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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd elő-
segítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Hogyan lehetne 
rendezni a jemeni válságot?”

Éva ÁdÁm

A Jemenben zajló politikai válság és polgárháború az ottani összetett társa-
dalmi, felekezeti és reálpolitikai viszonyokat korábban jellemző „rendezett 
káosz” felbomlásának az eredménye, ezért a leggyorsabban egy új társadal-

mi szerződés létrehozásával lenne rendezhető a helyzet. E szerződés alapjainak a 
lefektetése a nemzetközi katonai és politikai beavatkozás megszűnése után lehet-
séges, és alapfeltétele a hatalommegosztás olyan módjának a kialakítása, amely 
nem történt meg az elmúlt 27 évben.

A 2015 óta tartó jemeni polgárháborút a világsajtóban gyakran aposztrofálják 
egy Szaúd-Arábia és Irán közötti proxyháborúként, főként a szaúdiak szubjektív 
tényelemzése nyomán. Bár az Amerikai Egyesült Államok megkérdőjelezte Iránnak 
a konfliktusban játszott szerepét, mégis huzamosabb ideje támogatja partnerét, 
Szaúd-Arábiát a katonai beavatkozásban, s beállt Abd-Rabbuh Manszúr Hádi je-
meni elnök mögé. Tény azonban, hogy a 2012-ben, ellentmondásos körülmények 
között, egyedüli jelöltként megválasztott Hádi már 2014-ben is csak egy évre hosz-
szabbíthatta meg hivatalosan a mandátumát. Tehát Szaúd-Arábia, az USA és más 
nemzetközi szereplők egy exelnököt ismernek el az ország legitim vezetőjeként. 
Ezek után Hádi és külföldi támogatói ilyen formában tulajdonképpen hiteltelen 
résztvevői a tárgyalási folyamatnak.

A 2011-et megelőző évtizedek társadalmi szerződése az Ali Abdulláh Száleh el-
nök és a különböző törzsi szövetségek közötti patronázsra alapult. Ez az egyezség 
egyensúlyt teremtett a jemeni törzsek között, és kezelhetővé tette a déliek szepa-
ratista és az északiak decentralizációs törekvéseit. Fontos továbbá, hogy az így 
kialakult status quo mind a regionális hatalmak, mind az USA érdekeinek megfelelt. 
2011-ben, hatalmának meggyengülését látva, a Szálehet addig támogató klánok 
egy része kihátrált mögüle, megmaradt társadalmi bázisa pedig nem volt elegendő 
ahhoz, hogy megőrizze a politikai hatalmát. A Száleh lemondását követő átmeneti 
időszakban vezető szerephez jutott politikusok a reálpolitikai viszonyok rendezé-
sét jelölték ki célul, de figyelmen kívül hagyták, hogy akkor már felbomlóban volt a 
kényes társadalmi és felekezeti egyensúly. Ráadásul az átmeneti folyamat vezető 
alakjaként fellépő Hádi elnök csupán minimális társadalmi bázisra számíthatott.

A 2013–2014-es tárgyalássorozat, a Nemzetközi Párbeszéd Konferencia ered-
ményeképpen 2014 januárjában megszületett egy dokumentum, amelyben a felek 
kijelentették, hogy elsősorban a politikai hatalom centralizációját kell felszámolni, és 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:grMepv_rp50J:www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-1.737911+&cd=8&hl=en&ct=clnk&gl=hu&lr=lang_en%7Clang_ar%7Clang_fa
http://www.reuters.com/article/us-yemen-assassination-idUSBREA0K13420140121
http://www.reuters.com/article/us-yemen-assassination-idUSBREA0K13420140121
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/social-contracts-yemens-network-of-tribes-key-in-rebuilding-country#full
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ennek a legjobb módja egy hat régióból álló föderális rendszer bevezetése. Egyér-
telmű volt azonban, hogy a tervben szereplő régiók között óriási egyenlőtlenségek 
lennének a természeti erőforrások eloszlását illetően, illetve az új területi felosztás 
legnagyobb vesztesei az északi húszik és a Déli Szeparatista Mozgalom, az al-Hírák 
lennének. Bármennyire is példátlanul inkluzív volt a tárgyalási folyamat, a javaslat a 
korábbi politikai elit és a regionális hatalmak érdekeit tükrözte.

