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Összefoglalás: 2017. június 5-én az Öböl Menti Együttműködési Tanács (Gulf 
Cooperation Council, GCC) történetének eddigi legnagyobb diplomáciai válságára 
került sor. Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein – Egyiptommal, 
Jemennel, Líbiával és a Maldív-szigetekkel egyetemben – megszakította a diplo-
máciai kapcsolatait Katarral. Gyakorlatilag kiutasították az országukban működő 
katari diplomatákat és állampolgárokat, valamint igyekeznek szárazföldön, vízen 
és a légtérben is elszigetelni az emírséget. A lépés egy nagyon komoly, precedens 
nélküli nyomásgyakorlásként értékelhető, elsősorban Szaúd-Arábia és az Egyesült 
Arab Emírségek részéről, amelynek célja a katari külpolitika irányának megváltoz-
tatása. A válság megértéséhez a továbbiakban körbejárjuk annak előzményeit, a 
bejelentett intézkedéseket és közvetlen okaikat, valamint az eset lehetséges követ-
kezményeit.

Abstract: The present diplomatic crisis in the Gulf Cooperation Council (GCC) 
represents the greatest internal dispute in the history of the integration. Saudi 
Arabia, the United Arab Emirates and Bahrain – alongside with their partners – 
try to isolate Qatar both from a physical and a political way. The attempt aims at 
pressuring Qatar to change its foreign policy, especially in relations with the Muslim 
Brotherhood and Iran. While the long-term consequences of the diplomatic crisis 
remain to be unpredictable, Oman, Kuwait and Turkey try to moderate between the 
parties to avoid any further harm to regional stability.

Vezetői összefoglaló
• Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein – Egyiptommal, Jemen-

nel, Líbiával és a Maldív-szigetekkel egyetemben – megszakította a diplomáciai 
kapcsolatait Katarral, és igyekeznek szárazföldön, tengeren és a levegőben is 
izolálni az emírséget.

• Katar 1995 óta posztmodern eszközökkel igyekszik tágítani a saját mozgásterét, 
ami az „arab tavasz” során a Muszlim Testvériség támogatásában öltött tes-
tet, és az első nagyobb feszültséget váltotta ki Szaúd-Arábiával és az Egyesült 
Arab Emírségekkel. Katar a szaúdiak szerint túl közeli kapcsolatban áll Iránnal is, 
amellyel Szíriában is kész együttműködni. 2014-ben a tegnapihoz (2017. június 5.) 
hasonló, ám kisebb horderejű válság zajlott le a térségben; akkor Szaúd-Arábia 
és szomszédjai a nagykövetüket hívták haza Katarból – a feszültségeket nyolc 
hónap alatt sikerült elsimítani.

• A jelenlegi válság közvetlen kiváltó okát a katari uralkodó, Tamím emír egyik 
beszéde jelentette, amelyben állítólag Iránról, a Hezbollahról, a Hamászról és 
Izraelről is pozitívan nyilatkozott. A katari kormány álláspontja szerint a be-
széd nem hangzott el, az online megjelent szövege pedig egy hackertámadás 
eredménye volt. Szaúd-Arábiát nem győzte meg a magyarázat, s a következő 
napokban összehangolt médiakampány indult Katarral szemben.

http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/news/MinistryNews/Pages/ArticleID201765134958689.aspx
https://www.mofa.gov.ae/EN/MediaCenter/News/Pages/05-06-2017-UAE-Qatar.aspx
http://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=7824&language=en-US&ItemId=7474
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• A diplomáciai válság az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) történetének 
az eddigi legnagyobb krízise, amely rávilágít az integráción belüli mély törésvo-
nalakra is. Omán és Kuvait nem állt ki a szaúdi lépés mellett; a színfalak mögött 
valószínűleg közvetíteni igyekeznek a felek között. Törökország, Nagy-Britannia 
vagy akár az Egyesült Államok is mediátorként tevékenykedhet.

