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2015. március 25-én Szaúd-Arábia vezetésével egy nemzetközi koalíció légitáma-
dást indított a jemeni húszi lázadók ellen. A beavatkozás mögött egy tíz országból 
álló csoportot azonosíthatunk� amelyek között megtalálhatjuk a leg�ontosabb szun-azonosíthatunk� amelyek között megtalálhatjuk a leg�ontosabb szun-
nita arab országokat (így Egyiptomot� a Perzsa-öböl menti monarchiákat� Jordániát 
vagy Marokkót)� de az akciót kívülről támogatta az Amerikai Egyesült Államok és 
Törökország is. Miközben az események hivatalos szaúdi olvasata szerint a jemeni 
válság gyökere a szunnita–síita szembenállás� valamint a szélsőségesekkel szem-
beni harc� a körülbelül egy hónapja tartó beavatkozás körülményei arra engednek 
következtetni� hogy a bombázás megindítása mögött más� nem hivatalos célok 
játszottak �őszerepet. E motivációk között találhatjuk az „arab tavasz” utáni szun-
nita világ vezető pozíciójának megszerzésére irányuló szaúdi törekvést� valamint a 
januárban hatalomra jutott Szalmán Ibn Abdul-Azíz Ál Szaúd király (és a védelmi 
miniszteri pozíciót betöltő fia) belpolitikai pozícióinak megerősítését� amely célok 
eléréséhez a kon�liktus szektariánus narratívája meg�elelő eszközt biztosít a rijá-
di vezetés számára. Kétrészes elemzésünk második része a jemeni válság belső 
dimenziójának vizsgálata után az események nemzetközi szintjének lehetséges ér-
telmezéseit mutatja be.

A nemzetközi koAlíció létrehozásánAk háttere

Az Arab-félsziget délnyugati részén található, Ománnal és Szaúd-Arábiával 
szomszédos Jemen az instabilitással és belső konfliktusokkal terhes tör-
ténelme során szinte folyamatos kihívást jelentett Rijád számára, amelyet a 

2011 óta tartó időszak eseményei csak megerősítettek. Nem véletlen, hogy a 2015 
januárjában lezajlott szaúdi uralkodóváltás kapcsán a legtöbb elemző a jemeni vál-
ságot nevezte meg a hatalomra jutó Szalmán Ibn Abdul-Azíz Ál Szaúd király előtt 
álló egyik legfontosabb kihívásként. A jelenlegi információk alapján úgy tűnik, hogy 
az új vezetésnek két hónapig tartott egy olyan „Irán-ellenes”, összesen tíz szunnita 
országot tömörítő koalíció megszervezése, amely képes volt lebonyolítani a jemeni 
légi beavatkozást, és egyes hírek szerint készen áll a szárazföldi beavatkozásra is. 
Szaúd-Arábia, Kuvait, Katar, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek, Marokkó, Jordá-
nia, Egyiptom, Szudán és (az első hírek szerint) Pakisztán együttműködése ráadásul 
két fajsúlyos szereplő, Törökország és az Egyesült Államok külső támogatását is 
elnyerte.

Abban az elemzők többé-kevésbé egyetértenek, hogy a Perzsa-öböl arab mo-
narchiái által vezetett koalíció megszervezése a januárban hatalomra került szaúdi 
király, Szalmán Ibn Abdul-Azíz Ál Szaúd eddigi legfontosabb és legmarkánsabb lé-íz Ál Szaúd eddigi legfontosabb és legmarkánsabb lé-z Ál Szaúd eddigi legfontosabb és legmarkánsabb lé-Ál Szaúd eddigi legfontosabb és legmarkánsabb lé-l Szaúd eddigi legfontosabb és legmarkánsabb lé-
pése, s Rijád külpolitikájának bizonyos mértékű megváltozásáról, aktivizálódásáról 
tanúskodik. A beavatkozás pontos céljainak meghatározása kapcsán mégis több, 
egymástól igencsak eltérő értelmezési keret alakult ki. A hivatalos szaúdi narra-
tíva szerint a bombázásokat Irán befolyási övezetének a kiterjesztése, valamint a 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/03/saudi-ambassador-announces-military-operation-yemen-150325234138956.html
http://www.zerohedge.com/news/2015-03-26/yemen-ground-invasion-saudi-arabia-troops-imminent
http://www.france24.com/en/20150326-turkey-support-saudi-yemen-erdogan-interview-france-24/
http://www.foxnews.com/politics/2015/03/26/obama-authorizes-some-support-for-saudi-airstrikes-in-yemen/
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transznacionális terrorista hálózatok elleni harc indokolta. Az események gyakorlati 
elemzése során ugyanakkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a beavatkozás 
melletti döntésben már szempontok is komoly szerepet játszhattak. Az eddigi törté- döntésben már szempontok is komoly szerepet játszhattak. Az eddigi törté-zerepet játszhattak. Az eddigi törté-
nések ismeretében valószínűsíthető, hogy a válságra adott szaúdi reakció leginkább 
Rijádnak a szunnita világban elfoglalt vezető szerepének megszerzésére (vagy 
megerősítésére) volt hivatott, amihez a válság szektariánus narratívája csupán 
eszközként szolgált a szaúdi vezetés kezében. Ezen túl fontos szerepet játszhatott 
az események szaúdi belpolitikai dimenziója is, amelyben a fő dinamikát a Szal-
mán király és fia (a védelmi miniszter), valamint a belügyminiszteri posztot betöltő 
Mohamed bin Nájif közötti versengés jelentette. Ahogy azt látni fogjuk, a beavat- közötti versengés jelentette. Ahogy azt látni fogjuk, a beavat-jelentette. Ahogy azt látni fogjuk, a beavat-
kozás hivatalos és nem hivatalos céljai tehát egymást kiegészítve játszottak – és 
játszanak – döntő szerepet a szaúdi külpolitikában.

