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Szalai Máté                     Az Öböl menti politikai rendszerek

„The calm, warm waters of the Gulf are deceptive.
They can sink even the wealthiest, the most condifent, and the best prepared”1

A Perzsa (Arab)-öböl2 térségének gazdasági és politikai jelentősége vitathatatlan. 
A régió országai birtokolják a világ kőolajkészletének 39%-át, földgázkészletének 
pedig 23%-át [Ismael-Ismael, 2011, p. 386.], az itt található Hormuzi-szoros pedig 

a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala. Többek között ebből kifolyólag 
mindig is komoly politikai küzdelmek folytak a térség irányításáért, amely viaskodás-
ban nem csak a regionális államok, de a globális nagyhatalmak is részt vettek. A térség 
fontosságát tovább erősíti, hogy mély politikai, gazdasági, vallási és etnikai törésvonalak 
szelik ketté a területet – gondoljunk csak az arab-perzsa vagy a szunnita-síita ellenté-
tekre. Ennek ellenére a magyar szakirodalom súlyához képest igen keveset foglalkozik a 
szubrégióval. Hogyan jöttek létre a térség országai és milyen politikai rendszer jellemzi 
őket? Korlátlan-e az egyes uralkodók hatalma? Milyen mértékben függenek a kormány-
zatok az olajjövedelmektől és mennyire voltak sikeresek a különböző diverzifikációs 
törekvések? Milyen társadalmi és biztonságpolitikai kihívással kell szembenézniük az 
Öböl országainak a 21. században?

Jelen tanulmány ezekre a kérdésekre keresi a választ, megpróbálva egy általános képet 
nyújtani a régió belső viszonyairól és nemzetközi kapcsolatairól. Az írással nem célunk 
a térség különböző államának egyenkénti mélyreható elemzése, inkább a közös voná-
sokra és a legfontosabb folyamatokra összpontosítunk. Elemzésünk tárgya kizárólagosan 
az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) országainak vizsgálata, vagyis Bahreiné, 
Kuvaité, Kataré, Ománé, az Egyesült Arab Emirátusoké és Szaúd-Arábiáé.3

Az elemzésünket a régió mai politikai arculatának kialakulásával, vagyis egy törté-
nelmi bevezetővel kezdjük, majd a második részben megvizsgáljuk a GCC országainak 
jelenlegi politikai rendszerét, külön kezelve az államberendezkedés, a társadalom és a 
gazdaság kérdéseit; a harmadik részben pedig bemutatjuk a térség nemzetközi kapcsola-
tainak és biztonsági rendszerének alakulását és legfontosabb jellemzőit.

1 Fromherz, 2012, p. 161. Szabadfordításban: „Az Öböl nyugodt, meleg vizei megtévesztőek. Képesek 
elsüllyeszteni a leggazdagabbakat, a legmagabiztosabbakat, vagy a legjobban felkészülteket is”

2  Fel kell hívnunk rá a figyelmet, hogy angolul és magyarul is nevezhetjük a térséget Arab-, vagy 
Perzsa-öbölnek, ám – sajnálatos módon – mindkét elnevezés politikai részrehajlást feltételezhet. 
Ugyan a magyar nyelvben sokkal jobban elterjedt a Perzsa-öböl elnevezés, ám a tanulmány többi 
részében a neutrális „Öböl” kifejezést fogjuk használni, jelző nélkül.

3  Szaúd-Arábia sok tekintetben különbözik a felsorolt államoktól, különösen méretét és kialakulá-
sának történetét tekintve. Ennek ellenére a szaúdi politikai rendszer meglepően sok hasonlóságot 
mutat a többi GCC-tagállammal, különösen a politikai kultúra, a biztonsági problémák és a külön-
böző gazdaságszociológiai konstrukciók területén [Al-Hamad, 1997.].
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TörTénelmi előzmények:
hogyan jöTTek léTre az öböl államai?

A térség mai politikájának megértéséhez elengedhetetlen lépés megvizsgálni azokat 
a történelmi folyamatokat, amelyek elvezettek a hat Öböl menti állam létrejötté-
hez és mai társadalmi-gazdasági viszonyainak kialakulásához. Az Öböl partjait 

már az Kr. e. IV. évezredben kereskedő kultúrák népesítették be [Crystal, 2007, p. 153.], 
tehát a kereskedelem évezredek óta meghatározó foglalkozást és életformát jelentett az 
itt élő törzsek számára. A térség mai elsivatagosodott, meleg éghajlatú arculatát alapve-
tően a Kr. e. 3000 körül végbemenő intenzív éghajlatváltozással nyerte el, ami hatalmas 
változásokat okozott: egyrészről nagyméretű migrációt indított el, amely során a térség 
lakóinak jelentős része vagy elhagyta a félszigetet, vagy pedig valamilyen természetes 
víz közelébe (oázisok mellé vagy az tengerpartjára) telepedett le. Másrészről a fenti fo-
lyamattal párhuzamosan egy életmódváltozás volt megfigyelhető: a megélhetést ettől 
kezdve kizárólag a tenger biztosította, azon belül is a tengeri kereskedelem, a halászat 
és a gyöngyhalászat [uo.]. Ez utóbbi tevékenységre érdemes különös figyelmet fordítani, 
hiszen az Öböl társadalmai számára a gyöngyhalászat volt a legfontosabb, az egész életet 
meghatározó aktivitás egészen a XX. század közepéig. Az Öbölben élő arabok legendákat 
szőttek a gyöngyök keletkezéséről, szinte misztikus jelentőséget tulajdonítva a természeti 
képződményeknek. A gyöngy tisztelete oly mértéket öltött, hogy annak ábrázolását a ke-
ményvonalas vahábiták már sértőnek találták az iszlám vallásra nézve [Fromherz, 2012, 
p. 116.].

A VII-VIII. században iszlamizált térség az európai nagyhatalmak számára a XV. 
században vált az érdeklődés középpontjába. 1497-ben a portugálok vetették meg elő-
ször a lábukat a félszigeten Vasco da Gama vezetésével: a part mentén és a mai Omán 
területén létesítettek telepeket [Ismael-Ismael, 2011, p. 154.]. Ez után az angolok és a 
hollandok érdeklődése is fokozódott a térség iránt: 1622-ben perzsa segítséggel sikerült a 
portugálokat kiűzni a félszigetről, majd 1765-re London vált az egyedüli gyarmatosítóvá, 
egészen a XX. század második feléig [uo.]. A körülbelül háromszáz évig tartó brit uralom 
jelentős hatást gyakorolt a térség politikai fejlődésére, ezért érdemes ezzel az időszakkal 
mélyebben foglalkoznunk. Az angolok központi irányítás nélküli, széttagolt törzsi társa-
dalmakkal találkoztak az Öbölben, amelyek között nem volt megfigyelhető kohézió. 
A törzseket a sejkek vezették, akik inkább a törzshöz tartozó egyének, mint egy adott 
terület fölött rendelkeztek legitimitással [Peterson, 2011, p. 22.].

London elsősorban kereskedelmi és geopolitikai okokból volt érdekelt a térség stabi-
litásában és a tengeri útvonalak biztosításában, különösen India vonatkozásában; ennek 
fenntartása érdekében egy közvetett, csak minimális beavatkozásokkal jellemezhető 
gyarmati politikát folytatott. E politika sikeressége és hatékonysága azonban a XVIII-
XIX. században erősen megkérdőjeleződött. A stabilitást három tényező fenyegette: 
egyrészt a különböző törzsek és családok közötti viszálykodás, másrészt a hatalmas mé-
reteket öltő kalózkodás, harmadrészt pedig a különböző külső hatalmak betörési kísérletei 
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[Ismael-Ismael, 2011, p. 154.] Egyértelművé vált, hogy a széttagolt, bármiféle formalizált 
intézmények nélküli struktúra nem elégíti ki a territorialitás logikája mentén gondolkodó 
britek igényeit.

A megoldást a szerződések rendszere jelentette: a britek kiválasztották azokat a csa-
ládokat és törzseket, amelyek viszonylag erősnek tűntek, és amelyek szót értettek az 
angolokkal, és szerződéseket kötöttek velük. E dokumentumoknak kettős célja volt: egy-
részt megbízták a kiválasztott családot egy terület biztonságának garantálásával, másrészt 
viszont kifejezték támogatásukat irányukba. Az első szerződés 1798-ban köttetett Omán 
területére, majd 1861-ban (és 1880-ban) az Khalifa családdal (Bahrein), 1899-ben a Szabáh 
családdal (Kuvait), majd 1916-ban az Thani családdal (Katar) született megállapodás. A 
bilaterális megállapodások mellett általános érvényű multilaterális megállapodásokat is 
kötöttek a XIX. század folyamán: ilyen volt az 1820-as General Treaty of Peace, az 1853-
as Treaty of Maritime Peace in Perpetuity, vagy az 1892-es szerződés, amelyben a térség 
uralkodói Nagy-Britannia hatáskörébe utalták védelempolitikájukat.4

A britek számára igen kedvező volt ez a rendszer, hiszen ettől kezdve minden partsza-
kasz biztonságáért felelt valaki, akivel London képes volt tárgyalni; ezen túl nem igazán 
érdekelte őket a térség belső hatalmi struktúrája [Fromherz, 2012, pp. 50-51.].

A térség államainak kialakulási folyamata tehát gyakorlatilag ezekkel a szerződé-
sekkel kezdődött - a sejkségek proto-államokká váltak [Coates Ulrichsen, 2011, p. 18.]. 
Éppen ezért az államfejlődésre nagy hatást gyakoroltak ezen szerződések jellegzetessé-
gi. Ezeket a hatásokat a következőképpen tudnánk összefoglalni [Crystal 2007, p. 154.; 
Ismael-Ismael, 2011, p. 388. és Hazmeh, 1994]:

• monarchikus berendezkedés megerősödése: ugyan már a brit gyarmatosítás előtt 
is léteztek sejkek, akik egy törzs irányítói voltak, ám az a tény, hogy az egyes szer-
ződéseket egyénekkel és családokkal kötötték, megalapozta az uralkodócsaládok 
későbbi domináns szerepét a kialakuló államokban;

• a territorialitás megjelenése: ahogy arra már utaltunk, a territoriális logika ko-
rábban részben-egészben idegen volt az Öböl menti kultúrák számára – az a brit 
jelenléttel párhuzamosan jelent meg;

• duális jogrendszer kialakulása: a britek megjelenésével a sarián alapuló iszlám 
jog mellett párhuzamosan megjelent a nyugati jogrendszer is, az itt élő nem musz-
limok tekintetében. Az Öböl országainak jogrendszerét a mai napig jellemzi ez a 
kettősség;

• széttagolt államok: az Öböl partszakaszokra bontásával és az egyes területek 
különböző családok felügyelete alá helyezésével a britek megerősítették a térség 
politikai széttagoltságát;

• külső hatalmak kívül tartása: a szerződések rendszere megakadályozta, hogy 
a különböző külső hatalmak (Irán, az Oszmán Birodalom vagy a napóleoni 
Franciaország) illetve Szaúd-Arábia kiterjessze befolyását a térség fölött.

4  A bekezdés adatai innen: Crystal, 2007, pp. 153-157.
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Ez utolsó pontból kiindulva arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy a szerződések 
rendszere bizonyos szempontból legalább annyira volt bizonyos helyi törzsek és családok 
érdeke, mint a briteké. A térség lakossága mindig is idegenkedett a külső hatalmak be-
folyásától és az instabilitástól, amely problémákat ezek a szerződések részben-egészben 
képesek voltak kezelni.

Nagy-Britannia 1956 utáni külpolitikai irányváltásának megfelelően Londonban 
döntés született a Szueztől keletre lévő térségekből, így az Öbölből való kivonulásról is 
[Al-Hamad, 1997]. A közvetlen brit irányítás felszámolásának folyamata gyakorlatilag 
1960 és 1970 között lezajlott a régióban. Egyes források szerint [Crystal, 2007, pp. 155-
156.] Nagy-Britannia azt szerette volna, ha a térség államai egy föderatív berendezkedésű 
entitásban egyesültek volna, ám miután a katari és bahreini vezető dinasztiák elutasí-
tották az ötletet, a terv részlegesen összeomlott, és a mai Egyesült Arab Emirátusokra 
korlátozódott.