• A lehetséges következményeket a válság időtartama határozza meg. Annak 
elhúzódása esetén folyamatosan nő a GCC felbomlásának az esélye, hiszen 
Katarnak át kell strukturálnia a külgazdasági politikáját, függetlenítve magát a 
szomszédjaitól. Az eseményeknek a terrorizmus elleni háborúra, a jemeni vagy 
a szíriai polgárháborúra való közvetlen hatása egyelőre nem látható, mindazon-
által a koordináció nehezebbé válhat.

a jelenlegi Válság előzményei

A Katar és az Öböl Menti Együttműködési Tanács (Gulf Cooperation Council, 
GCC) tagjai (Szaúd-Arábia, Bahrein, Kuvait, az Egyesült Arab Emírségek és 
Omán) közötti feszültségek nem új keletűek. Az apja eltávolítását követően, 

1995-ben hatalomra került Hamad bin Khalifa emír igyekezett az ország nemzet-
közi befolyását megnövelni. (Nem véletlen, hogy a hivatalos közleménye szerint a 
szaúdi királyság 1995 óta igyekszik rábírni Katart, hogy tartsa be a kötelességeit.) 
Hamad emír külpolitikáját az az elv vezérelte, hogy hazája konfliktusmentes és ki-
egyensúlyozott kapcsolatot ápoljon a régió és a világpolitika minden hagyományos 
szereplőjével. Ebbe nemcsak Szaúd-Arábia, az Amerikai Egyesült Államok vagy 
Törökország tartozott bele, hanem az olyan aktorok is, mint Irán, az afganisztáni 
tálibok, a Muszlim Testvériség vagy a különböző palesztin és libanoni mozgalmak. 
Ezzel a mentalitással Katar nagyon komoly stratégiai pozíciókat szerzett magának 
a Közel-Keleten, hiszen közvetítőként léphetett fel a hadakozó felek között, így köz-
vetetten a saját érdekeit is érvényesíthette a térségben.

A posztmodern korhoz igazodva, Hamad emír számos innovatív eszközt ho-
nosított meg hazája külpolitikájában. 1996-ban megkezdte működését az angol 
és arab nyelvű adással is rendelkező Al-Jazeera tévécsatorna, amellyel az ország 
az arab (és a nyugati) tömegekre hatva tudta erősíteni a saját pozícióit. Emellett 
Katar látványos országimázskampányba is kezdett, amellyel a magáról alkotott ké-
pet igyekezett felnagyítani, és egyúttal megkülönböztetni magát a szomszédjaitól. 
Európai befektetéseivel (különösen a válság éveiben) az uniós eliteket is érdekeltté 
tette a saját sikerességében. Ugyanakkor az al-Udejd légibázison amerikai gépek-
nek, a CENTCOM egyik regionális központjának, valamint körülbelül tízezer amerikai 
katonának ad otthont, ezzel pedig az Egyesült Államok biztonságpolitikájában tette 
fel magát a térképre. A látványos lépések pénzügyi hátterét az ország hatalmas 
földgázkészletei teremtették meg – amelyek révén Katar exportálja a világon a leg-
több folyékony földgázt (LNG).