A beAvAtkozás deklArált céljAi:
irán és Az Al-káidA visszAszorításA

Az Öböl Menti Együttműködési Tanács (Gul� Cooperation Council� GCC) öt 
tagállamának (Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Szaúd-Arábia) 
vezetője 2015. március 25-én hozta nyilvánosságra a közös nyilatkozatát, 

amelyben bejelentették egy közös katonai beavatkozás megkezdését Jemen te-
rületén. „A jemeni testvéri nép iránti kötelezettségektől vezérelve” az aláírók úgy 
döntöttek, hogy megtesznek „minden azonnali és szükséges lépést … Jemen és 
népének a húszi lázadók agressziójától való védelme céljából”. A bejelentés vá-
laszként szolgált Abd-Rabbuh Manszúr Hádi elnök március 24-ére datált levelére, 
amelyben a jemeni államfő hivatalosan is segítséget kért a GCC tagjaitól. Kérése a 
lázadók megfékezésére és Jemen központi kormányzatának a megvédésére vonat-
kozott – minden szükséges eszköz felhasználásával.

A háborús nyilatkozatban több utalás is történt a jemeni belpolitikai szereplők 
mellett az események nemzetközi vagy transznacionális résztvevőire is. Egyrészről 
a szöveg többször említ egy, a húszikat támogató külföldi aktort. A beavatkozás 
célja az aláírók szerint, hogy megvédjék a polgárháborúba sodródott országot

a húszi milíciák agressziójától, amelyet a Jemen feletti hegemónia meg-
szerzését ambicionáló regionális hatalmak támogatnak annak érdekében, 
hogy az ország a térségbeli befolyásszerzésük bázisaként szolgáljon. Ezzel 
a válság nem korlátozódik Jemen biztonságára, stabilitására és szuvere-
nitására, hanem az egész térségre és a nemzetközi békére és biztonságra 
jelent átfogó fenyegetést.

A nyilatkozat nem pontosítja, hogy melyek lehetnek ezek az aktorok, ám a kü-
lönböző szaúdi szereplők megszólalásaiból könnyedén következtethetünk Iránra.

http://www.mofa.gov.qa/en/SiteServices/MediaCenter/News/Pages/News20150326100324.aspx
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/04/11/Iranian-presence-in-Yemen-not-ruled-out-Saudi-spokesman.html
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Másrészről az „ötök” nyilatkozatában szó szerint idézett Hádi-levél több utalást 
is tartalmaz a különböző szélsőséges transznacionális dzsihádista hálózatok visz-dzsihádista hálózatok visz- hálózatok visz- visz-
szaszorításának fontosságára. A megbukott elnök szerint a húszik Áden elleni 
hadjáratát az al-Káida könnyedén ki tudja használni a saját térnyerésére, ezért arra 
kérte a GCC-t, hogy a lázadók visszaszorítása mellett „segítsék meg az al-Káidával 
és az ISIS-szel szemben álló Jement”.

A szaúdi vezetésű beavatkozás hivatalos nemzetközi vonatkozású célja tehát 
Irán és az egymással rivalizáló dzsihádista hálózatok visszaszorítása, amit később 
Rijád és partnerei retorikai szinten újra és újra megerősítettek. A bombázáshoz 
logisztikai és morális támogatást nyújtó Törökország államfője, Recep Tayyip 
Erdoğan március 27-én, a France 24-nek nyilatkozva, a jemeni beavatkozás kap-
csán kijelentette, hogy „Iránnak és a terrorista csoportoknak vissza kell vonulniuk”. 
Az elnök ezen túl párhuzamot vont az iraki helyzettel is: véleménye szerint Teherán 
ott csak azért harcol az Iszlám Állam ellen, hogy átvehesse a helyét.

Ahmed bin Haszan Aszírinak, a koalíciós erők szóvivőjének április 7-én kiadott 
nyilatkozata szerint Szaná elfoglalása óta tizennégy olyan repülőgépről tudnak, 
amely fegyvereket és lőszereket szállított a húszi lázadóknak. Továbbá tudomá- lázadóknak. Továbbá tudomá-. Továbbá tudomá-
suk volt arról, hogy Teherán a Hezbollah támogatásával kiképzéseket szervezett a 
felkelők számára – ám a szaúdi vezetésű beavatkozással ennek sikerült véget vet- számára – ám a szaúdi vezetésű beavatkozással ennek sikerült véget vet-
ni. Két nappal később Aszíri – a húsziknak nyújtott iráni „rendkívüli” támogatással 
kapcsolatos kérdésre válaszolva – arról beszélt, hogy a lázadók mögött „nem bé-
keszerető hatalmak” állnak, az előálló káoszt pedig leginkább a különböző terrorista 
elemek tudják kihasználni.

Az Amerikai Egyesült Államok részéről április 8-án érkezett az első kormányzati 
nyilatkozat, amelyben Teheránt a húszik támogatásával vádolták meg. „Egyértel- támogatásával vádolták meg. „Egyértel-Egyértel-
műen vannak szállítmányok [Jemenben], amelyek Iránból érkeztek. (…) Nagyon is 
tisztában vagyunk azzal a támogatással, amelyet Irán nyújt Jemenben” – jelentette 
ki John Kerry külügyminiszter a PBS Newshour című műsorában.