Az Öböl menti államok nem tudták sokáig élvezni függetlenségüket: az 1970-es évek-
től folyamatosan fenyegetve érezhették magukat. A brit kivonulás felkorbácsolta Irak és 
Irán történelmi gyökerű területi igényeit a térségben [Coates Ulrichsen, 2011, p. 21.], rá-
adásul az iraki szekuláris arab nacionalista rezsim és 1979-től az iráni rendszer ideológiai 
és politikai fenyegetést is jelentett számukra. Ezt a veszélyérzetet fokozta az 1980-88 
között zajló első öbölháború, amely során a GCC országainak közvetlen környezetében 
tört ki intenzív és elhúzódó fegyveres konfliktus.

A térség államait és társadalmait mindezek következtében a folyamatos instabilitás 
érzése és a relatív gyengeség percepciója jellemzi. Erre a közös frusztrációra és kollektív 
félelemre adott válaszként jött létre az Öböl Menti Együttműködés Tanácsának [Ismael-
Ismael, 2011, p. 390.].

A történelmi előzmények vizsgálata során fontos utalni arra, hogy Szaúd-Arábia ál-
lamfejlődése alapvetően más úton haladt, mint a kis Öböl menti monarchiáké. A mai 
Szaúd-Arábia a Szaúd család és Mohamed ibn Adb-al-Vahháb (valamint leszármazottai) 
XVIII. században köttetett szövetségére alapult – az így létrejövő rezsimnek így egy-
szerre volt katonai és vallási legitimitása, de az arab nacionalizmussal ellenséges volt. A 
nagy részben hódításokkal létrejövő, hatalmas kiterjedésű államban [Gause, 2010, p. 170.] 
vallásilag és etnikailag is sokszínű társadalom jött létre, amelynek egyben tartásához 
elengedhetetlen volt a széleskörű törzsi autonómia megtartása. Ez a belső heterogenitás 
jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Szaúd-Arábia a GCC többi országához ké-
pest mérhető nagysága és erőssége ellenére is folyamatos fenyegetés jellemzi [Teitelbaum, 
2010]. Ráadásul a Közel-Kelet tágabb régiójához képest Szaúd-Arábia is gyengének volt 
tekinthető, legalábbis katonai értelemben.
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az öböl menTi poliTikai rendszerek jellemzői

Az első részben leírt történelmi folyamatok és a folyamatos fenyegetettség-érzet 
hasonló politikai rendszereket hozott létre az Öböl térségében. Ezeket a rendsze-
reket Crystal [1995, p. 3.] találóan „jobbágyok nélküli városállamként” jellemezte, 

amelyeknek alapelemei az olajgazdálkodás, a törzsi társadalmi struktúra és a külföldi 
munkaerő nagyarányú jelenléte.

Ebben a fejezetben megvizsgáljuk a GCC tagországok politikai rendszereinek legfon-
tosabb jellemzőit. Külön fogjuk vizsgálni az állami, a társadalmi és gazdasági szférát, 
természetesen észben tartva, hogy a különböző területek ezer szálon kötődnek egymás-
hoz. Ezekre az összefüggésekre megpróbálunk minden alkalommal utalni. Ezen túl 
törekszünk bemutatni azokat a legfontosabb kihívásokat, amelyek a XXI. század elején 
veszélyeztetik az Öböl menti politikai rendszereket, és amelyekre az egyes rezsimeknek 
választ kell adniuk.

Az államberendezkedés jellemzői és a legitimációs deficit

A GCC tagállami sok tekintetben hasonlítanak és különböznek is a régió országaitól. 
Vizsgálatukat ezért érdemes a közel-keleti politikai rendszerekkel összehasonlít-
va végezi, három dimenzió alapján.

Államformák tekintetében a térség országai – Jordánia és Marokkó – mellett a 
Közel-Kelet monarchiái közé tartoznak (lásd 1. sz. melléklet). Bahrein, Katar és Kuvait 
rendelkezik valamilyen alkotmánnyal, míg Omán, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab 
Emirátusok abszolút monarchiának tekinthető.

A Freedom House felmérése – a társadalmai szabadság foka alapján – három ka-
tegóriába sorolta a rezsimeket, megkülönböztetve szabad, félig szabad és nem szabad 
országokat (lásd 2. sz. melléklet). E besorolás alapján a GCC tagállamai a nem szabad 
(Egyesült Arab Emirátusok, Katar, Szaúd-Arábia, Omán) és a félig szabad (Bahrein és 
Kuvait) kategóriába tartoznak.

Egy harmadik csoportosítást kínál Mehran Kamrava Közel-Kelet kutató (lásd 3. sz. 
melléklet), aki a különböző politikai rendszerek differenciáltabb tipizálását kívánta elvé-
gezni. Ebben a rendszerben az Öböl menti államok a nem demokratikus országok között 
Marokkó és Jordánia mellett a szultáni irányítású országok közé tartoznak, ám azon belül 
külön kategóriát („olajmonarchiák”) alkotnak.

Ebből a három tipizálásból is leszűrhetjük azt a következtetést, hogy ugyan a GCC 
tagállamai számos tekintetben hasonlítanak és egy csoportba sorolhatóak a Közel-Kelet 
más országaival, ám politikai rendszerük legfőbb közös jellegzetességei következtében 
mégis különálló csoportot alkotnak a térségben.
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Ezek a közös jellegzetességek természetesen nem minden állam berendezkedésében 
találhatóak meg ugyanolyan szinten; egy-egy tényező jelentősége az egyik országban erő-
sebb, máshol gyengébb, de mindegyik államban megtalálhatóak valamilyen mértékben:

• tradicionális monarchikus államformák [Nonnemann, 20008, p. 3.]: ahogy arra 
már utaltunk, a GCC tagállamainak mindegyikében valamilyen monarcha gyako-
rolja a legfőbb hatalmat. E berendezkedés eredete kettős: visszavezethető a sejkek 
által vezetett törzsi társadalom jellegzetességeire, illetve a brit gyarmatosítás 
hatására. Mivel az államok fejlődését megalapozó szerződéseket London egyes 
emberekkel kötötte, így az intézmények kiépítését megelőzte a későbbi uralko-
dók széles jogköre és hatalma. A közkeletű sztereotípiával ellentétben azonban az 
uralkodó hatalma egyik országban sem korlátlan: formális és informális hatalmi 
ellensúlyokat találhatunk a rendszerben, még ha ezeknek látszólag igencsak kor-
látozott a befolyása a politika irányítására;5

• az uralkodó család kiemelkedő szerepe [Crystal, 1995, p. 13 és Benke, 1997, p. 
46.]: a dinasztiák egyszerre jelentik a mindenkori monarcha számára a legfon-
tosabb támaszt és a legveszélyesebb belső ellenzéket. A családtagok befolyása 
országonként eltér. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy minél hamarabb fek-
tetették le az öröklési szabályokat és minél kisebb méretű a család, annál jobban 
kontrollálható a família. Kuvaitban például sokkal kevesebb problémát okozott a 
dinasztia a mindenkori emír számára, mint például Katarban, ahol az uralkodó 
család sokkal nagyobb méretű, és ahol az elmúlt száz évben az uralkodóváltások 
szinte mindegyike egy puccs kíséretében történt. Seznec szerint Szaúd-Arábiában 
az uralkodó osztály a gyakorlatban olyan nagy mértékű befolyással rendelkezik a 
döntéshozatalra, hogy az már a demokratikus procedúrákra emlékeztet;6

• törvényhozási vagy tanácskozó szervek: jellemzően az összes Öböl menti or-
szágban találhatunk valamilyen törvényhozó vagy tanácskozó testületet. Ennek 
eredete a madzslisz as-súra, vagyis a tanácskozó gyűlés, amely az itt élő tör-
zsek számára „a népi részvétel hagyományos” formája volt [Benke, 1997, p. 46.]. 
Ennek mai megnyilvánulása valamilyen típusú tanácskozó vagy törvényhozó 
szerv.7 Ez utóbbiak jellege országonként változik: Ománban és Bahreinben kétka-
marás, Kuvaitban és Katarban pedig egykamarás testületeket találhatunk [Dean, 
2008, p.50.], amelyek ugyanakkor sokkal inkább tanácsadói jogköröket látnak el, 
mint nyugati értelemben vett törvényhozást [Dean, 2008, pp. 51-52.];

5  Fromherz [2012, p. 127-128.] a katari emír hatalmáról írva arról beszél, hogy az uralkodó jogilag szin-
te abszolút hatalmát a gyakorlatban kulturális, történelmi és társadalmi (törzsi) tényezők korlátozzák. 
Olyan informális intézmények ezek, amelyeket egy nyugati szemszögből nehéz vizsgálni.

6  Idézi Csicsmann, 2007, p. 163.
7  Szaúd-Arábiában ez a Díván és az Ulema Tanács [Benke, 1997, p. 53.], Kuvaitban a részben választott 

Madzslisz al-Umma [p. 195.], Bahreinben a részben választott al-Madzslisz al-Vatani (Nemzetgyűlés) 
[p. 204.], Katarban a részben választott Madzslisz as-Súra (Konzultatív Tanács) [p. 219.] , az Egyesült 
Arab Emirátusokban pedig a tagállamok emírjei által delegált tagokból összeálló Szövetségi Nemzeti 
Tanács [p. 235.].
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• az olaj kiemelkedő szerepe az államépítésben: az állami intézmények létrehozása 
párhuzamosan zajlott az olaj kitermelésének és a hatalmas szociális hálónak a 
kiépítésével, mintegy annak alárendelve jött létre. Éppen ezért a nyersanyag nagy 
hatással volt az egész intézményrendszerre;8

• stabil intézmények: a GCC országait stabil, pontosabban rugalmatlan intézmé-
nyek jellemzik, amelyeknek átalakulása csak nagyon lassan tud végbemenni.

Az Öböl menti országok vezetői tehát weberi értelemben „tradicionális, öröklött 
legitimációval” rendelkeznek [Csicsmann, 2007, p. 163.] ami az elmúlt évtizedekben ön-
magában igen sok problémát jelentett [Al-Hamad, 1997], mivel a XX. század második 
felében a Közel-Keleten több monarchia megbukott (Egyiptom, Irak és Líbia). Ezért ki-
alakult egy olyan percepció, hogy ez a fajta államberendezkedés nem jelent stabilitást 
a térségben.9 Ráadásul az Öböl régióját közvetlenül határoló Irak és Irán másfajta legi-
timációs ideológiákat képviselnek: az arab nacionalizmust és a síita politikai iszlámot. 
Mindkét eszme megkérdőjelezi a tradicionális monarchikus államberendezkedés létjo-
gosultságát [Byman-Green, 1999]. A rezsimek uralkodásra való jogát tovább gyengíti 
a GCC országainak relatív gyengesége és az önvédelmi képességük hiánya, amely kü-
lönösen egyértelművé vált az 1991-es második Öböl-háború során (lásd később). Ebben 
a helyzetben a mindenkori uralkodóknak folyamatosan félniük kell egy belső ellenzék 
felemelkedésétől, mind a dinasztián belülről, mind a társadalom egyéb rétegeiből. Ezért 
tehát az Öböl menti országok államberendezkedésének legnagyobb problémája az a legi-
timációs deficit, amellyel a térség rezsimjei rendelkeznek.10

E probléma kezelése folyamatos adaptivitásra készteti az uralkodókat: az elmúlt év-
tizedekben számos kezelési kísérletet láthattunk az egyes rezsimek részéről alternatív 
legitimációs forrásokat keresve, ám bebizonyosodott, hogy megoldani nem tudják teljes 
mértékben: a különböző lépések számos „mellékhatással” jártak, ezért egyik sem jelen-
tett tartós védelmet a rezsimek számára. Ezek közül az alternatív legitimációs források 
közül a következőket kell megemlíteni:

• külső nagyhatalmak felhasználása/bevonása: ez jelentheti a térségbeli nagyhatal-
mak egymás ellen való kijátszását – ami elsősorban a hidegháború éveiben volt 
jellemző, lásd Irak és Irán esetét 1979 után – vagy pedig az egy erős állammal – a 
hidegháború (és az Öböl-háború) után elsősorban az Egyesült Államokkal – való 
katonai szövetségkötést is [Rubin, 1999]. Ennek megnyilvánulását láthattuk pél-
dául az 1990-es években, amikor a térség államai gyakorlatilag amerikai védőháló 
alá kerültek. E folyamat keretében rengeteg számú amerikai katona és támasz-
pont került a félszigetre. Ez a stratégia azonban számos negatív következménnyel 
járhat: egyrészt félő, hogy egy szövetségesnek való túlzott kiszolgáltatottság 
csorbítja a rezsim mozgásterét és a külső nagyhatalmak egymás között fennálló 

8  Emellett az olajbevételek fontossága miatt a mindenkori uralkodónak szüksége volt egy megbízható 
elitre, akik vezetik és felügyelik ezeket az ügyleteket, ezért a kulcspozíciókba a rokonait ültette – ez 
szintén az uralkodócsalád befolyásának növekedésével járt [Crystal, 1995, p. 13.]