http://www.kul-vilag.hu/2013/02/szalai.pdf
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/05/saudi-arabia-and-bahrain-break-diplomatic-ties-with-qatar-over-terrorism
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Katar különutas külpolitikája 2011-ig nem jelentett kézzelfogható veszélyt Sza-
úd-Arábiára és szövetségeseire, azonban az „arab tavasz” során már konkrét és 
tényleges feszültségek jelentek meg a GCC-n belül. Ezek elsődleges okát a Hamad 
emír által az egyiptomi, szíriai és líbiai Muszlim Testvériségnek (MT) juttatott támo-
gatások jelentették. Az MT hálózatát Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek 
(EAE) az 1990-es évek óta olyan politikai ellenségnek tekinti, amely megkérdőjelezi 
az arab-félszigeti monarchiák legitimitását, és veszélyezteti a regionális érdekeiket. 
Katar azonban mindig is pozitív viszonyt ápolt a Muszlim Testvériséggel, ami három 
fő okra vezethető vissza. Egyrészt a szaúdiak túlhatalmára gyanakvással tekintő 
katari rezsim számára a Rijádtól független szereplő megerősödése önmagában is 
előnyös körülmény. Másrészt az MT tagjai jelentős szerepet töltöttek be a katari ál-
lamépítésben. Harmadrészt pedig – az előzőből következően – a Muszlim Testvérek 
a katari rezsimmel és uralkodócsaláddal pozitív személyi kapcsolatot alakítottak ki. 
Júszuf al-Karadávi, a Muszlim Testvériség egyik meghatározó ideológusa is Dohá-
ban élt, és állandó műsora van az Al-Jazeerán, de Hamad emír feleségéről is sokan 
azt tartják, hogy baráti kapcsolatban áll az MT vezetőivel.

Mivel Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek látványosan támogatta a 
Muszlim Testvériséggel szemben álló erőket, Katar és szomszédjai ellentétes ol-
dalon találták magukat több országgal kapcsolatban is. Ez a leglátványosabban 
Egyiptomban jelentkezett, ahol Szaúd-Arábia a katonai vezetést és Abdel Fattah 
al-Szíszit, Katar pedig a Muszlim Testvériséget és Mohamed Morszit támogatta – 
dollármilliárdokkal. Morszi 2013. július 3-ai eltávolítását követően Katar mozgástere 
jelentősen beszűkült: szimbolikus lépésként értékelte a nemzetközi közösség, hogy 
mindössze másfél héttel az egyiptomi puccs előtt, június 25-én Hamad emír lemon-
dott, és átadta a hatalmat fiának, az akkor mindössze 33 éves Tamím bin Hamad 
Al Tháninak.

A lépéstől sokan a katari külpolitika változását várták, de csalatkozniuk kellett. 
2014-ben emiatt egy, a jelenleginél korlátozottabb, de nagyon hasonló diplomáciai 
feszültség volt érzékelhető, amikor Szaúd-Arábia és szövetségesei, arra hivatkoz-
va, hogy az ország beleavatkozik a belügyeikbe, és terrorista csoportokat támogat, 
visszahívták a katari nagykövetüket. Akkor azonban, úgy tűnt, sikerült kezelni a 
feszültségeket: Katar kiutasított az országból több, az MT-hez és a Hamászhoz köt-
hető személyt, valamint kijelentette, hogy a továbbiakban nem ad állampolgárságot 
kétes személyeknek. Egyes hírek szerint a szaúdiak már akkor megfenyegették az 
emírséget, hogy lezárják a határait, ha nem változtat a nemzetközi porondon tanú-
sított viselkedésén.

A feszültségek 2014 végére lecsillapodtak, a 2015 januárjában trónra került új 
szaúdi király, Szalmán pedig már nem a Muszlim Testvériséget, hanem Iránt tekin-
tette a fő ellenfelének. Bár Katar az iszlám köztársasággal is jobb viszonyt ápol, mint 
Szaúd-Arábia szeretné – elsősorban a két ország közötti tengeri határon elhelyez-
kedő, hatalmas földgázmezőből adódó együttműködési kényszer következtében –, 
mindenesetre Teherán kérdése már sokkal kisebb feszültséget jelentett, mint az MT 
támogatása.

http://www.iir.cz/en/article/turmoil-in-egypt-a-proxy-cold-war-among-the-gulf-states
http://eprints.lse.ac.uk/61772/1/The new politics of intervention of Gulf Arab states.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/61772/1/The new politics of intervention of Gulf Arab states.pdf
https://www.middleeastmonitor.com/20140409-saudi-threatens-to-isolate-qatar-for-its-support-of-muslim-brotherhood/
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a szaúdi lépések okai és köVetkezményei