A történelmi tapasztalat, azaz mind a jelenlegi konfliktus előtti, mind a napjaink-
ban zajló eseménysorozat azt mutatja, hogy a ma Jemen központi területeit és a 
fővárost hatalmában tartó húszi (avagy az Anszár Allah [Allah támogatói]) mozga-
lom nem lesz hajlandó a helyzet politikai rendezésére, és tulajdonképpen elzárkózik 
az aktív politizálástól, még ha látszólag részt is vesz a tárgyalási folyamatban. 
Ugyanakkor tény, hogy a jemeni viszonyok megoldására a 2014. januári dokumen-
tum az eddigi legátfogóbb terv, ám az figyelmen kívül hagyta mind a történelmi 
tapasztalatot, mind a realitásokat.

Éppen ezért a reálpolitikai rendezést egy új társadalmi szerződésnek kell meg-
előznie, amelyben a törzsek azonos arányban képviseltetik magukat a politikai 
hatalomban, és egyenlően részesednek a természeti és az állami erőforrásokból. 
Ehhez azonban a külföldi támogatóknak ki kell hátrálniuk Jemen illegitim vezetői 
mögül, és csupán a tárgyalás körülményeit kell garantálniuk, jobb esetben békés 
eszközökkel.

Krajcsír LuKÁcs

Napjainkban Szaúd-Arábiának is – ahogyan egykoron az Oszmán, illetve a 
Brit Birodalomnak és Gamal Abden-Nasszer Egyiptomának – rá kell döb-
bennie, hogy miért nevezik Jement a „Hódítók Temetőjének”: amióta a Rijád 

által vezetett – többnyire regionális szunnita országokat magában foglaló – koalí-
ció katonai műveletekbe kezdett az ország területén, egyre nagyobb veszteséglistát 
kénytelen elkönyvelni, de közben jelentős eredményt alig tud felmutatni. Az egyetlen 
nagyobb sikernek csupán az számít(hat), hogy a húszik által 2015-ben megbuk-
tatott Abd-Rabbuh Manszúr Hádi visszatérhetett a hatalomba, és a dél-jemeni 
Ádenben egy nemzetközileg elismert kormányt állíthatott fel.

Azonban Hádi hatalma korántsem stabil, hiszen nemcsak az őt megbukta-
tó zaidita húszikkal, hanem az ország keleti részében tevékenykedő szélsőséges 
iszlamista szervezetekkel (az Iszlám Állammal és az al-Káida arab-félszigeti szer-
vezetével) is fel kellett vennie a harcot. Ezzel párhuzamosan olyan régi-új erők 
bukkantak fel a jemeni politikában, amelyek nap mint nap megkérdőjelezik az or-
szág területi integritását, és úgy gondolják, hogy a mostani válság megoldásának 
a kulcsa Jemen két vagy több részre szakadásában rejlik. Az egyik ilyen szervezet 
a Déli Szeparatista Mozgalom, amely szocialista ideológiát követ, és már a háború 
előtt is egy önálló Dél-Jemen létrejöttéért szállt síkra.

http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/The_Challenge_of_Federalism_in_Yemen.pdf
http://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/federalism-conflict-and-fragmentation-in-yemen-2.pdf
http://foreignpolicy.com/2012/02/27/yemens-houthi-movement-and-the-revolution/
http://www.globoport.hu/113445/nasszer-vietnamja-az-eszak-jemeni-polgarhaboru/
https://www.nytimes.com/2015/12/15/world/middleeast/islamic-state-gains-strength-in-yemen-rivaling-al-qaeda.html
https://www.nytimes.com/2015/12/15/world/middleeast/islamic-state-gains-strength-in-yemen-rivaling-al-qaeda.html
http://carnegieendowment.org/files/yemen_south_movement.pdf
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A „több Jemen” korántsem számít új gondolatnak, hiszen 1990-ig is kettő léte-
zett. Az egyik az 1962-es puccsot követően létrejött, arab nacionalizmuson alapuló 
Jemeni Arab Köztársaság, a másik pedig a kezdetben brit protektorátus alatti, majd 
1967-ben függetlenné vált, és néhány évvel később – az arab világban egyedül-
álló módon – „tudományos szocialista” útra lépett Jemeni Népi Demokratikus 
Köztársaság (JNDK) volt. Mindkét országban gyakoriak voltak az államcsínyek, a 
polgárháborúk és a lázadások, de végül Áden és Szanaa – „megrettenve” a Szovjet-
uniónak a Közel-Keletről való fokozatos kivonulásától, az egyesítés mellett döntött 
(1990). Ám négy évvel később már polgárháború robbant ki Jemenben, s azt az 
1978-tól a szanaai kormányt irányító Ali Abdulláh Száleh nyerte meg. A múlt feldol-
gozása, a megbékélés és a nemzetegyesítés azóta sem történt meg, s lényegében 
az akkori polgárháborúban vetődtek el a 2012-es jemeni „arab tavasz” és a mostani 
káosz magjai is.

