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2015. március 25-én egy Szaúd-Arábia vezette nemzetközi koalíció légitámadást 
indított a jemeni húszi lázadók ellen. Az állítólag Irán támogatását élvező, Anszár 
Allah (Isten Támogatói) néven is ismert síita csoport 2014 szeptemberében vette át 
az irányítást a jemeni főváros, Szaná felett, menekülésre késztetve a nemzetközileg 
elismert Abd-Rabbuh Manszúr Hádi elnököt. Az államfő Áden városában rendez-
kedett be, ám a húszik március közepén hadjáratot indítottak a dél-jemeni város 
ellen, amelyre válaszul indult meg a szaúdi vezetésű bombázás. Az így kialakult 
jemeni válságot leginkább egy kétszintű, vallási köntösbe bújtatott hatalmi harcként 
értelmezhetjük, amelynek belpolitikai és nemzetközi dimenziójával két külön cikk-
ben foglalkozunk.

ElőzményEk

Az 1990-ben létrejött Jemeni Köztársaság több szempontból is különleges 
szerepet tölt be az Arab-félszigeten. A régió egyetlen republikánus berendez-
kedésű országa; a Kelet-Afrikát és Arábiát összekötő stratégiai elhelyezkedése, 

a szomszédjaitól eltérő politikai fejlődése, valamint belső instabilitása miatt alapve-
tően különbözik a Perzsa-öböl országaitól. Szaná – többek között a 2004 óta tartó 
síita húszi lázadás, valamint az al-Káida hálózatának térnyerése miatt – már az 
„arab tavasz” előtt is a nemzetközi közvélemény reflektorfényében találhatta magát, 
ám az országot annak megalakulása óta irányító Ali Abdulláh Száleh elnök 2011-es 
bukása és az azt követő folyamatos belpolitikai nyugtalanság következtében egyre 
fontosabbá vált a régióban. A válság 2014-ben súlyosbodott, amikor is a húszik – a 
nemzetközi közvélemény számára meglepetésszerűen – elfoglalták a fővárost, a 
2012-ben hatalomra jutott Abd-Rabbuh Manszúr Hádi elnök pedig először lemon-
dani, majd 2015-ben menekülni kényszerült. Ezzel párhuzamosan pedig a bukott 
állammá váló Jemenben az Iszlám Állam is megjelent az országban, amiből ki-
folyólag az iraki-szíriai központú hálózat az al-Káida mellett az események egyik 
legfőbb nyertesének tekinthető.

Fő hipotézisünk szerint a jemeni válság egy belpolitikai és nemzetközi síkon is 
értelmezhető, szektariánus-vallási köntösbe bújtatott hatalmi harcként írható le. 
Jelen írásban először az események lokális szintű elemzésével foglalkozunk, míg a 
második cikkben a regionális dimenziót vesszük górcső alá.

Belpolitikai síkon a 2014/15-ös jemeni válság két, egymással összefüggő, 
de alapvetően különálló eseménysorozat eredményeként jött létre. Az első fo-
lyamat az országot 2011-ig irányító, az „arab tavasz” tüntetései után lemondani 
kényszerült Abdulláh Száleh hatalomba való visszatérési kísérlete, és azzal párhu-
zamosan a jelenlegi kormány megbuktatásának a szándéka. Ahogy látni fogjuk, 
e dinamika alapját az ország északi és déli része közötti törésvonal, a társadal-
mat meghatározó törzsi vetélkedés, valamint az egymással ellentétes személyi 
ambíciók jelentik. A válsághoz vezető második folyamat a 2004-ben indult húszi 
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lázadás eseménytörténete, amely ugyanúgy fenyegetést jelentett Száleh, mint Hádi 
kormánya számára, ám az előbbi (a kényszerű lemondása után) 2014 folyamán 
össze tudott fogni a lázadókkal. A rebellió a kormányellenes mozgalom síita jellege 
miatt első ránézésre szektariánus konfliktusként is értelmezhető, ám – amint az 
az elemzésből kiderül –, a társadalmi-szociális és törzsi jellege ugyanúgy (ha nem 
markánsabban) meghatározó. A továbbiakban ezt a két eseménysort fogjuk bemu-
tatni.