Az elmúlt hetekben ismét felszínre kerültek a feszültségek Katar és Szaúd-
Arábia között. A Qatar News Authority (QNA) honlapján ugyanis megjelent 
egy beszámoló Tamím emír egyik beszédéről, amelyben a libanoni síita 

Hezbollahot és a palesztin iszlamista Hamászt legitim ellenállási mozgalomnak ne-
vezte, Iránról pedig a következőket jelentette ki:

Irán egy regionális és iszlám hatalmat képvisel, amelyet nem hagyha-
tunk figyelmen kívül. Nem lenne bölcs felsorakoznunk vele szemben. 
Irán nagy szerepet játszik a régió stabilizálásában. (…) Az araboknak 
semmi okuk nincs az Irán-ellenességre, és kapcsolatunk Izraellel is jó.

A katari álláspont szerint a QNA honlapja hackertámadás áldozatává vált, és 
az emír sosem mondott ilyen beszédet, az eset felderítéséhez pedig az amerikai 
FBI-tól is segítséget kértek. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek azonban 
nem találta kielégítőnek a magyarázatot, ezért a saját területükön blokkolták az Al-
Jazeera műsorát. Ezzel párhuzamosan, egy Washingtonban rendezett konferencián 
Ed Royce, a Szenátus külügyi bizottságának az elnöke kijelentette, hogy amennyi-
ben Katar továbbra is támogatja a Muszlim Testvériséget (vagy a Hamászt), akkor 
az Egyesült Államok könnyen szankciókat léptethet életbe az emírséggel szemben.

A következő napokban sorra jelentek meg az Egyesült Arab Emírségekben 
és Szaúd-Arábiában a Katart bíráló cikkek. Az Al-Ittihád lapjain Khalifa Haftar, 
az egyiptomi, szaúdi és emírségekbeli támogatottsággal is bíró csoport, a Líbiai 
Nemzeti Hadsereg vezetője vádolta meg Katart líbiai terroristák támogatásával. Az 
Al-Khaleej szerint Irán a GCC-ből való kilépésre bátorítja az emírséget; a szaúdi Okaz 
arról írt, hogy Katar Ománt és Kuvaitot környékezi meg, hogy segítsenek közvetíteni 
közte és Szaúd-Arábia között. Egyes cikkekben már meg is jelent az az érv, amellyel 
Katar térdre kényszeríthető lehet: elszigetelése esetén az ország képtelenné válna a 
2022-es labdarúgó-világbajnokság megrendezésére.

Az állami irányítás alatt álló média egyszerre történt fellépése egyértelműen 
egy összehangolt kampány volt, amely előkészítette a június 5-én bejelentett in-
tézkedéseket. Először Szaúd-Arábia, majd az EAE és Bahrein is bejelentette, hogy 
megszakítja a diplomáciai kapcsolatát Katarral, és lezárja a vele közös – szá-
razföldi, tengeri és légi – határát. Felszólították a területükön tartózkodó katari 
diplomatákat és állampolgárokat, hogy meghatározott idő alatt hagyják el az or-
szágukat. A szaúdi kormány arra kérte partnereit, hogy ők is tegyenek hasonlóan; 
így a GCC-n kívülről csatlakozott a kezdeményezéséhez Egyiptom, Jemen, Líbia 
és a Maldív-szigetek is. A Jemenben harcoló, szaúdi vezetésű koalícióból egyúttal 
kivonták a katari katonákat.