9  Ezt a megfigyelést részben cáfolták az arab tavasz eseményei.
10  Természetesen ezt a képet árnyalja az egyes monarchák személyisége, elfogadottsága és pozíciója 

a társadalomban és az eliten belül, ezért ez a legitimációs deficit mértéke uralkodónként és or-
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szágonként.érdekellentéteit beépíti a régió nemzetközi kapcsolataiba [Lawson, 2011, 
pp. 65-68], másrészt pedig az amerikai jelenlétet a térség lakossága rossz szemmel 
nézi, ami gyengíti az uralkodók belső pozícióját és növeli a szakadékot a rezsim és 
a társadalom között [Lawson, 2011, pp. 61-62];11

• jólét biztosítása: a hatalmas olajjövedelmek lehetőséget biztosítottak a rezsimek 
számára, hogy egy nagyméretű szociális hálót és újraelosztó struktúrákat épít-
senek ki.12 Az így kiépülő járadékgazdaságokban a lakosság (egyes csoportjai) 
a számára biztosított jólétért (és az adófizetés hiányáért) cserébe nem konfron-
tálódik a rezsimmel, lemondanak a politikai képviseletről („no representation 
without taxation”) [Csicsmann, 2007, p. 137.] és nem kérdőjelezik meg annak legi-
timitását, ami megfelel a hagyományos társadalmi berendezkedés alapját jelentő 
„társadalmi szerződésnek”. Ez a rendszer azonban számos beépített problémával 
rendelkezik: egyrészt az olajárak ingadoza nem csak a bevételekre és a gazdasági 
növekedésekre, de a rezsim biztonságára is negatív hatással van; másrészt pedig a 
hatalmas szociális háló fenntartása a népességnövekedési mutatók következtében 
(lásd később) egyre költségesebb és költségesebb, folyamatos fiskális nyomás alatt 
tartva a központi költségvetést;

• nemzetközi közösségben elfoglalt pozíció: ahogy arra Wendt [1992, p. 415.] rámu-
tatott, egy kormányzat szuverenitása más államok elismerésétől is függ, vagyis a 
nemzetközi közösségben elfoglalt pozíció erősítheti egy rezsim belső legitimitá-
sát és biztonságát. Ez fennáll az Öböl menti országok esetén is: ha egy uralkodó 
sikeres és elismert a nemzetközi közösség szemében, az erősítheti pozícióját és 
gyengítheti a hazai ellenzékének esetleges puccskísérleteit. Erre a legjobb példa 
talán Katar 1995 után aktív külpolitikája;

• vallás: az Öböl menti politikai rendszerek mindig is magukban hordoztak egy-
fajta vallási legitimitást [Benke, 1997, p. 46.], ám ez sokkal kisebb mértékű, mint 
például az iráni politikai rendszerben. Mivel a lakosság szinte teljesen muszlim, 
ezért a vallás jó integráló eszköz lehet az uralkodó kezében. Erre legjobb pél-
da Szaúd-Arábia esete, amely a muszlim szent helyek őrzőjeként,13 a palesztin 
ügy támogatójaként és az Iszlám Konferencia Szervezetének létrehozójaként tet-
szeleghet az iszlám vezetője szerepében [Byman-Green, 1999]. Ugyanakkor ez 
a stratégia sem mentes kockázatoktól: az iszlám diskurzus felvétele erősítheti a 
belső iszlamista ellenzéket, a vallási felekezetek közötti ellentéteket és a radikális 
vallási terroristákat is – ne felejtsük el, hogy Szaúd-Arábia nem volt mentes a re-
zsimmel ellenséges extrémizmustól [Coates Ulrichsen, 2011, p. 33.];

• korlátozott liberalizációs reformok: miután az Öböl-háborúban világossá vált, 
hogy a rezsimek képtelenek az önvédelemre, az uralkodók a belső elégedetlensé-
get orvosolandó reformokat helyeztek kilátásba. Az 1990-es évek elején elindult 
részleges demokratizációs-liberalizációs folyamat során a tanácsadó-törvényhozó

11  Lawson [2011] mindkét kérdést egyfajta biztonsági dilemmának tekinti a klasszikus (fegyverkezési 
verseny) és a szövetségkötési (a szövetségkötések befolyásolhatják az egyes országok külpolitikáját) 
mellett.

12  Az olajjövedelmek társadalmi hatásáról és a járadékgazdaság jellegzetességeiről lásd Crystal, 1995.
13  Ami a szaúdi uralkodók címei között is megjelenik („két szent hely őrzője”).
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testületek hatásköre részben kibővült és egyes országokban részben választhatóvá váltak: 
2005-ben például helyhatósági választásokat tartottak Szaúd-Arábiában, amelyen min-
den 21 évet betöltött férfi választójoggal rendelkezett [Dean, 2008, p. 49.]. E tekintetben 
Katar, Kuvait és Bahrein lépett előre a leginkább, a legkevésbé demokratikus intézmény-
rendszert pedig az Egyesült Arab Emirátusokban találhatjuk [Dean, 2008, p. 54.]. Ez a 
folyamat azonban felülről irányított, a vezetőréteg által kézben tartott és erősen korláto-
zott volt, ezért nagyrészt az uralkodó elit hatalmon maradását és politikai céljait szolgálta 
[Nonneman, 2008, pp. 14-18.]. Természetszerűleg az alapvetően autoriter rezsim hatalmát 
egy túlzott mértékű liberalizáció is aláásná.

Annak ellenére, hogy az elmúlt körülbelül 40 évben sikerült fenntartani az Öböl men-
ti országok stabilitását, minden rezsim egy konstans legitimációs deficittel rendelkeznek, 
hiszen tradicionális alapú uralkodásuknak szüksége van egyéb támaszokra. Ebben a 
konstans bizonytalan helyzetben kell az uralkodóknak fenntartaniuk a belső egyensúlyt 
és kivédeniük a belső ellenzék potenciális fenyegetését. Ennek legjellemzőbb módszerei 
például a belbiztonsági szolgálatok erős fellépése,14 a kritikus hangadók „kivásárlása” 
vagy az „oszd meg és uralkodj” elv érvényesítése15 [Byman-Green, 1999]. Ezek az eszkö-
zök ugyan sikeresek a túlélés biztosításában,16 ám hosszú távú megoldást nem nyújtanak 
az uralkodó réteg számára, így a belső stabilitás kérdése a következő években is megold-
hatatlan probléma marad az Öböl menti országok számára.

A gazdaság szerkezete a diverzifikáció szorításában

Az Öböl menti országok, amelyeket a közvélemény hajlamos viszonylag homo-
gén ország-csoportként felfogni, általános vélemény szerint gazdag és fényűző 
gazdaságok, ahol az életkörülmények kiválóak. Ha azonban megnézzük ezen 

államok egy főre jutó nemzeti össztermékét, láthatjuk, hogy ez az állítás csak részben 
igaz: Katar a CIA Factbook adatai alapján 2012-ben a világon a legmagasabb GDP/fő 
értékkel rendelkezik (102 800 dollár), de az Egyesült Arab Emirátusok 13. helye (49 000 
dollár), vagy Kuvait 16. helye (43 800 dollár) is előkelőnek tekinthető. Omán és Bahrein 
ugyanakkor Szlovénia mögött a 48. és 49. helyre szorul (körülbelül 28 000 dollárral), 
Szaúd-Arábia pedig az 54.-re (25 700 dollár).17

14  Különösen jellemző ez Szaúd-Arábiára és Bahreinre
15  A kuvaiti és bahreini vezetés gyakran kijátszotta egymással szemben a baloldali és iszlamista ellen-

zéket, vagy felhasználta a szunnita-síita és a gazdag-szegény törésvonalakat.
16  A történelmi tapasztalatok alapján azt mondhatjuk, hogy inkább az egyes uralkodók helyzete számít 

instabilnak, maga a monarchikus államforma tartósnak bizonyult [Crystal, 1995, p. 167.].
17  Összehasonlításképpen Magyarország egy főre jutó nemzeti összterméke 19 800 dollár. Adatok innen: 

CIA Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.
html?countryName=Cote%20d’Ivoire&countryCode=iv&regionCode=afr&rank=199#iv (letöltés: 
2013.03.19.).
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Árnyaltabb képet kapunk az országok egymás közötti gazdasági erőegyensúlyáról, 
ha külön számításba vesszük a fenti mérőszám két értékét: a vásárlóerő-paritáson mért 
GDP-t és a lakosság méretét (lásd 4. és 5. sz. melléklet). Ebben az esetben láthatjuk, 
hogy a GCC-régió GDP-jének kb. 50%-át Szaúd-Arábia termeli meg (740 500 millió dol-
lár), majd következik az Egyesült Arab Emirátusok és Katar – a legkevesebb nemzeti 
össztermékkel (a GCC térség 2%-ával) pedig Bahrein rendelkezik. A térség legnagyobb 
gazdaságában található a legnagyobb populáció: Szaúd-Arábia összesen kb. 26 500 000 
lakosával messze kiemelkedik a térség társadalmai közül.18

A GCC országai egyéb mutatók alapján is fejlettnek mondhatóak: az urbanizált la-
kosság aránya Omán kivételével 80% fölött van, de Kuvaitban és Katarban megközelíti a 
100%-ot.19 Az írásbeliség Bahreinben, Kuvaitban, Katarban és Szaúd-Arábiában is 90% 
fölötti, de Ománban is 86%-os, az Egyesült Arab Emirátusokban pedig 76%.20 Az egy 
főre jutó elektronikai eszközök (asztali számítógépek, internet, televízió) aránya is ma-
gasnak mondható [Murhpy, 2008, p. 196.].

A gazdasági fejlődés forrását az elmúlt évtizedekben az olajbevételek jelentették. 
A „fekete arany” óriási hatást gyakorolt az államok gazdaságára, ám az olaj előtti idők 
egyes jellemzői is megmaradtak a modern korban. Éppen ezért érdemes röviden megvizs-
gálni mindkét korszakot (ti. az olaj felfedezése előttit és utánit).

Ahogy arra már utaltunk, az olaj előtti évszázadokban (és évezredekben) a gyöngyha-
lászat volt a legfontosabb gazdasági tevékenységn és ezáltal a gazdasági struktúra alapja. 
1863-ban egy William Palgrave nevű utazó elbeszélése szerint Muhammad bin Thani – a 
mai katari uralkodók elődje – a következőket mondta: „Mi mindannyian, a leggazda-
gabbtól a legszegényebbig egyetlen hatalom, a Gyöngy rabszolgái vagyunk”.21 Az elit 
két legfontosabb bevételi forrása a gyöngyhalászatra kivetett adók és kölcsönök voltak, 
ami nagyban megnövelte a kereskedőréteg szerepét a térségben [Crystal, 1995, p.4.], egy-
szersmind egy érdekközösségbe forrasztotta a két társadalmi csoportot. A gyöngypiac 
azonban nem volt stabilnak tekinthető, ezért a bevételek folyton hullámoztak. Láthatjuk 
tehát, hogy a monokulturális gazdálkodás komoly hagyományokkal rendelkezik az 
Öbölben.

A gyöngytermelés válsága hamarabb megkezdődött, mint az olaj kitermelése. 
A XX. század elején jelentős vetélytársa akadtak a térség kereskedőinek: 1908-tól Japán 
megindította a Mikimoto-gyöngyök kitermelését, amelyek kiszorították az Öbölből szár-
mazóakat [Fromherz, 2012, p. 118.]. Ez a külső sokk – társulva az 1929-es világválsággal 
és nagyobb árvizekkel – az 1930-40-es évekre hatalmas gazdasági visszaesést okozott a 
térségben.

