28 June 1975.                     
56 DAWISHA, Adeed: Syria and the Lebanese Crisis, s. 105.   
57 MANSFIELD, Peter: A History of the Middle East. London : Penguin Books, 1992, s. 309.            
58 DAWISHA, Adeed: Syria and the Lebanese Crisis. London : The Macmillan Press Ltd., 1980, s. 148.       
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Stanovisko USA tlmočil sýrskej strane zvláštny americký pozorovateľ Dean Brown. Po tomto 
ubezpečení sa prezident Hāfiz al-Asad napriek egyptskej opozícii rozhodol masívne zasiahnuť 
do vývoja v Libanone, aby zachránil lojalistov59 pred zničením a prinútil Kamāla Džumbulāta 
a Jāsira Arafāta ustúpiť. 

Sýria 10. apríla 1976 vyslala oddiely svojej armády spolu so špeciálnymi palestínskymi jed-
notkami as-Sāciqa (blesk)60 do Libanonu. Sýrsky zásah zásadným spôsobom zvrátil vývoj kon-
fliktu v neprospech LNH a OOP a navyše umožnil mārūnovským kresťanským silám, aby vo 
východnom Bejrúte napadli oblasti ovládané Palestínčanmi a LNH. Počas mája bola vojenská 
situácia mimoriadne zmätená, ale bolo jasné, že sýrske sily, ktorých počet stúpol koncom mája 
z 2 500 na 6 000, bojujú na strane kresťanov. O sprostredkovanie sa pokúšali Líbya, Saudská 
Arábia a Kuvajt. Francúzsky prezident ponúkol francúzske jednotky, ak všetky strany budú sú-
hlasiť s obnovením poriadku. Egypt odsúdil sýrsku intervenciu a poskytol pomoc ľavici a Pales-
tínčanom.61 Poslanci libanonského parlamentu pod paľbou mínometov sa odvážne zišli a 8. mája 
66 hlasmi zvolili Iljāsa Sarkisa za nového prezidenta, ale úradujúci prezident Sulajmān Frandžīja 
voľbu ignoroval a trval na tom, že zostáva v úrade až do skončenia riadneho termínu v septembri 
1976. Keďže situácia naďalej zostávala zmätená, Hāfiz al-Asad sa rozhodol definitívne ukončiť 
vojnu. Utvrdili ho v tom aj zvyšujúce sa kontakty medzi vodcami jednej a druhej strany, ktoré 
mohli viesť k čisto libanonskému riešeniu, čo by preň bolo ponižujúce.62  

V júni 1976 sa odohrali tri dôležité udalosti: 1. postup sýrskych vojsk na juh od Bejrútu 
smerom na Sidon; 2. obkľúčenie palestínskeho tábora Tall az-Zactar a obsadenie tábora Džisr 
al-Bāšā; 3. stretnutie Ligy arabských štátov v Káhire (8. a 9. júna), kde bolo prijaté rozhod-
nutie o „arabizácii“ riešenia libanonskej krízy. Sýriu oslabilo rozhodnutie Iraku z 10. apríla 
zastaviť prepravu ropy cez územie Sýrie, čo viedlo k strate poplatkov, a rozhodnutie bohatých 
ropných štátov zastaviť finančnú výpomoc Sýrii. Tieto ťažkosti a navyše veľké náklady na 
financovanie vojenskej prítomnosti v Libanone mimoriadne zaťažili sýrsky rozpočet. Rastúca 
inflácia a stagnácia bytovej výstavby spôsobovali Sýrii veľké problémy a počet nespokojných 
obyvateľov rástol.63   