Emiatt nem véletlen, hogy a szeparatista törekvések és a független államiság 
gondolata az elmúlt évek válságos időszakában ismét megerősödött, s nemcsak 
a dél-jemeni, hanem más jemeni városokban és régiókban is. Az al-Hírák pedig a 
válság kirobbanása óta a propagandájában is tudatosan épít a két Jemen közöt-
ti különbségekre és ellentétekre. A szervezet nem hajlandó Szálehhel egyezkedni, 
mert „Dél-Jemen leigázójának” tartják, aki az 1994-es polgárháború óta csírájá-
ban fojtott el az autonómiával kapcsolatos minden dél-jemeni törekvést. A húszikat 
„Irán-hű síita vallási fanatikusoknak” gondolják, akik az imamátushoz (az 1962 előtti 
Jemeni Mutavakkilita Királysághoz) akarnak visszatérni, ami komoly ellenszenvet 
vált ki a többnyire a köztársasági állami berendezkedésben gondolkodó és szocia-
lista politikát folytatni kívánó al-Hírák körében.

Azonban a szervezetnek nemcsak a tavaly novemberben alakult Száleh–húszi 
egységkormánnyal, hanem az Ádenben székelő Hádi-kormányzattal is feszült a 
viszonya. Habár a polgárháború csataterein együttműködnek egymással, politikai 
téren már teljesen mások az elképzeléseik. A Hádi-kormány az egységes jemeni 
állam mellett foglal állást, s a délieknek a függetlenség megadása helyett csak a 
nagyobb autonómiát ígérte meg. Csakhogy az al-Hírák szerint Hádi elveszítette a 
legitimitását, mivel elmenekült Jemenből, és sokkal inkább a szaúdiak segítségével, 
mint a jemeni nép áldásával tért vissza a hatalomba. Az elnök amúgy is alacsony 
presztízsét tovább csökkentették az al-Hírákkal való, egyre gyakoribbá váló össze-
csapásai. A mozgalom vezetői többször kijelentették: „nem fogjuk vérünket ontani a 
környező hatalmak [Irán, Szaúd-Arábia] és az északiak ügyeiért”. Ezzel is rohamosan 
növelik a támogatottságukat a körülbelül hatmilliós dél-jemeni lakosság körében, s 
ezt jól szimbolizálta, hogy a déli törzsek és az iszlamisták szintén melléjük álltak.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy sem a nemzetközi közösség, sem Szaúd-
Arábia, sem pedig Irán nem fogadná el Jemen kettészakítását, és a Száleh–húszi 
kormány is az egész országra szeretné kiterjeszteni a hatalmát, nem pedig annak 
a felére, hiszen nem akarják, hogy elvágják őket a világtengerre való kijutás lehető-
ségétől és a legfontosabb déli földgázlelőhelyektől. Azonban a válság elhúzódása 
éppen ezt az opciót erősíti, ezért a harcok befejezése mellett az egységes nemzeti 