1. ábra
Észak- és Dél-Jemen

JEmEn az „arab tavasz” Előtt és után –
ali abdulláh szálEh visszatérési kísérlEtE

A Közel-Kelet egyik legszegényebb államának számító Jemenben az „arab 
tavasz” kitörése előtt is egy instabil, számos törésvonal által polarizált társa-
dalommal találkozhattunk. (Az ország belpolitikájáról és történelméről Robert 

D. Burrowes írt a részletekbe menően a „Republic of Yemen” című tanulmányában, 
amely a Mark Gasiorowski által szerkesztett, The Government and Politics of the 
Middle East and North Africa című kötetben jelent meg 2014-ben.) Az északi Je-
meni Arab Köztársaság és a déli, szovjet támogatású Jemeni Népi Demokratikus 

http://althistory.wikia.com/wiki/South_Yemen_(New_Union)
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Köztársaság egyesülésével 1990-ben megalakult állam internalizálta a két ország-
rész közötti feszültségeket, amelyek egyszerre értelmezhetőek törzsi, politikai és 
gazdasági vonatkozásban is. A Szovjetunió összeomlása után a szocialista be-
rendezkedésű, ádeni központú államalakulat meggyengült, így az egyesülés során 
az északiak dominanciája érvényesült, ami táptalajául szolgál(t) a máig erős déli 
szeparatizmusnak. A konfliktusos helyzet oldása érdekében az északi Ali Abdulláh 
Száleh elnök helyettese a déli származású Abd-Rabbuh Manszúr Hádi lett.

További belső törésvonalat jelent a többségi szunniták és a kb. 24 milliós lakos-
ság harmadát-negyedét kitevő, az ország északi részén élő záidita síita közösség 
közötti vallási feszültségek. Ezen túl a jemeni belpolitika hagyományos résztvevői 
még a mérsékelt és a radikálisabb iszlamistákat is tömörítő, a kormányzattal fele-
más viszonyban lévő al-Iszláh reformmozgalom, a különböző szocialista-marxista 
formációk, a már említett déli szeparatisták, valamint a szalafista és a szaúdi támo-
gatású vahhábita erők is. Emellett nem szabad elfelejteni, hogy a jemeni társadalom 
a mai napig erősen törzsi jellegű, ami folyamatosan alapot szolgáltat a kisebb cso-
portok közötti konfliktusoknak.

Egy ennyire széttagolt társadalomban a jemeni kormánynak nem is sikerült biz-
tosítania a kizárólagos szuverenitást és az erőszak-monopóliumot az országban, 
ami ideális környezetet teremtett a terrorista szervezetek terjeszkedéséhez. A már 
korábban létrehozott, de 2009-ben Jemenben újjászervezett, az ország déli-délke-
leti részén berendezkedett Al-Káida az Arab-félszigeten (Al-Qaeda in the Arabian 
Peninsula, AQAP) sok szempontból az AK-hálózat legerősebb tagja.

A kaotikus belpolitikai viszonyok mellett a társadalmi egyenlőtlenségek és egyéb 
szociális problémák is komoly feszültségeket okoztak Jemenben. Egy 2006-os je-
lentés szerint: annak ellenére, hogy számos fejlesztés ment végbe az országban az 
1990-es és a 2000-es években, a társadalmi kohéziót továbbra is veszélyeztették 
a jövedelmi különbségek és a nagymértékű depriváció. A jelentésben felhasznált 
utolsó (1998-as) hivatalos adatokból kiderül, hogy a lakosság 40 százaléka (!) élt 
napi egy dollárnál kevesebb bevételből, az alultáplált gyerekek aránya pedig 2003-
ra elérte az 53 százalékos szintet. A társadalom alsó jövedelmi decilisébe tartozó 
háztartások az aggregált fogyasztás 3 százalékát, míg a felsőbe tartozók a 26 szá-
zalékát termelték meg. Az ENSZ 2010 szeptemberében kiadott Nemzeti milleniumi 
fejlesztési jelentése szerint a magas munkanélküliség mellett a biztonságos ivóvíz-
hez való biztonságos hozzáférés (36%) és a nagyarányú népességnövekedés (éves 
szinten 3%) jelenti a legnagyobb problémát. Sokatmondó, hogy az ENSZ-jelentés 
szerint az „arab tavasz” előestéjén a humán fejlettségi index (human development 
index, HDI) tekintetében a 177 vizsgált ország közül Jemen mindössze a 151. helyen 
állt.