Začiatkom júla dorazili do Libanonu saudskoarabské a sudánske jednotky ako súčasť arab-
ských mierových síl, a boli umiestnené po oboch stranách „zelenej čiary“ v zemi nikoho. Sýrske 
jednotky sa stiahli zo Sidonu a presunuli sa do Baclbaku. Hāfiz al-Asad 20. júla 1976 v prejave 
obhajoval sýrsku prítomnosť v Libanone.64 Povedal, že Sýria vstúpila do Libanonu na žiadosť 
prezidenta Sulajmāna Frandžīju a karhal Palestínčanov za neodôvodnené zasahovanie do liba-
nonských záležitostí a osobitne kritizoval úlohu Kamāla Džumbulāta. Lojalisti označili jeho 
prejav za historický, ale LNH ho odsúdilo ako prekrucovanie skutočnosti. Medzi OOP a Sýriou 
bola 29. júla podpísaná mierová dohoda, čím sa ľavica dostala do nepríjemnej izolácie. Kresťan-
ské milície medzitým zvyšovali tlak na tábor Tall az-Zactar, kde vyše 500 obyvateľov zomrelo 

59 Lojalisti boli tí občania Libanonu, ktorí chceli zachovať Libanon pod nadvládou kresťanskej menšiny tak, ako to bolo po 
získaní nezávislosti v roku 1946, alebo tí, ktorí si želali osobitný, v zásade kresťanský štát v prevažne kresťanskej časti 
krajiny (bývalý Horský Libanon).   

60 Sýriou financovaná a cvičená palestínska milícia (commandos).       
61 GORDON, David C.: Lebanon. The Fragmented Nation. London : Croom Helm, 1980, s. 250.   
62 ROULEAU, Eric in: Le Monde, Paris, 3 – 4 June 1976.  
63 GORDON, David C.: Lebanon. The Fragmented Nation, s. 251.     
64 Text prejavu priniesol bejrútsky denník an-Nahār 21. júla 1976.   
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na nedostatok potravín a vody. Bejrút, z ktorého množstvo obyvateľov utieklo do iných častí 
krajiny, so svojou zničenou infraštruktúrou pripomínal mŕtve mesto.65  

V oblasti na sever od hlavného mesta bola kresťanská enkláva, ktorú moslimovia nazývali 
ďalším Izraelom na severe. Tam pulzoval mierový život a boli otvorené kasína.66 Na kresťanský 
sever sa valili izraelské dodávky zbraní, vrátane tankov T-54, ukoristených Arabom vo vojnách 
1967 a 1973. Tlač prinášala správy, že izraelskí dôstojníci tam prilietali vrtuľníkmi, aby disku-
tovali o vývoji so sýrskymi dôstojníkmi.67 Na juhu Libanonu Izrael uplatňoval politiku dobrého 
susedstva, povzbudzoval Libanončanov, aby prichádzali do Izraela kvôli lekárskej starostlivosti 
a neskôr dokonca kvôli zamestnaniu. 

Lojalisti 5. augusta dobyli šīcitskú štvrť Bejrútu a 12. augusta, po 52 dňoch obliehania, dobyli 
palestínsky tábor Tall az-Zactar, čo malo tragické následky pre jeho obyvateľov. Kresťanské mi-
lície zmasakrovali asi 3 000 civilistov a buldozérmi zrovnali budovy so zemou.68 Pád tábora bol 
katastrofou pre Palestínčanov, ale lojalisti ho považovali za veľké víťazstvo. Tento hrozný čin 
znova vtiahol OOP do konfliktu.69 V situácii, keď bola ľavica a Palestínčania v defenzíve, tradič-
ní moslimskí vodcovia sa snažili obnoviť predvojnový Libanon. Sunnitský predák Sā’ib Salām 
rokoval s Pierrom Džumajjilom, vodcom mārūnovských lojalistov, a spolu so šīcitskym imámom 
Mūsā Sadrom sa začali dištancovať od LNH. Prezident Sulajmān Frandžīja odmietol predčasne 
opustiť svoj úrad, a tak jeho nástupca Iljās (Elias) Sarkīs bol uvedený do funkcie 23. septembra 
1976 vo východolibanonskom mestečku Štawra.70     