Az iráni–szaúdi rivalizálás érzetét erősítette az a médián keresztül történt üzen-
getés, amely április 9-én kezdődött a két ország között. Teherán részéről mind 
Haszan Rouháni elnök, mind pedig Ali Khamenei legfőbb vezető kritizálta a szaúdi 
beavatkozást, és a bombázások azonnali befejezésére szólította föl az arab ország 
vezetését. Válaszul a rijádi külügyminiszter, Szaúd al-Fejszál értetlenségét fejezte ki 
az iráni reakcióval kapcsolatban: „Hogyan szólíthat föl minket Irán, hogy fejezzük be 
a harcokat Jemenben,… azért jöttünk Jemenbe, hogy a legitim kormányzatot se-
gítsük. (…) Irán nem rendelkezik Jemen fölött.” A politikus hozzátette: országa nem 
áll háborúban Iránnal, de reméli, hogy Teherán a húszi lázadóknak nyújtott segítség 
beszüntetése mellett fog dönteni.

A szaúdi kormányzat által kialakított és a szövetségesei által átvett diskurzus 
szerint tehát a jemeni beavatkozás célja egyrészt az iráni regionális befolyás, más-
részt pedig a transznacionális terrorista hálózatok visszaszorítása. Azonban az 
események gyakorlati vizsgálata más képet fest, amelyből kiindulva megkérdőjele-
ződik mindkét cél elsődlegessége.

http://www.france24.com/en/20150326-turkey-support-saudi-yemen-erdogan-interview-france-24/
http://susris.com/2015/04/07/operation-decisive-storm-day-13-military-briefing/
http://susris.com/2015/04/09/operation-decisive-storm-day-15-military-briefing/
http://news.yahoo.com/us-not-stand-iran-backs-yemen-rebels-kerry-074532494.html
http://news.yahoo.com/us-not-stand-iran-backs-yemen-rebels-kerry-074532494.html
http://www.pbs.org/newshour/rundown/kerry-warns-iran/
http://www.thenewamerican.com/world-news/asia/item/20649-iran-says-saudis-must-stop-criminal-acts-in-yemen
http://www.aljazeera.com/news/2015/04/saudi-arabia-rejects-iran-call-yemen-raids-150412130517882.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/04/12/France-s-Fabius-in-Riyadh-to-support-Yemen-coalition-.html
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A jemeni konfliktus iráni–szaúdi proxyháborúként való ábrázolása csábító 
ugyan, ám több tényező következtében is leegyszerűsítésnek tekinthető. Egyrészről 
már jóval a jelenlegi válság előtt is születtek újságcikkek a húszik állítólagos iráni 
támogatásáról, ám perdöntő bizonyítékokat senki sem tudott felmutatni az állítás 
alátámasztására. A legegyértelműbbnek tűnő eset 2013. januárban történt, ami-
kor a jemeni partoknál elfogtak egy, a húsziknak fegyvereket szállító hajót. Bár a 
fedélzetén nem találtak semmilyen dokumentumot a származási országra vonat-
kozóan, meg nem nevezett amerikai kormányzati források szerint a fegyvereken 
lévő jelzések azt indukálják, hogy azok Teheránból érkeztek – ám erről sem hoz-
tak nyilvánosságra semmilyen tényszerű bizonyítékot. Könnyen elképzelhető tehát, 
hogy a szaúdi kormányzat által artikulált félelem túlzó.

Másrészről nehéz megválaszolni, hogy Iránnak milyen fontosságú érdekei len-
nének Jemenben, amelyek miatt megkockáztatná a szaúdiakkal és az Egyesült 
Államokkal való konfrontációt a nukleáris programjáról szóló tárgyalások közepette. 
Teherán korábban már komoly befolyást épített ki Irakban, Szíriában és Libanonban 
is, amelyek a geopolitikai megfontolások és a régió hatalmi egyensúlya szempont-
jából sokkal fontosabbak, mint a kizárólag Szaúd-Arábiával és Ománnal határos, 
gazdagnak sem nevezhető Jemen. Ráadásul az Irán elleni nemzetközi szankciók 
igen rossz hatással voltak Teherán gazdaságára, ami miatt megkérdőjelezhető, 
hogy elegendő kapacitása lenne egy ilyen kockázatos vállalkozásba fogni és egy 
válságot eszkalálni a minden kétséget kizáróan a szaúdi érdekszférába tartozó 
Arab-félszigeten. Továbbá a jemeni események komolyan tudták volna hátráltatni 
az iráni atomprogrammal kapcsolatos tárgyalásokat is, pedig azok a szankciók fel-
lazítását eredményezhetik.

Harmadrészt, ahogyan azt az Al-Monitor összefoglalja, bár több iráni politikus 
is úgy állította be a jemeni eseményeket, mint a perzsa állam befolyásának növe-
kedését a Közel-Keleten, a húszik tagadják, hogy Teherán irányítja őket, akárcsak 
azt, hogy egy iráni típusú politikai rendszert kívánnának bevezetni. Az Al-Monitor 
elemzése szerint ebből két lehetséges, de egyformán reálisnak tűnő következtetés 
vonható le: vagy Teherán próbálja a valóságosnál nagyobbnak feltüntetni a saját re-
gionális befolyását, vagy a húszik igyekeznek elkerülni az események nagyhatalmi, 
illetve szektariánus olvasatát, amelynek elfogadása mellett nem lenne esélyük a 
többségében szunnita ország irányítására.

Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy Irán valamilyen szinten támo-
gathatja ugyan a húszi lázadókat (elsősorban pénzügyileg és logisztikailag), ám 
annak mértéke nem olyan jelentőségű, hogy a jemeni eseményeket (kizárólag) egy 
Teherán és Rijád közötti proxyháborúként értelmezzük. Bár kétségkívül létezik egy 
versengés a Közel-Kelet e regionális középhatalmai között, ám nem tűnik reálisnak, 
hogy annak Jemen lenne az egyik főbb színtere. A nukleáris tárgyalásokra és a 
szankciók megszüntetésére koncentráló iráni külpolitika jelenleg nem rendelkezik 
sem a szükséges kapacitásokkal, sem a kellő motivációval ahhoz, hogy komoly 
tevékenységet fejtsen ki Jemenben. Sokkal valószínűbb, hogy Teherán korláto-
zott jemeni jelenléte azt a célt szolgálja, hogy a húszik támogatását alkudozási 

http://www.nytimes.com/2012/03/15/world/middleeast/aiding-yemen-rebels-iran-seeks-wider-mideast-role.html?pagewanted=all&_r=0
http://edition.cnn.com/2013/01/29/world/meast/yemen-weapons-seized/
http://edition.cnn.com/2013/01/29/world/meast/yemen-weapons-seized/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/03/saudi-iran-border-security-yemen-oman-is-houthi-zaydi.html
http://www.iar-gwu.org/node/428
http://www.yementimes.com/en/1873/intreview/5021/Saudi-led-airstrikes-necessary.htm
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/02/iran-yemen-houthis-axis-of-resistance.html
http://www.yementimes.com/en/1826/intreview/4467/Al-Bukhaiti-to-the-Yemen-Times-%E2%80%9CThe-Houthis%E2%80%99-takeover-can-not-be-called-an-invasion%E2%80%9D.htm
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/09/saudi-arabia-iran-great-game-ye-201492984846324440.html
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eszközként használja a számára ténylegesen fontos országokban – így Szíriában és 
Irakban – való pozíciószerzéshez. Ha tehát a Jement hosszú távon uralni képtelen 
húszikat sem irányítja teljesen, akkor könnyen megkérdőjelezhető, hogy a szaúdiak 
beavatkozását mennyire indokolja az eseményeknek ez a narratívája.

A beavatkozás második hivatalos indokaként a különböző szélsőséges transz-
nacionális dzsihádista hálózatok megfékezését jelölték meg, ám e sorok írásáig 
semmi jele annak, hogy Szaúd-Arábia tevőlegesen is az al-Káida vagy az Iszlám Ál-
lam visszaszorítására használta volna a bombázásokat. Sőt, eddig úgy tűnik, hogy 
a két terrorista szervezet tudott a legtöbbet profitálni az eseményekből. Az AQAP 
(Al-Qaeda in the Arabian Peninsula) április 3-án elfoglalta a jemeni Mukallában ta-
lálható katonai bázist, továbbá a városban található börtönből kiszabadított 300 
fogvatartottat, köztük a szervezet egyik vezetőjét, Khálid Batarfít. Az AQAP mellett 
ráadásul egyre jelentősebb szerepet játszik az országban az Iszlám Állam hálózata, 
amely márciusban elkövette az első nagyobb merényletét, egy síita mecset ellen. 
Az eset körülményei ugyanakkor a mai napig tisztázatlanok, emiatt számos össze-
esküvés-elmélet kapott szárnyra vele kapcsolatban.

Úgy tűnik, hogy a szaúdi koalíció a két dzsihádista hálózat terjeszkedése ellenére 
sem vette eddig célba azokat. A már idézett Ahmed bin Haszan Aszíri szóvivő sze-
rint az AQAP elleni harc jellegében „különbözik a húszi milíciák elleni küzdelemtől…. 
A bűnözők és a terroristák, mint az al-Káida [tagjai], jelenleg házakban és a civil la-űnözők és a terroristák, mint az al-Káida [tagjai], jelenleg házakban és a civil la-a terroristák, mint az al-Káida [tagjai], jelenleg házakban és a civil la-
kosság körében rejtőznek, a koalíciónak pedig a kezdetek óta célja a civilek védelme 
és a lakóházak bombázásának elkerülése”. A mukallai események kapcsán Aszíri 
megjegyezte, hogy „jelenleg is folyik a helyzet értékelése [azzal kapcsolatban, hogy] 
mikor jön el a megfelelő idő a [terrorszervezet elleni] hadműveletek elindítására”.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a szaúdi beavatkozás két hivatalos cél-
pontja, az AQAP és a húszik is ellenségei egymásnak. A lázadók vezetőjének, Abdul 
Malik al-Húszinak a fejére a szunnita terrorista csoport 20 kilogrammnyi arany ér-
tékű vérdíjat tűzött ki, akárcsak Ali Abdullah Szálehére.

Összességében tehát véleményünk szerint a szaúdi vezetés két hivatalos célja 
önmagában nem szolgáltat elegendő alapot Rijád beavatkozásához. Irán nem ren-nem szolgáltat elegendő alapot Rijád beavatkozásához. Irán nem ren-
delkezik akkora befolyással Jemenben, amellyel komolyan veszélyeztetné a szunnita 
arab ország biztonságát, az al-Káida és az Iszlám Állam ellen pedig a támadások 
első két hetében annak ellenére sem tett a koalíció számottevő lépést, hogy arra 
az események egyértelműen kedvezőek számukra. Ahhoz tehát, hogy megértsük 
a szaúdi beavatkozás jellegét, számba kell vennünk annak a jól azonosítható, de 
nem hivatalos céljait: Rijád szunnita világon belüli pozíciójának a megerősítését és 
a jelenlegi király belpolitikai törekvéseit.

http://www.dw.de/al-qaeda-takes-over-mukalla-army-base-in-yemen/a-18361004
http://www.dw.de/al-qaeda-frees-300-inmates-amid-fighting-in-yemen/a-18358071
http://www.nytimes.com/2015/04/03/world/middleeast/yemen-al-qaeda-attack.html
http://edition.cnn.com/2015/03/20/middleeast/yemen-violence/
http://foreignpolicy.com/2015/04/08/the-middle-easts-franz-ferdinand-moment-yemen-saudi-arabia-iran-isis/?utm_content=buffer794ab&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.spa.gov.sa/english/details.php?id=1346788
http://www.spa.gov.sa/english/details.php?id=1346788
http://rt.com/news/248029-alqaeda-yemen-houthi-bounty/
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A beAvAtkozás nem hivAtAlos céljAi:
erődemonstráció A szunnitA világbAn és A belpolitikábAn