A szociális problémák között fontos megemlítenünk a nők és a férfiak radikálisan 
eltérő helyzetét is. A nemi egyenlőtlenségeket mindeddig egyetlen jemeni kormány 
sem kívánta kezelni, ennek következtében drasztikus különbségek alakultak ki a két 
nem tagjai előtt álló lehetőségek között. Ennek szemléletes bizonyítéka a 37 száza-
lékpontos eltérés a férfiak és a nők írástudatlansága között (30, illetve 67 százalék). 

http://english.dohainstitute.org/release/6afbe8b3-f49e-4684-9e3d-97d0aba3e9c0
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25434060
http://www.islamopediaonline.org/country-profile/yemen/political-landscape/islah-party
http://foreignpolicy.com/2014/03/17/al-qaeda-core-a-short-history/
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEV/Resources/3177394-1168615404141/YemenCountrySocialAnalysis.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEV/Resources/3177394-1168615404141/YemenCountrySocialAnalysis.pdf
http://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/library/mdg/yemen---national-millennium-development-goals-report-1/
http://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/library/mdg/yemen---national-millennium-development-goals-report-1/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/03/yemen-women-activists-revolution-houthis-saleh.html
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Az OECD jelentése szerint a következő szokások okozzák a legnagyobb problémát: a 
diszkriminatív családjog, a korai házasság tiltásának hiánya (ami miatt a 18 év alatti 
nőknek már kb. a harmada férjhez megy), a túlzott  szülői irányítás, az egyenlőtlen 
öröklési szabályok, a poligámia intézménye, a válás lehetőségének korlátozottsága, 
a házastársi erőszak elleni törvénykezés teljes hiánya, a női körülmetélés legalitása, 
valamint egyéb (pl. a szabad mozgást korlátozó) jogmegvonások. Ráadásul a nők 
politikai reprezentációja is minimális (vagy inkább nem létező): az OECD szerint a 
legutolsó, 2003-ban megválasztott képviselőház 301 tagja közül mindössze egy 
tartozott a gyengébb nemhez.

Mindez a társadalmi feszültség került felszínre 2011-ben, az arab tavasznak ne-
vezett eseménysorozat kirobbanásakor. Január 27-én, a tunéziai és az egyiptomi 
demonstrációkkal párhuzamosan kezdődtek a tüntetések a fővárosi megmoz-
dulásokban nagyjából tízezren, vidéken pedig összesen hatezren vettek 
részt. A társadalom polarizáltsága megmutatkozott a tüntetők követeléseinek a 
sokféleségén. A New York Times beszámolója szerint voltak, akik észak és dél kü-
lönválása mellett tüntettek, míg mások egyszerűen csak reformokat vagy Száleh 
elnök lemondását szerették volna látni. A kormányzat erőszakos – mintegy kétszáz 
és kétezer fő közötti halálos áldozatot követelő – reagálása után a központi állam-
hatalmat irányító Általános Népi Kongresszus (General People’s Congress, GPC) 
nevű párt áprilisban elfogadott egy, az Öböl Menti Együttműködési Tanács (Gulf 
Cooperation Council, GCC) által kidolgozott tervet, amelynek sarokpontja az elnök 
lemondása volt. Száleh ugyanakkor ezt nem volt hajlandó elfogadni, ám miután 
(többek között) a hadsereg támogatását is elveszítette, 2011 szeptemberében kény-
telen volt átadni a hatalmat helyettesének, a Dél-Jemenből származó Abd Rabbuh 
Manszúr Hádinak.