Zatiaľ čo obmedzený kontingent kuvajtských a saudskoarabských vojakov prišiel do Bej-
rútu v rámci mierových zborov Ligy arabských štátov,71 sýrske vojská úplne ovládli scénu, čo 
hnevalo Egypťanov, ktorí trvalo požadovali ich stiahnutie. Sýrska akcia bola však veľmi ná-
kladná – okupácia stála asi 2 milióny USD denne, a k tomu Saudská Arábia a Kuvajt zastavili 
finančnú podporu Sýrii. Prezident Hāfiz al-Asad bol pripravený dohodnúť sa. Saudskoarabský 
kráľ Chālid, znepokojený roztržkou medzi Sýriou a Egyptom a rozhnevaný na jasnú spoluprácu 
lojalistov s Izraelom, pozval hlavy štátov Sýrie, Egypta, Kuvajtu a Libanonu spolu s vedením 
OOP na konferenciu, ktorá sa konala 16. – 18. októbra v Rijáde. Bolo dohodnuté, že v Libanone 
treba nastoliť prímerie, ktoré bude zabezpečovať 30-tisíc mužov arabských mierových síl. Táto 
dohoda bola nazvaná „paktom z Rijádu“ a následne ju schválili – okrem Iraku – aj ostatní arabskí 
vodcovia na 8. arabskej konferencii na najvyššej úrovni 26. októbra 1976. Na naliehanie sýrskej 
strany mali väčšinu mierových síl tvoriť príslušníci sýrskej armády, ktorí už boli na mieste, a ich 
pobyt mali financovať ostatné arabské štáty. Bola to súčasť celkového zmierenia medzi Hāfizom 
al-Asadom a Anwarom as-Sādātom, keď Sýrčania súhlasili so zastavením mediálnej kampane 
proti druhej Sinajskej dohode a Egypt prijal sýrsku prítomnosť v Libanone.72        

65 TANNER, Henry, in The New York Times, 12 July 1976.   
66 TANNER, Henry, in The New York Times, 29 July 1976.   
67 WYNN, Wilton, in Time (London), 2 August and 13 September 1976.   
68 JOUMBLATT, Kamal: I Speak for Lebanon. London : Zed Press 1982, s. 70.       
69 JOHNSON, Michael: Class & Client in Beirut. Te Sunni Muslim Community and the Lebanese State, 1840 – 1985. 

London & Atlantic Highlands : Ithaca Press, 1986, s. 192 – 193. 
70 Al-HĀŠIM, Džūzif: Sawt Lubnān fī harb as-sanatajni. Tahlīl wa taclīq. (Hlas Libanonu v dvojročnej vojne. Analýza 

a komentár). Bejrút : Manšūrāt idācat Sawt Lubnān, 1977, s. 375 – 377.      
71 Tieto sily sa oficiálne nazývali Arabské sily odstrašenia (Qūwāt ar-radc al-carabīja, Arab Deterrent Force).      
72 GORDON, David C.: Lebanon. The Fragmented Nation, s. 254 – 255.     
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V rámci snahy dosiahnuť vojenskú rovnováhu s Izraelom Hāfiz al-Asad plánoval urobiť zo 
Sýrie najsilnejší štát v arabskom svete. Tým spustil preteky o regionálnu hegemóniu, ktorá by 
umožnila Sýrii riadiť odpoveď Arabov na prítomnosť Izraela. Bola to drahá politika, ale nebola 
bezohľadná: bola v súlade s jeho kalkulujúcou povahou. Jeho cieľom bolo ovládať tie štáty, ktoré 
prirodzene spadali so sýrskej sféry – Libanon a Jordánsk, rovnako ako OOP.73 Sýria im prostred-
níctvom svojej vojenskej sily mala zabrániť v tom, aby uzavreli mier s Izraelom tak, ako to uro-
bil Egypt. Sýrsky prezident ich (najmä OOP) chcel držať na uzde, aby sa nezaplietli do aktivít, 
ktoré by Izraelu dali dôvod zaútočiť na Sýriu skôr, ako bude ukončená prestavba jej armády.74  