http://www.kul-vilag.hu/2005/0203/prantner.pdf
http://nit.uni-nke.hu/downloads/Elemzesek/2013/SVKK_Elemzesek_2013_15.pdf
http://nit.uni-nke.hu/downloads/Elemzesek/2013/SVKK_Elemzesek_2013_15.pdf
http://www.middleeasteye.net/news/republic-taiz-yemen-resistance-1769604821
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/01/yemen-houthis-saleh-government-relations.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/01/yemen-houthis-saleh-government-relations.html
https://english.alarabiya.net/en/2016/08/24/Prime-Minister-Daghr-says-Yemen-needs-to-maintain-its-unity-.html
https://english.alarabiya.net/en/2016/08/24/Prime-Minister-Daghr-says-Yemen-needs-to-maintain-its-unity-.html
http://kitekinto.hu/iszlam/2014/02/12/jemen_tortenelem_es_politika_a_foderalizmus_mogott
http://kitekinto.hu/iszlam/2014/02/12/jemen_tortenelem_es_politika_a_foderalizmus_mogott
http://www.middleeasteye.net/news/yemen-war-how-independence-calls-could-split-coalition-1812416955
http://www.middleeasteye.net/news/yemen-war-how-independence-calls-could-split-coalition-1812416955
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identitás megteremtése a legjelentősebb prioritású feladatok egyike. Amennyiben 
nem oldódik meg ez a kérdés, Jemen könnyen két (vagy akár több) részre sza-
kadhat, ami csak tovább növelné az országban 2015 óta tomboló humanitárius 
válságot is. Nem is beszélve arról, hogy még nagyobb veszélybe kerülne a világgaz-
daság egyik legjelentősebb útvonala, hiszen naponta több mint 3,5 millió hordónyi 
kőolaj megy át a Jemen mellett fekvő, az Ádeni-öblöt és a Vörös-tengert összekötő 
Báb el-Mandeb szoroson.

szaLai mÁtÉ

A jemeni polgárháború – a szíriaihoz hasonlóan – egy többszintű konfliktus: 
helyi erők (a Manszúr Hádi vezette kormány, a húszi lázadók, a volt elnök-
höz, Ali Abdulláh Szálehhez köthető csoportok, az al-Káida és az Iszlám 

Állam, stb.) és regionális nagyhatalmak (elsősorban Szaúd-Arábia, kisebb részben 
Irán) összecsapása folyik az Arab-félsziget déli részén fekvő országban. A jelenle-
gi jemeni válság rendezése azonban, a hasonlóságok ellenére, könnyebben lenne 
megoldható, mint a szíriai konfliktus – legalábbis elméleti szinten.

Ez a feltételezés több tényező következménye. Egyrészt Jemenhez közvetlenül 
csupán korlátozott nagyhatalmi érdek kötődik. Az ország a Közel-Kelet perifériáján 
helyezkedik el, Szaúd-Arábia és Omán szomszédságában, amelyek gyakorlatilag 
elszigetelik a jelentősebb erőforrásokkal nem rendelkező, félmillió négyzetkilométer 
területű államot a térségtől. Ebből kifolyólag a fontos nemzetközi „játékosok” 
közül egyedül Szaúd-Arábiának fűződik érdeke Jemenhez (s nem véletlen, hogy 
a globális nagyhatalmak sincsenek olyan nagy mértékben jelen, mint Szíriában). 
Bár e tény indukálta a regionális versenytárs, Irán jelenlétét is (ha csak korlátozott 
mértékben is), egy Teherán-barát rezsim azonban semmiképp sem lenne életképes 
a Rijádnak geopolitikailag szinte teljesen kiszolgáltatott országban. Az iráni érdek 
tehát leginkább az olyan mértékű instabilitás fennmaradása, amely leköti a szaúdi 
kormány figyelmét és kapacitásait.

Másrészt viszont – a perzsa köztársaságot leszámítva – nem találunk olyan 
szereplőt a nemzetközi szférában, amely érdekelt lenne az instabilitás középtávú 
fennmaradásában. Míg Szíria kapcsán a „spoilerek” (vagyis a békében nem érde-
kelt, azt folyamatosan megakadályozni igyekvő szereplők) száma magas, Jemen 
esetén sokkal alacsonyabb, és szinte kizárólag a terrorista csoportok tartoznak kö-
zéjük. Az al-Káida és az Iszlám Állam középtávú erősödése azonban vörös posztó 
lenne a radikális iszlamizmus elleni küzdelmet célul kitűző Trump-adminisztráció 
számára is, de ellenérdekeltek benne a Perzsa-öböl menti monarchiák is.