http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/qatar-emir-stirs-controversy-by-defending-iran-and-hezbollah-1.2032324
http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/qatar-emir-stirs-controversy-by-defending-iran-and-hezbollah-1.2032324
http://www.breitbart.com/national-security/2017/05/26/world-view-trumps-mideast-visit-triggers-renewal-sharp-split-saudi-arabia-qatar/
http://www.aljazeera.com/news/2017/06/hackers-leak-emails-uae-ambassador-170603110132159.html
http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/us-contemplates-sanctions-against-qatar-1.2032709
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-30/gulf-spat-escalates-as-saudi-arabia-u-a-e-media-attack-qatar
http://www.aljazeera.com/news/2017/06/saudi-arabia-uae-egypt-bahrain-cut-ties-qatar-170605031700062.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/06/saudi-arabia-uae-egypt-bahrain-cut-ties-qatar-170605031700062.html
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A szaúdi példát követő blokk narratívája szerint Katar azzal, hogy bizonyos szer-
vezeteket támogat, veszélyt jelent a térség stabilitására és biztonságára, ráadásul 
azzal be is avatkozik más országok belügyeibe. A felsorolt csoportok között talál-
hatjuk a Muszlim Testvéreket, az al-Káidát, az Iszlám Államot, a jemeni húszikat, de 
a Szaúd-Arábiában működő, iráni kötődésű síita szervezeteket is, amelyekre nem-
csak a GCC tagállamai, de mások is terroristákként tekintenek.

Az intézkedésekkel Katart a szomszédjai el akarják zárni a külvilágtól – ám erre 
csak részben képesek. Az emírség egyetlen szárazföldi szomszédja Szaúd-Arábia, 
azonban az ország a tengeren és a légtérben Iránnal is szomszédos, így a teljes 
izoláció jelenleg nem elképzelhető. Ennek ellenére a katari gazdaságot nagyon érzé-
kenyen érintheti az akár csak hetekig fennmaradó elzárás is, hiszen az önellátásra 
képtelen ország legfontosabb kereskedelmi partnere az élelmiszeripar terén éppen 
Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek. A lakosság éppen ezért a döntés 
bejelentése óta pánikszerűen igyekszik felhalmozni a még elérhető termékeket. 
Minden egyebet Európából vagy más régiókból tudnak csak beszerezni, de a sokkal 
hosszabb tengeri és légi út komolyan megnöveli a szállítási költségeket. A konf-
liktusnak beláthatatlan következményei lesznek az energiapiacra: mindenesetre a 
hírek hatására az olaj ára emelkedni kezdett, a katari értéktőzsde fő indexei pedig 
csökkenésnek indultak.

a Válság értékelése

Egyértelmű, hogy a válság közvetlen kiváltó oka, vagyis a katari emír állítólagos 
beszéde önmagában még nem okozta volna a diplomáciai kapcsolatok meg-
szakítását. A katari külügyminiszter szerint az elmúlt hetekben több közvetlen 

egyeztetés is folyt az uralkodók között, amelyek során nem érkezett semmilyen lé-
nyegi kritika az ország felé. A terrorista csoportok támogatása sem magyarázza 
meg az időzítést: régóta ismert Katar partnerhálózata, ráadásul a Muszlim Testvéri-
ség alapvetően meggyengült az elmúlt években, a Hamász támogatása pedig akár 
előnyös is lehet Szaúd-Arábia számára. Arról, hogy az al-Káida és az Iszlám Állam 
katari állami támogatást élvezne, nincsenek bizonyítékok – az azonban valószínű-
síthető, hogy az ország állampolgárainak egy része szimpatizál a két szervezettel. 
Ez azonban ugyanígy elmondható Szaúd-Arábiáról, az EAE-ről és más, Perzsa-öböl 
menti társadalmakról is.

Az események arra engednek következtetni, hogy a szaúdi vezetés úgy látta, 
érdekében áll a Katarral kapcsolatos feszültségek eszkalációja (máskülönben el-
fogadta volna a hackertámadásra vonatkozó katari magyarázatot). Ennek két oka 
lehetett: vagy rendelkeznek a nemzetközi közvélemény által (még) nem ismert in-
formációkkal a katari külpolitikáról, vagy az esetet a saját érdekeik érvényesítésére 
akarják felhasználni.