Regionálna politika Hāfiza al-Asada bola v Sýrii populárna a počas prvých rokov vlády mu 
pomohla upevniť si domácu pozíciu. V rámci arabského sveta bol považovaný za možného ná-
stupcu Džamāla cAbdannāsira v boji za arabskú jednotu. No zásah do občianskej vojny v Liba-
none podkopal jeho reputáciu a spochybnil jeho vodcovstvo tak doma, ako aj na arabskej scéne. 
Tým, že poslal svoje sily bojovať proti OOP, sýrsky prezident ako nádejný hrdina Palestínčanov 
spochybnil svoj postoj voči ich veci. Hāfiz al-Asad sa spoliehal na to, že bude môcť určiť vý-
sledok občianskej vojny, ale namiesto toho sýrske sily uviazli v nákladnej a neurčitej vojenskej 
operácii v Libanone.75 Sýrsky vojenský zásah v Libanone a z neho vyplývajúca domáca hospo-
dárska kríza boli jedným z dôvodov na vznik a rozšírenie nespokojnosti a odporu voči režimu 
v radoch Moslimského bratstva.76 

Sýrska intervencia v Libanone sa uskutočnila bez konzultácie so Sovietskym zväzom, hlav-
ným sýrskym dodávateľom zbraní. Počas celého obdobia vzťahu so ZSSR si Sýria udržiavala 
svoju politickú autonómiu a nikdy nebola skutočným sovietskym satelitom napriek skutočnosti, 
že vzhľadom na Sýrsko-sovietsku zmluvu o priateľstve a spolupráci z októbra 198077 to mnohí 
na Západe takto interpretovali. Dodávky sovietskych zbraní do Sýrie sa v roku 1976 výrazne 
znížili, ale v marci 1978, keď Sýria spolu s ostatnými arabskými štátmi odmietla egyptsko-izra-
elské Dohody z Camp Davidu, začala sa obávať, že izraelská invázia do južného Libanonu je iba 
predohrou útoku na Sýriu, a preto naliehala na ZSSR, aby jej obnovil dodávky zbraní.78        

Keď bola v marci 1979 podpísaná egyptsko-izraelská mierová zmluva, Sýria zostala osa-
motená ako frontový štát vedúci s Izraelom politický i vojenský zápas a jej nádej na navrátenie 
Golanských výšin sa vzďaľovali. V roku 1978 sa Sýrii podarilo vytvoriť s Irakom Arabský front 
odmietnutia ako protiváhu mierovej iniciatíve Anwara as-Sādāta a zmariť snahy USA, aby sa 
k tejto iniciatíve pripojilo Jordánsko a Palestínčania.79 Dobré vzťahy medzi oboma regionálnymi 
organizáciami Strany Bacs (sýrskou a irackou) však mali iba krátke trvanie.   

73 MANSFIELD, Peter: The Arabs. London : Penguin Books 1992, s. 388.     
74 DEVLIN, John F.: Syria. Modern State in an Ancient Land, s. 106 – 107.             
75 RABINOVICH, Itamar: The War for Lebanon, 1970 – 1983. Ithaca and London  : Cornell University Press, 1984, s. 99 

– 101.      
76 ZISSER, Eyal: Asad’s Legacy. Syria in Transition, s. 10.           
77 GOLAN, Galia: Soviet Policies in the Middle East. From World War II to Gorbachev. Cambridge University Press, 1990, 

s. 153.            
78 FREEDMAN, Robert O.: Moscow and the Middle East. Soviet Policy since the Invasion of Afghanistan. Cambridge 

University Press, 1991, s. 63.        
79 BARAM, Amatzia: Ideology and Power Politics in Syrian-Iraqi Relations, 1968 – 1984. In: MA’OZ, Moshe and Avner 

YANIV (eds.): Syria under Assad. Domestic Constraints and Regional Risks. London : Croom Helm, 1987, s. 125 –139. 
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