18  Hiszen a második legnagyobb populáció az Egyesült Arab Emirátusokban is mindössze ötmillió főt 
jelent. Őket követi Omán 3 000 000, Kuvait 2 600 000, Katar 1 900 000 lakossal, az utolsó helyen 
pedig ismét Bahrein szerepel alig 1 200 000 fővel.

19  Összehasonlításként ugyanez az arány Törökországban és Iránban 70% körüli, Magyarországon 68%, 
Németországban 74%. Adatok innen: CIA Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/fields/2212.html#iv (letöltés: 2013.03.19.) 

20  Adatok innen: CIA Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
fields/2103.html#iv

21  Az idézett mondat szabadfordítás, annak eredetijét lásd: Fromherz, 2012, p. 114.
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A deprivációból való kiutat az olaj felfedezése jelentette, ami gyorsan a gazdaság mo-
torjává vált. A nyersanyagot eleinte csak az Öböl keleti partján, a mai Iránban kezdték el 
kitermelni, ám az 1930-as évektől koncessziós szerződéseket kötöttek először a bahreini, 
majd a kuvaiti, szaúdi és egyéb lelőhelyekre is, elsősorban brit cégekkel [Rostoványi, 
2011, pp. 90-92.]. Ezek a szerződések nagy bevételeket jelentettek a térség uralkodói szá-
mára. Az olaj olyan gyorsan átvette a gyöngy korábbi szerepét, hogy 1955-re már egyetlen 
gyöngyhalászhajó sem hagyta el az Öböl partját [Fromherz, 2012, p. 120.]. A folyamatot 
segítette, hogy az olajkitermelés költségei alacsonyak voltak a térségben.22

Ennek hatására az Öböl menti országokban tipikus járadékgazdaságok alakultak ki. 
Ez a kifejezés olyan gazdasági rendszert jelent, amelyben „az állam bevételei főleg külső 
forrásból származnak” [Csicsmann, 2007, p. 136.]. A térség országaiban ez alapvetően 
a kőolaj- és földgáz-exportot jelenti. E rendszer kialakulásának számos mélyreható kö-
vetkezménye volt, többek között megbontotta az uralkodó elit és a kereskedők között a 
gyöngykorszakban kötött szövetséget [Crystal, 1995, pp. 6-9.], és teret adott új gazdasági 
és társadalmi struktúrák kialakulásának.

A járadékgazdaságok kialakulása számos pozitív és negatív következménnyel járt 
mind a rezsim, mind a lakosság szempontjából. Egyrészről az uralkodó elit nagymértékű, 
a lakosságtól és adóktól független bevételi forrásra tesz szert, ami nagyban megnöveli 
gazdasági mozgásterét [Crystal, 1995, p. 6.]. Hatalmas szociális hálók épültek ki jóléti 
szolgáltatások széles rendszerével (ingyenes oktatás, egészségügy, stb.), ezzel párhuzamo-
san pedig komoly modernizáció indulhatott meg a térségben. Nem volt szükség komoly 
adórendszerre, aminek következtében (a „no representation withouth taxation” elv alap-
ján) az uralkodó kihagyhatta a döntéshozatalból a társadalom nagy részét [Rostoványi, 
2011, pp. 227-228.]. Egyszersmind tehát a járadékgazdaságok kialakulása megerősítette az 
uralkodó elit belső pozícióit illetve a társadalom hagyományos felépítést.

Ezzel szemben a járadékgazdaságoknak számos negatív hatását is megfigyelhetjük a 
térségben. A koncessziós szerződések és az erős személyi vezetés következtében az ál-
lam és az uralkodó gazdálkodása és pénzügyei nem válnak egyértelműen ketté, ami igen 
komoly korrupcióra ad lehetőséget23 [Ismael-Ismael, 2011, p. 392.]. Ezen túl az olajipar 
sikeressége miatt a gazdaság egyéb ágazataiba nem történik befektetés, azok nem fej-
lődnek, így a makrogazdaság és a munkaerőpiac is torz szerkezetűvé válik [Rostoványi, 
2011, p. 228.]. Az állami szféra túlzott méretűvé válik, nem engedve teret a magánszek-
tornak [Crystal, 2007, p. 157.].

További fontos következmény, hogy a gazdasági fejlődés és a jólét szinte kizárólag 
az olajjövedelmektől, vagyis közvetetten az olaj világpiaci árának alakulásától függ. 
E logika mentén24 a térség országainak gazdasági fejlődését több szakaszra oszthatjuk:

22  A mai napig nagyon alacsony ezen országok számára a price base, vagyis az olaj azon világpiaci 
árszintje, amelyen még nyereséges a kitermelés. Venezuela esetén ezt a kutatók 95 dollárra teszik hor-
dónként, míg Szaúd-Arábia esetén ugyanez az érték 55 dollár, Katar esetén pedig 10 dollár [Fromherz, 
2012, p. 111.].

23  Az IMF szerint a GCC tagállamok bevételeinek kb. egynegyedét elsikkasztják [Al-Kuwari, 2012, p. 
103.], az állam gazdálkodása így átláthatatlanná és ellenőrizhetetlenné válik.

24  Az alábbi gondolatmenetet lásd: Endrődi-Kovács – Szijártó, 2010, pp. 367-373.
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1973-1985 között a magas olajárak következtében rohamos léptékű gazdasági növekedés 
és modernizáció indulhatott el;25 1985-2004 között viszont leértékelődött az olaj világpi-
aci ára, így a gazdasági növekedés is lelassult. Ez egyszerre csökkentette közvetlenül az 
államok bevételeit, hátráltatta a beruházásokat és rontotta az országok versenyképességét.

Ebben az időszakban az egyes uralkodók, felismerve az olajtól való függés káros olda-
lát, bizonyos diverzifikációs lépéseket tettek a függőség leépítésére. Ennek egyik területe 
volt a „kőolajjal szoros kapcsolatban álló vegyipar”, ami „jelentős térnyerésen ment ke-
resztül” [Endrődi–Kovács –Szíjártó, 2010, p. 369.], de az Egyesült Arab Emirátusokban 
a szolgáltató és a pénzügyi szektor (különösen a turizmus), Katarban a földgáz-szektor 
és az oktatás, Bahreinben pedig az alumínium-ipar és az üzleti szféra fejlődött sokat az 
1990-es években.26 Ennek köszönhetően az évtized végére a kőolajtól való függőség je-
lentősen, de nem elégséges mértékben csökkent, 96%-ról 80%-ra.

A diverzifikáció sürgősségét csökkentette, hogy 2004 után ismét emelkedni kezdtek az 
olajárak, aminek következtében a gazdasági fejlődés felgyorsult. A növekvő olajáraknak 
azonban magas infláció volt az ára, ami egyre inkább megérződött az élelmiszerárakon. 
Ezt a jelenséget a fogyasztók támogatásával, árkontrollal, a szociális háló kiszélesítésével 
próbálták kezelni az egyes kormányzatok.

A diverzifikációs kísérletek felemás végeredménnyel zárultak. Az Öböl menti álla-
moknak sikerült csökkenteniük az olajipartól való függésüket: a Világbank adatai alapján 
a nyersolaj-kitermelés világpiaci áron számított összértéke és a termelés költségei közötti 
különbség (vagyis az olajtermelésből származó profit) GDP-hez mért aránya jelentősen 
csökkent: 2009-ben egyik GCC tagállamban sem érte el a GDP 50%-át (lásd 6.sz. mel-
léklet). Ez az arány azonban nemzetközi összehasonlításban még mindig magas, nem 
beszélve arról, hogy ez az arányszám nem tartalmazza az olajkitermeléshez köthető 
iparágak teljesítményét, mint például a vegyipar. A diverzifikáció folyamatában talán 
Dubai volt a legsikeresebb az ingatlanpiac, a szállítás és a turizmus fejlesztésével [Foley-
Kestenbaum-Legrenzi, 2009, p. 2.].

Árnyaltabb a kép, ha az olajjövedelmek arányát a kormányzati gazdálkodáson belül 
vizsgáljuk, ekkor ugyanis azt tapasztalhatjuk, hogy a GCC országai továbbra is ettől az 
ágazattól függnek: Kuvaitban a kőolaj-jövedelmek adják a kormányzati bevételek 80%-át 
és az exportbevételek 95%-át.27 Hozzá kell tenni továbbá, hogy Katar például úgy hajtott 
végre diverzifikációt, hogy áttért egy másik természeti erőforrás, a földgáz kiaknázására. 
Egyes számítások szerint a katari állami bevételek több mint 70%-a a gáz- és olajiparhoz 
köthető [Dobos, 2011, p. 7.], tehát egyértelmű, hogy nem alakult ki egészséges gazdasági 
struktúra. A térségben tehát a nem olajkitermeléssel vagy feldolgozással foglalkozó ága-
zatoknak nem sikerült számottevő változást elérni a politikai és gazdasági dinamikában 
[Foley-Kestenbaum-Legrenzi, 2009, p. 4.].

25  Az olajjövedelmek hatására ebben a korszakban a térség országai pénzügyi alapokat hoztak létre a 
szegényebb arab országokat támogatandó [Rostoványi, 2011, p. 185.]. Ekkor történt meg továbbá a 
koncessziós szerződések felülvizsgálata, amely során a termelő államok tulajdoni részaránya fokoza-
tosan növekedett [uo.].

26  Lásd Ismael-Ismael, 2011, p. 395. és a Gloria Center, 2009. 06. 04.
27  A Pricewaterhouse Coopers adatai alapján, lásd: http://www.pwc.com/m1/en/countries/kuwait.jhtml.
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A GCC országok gazdasági teljesítménye tehát kettős: egyrészről nagy nagymérté-
kű növekedés és modernizáció ment végbe az utóbbi évtizedekben, másrészről viszont 
a fejlődés forrása szinte kizárólag a kőolaj- és földgáz-export volt. A térség államai még 
mindig járadékgazdaságnak tekinthetőek, a diverzifikációs kísérletek csak korlátozott 
eredményeket értek el. E gazdasági struktúra hátrányai a társadalomban és a munkaerő-
piacon is megjelennek: ezekkel foglalkozik a tanulmány következő része.

Társadalmi problémák és a duális munkaerőpiac

Az Öböl menti országok társadalmai számos kihívással néznek szembe a XXI. 
század elején. Ezeknek egy része a járadékgazdaság következménye, egy ré-
sze viszont teljesen független attól, ezért érdemes ezeket a kihívásokat külön 

kezelnünk.
Ahogy arra már utaltunk, a régió népességének megoszlása nem egyenletes: a lakos-

ság kb. 2/3-a Szaúd-Arábiában él, de a kisebb tagállamok között is jelentősek az eltérések: 
a legnagyobb társadalomban, az Egyesült Arab Emirátusokban (5,3 millió fő) majdnem 
négy és félszer annyian élnek, mint a legkisebb Bahreinben (1,2 millió fő).

Ennek ellenére az Öböl társadalmai viszonylag hasonló jellemzőkkel rendelkeznek. 
Alapjaiban véve törzsi berendezkedésű országokról beszélhetünk, ahol a családok-
hoz és közösségekhez való tartozás kiemelt jelentőséggel bír a mindennapi életben és 
a politikában is. Míg a helyi lakosság gyakorlatilag homogén, a domináns etnikum az 
arab, vallási szempontból már bonyolultabb a kép: Kuvaitban, Katarban, az Egyesült 
Arab Emirátusokban és Szaúd-Arábiában a szunnita muszlimok vannak többségben, de 
Bahreinben a síiták (60-65%), Ománban pedig az ibáditák28 teszik ki társadalom nagyob-
bik felét (lásd 7. sz. melléklet).

Ebből következik, hogy az Öböl menti társadalmak egyik nagy kihívást a szektariá-
nus ellentétek jelentik. A síiták ugyan számszerű kisebbségben vannak a legtöbb általunk 
vizsgált országban, de még így is jelentős százalékát adják a lakosságnak: Kuvaitban és az 
Egyesült Arab Emirátusokban 15-30%, Szaúd-Arábiában 10-20%, Katarban pedig 5-10% 
az arányuk. A síiták politikai helyzete rosszabb, mint a szunnitáké, mivel a rezsimek 
(Ománt leszámítva) szunnita beállítottságúak,29 Szaúd-Arábiában és Bahreinben pedig 
kifejezett diszkriminációnak vannak kitéve [Byman-Green, 1999].