Ennek ellenére a mai napig sem sikerült lezárni a jemeni válságot, aminek oka a 
szereplők motivációiban keresendő. A polgárháború mindkét szintje politikai érde-
kek mentén robbant ki: helyi szinten Száleh elnök hatalmi ambíciói és a húszikkal 
való szövetsége, regionális szinten a szaúdi kormány (azon belül is Mohamed bin 
Szalmán védelmi miniszter) síitaellenes hadjárata számít a konfliktus legfontosabb 

http://hu.euronews.com/2015/11/13/humanitarius-valsag-jemenben
http://hu.euronews.com/2015/11/13/humanitarius-valsag-jemenben
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423
http://www.reuters.com/article/us-yemen-iran-houthis-idUSKBN16S22R
http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-foreignpolicy-idUSKBN1542O4
https://www.academia.edu/11866434/T%C3%B6rzsi_vet%C3%A9lked%C3%A9s_hatalmi_harc_vagy_vall%C3%A1sh%C3%A1bor%C3%BA_A_jemeni_v%C3%A1ls%C3%A1g_lehets%C3%A9ges_%C3%A9rtelmez%C3%A9sei_1._
https://www.academia.edu/12088822/Fel%C3%A9bredt_az_arab_%C3%B3ri%C3%A1s_A_jemeni_v%C3%A1ls%C3%A1g_lehets%C3%A9ges_%C3%A9rtelmez%C3%A9sei_2._
https://www.academia.edu/12088822/Fel%C3%A9bredt_az_arab_%C3%B3ri%C3%A1s_A_jemeni_v%C3%A1ls%C3%A1g_lehets%C3%A9ges_%C3%A9rtelmez%C3%A9sei_2._
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mozgatórugójának. Mivel egyik oldal teljes katonai győzelme sem látszik könnyen 
elérhetőnek, a válságot a szereplők politikai céljainak összeegyeztetésével lehet 
megoldani.

Jemen esetén ezt sokkal könnyebb is megtenni, mint Szíria kapcsán: mégpedig 
a Száleh–húszi szövetség felbomlasztásával és a volt elnök ambícióinak részleges 
teljesítésével. A húszi mozgalom nem rendelkezik igazán komoly perspektívával az 
országban, így uralmát még középtávon sem tudná fenntartani a szövetségese se-
gítsége nélkül. Ezt minden bizonnyal Száleh is tudja: májusban már hivatalosan is 
kijelentette, hogy hajlik a párbeszédre, a hírek szerint pedig Berlinben már hetek óta 
tárgyalnak az emberei a szaúdiakkal.

Látható tehát, hogy a jemeni kirakós sokkal egyszerűbbnek tűnik, mint a szíriai: 
míg az utóbbi esetben az Aszad-rezsim, a felkelők, a kurdok, Törökország, Irán, a 
Perzsa-öböl menti monarchiák, valamint a globális nagyhatalmak érdekeit egyszer-
re kell valamilyen szinten kielégíteni, addig Jemenben a Száleh és a húszi mozgalom 
közötti szakítással, valamint a volt elnök és a szaúdi kormány kiegyezésével lezár-
ható (lenne) a jelenlegi konfliktus. Természetesen ez még nem jelenti azt, hogy le is 
fog: a Közel-Keleten az elméleti lehetőségek gyakran azok is maradnak.

Ráadásul a polgárháború lezárása csak a szükséges, de messze nem elégséges 
feltétele az ország krónikus gazdasági és társadalmi problémái megoldásának, a 
terrorista csoportok visszaszorításának, valamint a történelmi észak–déli feszült-
ségek feloldásának, illetve annak, hogy az ország a válságból gyenge állam helyett 
megerősödve kerüljön ki. A mostani jemeni válság tehát viszonylag könnyen meg-
oldható – Jemen válságára azonban egyelőre nem létezik gyógymód.

Wagner PÉter

Az Arab-félsziget déli részén fekvő országban évtizedek óta tart a polgárhá-
ború, csak nézőpont kérdése, hogy honnan számítjuk a mostani kezdetét. Ha 
összehasonlítanánk a hidegháború idején Észak- és Dél-Jement elválasztó 