https://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2017/06/05/The-threat-from-Qatar.html
http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1637278
http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1637278
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/06/05/Main-reasons-why-Saudi-UAE-Bahrain-and-Egypt-severed-ties-with-Qatar.html
https://english.alarabiya.net/en/business/economy/2017/06/05/Counting-Qatar-s-economic-losses-following-snapping-of-diplomatic-ties.html
https://english.alarabiya.net/en/business/economy/2017/06/05/Counting-Qatar-s-economic-losses-following-snapping-of-diplomatic-ties.html
https://medium.com/dohanews/qatar-residents-rush-to-stock-up-on-food-after-border-closed-5502c6c402fe
http://www.telegraph.co.uk/business/2017/06/05/oil-prices-rise-four-countries-cut-ties-qatar/
https://www.lawfareblog.com/us-and-iran-compete-eastern-syria-qatar-and-saudi-arabia-renew-old-feud-and-more-fighting-libya
http://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-fm-question-mark-future-gcc-crisis-170606001033685.html
https://www.lawfareblog.com/us-and-iran-compete-eastern-syria-qatar-and-saudi-arabia-renew-old-feud-and-more-fighting-libya
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A szaúdi külpolitika Szalmán király hatalomra jutása, vagyis 2015 eleje óta az iráni 
befolyás feltartóztatásáról és visszaszorításáról szól. Ennek érdekében több kísérletet 
tettek a szunnita arab államoknak a szaúdi irányítás alatt álló egységes fellépésére. 
Ilyennek tekinthető a jemeni offenzíva, a terrorizmusellenes muszlim koalíció bejelen-
tése. Rijád törekvései azonban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket – a 
szaúdi vezetésű Irán-ellenes egység a GCC-n belül sem jött létre, elsősorban Katar és 
Omán különutas szerepe miatt. A mostani döntésével azt is jelezheti a szaúdi–emír-
ségi tengely, hogy a továbbiakban keményebben lépnek fel az ilyen esetekben.

Egyes narratívák szerint a lépés rákényszeríti Katart, hogy „válasszon” az Iránnal 
való jó kapcsolatok fenntartása és a további GCC-tagság között. Áprilisban már 
kritikák érkeztek a szaúdi és az emírségi fővárosból, amikor a Szíriában hivatalo-
san az Aszad-ellenes erőket támogató Katar megállapodást kötött Iránnal négy 
falu (Madaja, Zebádáni, al-Fua és Kefraja) evakuálásáról. Bírálói szerint ezzel hoz-
zásegítette Teheránt az ország lakosságának a vallási alapú újrarendezésében, és 
a Damaszkusz és a libanoni határ közötti síita öv létrehozásában. Katar tehát a 
lépésre válaszolhat akár az iráni kapcsolatai megerősítésével, sőt szélsőséges (és 
valószerűtlen) esetben a GCC-ből való kilépéssel is – ami alapvetően átalakítaná a 
Perzsa-öböl biztonságpolitikai környezetét.

A Katar-ellenes kampány további célja lehet a Trump-adminisztráció közel-kele-
ti stratégiájának a befolyásolása. A republikánus színezetű kormány tagjai láthatóan 
jó kapcsolatot ápolnak a szaúdi és az emírségi vezetéssel, regionális céljaik – első-
sorban Irán visszaszorítása és az iszlamizmus elleni küzdelem – pedig nagyrészt 
fedésben állnak egymással, és a helyzetértékelésük is sokkal közelebb áll azokéhoz, 
mint a katarihoz. Donald Trump első külföldi útja Szaúd-Arábiába vezetett, ahol az 
amerikai elnök a Szalmán király által meghatározott prioritásoknak megfelelő kö-
zel-keleti víziót hirdetett.