A március 25-én indult beavatkozás körülményei, valamint az azóta eltelt 
időszak eseményei arra engednek következtetni, hogy a fent leírt hivatalos 
célokon túl legalább két, azoktól eltérő motiváció következtében döntött a 

szaúdi vezetés a jemeni húszik elleni fellépés mellett.
Egyrészről az akció értelmezhető Rijádnak a szunnita világban betöltött, de 

az elmúlt években megkérdőjeleződött domináns pozíciója visszaszerzésére 
irányuló kísérleteként. Az „arab tavasz” során a szaúdi külpolitikát elsősorban „ellen-
forradalmiként” szokták leírni, ám annál sokkal jellegzetesebb Rijád viselkedésének 
pragmatikus volta. Az arab monarchia elsődleges célja saját rezsimbiztonságának 
a fenntartása, valamint az ország vezetése által a magára nézve veszélyesnek ítélt 
folyamatok kordában tartása és eltérítése volt. Ennek érdekében a különböző konf-
liktusokba helyi szinten folyamatosan beavatkozott, hol a kormány, hol az ellenzék 
oldalán. 2011 márciusában a Perzsa-öböl menti államok Rijád vezetésével Bahreinben 
leverték a szunnita vezetés elleni síita lázadást (ráadásul a szigetországból a mai 
napig nem vonultak ki teljes mértékben). A beavatkozást Szaúd-Arábiának sikerült 
elfogadtatnia a nemzetközi közvéleménnyel, ám a következő években Rijád pozíci-
ói folyamatosan gyengülni látszottak: a vahhábita királyság ellenségének számító 
Muszlim Testvériség (MT) mozgalom több országban is a hatalom közelébe jutott. 
Az MT kapcsán jelent meg a szaúdi külpolitikával szembeni fő ellenállás a szun-
nita világon belül: a mozgalom két támogatója, a Szaúd-Arábiával szomszédos 
Katar és a régió legnagyobb gazdaságával rendelkező Törökország látványosan 
szembement Rijád törekvéseivel. A szunnita világ megosztottságát pedig Irán tudta 
a leginkább kihasználni a saját befolyásának növelésére.

2013-ban fordulni látszott a helyzet, Szaúd-Arábia javára. Egyiptomban a had-
sereg szaúdi támogatással megdöntötte a mérsékelt iszlamista Mohamed Murszi 
kormányát, s azt követően a Muszlim Testvériség folyamatosan háttérbe szorult 
a régióban. Ennek ellenére úgy tűnt, hogy Rijád elvesztette az irányítást az otta-
ni folyamatok felett, mivel Abdullah király külpolitikája a térség többi országában 
látványosan nem érte el a célját. Szíriában Bassár el-Aszad kormánya még mű-
ködőképes, Irakban az iráni befolyás leplezetlenül nő, az Iszlám Állam létrejöttével 
pedig egy, a vahhábita királyság legitimitását megkérdőjelező, több ezer szaúdi 
állampolgárt is elcsábító terrorista entitás jött létre az országtól alig pár ezer ki-
lométerre, amely együttműködésre készteti Szaúd-Arábia legfőbb szövetségesét 
(Amerikai Egyesült Államok) és fő regionális vetélytársát (Irán).

Végül a 2015. januári uralkodóváltás eredményezett változást a szaúdi 
külpolitikában. Abdullah utódja (és testvére), Szalmán király nem forgatta fel 
alapjaiban Rijád nemzetközi kapcsolatrendszerét, de érezhető a hangsúlyok 

http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2014_RP07_sbg.pdf
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.swp-berlin.org%2Ffileadmin%2Fcontents%2Fproducts%2Fresearch_papers%2F2014_RP07_sbg.pdf&ei=vXAxVYntGqbkyAPRr4D4Dg&usg=AFQjCNEUdfisYHB3fuNQWZZq533-XlKdeg&sig2=kqtLPAtbt_UEBVnl_PukuA&bvm=bv.91071109,d.bGQ
http://www.foreignaffairs.com/articles/136473/john-r-bradley/saudi-arabias-invisible-hand-in-the-arab-spring
http://www.nytimes.com/2011/03/15/world/middleeast/15bahrain.html
http://america.aljazeera.com/opinions/2014/3/bahrain-uprisinginterventionsaudiarabiaemirates.html
http://www.ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/2c667447-0f7e-4dd3-a0a2-def571a67394.pdf
http://edition.cnn.com/2013/09/13/opinion/khanna-cagaptay-turkey-iran-saudi-arabia/
http://www.huffingtonpost.com/james-dorsey/the-struggle-for-egypt-sa_b_3602927.html
https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/ahmed-e-souaiaia/why-are-rulers-of-saudi-arabia-losing-their-cool
https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/14758-saudis-most-likely-to-join-isis-10-of-groups-fighters-are-women
https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/14758-saudis-most-likely-to-join-isis-10-of-groups-fighters-are-women
https://www.stratfor.com/analysis/iraq-united-states-and-iran-align-against-islamic-state
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eltolódása. A szaúdi biztonságpolitika három fő kihívása (a mérsékelt iszlamizmus, 
a transznacionális dzsihádista terrorizmus és Irán) ugyan megmaradt, de a köztük 
lévő prioritási sorrend megváltozott. Abdullah számára egyértelműen a mérsékelt 
Muszlim Testvériség jelentette a fő politikai kihívást, de Szalmán gondolkodásában 
már a másik két fenyegetés került előtérbe (többek között az MT 2013–2014-es 
meggyengülése miatt).