A síita kisebbségek kérdését két tényező élezi ki: egyrészt a rezsimek „oszd meg és 
uralkodj”–stratégiája, amely során saját politikai céljaik érdekében felhasználják a fe-
lekezeti ellentéteket (lásd Bahrein esetét) [Byman-Green, 1999], másrészt pedig Irán 
közelsége. Az Iszlám Köztársaság – illetve annak elődei – az elmúlt évtizedekben (és év-
századokban) folyamatosan ki akarta terjeszteni befolyását a térségre, felhasználva ezen

28  Az ibáditák az iszlám kháridzsita ágából kivált szekta tagjai, akik nem ismerték el az omajjád ka-
lifákat. Viszonylag mérsékeltnek tekinthetőek. Ománi águk 680-700 körül érkezett meg a térségbe 
Baszrából. Lásd: Dévényi, 2010, pp. 213-214.

29  Ráadásul ahogy utaltunk rá, az uralkodók gyakran a szunnita vallási legitimációt is felhasználják.
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cél elérése érdekében a síitákat. Éppen ezért ezeket a kisebbségeket részben biztonsági 
kockázatként kezelik az egyes rezsimek. A legnagyobb feszültség Bahreinben tapasztal-
ható (ahol egy kis létszámú szunnita rezsim uralkodik a síita többség felett), de ahogy azt 
a 3. fejezetben látni fogjuk, a síita kisebbségek puszta megléte is komoly hatással van a 
legtöbb Öböl menti állam külpolitikájára.

A járadékgazdaságoktól szintén független kihívást jelent az évtizedekig tartó, hatal-
mas léptékű demográfiai növekedés. Ennek éves aránya a 2000-es évekre lecsökkent, 
de 2012-ben az egész világon még így is Katarban volt a legmagasabb (4,93%). A töb-
bi országban is magasnak mondható ez az érték: az Egyesült Arab Emirátusokban 3%, 
Bahreinben 2,65%, Ománban 2%, de Kuvaitban és Szaúd-Arábiában is 1,5-2% közötti.30

A demográfiai növekedés két forrása a születési és halálozási arányok változása, illet-
ve a migráció [Coates Ulrichsen, 2011, p. 88.]. E két tényező következtében a 2009-ben 
az Öböl országaiban a 30 év alatti lakosság aránya 70%-os volt [uo.], ami két értelemben 
jelent kihívást. Egyrészt a szociális háló fenntartása növekvő népesség mellett egyre költ-
ségesebb és költségesebb (különösen azokban az években, amikor az olajárak csökkenő 
tendenciát mutatnak), másrészt pedig az Öböl menti országok gazdaságai nem tudnak 
kellő munkahelyet biztosítani a munkaerőpiacra belépő fiatalok számára, ezért a mun-
kanélküliségi arányok nőni kezdtek [Winckler, 2010]. Ugyanakkor meg kell jegyezni, 
hogy a 30 alatti korosztályon belül, a 0-14 év közötti korosztályban drasztikus csökkenés 
tapasztalható a népesség egészéhez képest, amennyiben 2011-es adatok szerint31 Szaúd-
Arábiában (29,98%), Ománban (27%) és Kuvaitban (26,76%) 30% alá süllyedt ennek a 
korosztálynak az aránya, míg Bahreinben (19,83%), az Egyesült Arab Emirátusokban 
(16,84%) és Katarban (13,41%) a 20%-ot sem éri el és folyamatosan csökken. Mindez arra 
mutat, hogy ugyan az említett gondokat nem oldja meg, de a népességrobbanás ezekben 
az országokban is lezárult.

Az Öböl menti országok munkaerőpiacai egy másik szerkezeti problémával is rendel-
keznek, mégpedig a nagyszámú külföldi munkaerő jelenlétével [Winckler, 2010]. Ennek 
a jelenségnek a kialakulása a járadékgazdaságok kiépülésével kapcsolatos: amikor meg-
indult az olajkitermelés, a hazai munkaerő nem volt elég képzett és elég nagyszámú az 
olajipar működtetéséhez, ezért a rezsimek támogatták a migráns munkavállalók befoga-
dását. Ez a tendencia évtizedeken keresztül működött, így 1999-re a külföldi munkások 
száma a GCC-ben elérte a 7,1 millió főt, ami a munkavállalók kb. 70%-át teszi ki [uo.]. 
A probléma az összes Öböl menti országot érinti (lásd 8. sz. melléklet): Szaúd-Arábiában, 
Bahreinben és Ománban is 60%-os többségben vannak a munkaerőpiacon a migráns 
munkavállalók, de Katarban, Kuvaitban és az Egyesült Arab Emirátusokban ez az arány 
80-90%. Ha a teljes társadalomban vizsgáljuk meg a külföldiek arányát, akkor is na-
gyon magas számokat kaphatunk: Kuvaitban (66%), Katarban (75%) és az Egyesült Arab 
Emirátusokban (83%) abszolút többségben vannak a nem állampolgárok, míg Bahreinben 
(40%), Ománban és Szaúd-Arábiában (25%) „csak” egy jelentős kisebbséget alkotnak 
[uo.].

30  Adatok innen: CIA Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
fields/2002.html#sa.

31  Lásd: www.tradingeconomics.com
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A külföldi migránsok magas aránya számos problémát okoz az Öböl társadalmaiban. 
Egyrészt (mivel nem állampolgárok) politikai, gazdasági és szociális jogaik erősen sérül-
nek, jellemzően alacsonyabb fizetéseket kapnak, és nem részesülnek jelentős mértékben 
az újraelosztásból [Coates Ulrichsen, 2011, pp. 91-92]. Ennek oka, hogy a munkaerőpiac 
dualitása a munkavállalásban is megnyilvánul: az állampolgárok jellemzően az állami, a 
külföldiek a magánszektorban helyezkednek el, az újraelosztás egyik bevett módja pedig 
az állami szférában luxus munkakörülmények és magas fizetések biztosítása [Winckler, 
2010] – ebből tehát a migráns munkavállalók nem tudnak részesülni.

Másrészt a duális munkaerőpiac konzerválja a gazdasági struktúrát és erősíti a já-
radékgazdaság negatív tüneteit, például az állami szféra dominanciáját. Ugyanakkor a 
népességnövekedés következtében az állam már nem tud elegendő munkahelyet te-
remteni a helyi lakosság számára, ezért szükség lenne a külföldi munkaerő arányának 
csökkentésére.

Harmadrészt a kérdésnek komoly kulturális vonatkozása van: al-Kuwari [2011] sze-
rint „nincs olyan nemzet vagy társadalom, ami képes lenne a migránsok olyan nagy 
számát felszívni, amely nagyobb a saját méreténél is – különösen nem olyan helyzetben, 
amikor a külföldiek 1:8 arányú többségben vannak, miközben az állam antagonisztikus 
intézkedésekkel csak tovább növeli a migráns munkavállalók számát”. Véleménye szerint 
a külföldiek nagyarányú jelenléte fenyegeti a „nemzeti identitást” és kultúrát, a nyelvet és 
az állampolgárok szerepét a társadalomban.

Végezetül nem szabad elfeledkeznünk a kérdés nemzetközi dimenziójáról. A migrán-
sok nagy része Dél-Ázsiából érkezik [Ismael-Ismael, 2011, p. 393.], elsősorban Indiából32 

– természetszerűleg a „küldő” országok figyelni szeretnének saját állampolgáraik bizton-
ságára és jólétére, ezért a nagyarányú jelenlétük potenciális konfliktusforrássá válhat az 
Öböl menti országok nemzetközi kapcsolataiban.

A munkaerőpiac duális szerkezetének feloldása igen hosszadalmas és lassú folyamat-
nak ígérkezik. A szakirodalom szerint33 a probléma megoldására a rezsimek kezében lévő 
legjobb eszközök az oktatás fejlesztése, a gazdasági diverzifikáció, illetve a magánszféra 
jelentőségének és presztízsének növelése. A kérdés tehát számos más problémával is ösz-
szekapcsolódik, a megoldás pedig politikai-gazdasági értelemben is komoly költségekkel 
járna, ezért a rezsimek részéről nagy politikai bátorság kellene egy reform megindításához.

nemzeTközi kapcsolaTok és bizTonságpoliTikai kihívások

A térség nemzetközi kapcsolatait érdek- és értékellentétek kusza hálója alakítja, 
ami nem mentes nagyhatalmi politikától, gazdasági versengéstől és vallási ellen-
tétektől sem. Ebben a részben célunk egy általánosabb kép felvázolása a térség 

biztonsági rendszeréről és a régió országainak külpolitikai mozgatórugóiról – de nem 
célunk az egyes országok külpolitikájának egyenkénti, részletes elemzése.

32  A palesztinok aránya is magas volt pl. Kuvaitban, de a második öbölháború után kiutasították őket, 
mivel a palesztin szervezetek jellemzően Szaddám Husszeint támogatták [Crystal, 2007, p. 159.].

33  Lásd Winckler, 2010, Al-Kuwari, 2012 és Coates Ulrichsen, 2011.
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A fejezetben először lefektetünk néhány, a téma megértéséhez feltétlenül szükséges 
alapvetést, majd megvizsgáljuk a térség biztonsági architektúrájának alakulását a XX. 
század második felétől napjainkig. Ezután szót érdemel a GCC-n belüli koherencia kérdé-
se, illetve a legfontosabb külső hatalmak vizsgálata, különös tekintettel a két legfontosabb 
partnerre: az Egyesült Államokra és Iránra; valamint a Közel-Kelet két másik „nagyha-
talmára”: Izraelre és Törökországra; illetve az egyre fontosabb szerepet betöltő Kínára és 
Indiára. Végezetül pedig megvizsgáljuk az „arab tavasz” hatásait és kezelését.

Alapvetések. Mielőtt megvizsgáljuk a térség nemzetközi kapcsolatait, három ténye-
zőre mindenképp fel kell hívnunk a figyelmet. Egyrészről a külpolitikai döntéshozatal 
erősen centralizált és perszonalizált: az uralkodón kívül az egyes pozíciókban elhelye-
zett családtagok játszanak komolyabb szerepet [Wright, 2011, p. 79.]. Másrészről, mivel 
a térség országai sosem voltak képesek egyedül megvédeni önmagukat, a külpolitika el-
sődleges célja minden körülmények között a biztonság (külső hatalmak bevonásával való) 
garantálása volt és lesz [Wright, 2011, p.78.]. Ha ezt az első két észrevételt összekötjük, 
akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a különböző rezsimek biztonság-felfogása 
szintén perszonalizált, vagyis az uralkodó elitnek, esetleg magának az uralkodónak a 
biztonságára fókuszál. A külpolitika mozgatórugója tehát nem a nyugati értelemben vett 
állam- vagy nemzetbiztonság, annál egy jóval szűkebb definíciót kell használnunk. A 
legtalálóbb kifejezés erre a jelenségre talán a rezsimbiztonság.

Ebből következik a harmadik alaptételünk: a térség országaira nehezen és csak bizo-
nyos megkötöttségek mellett alkalmazhatóak a nyugati gyökerű elméletek és paradigmák. 
A rezsimbiztonság jelenségéből adódóan a belső és külső biztonság közötti határ megvál-
tozik, gyakorlatilag minden kérdés külsővé válik, leszámítva talán a dinasztián belüli 
hatalmi harcokat.

Biztonsági környezet fejlődése. Az Öböl térsége nem rendelkezik egy formális bizton-
sági rendszerrel; talán éppen ezért a biztonsági környezet 1970 óta a folyamatos változás 
állapotában van. A GCC tagállamainak gyakorlatilag minden évtizedben más és más 
fenyegetésekkel kellett szembenézniük, amelyeket külső segítséggel sikerült kordában 
tartani.