A napokban ugyanakkor hackertámadás érte az EAE washingtoni nagykövetét 
is. Júszuf al-Otajba levelezéseit egy, a magát a GlobalLeakshez kötő csoport juttatta 
el az amerikai újságoknak. A levelek alapján az Egyesült Arab Emírségek nagykö-
vetsége közeli viszonyban állt egy izraeli kötődésű agytröszthöz, a Foundation for 
Defense of Democracies (FDD) nevű szervezethez, valamint szervezetten igyekez-
ték csökkenteni Katar reputációját az amerikai adminisztráció előtt. A szivárogtatás 
érzékenyen érintette az EAE-t, és félő volt, hogy a hackercsoport további e-maileket 
is nyilvánosságra akar hozni, amelyek akár negatívan befolyásolták volna az emír-
ségi–amerikai kapcsolatokat. Ezt megelőzendő, Rijád és Abu-Dzabi a Katar-ellenes 
kampánnyal igyekezhetett elvágni Tamím emírt a Trump-adminisztrációtól.

Egyelőre úgy tűnik, nem sikerült Katart teljesen elválasztani a nemzetközi kö-
zösségtől. Az amerikai kormány még nem reagált érdemben a történtekre: Rex 
Tillerson amerikai külügyminiszter csupán arról beszélt, hogy az esetnek nem lesz-
nek hosszú távú következményei a terrorizmus elleni háborúra nézve, és a felek 
közötti mielőbbi megegyezést sürgette. (Hasonló hangvételű nyilatkozatot tett az 
orosz, a török és az indiai kormány is.) Az arab államok túlnyomó többsége sem állt 
ki a szaúdi álláspont mellett, mint ahogy az Arab Liga sem.

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/04/iran-russia-qatar-conflict-syria-deal-turkey.html
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/06/01/whats-going-on-with-qatar/?utm_term=.24561019eace
http://www.businessinsider.com/trump-riyadh-saudi-arabia-transcript-video-speech-2017-5
http://www.businessinsider.com/trump-riyadh-saudi-arabia-transcript-video-speech-2017-5
http://www.aljazeera.com/news/2017/06/hackers-leak-emails-uae-ambassador-170603110132159.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/06/hackers-leak-emails-uae-ambassador-170603153956229.html
http://foreignpolicy.com/2017/06/05/will-qatars-diplomatic-exile-spark-the-next-great-war-saudi-arabia-trump-iran/
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/05/saudi-arabia-and-bahrain-break-diplomatic-ties-with-qatar-over-terrorism
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/06/05/Saudi-Arabia-severs-all-ties-with-Qatar-closes-off-borders.html
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Szaúd-Arábiának tehát nem sikerült egy Katar-ellenes egységet létrehoznia 
(ahogyan korábban az Irán-ellenes szunnita blokk sem épült ki teljesen). Rijádnak 
a GCC összes tagját sem sikerült meggyőznie a kapcsolatok megszakításáról, leg-
alábbis Kuvait és Omán nem csatlakozott a lépéshez. Ez a fejlemény jól mutatja a 
GCC minden eddiginél mélyebb belső megosztottságát. Tamím emír hétfő estére 
ígérte az eseményekre reagáló beszédét, azt azonban a kuvaiti emír kérésére el-
halasztotta. Ebből arra következtethetünk, hogy Kuvait igyekszik közvetíteni a felek 
között, Omán pedig szinte kétséget kizáróan Katar védelmében fog fellépni. A regio-
nális integrációban tehát egyre mélyülnek a már meglévő törésvonalak.

a lehetséges köVetkezmények

A katari válság következményeit egyelőre nehéz pontosan megjósolni, min-
denesetre minél hosszabb ideig húzódik el, annál nagyobb hatása lesz a 
regionális stabilitásra. Elhúzódó vagy eszkalálódó diplomáciai vita esetén Ka-

tar vagy kénytelen lenne változtatni a külpolitikáján, vagy végleg kilépni a GCC-ből. 
Ez utóbbinak beláthatatlan következményei lehetnek a térség stabilitására nézve, 
különösen azért, mert az könnyen az integráció végét jelenthetné. Irán befolyása 
mindenképp nőne, a bahreini, emírségi és szaúdi vezetés pedig valószínűleg eszka-
lálná a köztük és a perzsa köztársaság közötti konfliktust.