Bár ez a hangsúlyeltolódás minimálisnak tűnhet, mégis alapvető hatással lehet 
a szaúdi külpolitikára. 2015-re egyértelművé vált, hogy az Irán, az al-Káida és az 
Iszlám Állam elleni küzdelemnek árt a vezető szunnita hatalmak megosztottsága: 
ha Katar és Törökország, valamint Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-
Arábia figyelmét és pénzügyi erőforrásait lefoglalja a saját frakcióik támogatása az 
arab világban, akkor a fent említett, bizonyos mértékig közösnek tekinthető ellenfelek 
könnyebben meg tudnak erősödni, ez pedig egyik tömbnek sem áll érdekében.

A szunnita világ egységesítésére kiváló eszköz lehet egy szektariánus színeze-
tű konfliktus felvállalása. A síitákkal szemben táplált ellenérzések az „arab tavasz” 
és a szíriai–iraki polgárháború éveiben csak tovább erősödtek: a Pew Research 
Institute felmérése szerint a szunnita lakosság több mint 40 százaléka Ali köve-
tőit nem tekinti muszlimnak. Ebből következően a legtöbb, Iraktól nyugatra lévő 
államban a síiták (és Irán) a társadalom szemében közös ellenségképet alkotnak, 
így az ellenük való fellépés erősítheti a szunnita vezetők népszerűségét az adott 
országokban. Ezt a kártyát kihasználva Rijád úgy építheti föl szaúdi vezetés alatt 
a szunnita egységet, hogy az a részt vevő államok érdekében is áll. „Szaúd-Arábia 
drasztikusan újraélénkíti külpolitikáját, hogy visszaszerezze a királyság számára 
a különleges adottságainak köszönhető természetes szerepét: a szunnita világ fő 
egységesítőjéét” – írta a beavatkozás előtt, március 2-án Nawaf Obaid, a Harvard 
Egyetem egyik vendégelőadója.

A Jemen kapcsán történt koalícióalkotást lehet tehát a szunnita egység építését 
célzó első akcióként értelmezni. A regionális együttműködés kialakítása januárban, 
Szalmán király hatalomra jutásakor vette kezdetét, és a bilaterális találkozók mint-
egy két hónap leforgása alatt meghozták az eredményt. Január és március között 
Marokkó kivételével a jemeni koalícióban részt vevő összes állam vezető tiszt-
ségviselője ellátogatott (legalább egyszer) Rijádba. A koalícióépítés január végén, 
Szaúd-Arábia „természetes szövetségeseivel”, az Irántól tartó Perzsa-öböl menti 
kisállamokkal (Kuvait, Egyesült Arab Emírségek, Bahrein) kezdődött. Februárban a 
jordániai király, március elején pedig a vahhábita királyság szövetségesének tekintett 
egyiptomi elnök, Abdel Fattáh al-Szíszí is személyesen találkozott Szalmán királlyal, 
a beavatkozás napján pedig Omar al-Basír szudáni elnök tette tiszteletét Rijádban. 
A marokkói királlyal személyesen Abdullah jordániai király találkozott március 12-
én, amikor is – a hivatalos kommüniké szerint – a koalíció ügye is szóba került.

A szunnita egység látszata szempontjából különösen fontosnak számított Ka-
tar és Törökország csatlakozása. Tamím katari emír február 17-én látogatta meg 
Rijádban Szalmán királyt, és a találkozón szóba került a két ország közötti feszült-és a találkozón szóba került a két ország közötti feszült-a találkozón szóba került a két ország közötti feszült-
séget okozó Egyiptom és Jemen kérdése is. Március 2-án Recep Tayyip Erdoğan 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/03/saudi-arabia-new-egypt-muslim-brotherhood.html
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2013/04/sunni%20shia%20abdo/sunni%20shia%20abdo
http://tribune.com.pk/story/846633/erdogan-in-riyadh-as-saudi-arabia-seeks-sunni-unity-against-is/
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/02/15/Kuwait-emir-Saudi-king-review-means-of-enhancing-ties.html
http://www.thenational.ae/uae/uae-delegation-arrives-in-riyadh-to-pay-respects-after-death-of-saudi-king
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2422013&Language=en
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4630764,00.html
http://www.thenational.ae/world/middle-east/egypts-sisi-in-saudi-arabia-for-talks-with-new-king
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/03/25/Saudi-king-Sudan-president-discuss-bilateral-ties.html
http://www.albawaba.com/news/jordans-king-abdullah-increase-ties-morocco-667898
http://www.thenational.ae/world/middle-east/qatars-emir-in-saudi-arabia-for-talks-with-new-king
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török elnök tette tiszteletét a szaúdi fővárosban, ahol a két vezető a szunnita egység 
fontosságáról beszélt. Az elemzők mindkét találkozó kapcsán elsősorban arra szá-
mítottak, hogy Egyiptom jelenti a fő témát (hiszen az MT-t támogató Katarnak és 
Törökországnak nem sikerült kibékülnie az új kairói vezetéssel), ám valószínűsíthető, 
hogy már a jemeni beavatkozásról is szó esett. Ankara ugyan hivatalosan nem lett 
tagja a koalíciónak, ám külső logisztikai és retorikai támogatása fontos volt Rijád 
számára.