határokat a jelenlegi, a húszi felkelők által birtokolt és a nemzetközileg elismert Abd-
Rabbuh Manszúr Hádi vezette kormány uralta területek között húzódó határvonallal, 
meglepő hasonlóságot találnánk közöttük. Az érdemi különbség mindössze any-
nyi lenne, hogy az Ománnal határos keleti végeken már jókora területeket ellenőriz 
az al-Káida arab-félszigeti szárnya, az AQAP, amely ott elsősorban nem globális 
dzsihadista ideológiával szerez híveket, hanem az egyes domináns (vagy vezetői 
pozícióra törekvő) helyi törzseken keresztül. Anvar al-Aulaki, a helyi al-Káida egyik 
(angolul is anyanyelvi szinten beszélő) főideológusa az Aulaki törzsből származik. 
Ez egyike volt annak a kilenc jemeni arab törzsnek, amelyekkel a 19-20. században 
a britek szerződéses viszonyt létesítettek, hogy úgy biztosítsák birodalmi jelenlétü-
ket és Áden kikötőjének védelmét. De a jemeni Hadramaut tartományból származik 
Oszáma bin Láden családja, illetve Dél-Jemen utolsó államfője – a jelenleg a politi-
kai visszatérésre készülő – Ali Szálim al-Bajd is.

http://www.presstv.ir/Detail/2017/05/10/521383/Yemen-Ali-Abdullah-Saleh-Saudi-Arabia-negotiations-Abd-Rabbuh-Mansur-Hadi-Saudi-aggression
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/5/10/houthi-saleh-divorce-yemens-former-president-reaches-out-to-saudis
http://www.worldbank.org/en/country/yemen/publication/economic-outlook-spring-2016
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8 Külügyi és Külgazdasági Intézet

A jemeni rendezés lehetséges módjai közül kizárhatjuk a katonai intervenciót 
mint opciót. Egyrészt, mivel az arab/iszlám világban végrehajtott amerikai/nyugati 
megoldási kísérletek a hidegháború vége óta nem hoztak megoldást, sőt csak ron-
tottak a térség stabilitásán. Másrészt 2015 óta azt is látjuk, hogy a Szaúd-Arábia 
vezette, tíz arab és afrikai országot tömörítő koalíciónak a Hádi-kormány oldalán 
történő katonai beavatkozása sem képes megoldást elérni, épp csak arra elég (és 
ami a beavatkozás eredeti célja is volt), hogy megmentse az összeomlástól a nem-
zetközileg elismert kormányt.

Lehetőségként marad tehát a válság tárgyalásos rendezése, ám az elmúlt évek 
tapasztalata azt mutatja, hogy egyik fél sem érdekelt a megegyezésre. Ideáltipikus 
esetben a jövőbeli rendezés csupa olyan feltételt kíván, amelynek megvalósulását 
ma még nehéz elképzelni. A legfontosabb, hogy a nemzetközi közösség – min-
denekelőtt Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok – fogadja el a húszi mozgalom 
Jemen fölötti uralmát, és ha iráni támogatás áll mögöttük, akkor azt is. A jemeni 
történelem azt mutatja, hogy korábban is Észak-Jemen, illetve az ugyanott létezett 
zaidita imamátus volt képes dominálni Dél-Jement, és nem fordítva. Külső támoga-
tás nélkül a Hádi-kormányzatnak nem lenne jövője az országban, ám a kiszorulása 
sem hozná el a békét. Mindezek mellett továbbra is problémát jelentenek Dél-Je-
men dzsihadisták uralta belső területei: az ottani csoportok a húszikhoz hasonlóan, 
szintén külső támogatás nélkül tudtak megerősödni.

Jemen, akárcsak a többi gyenge ország, ki van téve a külső szereplők be-
avatkozásainak. Az eddigi történések – figyelembe véve a Trump-adminisztráció 
melegedő kapcsolatait Rijáddal – azt sejtetik, hogy nem kevesebb, hanem még 
több nemzetközi jelenléttel számolhatunk a jövőben. A húsziknak (elsősorban ké-
zifegyverek formájában) nyújtott iráni segítség erősödése Szaúd-Arábia szemében 
az Obama-adminisztráció tétlenségének a következménye volt, s reményeik szerint 
a helyzetet most megfordítja a Fehér Ház új – a dzsihadistákra és Teherán visz-
szaszorítására koncentráló – külpolitikája. E változásnak pedig az egyik terepe lesz 
Jemen, ahol – a helyettesítő háborúkra jellemzően – saját veszteségek nélkül, a 
jemeniek kárára lehet majd folytatni a közel-keleti régióért folyó érdekküzdelmet.