A GCC felbomlására jelenleg korlátozott esély mutatkozik, ami azonban a válság 
hosszával párhuzamosan és folyamatosan nő. A katari import átstrukturálása ese-
tén – amelyre heteken, hónapokon belül szükség lehet – csökkenne az egymásra 
utaltság mértéke az emírség és szomszédjai között, ami hosszú távon is hatással 
lenne a kapcsolatok kereteire. Különösen igaz lenne ez, ha Katar az iráni kapcsolatai 
mélyítésével alakítaná át az importszerkezetét, ami növelné a köztük lévő kölcsö-
nös függőségi viszonyokat. Egyes hírek szerint a folyamat már el is indult: Katar 
élelmiszerimportjának fenntartása érdekében Irán három kikötőjének a használatát 
engedélyezte.

Az előrejelzések készítése szempontjából érdemes figyelmet fordítani az 
Egyesült Államok mellett Omán és Kuvait viselkedésére, amelyek közvetítőkként 
léphetnek fel a válságban. Jelenleg a „főszereplőkön” kívül rajtuk múlik leginkább 
a GCC fennmaradása. Katar kilépésével kérdéses, hogy Omán – amely az elmúlt 
időszakban nyíltan pozitív kapcsolatot ápolt Iránnal – tagja akarna-e maradni az in-
tegrációnak. Törökország szintén fontos szerepet játszik az egyenletben: az elmúlt 
években Katar egyik legfontosabb partnerévé vált, ugyanakkor Szaúd-Arábiával 
is jó viszonyra törekszik. Közvetítő lehet még Nagy-Britannia, amely a történelmi 
kapcsolatokat kihasználva igyekszik növelni a jelenlétét az öbölben, különösen a 
Brexitet követő időszakban.

A válság elhúzódása csökkenti a Nyugat-barát közel-keleti országok közötti 
koherenciát, így potenciálisan nehezíti a koordinációt a terrorizmus elleni harcban. 

http://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-fm-question-mark-future-gcc-crisis-170606001033685.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-fm-question-mark-future-gcc-crisis-170606001033685.html
http://foreignpolicy.com/2017/06/05/will-qatars-diplomatic-exile-spark-the-next-great-war-saudi-arabia-trump-iran/
http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-erdogan-in-phone-diplomacy-for-resolution-of-qatar-crisis-deputy-pm-kurtulmus.aspx?pageID=238&nID=113971&NewsCatID=510
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Ugyanakkor, mivel az együttműködés eddig is jellemzően bilaterális alapon (az 
Egyesült Államok és az egyes öbölországok között) működött, a diplomáciai bot-
rány gyökeres változást nem fog előidézni az Iszlám Állam elleni harcban. Katar 
eddigi, csupán szimbolikus részvétele miatt a jemeni polgárháború dinamikája sem 
fog megváltozni, Szíriában azonban a szakítás esetén Doha akár aktívabban is fel-
léphet.

A szaúdi külpolitika perspektívájából azt láthatjuk, hogy Rijád 2015 óta egyre 
radikálisabb lépésekkel igyekszik visszafordítani Irán befolyásának a növekedését 
és saját hatalmi pozíciói romlását, az általa alkalmazott eszközök azonban nem 
tűnnek hatékonynak. Az Irán-ellenes szunnita blokk létrehozása nem sikerült, a je-
meni beavatkozás nem túl hatékony, viszont annál költségesebb, jelenleg pedig alig 
néhány állam követte Szaúd-Arábiát a Katar-elleni kiállással. A szaúdiak számára 
tehát az akció egyelőre nem jelent sikert. A katari posztmodern eszközökre a szaú-
diak és az emírségiek még nem találták meg a megfelelő választ, ezért választották 
az izoláció kísérletét mint egy végső eszközt. A következő hetekben ki fog derül-
ni, hogy sikerül-e „megszelídíteni” Katart, vagy Szaúd-Arábia csak saját renoméját 
gyengíti a lépéssel.