A hidegháborúban az Öböl térsége inkább a nyugati, mint a szovjet érdekszférába 
tartozott [Rubin, 1999]. Az Egyesült Államok a térség stabilitását két szövetségese, Irán 
és Szaúd-Arábia segítségével tartotta fönn. Ez az úgynevezett twin pillar policy egészen 
1979-ig garantálta a biztonságot a régióban [Coates Ulrichsen, 2011, p.25.]. Ebben a rend-
szerben az Öböl menti államok számára Irak jelentette a legnagyobb katonai és ideológiai 
fenyegetést, amit a térség országai az USA-hoz és Iránhoz való közeledéssel, valamint 
Bagdadnak tett gesztusokkal próbáltak enyhíteni.34

Az 1970-es évek másik fenyegetése a marxizmus terjedése volt. Az 1965-1975 kö-
zött Omán délnyugati részén lezajlott dhofari lázadásban a felkelőket a Jemeni Népi 
Demokratikus Köztársaság mellett a Szovjetunió és Kína is támogatta [Coates Ulrichsen, 
2011, p. 23.], de végül brit és iráni katonák segítségével sikerült leverni a rebelliót.

34  Ugyan Iránnak is voltak történelmi követelései és hatalmi érdekei a térségben, de Rubin [1999] meg-
fogalmazása alapján Teherán csak „vezetni” akarta az országokat, és nem elpusztítani, mint Bagdad.
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A helyzetet alapvetően változtatta meg az iráni iszlám forradalom, amely nagy félel-
meket keltett az Öböl országaiban – különösen azokban, amelyekben a síita kisebbségek 
jelentős arányban voltak jelen a társadalomban. „A régió uralkodó rétegei számára borzasz-
tóan felkavaró volt egy nagyhatalmi támogatást élvező, erős rezsimet hatalomra juttató népi 
forradalom példája” [Gause, 2010, p. 47.]. Ezzel a térség stabilitásának egyik bástyája eldőlt, 
az USA twin pillar politikája megbukott [Kostiner, 1998], helyette pedig egy, a nyugattal és 
a szunnita monarchiákkal ellenséges síita iszlamista vezetés emelkedett fel.

Irán egyszerre jelentett az országokon belüli (legitimációs, illetve kisebbségi) és kül-
ső katonai fenyegetést. 1979-ben nagyobb, az iszlám forradalmat éltető tüntetésre került 
sor Bahreinben és Szaúd-Arábiában [Gause, uo.], ráadásul Teherán többször megpró-
bált beavatkozni és destabilizálni a térség országait: 1981-ben Bahreinben, 1984-ben 
Szaúd-Arábiában és 1985-ben Kuvaitban segítette a rezsim ellen szövetkezőket [Coates 
Ulrichsen, 2011, p. 27.].

Az iráni forradalom után nem sokkal kitört iraki-iráni háború is megoldhatatlan 
probléma elé állította az Öböl államait. A GCC országai minden ellenérzésük ellenére 
kénytelenek voltak Irak mellé állni, hiszen a baathista rezsim etnikailag és vallásilag is 
közelebb állt hozzájuk, mint Teherán. Ennek ellenére már az 1980-as években megmu-
tatkozott a térség országainak megosztottsága, mivel az egyes országok eltérő mértékben 
érzékelték és értékelték az iráni fenyegetést [Coates Ulrichsen, 2011, p. 27.]. Szaúd-Arábia, 
Kuvait és Bahrein a saját síita kisebbségeik miatt sokkal egyértelműbben felsorakozott Irak 
mögött, míg Katar és Omán – amelyeket nem érintett olyan mértékben a síita fenyegetés 
és kereskedelmi kapcsolataik is erősebbek voltak Teheránnal – egy semlegesebb pozíciót 
foglaltak el, míg az Egyesült Arab Emirátusok belülről is megosztott volt a kérdésben.35

Erre az időszakra tehető az iráni-szaúdi kapcsolatok drasztikus megromlása is. 
A Rijád és Teherán közötti rivalizálás a mai napig rányomja a bélyegét a térség nem-
zetközi kapcsolatainak alakulására. A két középhatalom között az erős vallási, etnikai 
és legitimációs törésvonal mellett komoly regionális érdekellentétek figyelhetőek meg, 
amelyek többek között Irakban, Libanonban, a palesztin politikában, Jemenben, illetve az 
Öböl feletti dominancia kérdésében is manifesztálódnak [Teitelbaum, 2010].

A második Öböl-háború, amely során Irak megtámadta Kuvaitot, nagyon komoly 
következményekkel járt a térség biztonságára nézve. Egyértelművé vált, hogy az Öböl 
államai (beleértve Szaúd-Arábiát) önmagukban képtelenek megvédeni magukat [Gloria 
Center, 2009. 06. 04.]. Ezt nem csak a rezsimek, de a társadalmak is érzékelték: megren-
dült a bizalom a kormányzatokkal szemben.

A kialakult helyzetre az Öböl menti uralkodóknak mielőbb választ kellett ta-
lálniuk. A megoldás több elemből állt [Ismael-Ismael, 2011, pp. 396-403.]: egyrészt 
komoly biztonságpolitikai együttműködést építettek ki az Egyesült Államokkal, így 
garantálva országuk és a térség stabilitását; másrészt megpróbáltak egy regioná-
lis védelmi rendszert kialakítani Egyiptommal és Szíriával36 [Csiki-Gazdik, 2011, 

35  Érdemes megfigyelni és észben tartani ezt a felosztást a GCC tagállamai között, hiszen – ahogy látni 
fogjuk – számos külpolitikai kérdésben is ugyanezekkel a tömbökkel találkozhatunk.

36  Ennek alapjául az 1991-ben aláírt Damaszkuszi nyilatkozat szolgált. A gyakorlatban azonban a felek 
közötti bizalom hiánya miatt a gyakorlatban nem volt nagy jelentősége ennek az együttműködésnek 
[Kostiner, 1998].
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p. 17.]; harmadrészt pedig a belső ellenzék megfékezése végett elindítottak egy  rész-
leges liberalizációs folyamatot [Crystal, 2007, pp. 156-157.]. Emellett erős fegyverkezés 
indult meg a térségben, amelyet Szaúd-Arábia kezdett, de Rijádot gyorsan követte Kuvait, 
Omán és az Egyesült Arab Emirátusok is [Lawson, 2011, pp. 52-53.].

A stratégia legfontosabb eleme természetesen az Egyesült Államok támogatása volt, 
ami azonban nem csak pozitív következményekkel járt. Ez a szövetség ugyan megte-
remtette a katonai értelemben vett biztonságot – Washington gyakorlatilag a régió 
védelmezőjévé vált [Rubin, 1999] – ám csökkentette a belpolitikai stabilitást, hiszen a 
társadalmak erősen USA-ellenesek voltak [Alterman, 2000]. Ráadásul a második Öböl-
háború elvben pozitív kimenetellel végződött az Öböl menti országok szempontjából, az 
arab közvélemény mégis ellenséges volt velük szemben: nem értették, hogy a gazdag 
monarchiák miért nem segítik meg „iraki testvéreiket”. [N. Rózsa-Tüske, 2005, p. 55.].

Washington Közel-Kelet politikájának alapköve az 1990-es években a kettős feltar-
tóztatás stratégiája volt, amely során egyszerre próbálták elszigetelni Irakot és Iránt. 
Ebben a politikában a GCC országainak megerősítése fontos szerepet játszott: az Egyesült 
Államok bilaterális védelmi egyezményekkel logisztikai és katonai központokat hozott 
létre a térségben [Coates Ulrichsen, 2011, p. 29.]. A kettős feltartóztatás eredményeképpen 
Teherán és Bagdad mozgástere is leszűkült, így az általuk jelentett fenyegetés átalakult: 
a GCC országai számára már nem hagyományos katonai, sokkal inkább politikai fenye-
getést jelentettek [Alterman, 2000 és Coates Ulrichsen, 2011, p. 43.], amit már sokkal 
nehezebb volt kezelni, különösen az amerikai szövetségi rendszer részeként.

A 2001-es események rávilágítottak az Öböl menti rezsimek külpolitikájának fenntart-
hatatlanságára: miközben mindannyian Washington szövetségesei voltak, állampolgáraik 
aktív részt vállaltak az Egyesült Államok elleni merényletek szervezésében.37 Mivel a 
9/11-i terrorcselekményeket a térség azon radikális szervezetei követték el, amelyek a 
GCC országok rezsimjeinek legitimitását is folyamatosan megkérdőjelezték, ezért az Öböl 
menti országok egyként sorakoztak föl Bush elnök terrorizmus elleni külpolitikája mögé 
[Coates Ulrichsen, 2011, pp. 31-32.].

A biztonsági rendszer fejlődésének következő állomását a 2003-ban indított harmadik 
Öböl-háború jelentette. A Szaddám Husszein rendszerének megdöntésével végződő ka-
tonai akció kellemetlen helyzetbe hozta az Öböl menti országokat [Crystal, 2007, p. 157.]: 
a Teherán és Bagdad között 1979 óta fennálló ellenséges viszony és hatalmi egyensúly 
megakadályozta, hogy a térségben az egyik fél hegemóniára tegyen szert. Félő volt, hogy 
a polgárháború káoszába süllyedő Irak kiesésével Irán befolyása sokszorosára nő a térség-
ben [Gloria Center, 2009. 06. 04.].

Coates Ulrichsen [2011, pp. 37-55.] a harmadik Öböl-háború kirobbanása óta eltelt 
időszakban három fenyegetést azonosít a GCC számára:

• Irak: ugyan a Szaddám-rendszer nem fenyegeti többé az Öböl országait, ám az 
országban megfigyelhető bizonytalanság és polgárháborús helyzet új kihívásokat 
állít eléjük. Byman [2011, pp. 145-168.] szerint ezek a terrorizmus és a radikalizmus 
megerősödése, a menekültek nagy száma és a külső nagyhatalmak beavatkozási 

37  A 19 merénylő közül 17 a GCC-térségből származott [Coates Ulrichsen, 2011, p. 31.].
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kísérletei. Emellett nem szabad elfelejteni az iraki szektariánus ellentétek felkor-
bácsolódásának esetleges továbbgyűrűző hatásait. Az iraki fenyegetés tehát nem 
szűnt meg, csak átalakult [Kostiner, 2011, pp. 94-95.];

• Irán: a regionális ellensúlyát elveszítő síita nagyhatalom továbbra is nagy kihívást 
jelent a GCC számára. A különböző országok eltérően tekintenek az iráni fenye-
getés jellegére és mértékére (lásd később), ám általánosságban elmondható, hogy 
míg a GCC országok legfőbb szövetségese, Washington számára inkább katonai, 
addig az Öböl menti államok számára inkább politikai és ideológiai fenyegetést 
jelent Teherán. Az Egyesült Államok ezért továbbra sem akarja integrálni Iránt az 
Öböl informális biztonsági rendszerébe, aminek következtében a kérdés megold-
hatatlan marad;

• radikális szélsőségesség: a radikalizmus terjedése különösen veszélyes kérdéssé 
vált a 2000-es években, hiszen a GCC környezetében már három (Irak, Jemen és 
Szomália) instabil állam is található, ami a terrorista szervezeteknek menedékhe-
lyéül szolgálhat. 2003 óta megszaporodtak a merényletek: Szaúd-Arábia mellett 
2005-ben a katari Doha Players arénát, vagy 2010-ben a Hormuzi-szoroson átkelő 
M-Star japán tankerhajót is érte támadás. Az egyre inkább megerősödő Al-Kaida 
arab-félszigeti szárnya (AQAP) ellen több lépést is kénytelen voltak tenni a tagor-
szágok, nehezen mérhető sikerességgel.

A térség biztonsági helyzete tehát folyamatosan változik: régi fenyegetések eltűnnek, 
új kihívások keletkeznek. Az Öböl menti kormányzatoknak így a belső problémák mellett 
még egy ilyen változékony, instabil nemzetközi környezetben kell a túlélésüket és jólétü-
ket biztosítani.

Belső kohézió. A fentiek alapján azt feltételeznénk, hogy a hasonló kihívásokkal küz-
dő, az önvédelemre egyedül szinte képtelen államok számára természetes választás az 
integráció és az egymással történő együttműködés, ám a gyakorlatban azt láthatjuk, hogy 
a térség országai közötti kooperáció igencsak korlátozott.