Pakisztán mint az egyetlen szunnita atomhatalom, szintén kiemelkedő szerepet 
játszik a szaúdi biztonságpolitikában. Sajtóhírek szerint Naváz Saríf miniszterelnök 
már a 2015. januári rijádi látogatása során értesült az akkor még életben lévő Abdul-értesült az akkor még életben lévő Abdul- az akkor még életben lévő Abdul-
lah király rossz állapotáról, így a pakisztáni politikus Szalmánnal még annak trónra 
lépése előtt tudott konzultálni a következő időszak eseményeiről. Március első heté-
ben újabb találkozóra került sor a két vezető között. A bombázások megindulásáról 
szóló hírekben Pakisztán is szerepelt a koalíció tagjaként, később azonban kiderült, 
hogy Saríf miniszterelnök csak annyit ígért, hogy parlamenti szavazásra bocsátja 
a kérdést. Az iszlámábádi törvényhozás pedig április 10-én a semlegesség mellett 
döntött, azzal a kitétellel, hogy az ország elkötelezett Szaúd-Arábia területi integri-
tása és biztonsága mellett. A hagyományosan jó szaúdi–pakisztáni kapcsolatok a 
döntés ellenére sem kérdőjeleződtek meg, ám a jelenlegi iszlámábádi vezetésnek 
nem érdeke a szektariánus ellentétek szítása, mert az belső instabilitást okozhat az 
országban.

A beavatkozás ezen olvasata szerint tehát nem konkrétan a jemeni események 
befolyásolása motiválta a szaúdi vezetést, sokkal inkább a térségbeli folyamatok 
alakítása. Maga a koalícióalkotás is fontos lépés volt a szaúdiak által betöltött regi-
onális szerep megerősítéséhez, akárcsak az események szektariánus, Irán-ellenes 
narratívájának a felépítése, amelynek köszönhetően a beavatkozás után, március 
29-én a Sarm es-Sejkben rendezett Arab Liga-csúcstalálkozón az arab vezetők 
elfogadták egy közös, terrorizmusellenes haderő felállításának a tervét. Bár e terv 
kapcsán egyelőre több kérdőjelet láthatunk, mint kézzelfogható eredményt, min-
denesetre maga az ötlet felkarolása is nagy győzelem Szaúd-Arábia és Egyiptom 
számára. Emellett nem szabad elfelejteni, hogy a jemeni beavatkozással párhuza-
mosan zajlottak a már említett iráni nukleáris tárgyalások, s azokat a jemeni válság 
könnyen lelassíthatta volna – már csak azért is, mert a szaúdi vezetésnek sikerült 
elérnie, hogy az Amerikai Egyesült Államok is a beavatkozást támogató nyilatkoza-
tot adjon ki. Végül a tárgyalások tekintetében nem lett eredményes a szaúdi kísérlet, 
mindenesetre a szunnita világon belül egyértelműen megerősödtek Rijád pozíciói a 
jemeni akció következtében.

A beavatkozás értelmezési keretei között végezetül meg kell említenünk az 
eseményeknek a szaúdi belpolitikára vonatkozó dimenzióját is, amely a Szaúd 
családon belüli hatalmi harcokról és az öröklés kérdéséről szól. Szaúd-Arábiát az 
ország függetlenségét kikiáltó Abdul-Azíz Ibn Szaúd 1953-as halálát követően a fiai 
irányították, akik közül az 1970-es évek óta az egy anyától származó ún. „Szudairi 
hetek” foglalták el a legfontosabb pozíciókat. E csoportnak a jelenlegi király, 

http://tribune.com.pk/story/846633/erdogan-in-riyadh-as-saudi-arabia-seeks-sunni-unity-against-is/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/03/turkey-saudi-arabia-erdogan-king-salman.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/03/turkey-saudi-arabia-erdogan-king-salman.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/03/saudi-arabia-prepares-for-iran-nuclear-deal.html
http://www.dawn.com/news/1166658/curiosity-about-saudi-invitation-to-sharif
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/03/saudi-ambassador-announces-military-operation-yemen-150325234138956.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/03/saudi-ambassador-announces-military-operation-yemen-150325234138956.html
http://www.npr.org/2015/04/12/399210550/murky-saudi-relationship-leaves-pakistan-conflicted-on-yemen-conflict
http://www.bbc.com/news/world-asia-32246547
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/126412/Egypt/Politics-/All-eyes-on-Yemen,-joint-Arab-military-forces-at-S.aspx
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Szalmán az utolsó életben lévő tagja, a hivatalos trónörökös pedig Abdul-Azíz legfi -íz legfi -z legfi-
atalabb gyermeke, Mukrin. A koronaherceg 2015-ben tölti be a hetvenedik életévét, 
az alacsonyabb társadalmi státuszból származó anyja miatt ugyanakkor (komoly 
államigazgatási és vezetési tapasztalatai ellenére) viszonylag gyengének számít a 
szaúdi politikában. Ennek ellenére őt nevezték meg hivatalos utódként, hiszen más-őt nevezték meg hivatalos utódként, hiszen más- nevezték meg hivatalos utódként, hiszen más-
különben már a következő generációból kellett volna választani valakit – az pedig 
még több potenciális trónkövetelőt (és lehetséges konfliktust) jelentene.

Ebből kifolyólag az elemzők egyetértenek abban, hogy a következő évek dinami-
káját a dinasztia két fiatalabb tagja fogja meghatározni. A király utáni legjelentősebb 
szereplőnek talán az ötvenöt éves Mohamed bin Nájifot tekinthetjük, aki jelenleg 
a második koronahercegi és a belügyminiszteri tisztséget tölti be. Mohamed is a 
Szudairi klán tagja: apja a 2012-ben meghalt, de Abdullah király trónörökösének 
tekintett Nájif bin Abdul-Azíz Ál Szaúd volt. Nájif és fia az al-Káida elleni szaúdi fel-
lépés kapcsán vált híressé (Mohamed még egy ellene irányuló merényletet is túlélt), 
és mivel mindketten hosszú időt töltöttek el a politikai vezetésben, a család ezen 
ága számít az egyik legerősebbnek az országban. Mohamed bin Nájif a Muszlim 
Testvériséget is komoly veszélyforrásnak tartja, továbbá a hírek szerint ellenzi Szal-
mán megváltozott biztonságpolitikai prioritásait.

A királyi család és a szaúdi belpolitika másik fontos aktora a jelenlegi király fia, 
a királyi udvar vezetője, a mindössze harmincnégy éves védelmi miniszter, Moha-
med bin Szalmán. Az igen fiatalnak számító politikus kinevezése meglepetésnek 
tekinthető, hiszen eddig csupán korlátozott befolyással rendelkezett. Szalmán király 
valószínűsíthetően az ő pozícióit akarja erősíteni uralkodása során, elsősorban Mo-
hamed bin Nájiffal szemben.

A sikeresnek ígérkező jemeni beavatkozás megindítása is jó lehetőséget bizto-
sít a fiatal védelmi miniszter számára befolyásának és pozícióinak megerősítésére. 
A hírek szerint Mohamed bin Szalmán a koalíció szervezésében és az akció megin-
dításában is komoly szerepet játszott, ismertsége és népszerűsége pedig gyorsan 
megnőtt március folyamán. A király fiának politikai felépítése a közösségi médián 
is komoly eredményeket ért el: március végéig több mint háromezren használták a 
Twitteren azt a hashtaget, amely őt kiáltja ki az év emberének, a „síiták legyőzőjé-
nek”.

konklúzió

Összességében látható tehát, hogy a jemeni beavatkozás értelmezéséhez 
nem elég a hivatalos motivációk és célok ismerete. Irán nem rendelke-
zik akkora befolyással Jemenben, hogy a szaúdiak amiatt vállalkozzanak 

egy ilyen mértékű katonai akcióra, miközben Teherán nagyobb veszéllyel fenye-
get Irakban és Szíriában. A beavatkozás óta eltelt hetekben pedig a bombázások 
egyáltalán nem irányultak az al-Káida (vagy az Iszlám Állam) pozíciói ellen. Az is 
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E L E M Z É S E K

12 Szalai Máté

kijelenthető továbbá, hogy Szaúd-Arábia elsődleges érdeke a déli szomszédjával 
kapcsolatosan: annak stabilitása – az, hogy ki uralja az országot, másodlagos je- annak stabilitása – az, hogy ki uralja az országot, másodlagos je-
lentőségű, hiszen a Rijáddal gyakran ellenséges Ali Abdullah Száleh is évtizedekig 
hatalmon tudott maradni, komoly szaúdi beavatkozás nélkül. Mindebből kifolyólag 
a jemeni beavatkozás értelmezésekor fontosabbnak tartjuk az akció nem hivatalos 
szaúdi céljait: a szunnita világon belüli pozíciók megerősítését, valamint Szalmán 
király fiának a belpolitikai helyzetbe hozását. Mindkét cél eléréséhez kézenfekvő 
eszköznek tűnhetett nemcsak maga a beavatkozás, de az események hivatalos, 
szektariánus olvasata is, hiszen a szunnita–síita ellentét lebegtetésével a szunnita 
arab országok lakosságának a szimpátiáját és vezetőinek a támogatását is köny-
nyebb megszerezni.

E célokkal kapcsolatosan a szaúdi beavatkozás sikerességéről még korai be-
szélni, ám kijelenthető, hogy az akció komoly lépést jelent mind a szunnita világ 
vezetése, mind Mohamed bin Szalmán pozícióinak megerősítése irányába. Ugyan-
akkor sokan megkérdőjelezik a jemeni beavatkozás gyakorlati eredményességét: 
a húszik drasztikus visszaszorulása nem történt meg, a terrorista erők továbbra is 
erősnek számítanak, az ország összességében egyre távolabb kerül a stabilitás-
tól. Április 21-én Ahmed Aszíri tábornok bejelentette a „Döntő vihar” hadművelet 
(Operation Decisive Storm) befejezését, és a „Remény visszaállítása” hadművelet 
(Operation Restoring Hope) megkezdését, amelynek elsődleges célja a terrorizmus 
elleni küzdelem és az ország stabilizálása. A bejelentés ellenére a bombázások 
folytatódtak, így felvetődött annak a kérdése, hogy a Szaúd-Arábia vezette koalíció 
hogyan tud kilépni a konfliktusból a sikertelenség felvállalása nélkül.

Mindazonáltal a beavatkozás legfontosabb üzenete az, hogy Rijád részéről 
egyre aktívabb, az előző évekhez képest látványosabb és intenzívebb külpolitikára 
számíthatunk, amelynek elsődleges célja a szunnita Közel-Kelet feletti vezető po-
zíció visszaszerzése. Ezt az intenciót erősíti, hogy az „arab tavasz” utáni Egyiptom 
(a hagyományosan regionális nagyhatalmi ambíciókkal rendelkező, legnagyobb 
lélekszámú szunnita arab ország) gazdasága gyengélkedik és Szaúd-Arábia támo-ú szunnita arab ország) gazdasága gyengélkedik és Szaúd-Arábia támo- szunnita arab ország) gazdasága gyengélkedik és Szaúd-Arábia támo-
gatására szorul, a terrorizmus pedig az ország határain belül okoz fejfájást Kairó 
számára. Rijád fő biztonságpolitikai kihívásai tekintetében a Katar és Törökország 
által támogatott Muszlim Testvériség jelentősége (legalábbis rövid távon) csök-
ken, miközben az Irán és a radikális iszlamista hálózatok által jelentett fenyegetés 
érzékelt mértéke nőni fog. E kihívások elleni küzdelem érdekében Szaúd-Arábia 
igyekezni fog a szunnita világon belüli nézeteltérések feloldására.
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