Az együttműködésre természetszerűleg vannak jelek: ilyen maga a GCC megléte is. 
Ahogy arra Al-Hamad [1997] rámutatott, az Öböl menti vezetők képesek összefogni egy 
külső fenyegetés esetén. Mivel az egyes rezsimek legitimitása és pozíciója hasonló, az 
elitek között erős szövetségi rendszer alakult ki [Wright, 2011, p 79.], hiszen az egyik 
emír bukása könnyen a többiek helyzetét is destabilizálhatná. A közös fenyegetéseket fel-
ismerve a térség államai l986-ban létrehozták az ún. Peninsula Shield Force-ot [Kostiner, 
2011, pp. 114-115.], ami akkor még egy mindössze 5 000 fős fegyveres alakulat volt, ám 
létszámát azóta a 2000-es évekre felemelték 7 000 főre. A Peninsula Shield Force részt 
vett a második Öböl-háborúban, 2003-ban pedig Kuvaitba vezényelték, hogy a háború 
eszkalálódása esetén készenlétben legyen. Ezen túl 2011-ben ezek az erők is részt vettek 
a bahreini tüntetések leverésében.

A Peninsula Shield Force mellett 2002-2004 között megindult a tagállamok védelmi 
rendszereinek összehangolásának folyamata [Kostiner, 2011, pp. 112-114.]. A projekt si-
keressége előtt számos akadály áll: a legfontosabb az inkompatibilitás (mivel eddig csak
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harmadik féllel kötöttek bilaterális védelmi és fegyvervásárlási szerződéseket), illetve az 
országok közti kölcsönös bizalmatlanság.38

Ezen eredmények ellenére a GCC tagállami mégsem tudják összehangolni biztonság-
politikájukat a közös fenyegetésekkel kapcsolatban. Számos ok hátráltatja a folyamatot: 
egyrészről felsorolni is nehéz lenne az összes határvitát a tagállamok között [Peterson, 
2011.].39 Ezen túl, ahogy arról már beszéltünk, a közös fenyegetéseket is másképpen ér-
zékelik az egyes kormányzatok, így a közös politikák kialakítása a gyakorlatban igen 
nehézkes lenne. Ráadásul az Öböl menti államok történelmi sérelmeknél fogva bizal-
matlanok egymással és féltékenyek egymás sikereire [Gloria Center, 2009. 06. 04.]., 
ebből kifolyólag pedig folyamatosan potenciális fenyegetésként tekintenek egymásra [Al-
Hamad, 1997], ez pedig nagyban hátráltatja az együttműködés mélyítését.

További problémát okoz a GCC fejlődésében Szaúd-Arábia dominanciája. Ha meg-
nézzük a térségen belüli erőviszonyokat, láthatjuk, hogy Rijád erőfölénye a lakosság 
létszáma, területének mérete és a gazdasági szféra mellett a haderők méretében is meg-
mutatkozik: Szaúd-Arábiának több katonája van, mint a többi tagállamnak összesen 
(lásd 9. sz. melléklet). Ráadásul történelmileg a Szaúd család többször megpróbálta ki-
terjeszteni dominanciáját az egész félszigetre – ezért nem csoda, hogy a kis monarchiák 
fenyegetésnek érzékelik nagy szomszédjukat [Kostiner, 2011, pp. 116-117.]. A túlzott mér-
tékű integrációra így a GCC tagállamai Szaúd-Arábia hegemóniára való törekvéseként 
tekintenek.

Mindezen tényezőből kifolyólag nem számíthatunk az Öböl országai közötti együtt-
működések mélyülésére a közeljövőben, hacsak nem jelenik meg egy közvetlen, a GCC 
országait egyformán érintő fenyegetés.

Külső kapcsolatok. A fent leírt bizalmatlanság és eltérő fenyegetés-percepciók követ-
keztében az Öböl menti államok nem tudnak egységes kapcsolati rendszert kiépíteni a 
régión kívüli nagyhatalmakkal.

Ez alól talán kivételt képez az Egyesült Államok, amely a térség országainak legfon-
tosabb partnere, védelmük garantálója. Washington nagy értékű fegyverszerződéseket 
kötött az 1990-es évek óta a GCC tagállamaival [Guzansky, 2010], amelyek cserébe töb-
bé-kevésbé megbízható szövetségesként viselkednek. Ám ahogy arról már beszéltünk, 
a szövetségesi reláció veszélyezteti a rezsimek belső biztonságát, aminek következtében 
különböző külpolitikai lépésekre kénytelenek ellensúlyozni az USA-val való jó kapcso-
latok okozta problémákat. Ez a kapcsolat tehát mintha leértékelődni látszódna, már csak 
azért is, mert a GCC országainak legnagyobb kihívásaival, amelyek nem katonai erede-
tűek, Washington nem tud mit kezdeni [Alterman, 2000]. A viszonyt tovább bonyolítja az 
Egyesült Államok világpolitikai érdekeinek változása és a térségből való egyre határozot-
tabb katonai kivonulása.

38  A hírszerzési együttműködés fokozása esetén a legnagyobb probléma például az, hogy az egyes or-
szágok titkosszolgálatai a saját belső ellenzékeik mellett egymást figyelik meg. Lásd: Keiswetter, 
2012.

39  Szaúd-Arábiának például területi alapú vitája volt Jemennel, Iránnal, Bahreinnel is, de a kisebb orszá-
gok között kiemelkedik Katar és Bahrein viaskodása a Hawar-szigetekért, vagy Abu Dhabié Katarral 
és Ománnal [Peterson, 2011, pp. 30-48.]. Ezeknek nagy részét az 1990-es évekre sikerült rendezni 
[Ismael-Ismael, 2011, p. 391.].
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Az Egyesült Államok mellett az iráni kapcsolatok emelkednek még ki fontosságukat 
tekintve a GCC tagállami számára. Az Öböl történelmében régóta versengenek egymás-
sal az arabok és a perzsák [Fromherz, 2012, pp. 97-98.], ami csak fokozódott az 1979-es 
iszlám forradalom után. Az iráni vezetők retorikailag folyamatosan megkérdőjelezték az 
Öböl menti uralkodók legitimitását, felhasználva az itt élő síita kisebbségeket is [Coates 
Ulrichsen, 2011, p. 44.]. 1997-ben Mohammad Khatámi iráni elnökké történő megválasz-
tása után bizakodtak az Öböl államai, hogy a viszony javulni fog [Coates Ulrichsen, 2011, 
p. 29.], ám ez után is legfeljebb hullámzó minőségű kapcsolatokról beszélhetünk.

Ha a felek közti erőviszonyokat akarjuk megvizsgálni, akkor azt láthatjuk, hogy 
népesség szempontjából abszolút mértékben a síita Irán dominál: kétszer annyi lakos-
sággal rendelkezik, mint Szaúd-Arábia és a kisebb monarchiák együttvéve (lásd 10. sz. 
melléklet). A gazdaság méretét tekintve a GCC körülbelül másfélszer akkora GDP-vel 
rendelkezik, mint Irán (lásd 11. sz. melléklet), a hadi alakulatok méretében pedig Teherán 
előnye behozhatatlan (lásd 12. sz. melléklet).

Irán kapcsán tisztán látszik, ahogy a különböző országok eltérő érdekeik és percepci-
óik mentén eltérő külpolitikát folytatnak.

A szaúdi-iráni kapcsolatok mindig feszültségektől terheltek voltak. A 2000-es évek-
ben ugyan közeledés volt megfigyelhető Rijád és Teherán között [Lawson, 2011, p. 57. ], 
ám ez leginkább szavakban volt tetten érhető, a rivalizálás megmaradt [Teitelbaum, 2011]. 
2007-ben egy szívélyes találkozóra került sor Abdulláh király és Mahmúd Ahmadinezsád 
között, ami bizonyította, hogy létezik munkakapcsolat a két ország kormányzata között 
[Kostiner, 2011, p. 105.], ám ennek a találkozónak a jelentőségét sem szabad túlbecsülni, 
hiszen a két államnak nagyon eltérő érdekei vannak – elég csak a vallási ellentétekre, 
Irakra vagy az iszlamizmus kérdésére gondolni.

A kisebb Öböl menti monarchiák sem egységesek az Iránnal való kapcsolatok terüle-
tén. Ománnak és Katarnak érdeke a stabil és barátságos viszony fenntartása Teheránnal: 
egyik országban sincsenek nagyobb síita közösségek,40 ezért a többi országgal ellentét-
ben a szektariánus feszültségek nem okoznak belpolitikai problémát; ráadásul Maszkat a 
Hormuzi-szoros, Doha pedig egy hatalmas, Iránnal megosztott földgázmező miatt érde-
kelt a viszony normális mederben való tartásában [Kostiner, 2011, p. 104.]. Szaúd-Arábia 
távolságtartásához Kuvait és Bahrein áll a legközelebb a földrajzi közelség és a társa-
dalmak felekezeti megoszlása miatt [Keiswetter, 2012]. Az Egyesült Arab Emirátusok 
belülről megosztott a kérdésben: Dubai nagy volumenű kereskedelmet folytat Iránnal, 
ám Abu Dhabi bizalmatlanabb [Guzansky, 2010]. A föderatív államnak ráadásul egy régi 
szigetvitája is van Teheránnal Abu Músza és a Tunb-szigetek vonatkozásában [Peterson, 
2011, pp. 34-36.].

A belső megosztottság és az olykor egymással szemben álló érdekek miatt a GCC 
országai kettős pozíciót foglalnak el az iráni atomvitában: egyértelmű érdekük, hogy 
Teherán ne rendelkezzen atomfegyverrel, de egy preventív háború kitörését is el akarják 
kerülni, hiszen az könnyen destabilizálná a térséget, és az amerikai támaszpontok miatt 
könnyen az iráni válaszcsapások célpontjaivá válhatnak [Guzansky, 2010]. Éppen ezért 

40  Dévényi [2010, pp. 213-214.] szerint a síiták száma Ománban magas, de az ibádita iszlám mérsékelt és 
elfogadó jellege miatt „békességben megfér egymással” a három vallási közösség.
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Guzansky szerint egy nagyon vegyes stratégiát alkalmaznak, amelynek egyszerre célja 
Irán kibékítése és nukleáris fegyverkezésének megakadályozása.41

Irán mellett a Közel-Kelet másik két nem arab politikai-gazdasági óriásával, Izraellel 
és Törökországgal is érdemes megvizsgálni az Öböl menti országok kapcsolatait.

Ugyan a GCC és Izrael viszonya – érthető módon – nem nevezhető barátságosnak, 
Tel-Avivnak mégis érdekében állna a kapcsolatok javítása, de egyes elemzők szerint a 
GCC is jól járhatna ebben az esetben: a kereskedelmi kapcsolatok megélénkülése mellett 
egy Izraellel való jó viszony biztonsági garanciát jelentene Iránnal és (a kis monarchiák 
számára) a túlzott szaúdi dominanciával szemben is. Közös érdekük továbbá a szélső-
ségesekkel szembeni fellépés. Ugyanakkor az Öböl menti monarchiák számára komoly 
kockázatokat is jelentene az Izraellel való kapcsolatépítés, hiszen a közvélemény szemé-
ben a mai napig nagyon népszerű a palesztin ügy támogatása, ráadásul félő, hogy egy 
ilyen lépés megrontaná a kapcsolatokat Iránnal is. Természetesen a térség kormányzatai 
ebben a kérdésben is megosztottak: Katar42 és Omán hajlana a bilaterális reláció építésé-
re, míg Bahrein, Kuvait és Szaúd-Arábia ellene van, az Egyesült Arab Emirátusok pedig 
megosztott [Rubin, 1999]. Mindazonáltal a palesztin kérdés megoldásáig valószínűleg 
egyetlen térségbeli arab kormányzat sem fog nyíltan együttműködni Izraellel.

Törökország megítélése sokat változott az Öböl térségében a 2000-es évek folyamán 
[lásd Foley, 2010]. Az évtized elejéig történelmi okokra visszavezethető bizalmatlanság 
és vádaskodás jellemezte a viszonyt (különösen Szaúd-Arábiával), ám 2003 óta a kap-
csolatok javulásnak indultak. Ennek a pozitív változásnak a szimbolikus kezdete arra 
a török parlamenti szavazásra tehető, amikor Ankara elutasította az amerikai kérést az 
Irakba való átvonulással kapcsolatban. Emellett Foley a kapcsolatok javulásának három 
okát említi meg: egyrészt a török külpolitika irányváltását, amelynek célja az együttmű-
ködés kiépítése, a problémák megoldása és a kereskedelem fellendítése a Közel-Keleten; 
másrészt az iraki háború okozta instabilitást, amelynek következtében felértékelődtek az 
Öböl országai számára a stabil partnerek; harmadrészt pedig azt a tényt, mi szerint mind 
a GCC, mind Ankara számára leértékelődött a hagyományos szövetséges, az USA és az 
EU szerepe.43

A kapcsolatok javulásának következtében a bilaterális kereskedelem mértéke majd-
nem megtízszereződött 1998 és 2008 között [uo.]. A GCC és Törökország közti reláció 
folyamatos felértékelődésére számíthatunk a jövőben is, hiszen a két fél között politikai 
(Irán és a kisebb országok részéről Szaúd-Arábia dominanciájának elkerülése), gazdasági 
(kereskedelem javítása) és kulturális (szunnita iszlám közösség védelme) érdekegyezést 
figyelhetünk meg.

41  Ennek legfontosabb elemei: Teherán jogának elismerése a békés atomenergiához; egy regionális nuk-
leáris fegyvereket tiltó egyezmény kezdeményezése; Irán felszólítása, hogy fogadja el a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség verifikációs szabályait; bármilyen katonai megoldás elutasítása és a diplo-
máciai módszerek támogatása.

42  Katarban 1996 óta van kiküldött izraeli kereskedelmi megbízott.
43  Előbbi a már említett biztonságpolitikai aggályok miatt, utóbbi pedig a csatlakozási tárgyalások siker-

telensége miatt. Ez nem jelenti természetesen, hogy az országok teljesen elfordultak a legfontosabb 
partnerüktől, hanem más szövetségesek felé nyitottabbá váltak.
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Ahogy arra már utaltunk, az ázsiai nagyhatalmaknak, Indiának és Kínának is egyre 
fontosabbá válik az Öböl térsége.44 Mindkét ország energiaimportra szorul, amit részben 
a régióból szereznek be: India energiaimportjának 80%-át a GCC országaitól vásárolja 
[Coates Ulrichsen, 2011, p. 70.]. Új-Delhi továbbá érdekelt még a tengeri biztonság fenn-
tartása és a transznacionális terrorizmus elleni harcban, amely kérdésekben partnerre 
talál a térség államaiban. Új-Delhi kapcsolatai leginkább Katarral, Ománnal és Szaúd-
Arábiával indultak fejlődésnek [Coates Ulrichsen, 2011, p. 71.]. India mellett Kínának 
is egyre fontosabb a térség, ahol legfontosabb partnere Szaúd-Arábia, sőt egyes szak-
értők szerint meg is indult egy versengés Peking és Új-Delhi között [Lawson, 2011, p. 
68.]. Katonailag azonban egyik ország sem szándékozik még megjelenni a térségben 
[Keiswetter, 2012].

Arab tavasz. A térség külkapcsolatainak bemutatása során ki kell térnünk az „arab 
tavasz” eseményeinek vizsgálatára annak ellenére, hogy e sorok írása idején még nem 
láthatjuk a megindult folyamatok végét, ezért nem is kaphatunk teljes képet róla.

A 2011. óta tartó politikai felbolydulás nem hagyta érintetlenül a GCC-t sem: számos 
tüntetés zajlott a térség fővárosaiban, mindenekelőtt Bahrein fővárosában, Manamában. 
A legtöbb országban a kialakult helyzetet reformokkal és különböző gazdasági-szociális 
programokkal sikerült kezelni,45 ám Bahreinben a tüntetések radikális irányba fordultak, 
ezért 2011 márciusában a GCC államainak a Peninsula Shield Force felhasználásával be 
kellett avatkoznia, fenntartva a szunnita elit hatalmát.46

Ezzel szöges ellentétben az Öböl menti országok az ellenzék oldalára álltak mind 
Szíriában [Csiki-Gazdik, 2011], mind Líbiában [Keiswetter, 2012]. Colombo [2012, 
pp. 5-12.] szerint három dichotómia határozta meg az Öböl államainak cselekvésbeli 
különbségeit:

• a GCC-n belül vagy kívül történnek az események: a GCC-n belül minden re-
zsim megpróbálta reformokkal kezelni a tüntetéseket, és ha azok radikális irányba 
terelődtek, akkor kemény kézzel felléptek ellenük akár kollektív módon is. Ez 
egyenesen következik az uralkodók közötti érdekalapú szövetségből: egy dominó 
eldőlése végzetes lehet a monarchiák számára. A GCC ebben a tekintetben egy 
bajtársias elitklubra emlékeztet: nem véletlen, hogy a nemzetközi szervezet nem 
vette föl tagjai közé Jement vagy Irakot, hiszen ezek amellett, hogy köztársasá-
gok, akkora belső instabilitással rendelkeztek, ami könnyen visszahathatott volna 
a monarchiákra is. A külvilág, az „ők-mi” közötti határ önkényes meghúzása tel-
jesen tudatos lépés, és remekül működött az „arab tavasz” kezelése kapcsán is: a 
GCC-n kívüli országokban (elsősorban Líbiában és Szíriában) úgy tudták támo-
gatni az ellenzéket – a demokrácia és szabadság hősének szerepében tetszelegve 
-, hogy az közvetlen módon nem ütött vissza saját belső pozíciójukra. Ehhez fel 
tudták használni az arab közvéleményre való befolyásukat (lásd a katari székhe-
lyű Al-Dzsazírát), kereskedelmi kapcsolataikat és az Arab Ligát;

44  Ázsia és az Öböl kapcsolatáról lásd: Davidson, 2010.
45  Rijád például munkahely-teremtési, lakhatási és egyéb jellegű programot indított el, amelynek össz-

értéke kb. 136 milliárd dollár, miközben a helyhatósági a Madzslisz as-Súra választásokon ígéretet 
tett a nők szavazati jogának bevezetésére. [Keiswetter, 2012].

46  Csapatokal küldött Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emirátusok, de bevetették a Peninsula Shield 
egységeit is, lásd Colombo, 2012, p. 7.
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• monarchikus vagy köztársasági államberendezkedés: az első ponttal összefüggés-
ben természetszerűleg az egyes uralkodók kiállnak egymás mellett, de az egyes 
republikánus berendezkedésű országok vezetőit nem védik meg a népharagtól. Ez 
megmagyarázza a GCC Jemen-politikáját: az országot sosem akarták felvenni a 
tagállamok, ráadásul egyre inkább úgy tűnt, hogy a központi kormányzat nem tud-
ja kezelni a terrorizmus fenyegetését. Nem meglepő, hogy a GCC országai most 
is közreműködtek a Száleh lemondásával végződő megegyezés létrehozásában;

• szunnita vagy síita többségű társadalom: az Öböl menti blokk támogatta a síita 
többséggel szemben Bahrein szunnita uralkodóját, de a „síita félholdalt” gyengí-
tendő kiállnak az alapvetően szunnita színezetű szíriai ellenzék mellett.

befejezés

Tanulmányunkban általános képet igyekeztünk festeni az Öböl menti politikai rend-
szerek legfőbb jellemzőiről és azokról a kihívásokról, amelyekre megoldásokat kell 
keresniük a térség uralkodóinak. Egy ilyen rövid összefoglalás során azonban nem 

tudtunk kitérni minden olyan kérdésre, amelyek érdekelhetik az Öböl politikai rendszerei 
iránt érdeklődő kutatót: ilyen lehet a víz-, élelmiszer-, vagy energiabiztonság kérdése, 
vagy a klímaváltozás kihívásai [Coates Ulrichsen, 2011, pp. 109-127.]. A megemlített té-
mák (mint a diverzifikáció kérdése, a kínai kapcsolatok élénkülése, vagy a kisebbségek 
helyzete) is szinte csak felsorolás szinten kerültek megemlítésre, ezek külön-külön is egy-
egy elemzés tárgyát képezhetnék.

A tanulmány által említett kihívások természetesen mélyen összekapcsolódnak 
egymással: az olajbevételekre való túlzott támaszkodás szorosan összefügg a külföl-
di munkavállalók nagy számával, a rezsimek számára pedig komoly kockázatot jelent: 
az olajárak esése esetén az államok fiskális helyzete meggyengülhet, ezáltal destabili-
zálódhat a rezsimek biztonsága. A külpolitikát tekintve a külső államoknak a jövőben 
manőverezniük kell a védelmüket ellátó, de a Közel-Keletről folyamatosan kivonuló 
Egyesült Államok és a nukleáris fegyver árnyékával fenyegető, a síita kisebbségekre ko-
moly hatással bíró Irán között, miközben kezelniük kell a még mindig instabil Irak és az 
arab tavasz okozta potenciális veszélyeket.

A tanulmányban leírt kihívások és problémák ellenére azt láthatjuk, hogy az Öböl 
menti monarchiák függetlenségük kivívása óta meglepően stabil politikai rendszert tar-
tottak fenn, és az elemzői várakozások ellenére a rezsimek viharos évtizedeket éltek túl. 
Nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt évek eseményei és forradalmai is a republikánus 
berendezkedésű országokat érintették a legnagyobb mértékben; a monarchikus államok 
ezért reménykedhetnek, hogy államberendezkedésük mégis fenntartható marad a XXI. 
században is.

Ezzel természetesen nem akarjuk zárójelbe tenni a tanulmány megállapításait, hiszen 
továbbra is számos kihívással kell szembenézniük az Öböl menti politikai rendszereknek. 
Egy biztos: a folyamatosan változó, instabil nemzetközi politikával jellemezhető régióban 
felelős elemző hosszú-távú jövendöléseket nehezen fogalmazhat meg.
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Mellékletek 

1. sz. melléklet: Államformák a Közel-Keleten 

Forrás: Csicsmann, 2010, p. 99. 

 

2. sz. melléklet: A közel-keleti rezsimek csoportjai a demokratikusság foka szerint  

(Freedom House) 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Csicsmann, 2010, p. 100. 
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3. sz. melléklet: A közel-keleti rezsimek tipologizálása Kamrava alapján (1998) 

Forrás: Csicsmann, 2010, p. 104. 

4. sz. melléklet: A GCC-térség GDP-jének megoszlása az országok között (2012) 

 

Forrás: CIA Factbook47 

 

 

                                                           
47 Lásd: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2001.html#sa (letöltés: 2013.02.22.) 
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5. sz. melléklet: A GCC országok lakossága 

 
Forrás: CIA Factbook48 

 

6. sz. melléklet: Az olajtermelésből származó profit GDP-hez mért aránya 

 

Forrás: Világbank49 

                                                           
48 Lásd: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2119.html#sa (letöltés: 2013.02.22.) 
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7. sz. melléklet: A síiták aránya a térség országaiban 

 
Forrás: BBC.50 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     
49 Lásd 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+
wbapi_data_value-last&sort=asc (letöltés: 2013.03.22.). 
50 Lásd: http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/41380000/gif/_41380588_mid_east_shias2_map416.gif 
(letöltés: 2013.03.22.). 
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8. sz. melléklet: Migráns munkavállalók aránya a munkaerőpiacon 

 
Forrás: Coates Ulrichsen, 2011, p.89. 

 

9. sz. melléklet: A hadsereg méretének51 összehasonlítása (2013) 

 
Forrás: Hackett, 2013. 

 

 

 

 

                                                           
51 Beleértve a hivatalos hadállományt, a tartalékosokat és a paramilitáris egységeket.  
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10. sz. melléklet: A tágan értelmezett Öböl lakosságának megoszlása (2011) 

 
Forrás: CIA Factbook52 

11. sz. melléklet: A tágan értelmezett Öböl-régió GDP-jének megoszlása (2011) 

 
Forrás: CIA Factbook53 

 

 

12. sz. melléklet: A tágan értelmezett Öböl-régió országainak hadi kapacitásai54 (2010) 

                                                           
52 Lásd: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2119.html#sa (letöltés: 2013.03.22.).  
53 Lásd: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2001.html#sa (letöltés: 2013.02.22.) 
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Forrás: Hackett, 2010. 
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