A hadsereg és a Száleh-rezsim közötti kapcsolatok alapja a törzsi együttmű-
ködés volt. Abdulláh Száleh a szanhán törzs tagjaként az ország egyik legerősebb 
törzsszövetségéhez, a Hásidhoz tartozott, amelyet az Ahmar család vezetett. A kor-
mányzat velük ápolt szoros barátságot, s e bizalmas viszonynak köszönhetően a 
hadsereg kulcspozícióiba az Ahmar família tagjai kerültek. Így lett a biztonsági szer-
vek irányítója Száleh távoli unokatestvére, Ali Mohszen al-Ahmar tábornok is, akivel 
egyetértésben vezette az országot az államfő két évtizeden keresztül. Az 1945-ben 
született katonai vezető az Iszláh (Reform) párt megszervezésében és működte-
tésében is komoly szerepet vállalt, és (Hádi mellett) a szaúdiak egyik legfontosabb 
jemeni szövetségesének tekinthető. 2011-ben azonban maga Mohszen állt át a tün-
tetők oldalára, aminek következtében a Szálehhez lojális körök és az Ahmar család 
között drasztikusan megromlott a viszony. „Amíg én élek, Ali Abdulláh Száleh nem 
kerül a hatalom közelébe” – jelentette ki Szádik al-Ahmar, a család egyik vezetője, 
aki „Jemeni Törzsek Szövetsége” néven széles körű koalíciót is szervezett az elnök 
ellen. Száleh tehát többek között a hadsereg és az Ahmar család átállása miatt volt 
kénytelen lemondani, amit, mint látni fogjuk, nem tudott megbocsátani Sokan a je-
lenlegi eseményeket is Szálehnak az Ali Mohszen és a hozzá hű családtagok elleni 
személyes bosszújaként értelmezik.

http://genderindex.org/sites/default/files/datasheets/YE.pdf
http://www.nytimes.com/2011/01/28/world/middleeast/28yemen.html
http://www.nytimes.com/2011/01/28/world/middleeast/28yemen.html
http://www.nytimes.com/2011/01/28/world/middleeast/28yemen.html
http://www.nytimes.com/2011/01/28/world/middleeast/28yemen.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2011/01/28/world/middleeast/28yemen.html?_r=1
http://foreignpolicy.com/2014/10/10/from-outcasts-to-kingmakers/
http://www.mintpressnews.com/saudi-influence-diminished-yemen-houthis-gain-power/196953/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/yemen/11355168/Yemen-crisis-Who-are-the-Houthi-rebels.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/04/yemen-ahmar-tribe-houthis.html
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/17771/World/Region/Yemeni-tribes-form-coalition-against-Saleh.aspx
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Száleh lemondása után, 2012 februárjában rendezték a második elnökválasztást 
Jemenben. A 66 százalékos részvétellel lezajlott eseményen – 17 évnyi alelnökség 
után – Manszúr Hádit ellenjelölt nélkül, 99,8 százalékos szavazataránnyal vá-
lasztották elnökké. Az új államfőnek számos kihívással kellett szembenéznie: az 
általános gazdasági és szociális válság mellett az al-Káida terjedésére és az Iszlám 
Állam 2014-es megjelenésére, a déli szeparatizmus erősödésére, valamint az or-
szág északi részén berendezkedett síita húszi mozgalomnak a mostani válságot 
okozó sikereire is megoldást kellett találnia.

Egy újabb gondot okozott a volt elnök befolyásának a továbbélése az állam-
apparátuson belül. 2012 decemberében Manszúr Hádi eltávolította a hadsereg 
Szálehhez lojális tagjainak egy részét, majd 2013 áprilisában egy újabb hasonló 
csoportot. Ebben az időszakban kezdődhetett meg a közeledés Száleh és a húszi 
mozgalom között, aminek az első kézzelfogható bizonyítéka a 2014. júliusi amráni 
csata volt.

Amrán az Ahmar család és a Hásid törzsszövetség vezetőinek a lakhelyeként 
a família központjának számított. A Szánától északra található, stratégiai fekvésű 
települést háromnapos csata után foglalták el a húszi lázadók, legyőzve az Ahmar 
családhoz hű milíciákat, valamint az Iszláh pártot támogató Bani al-Hamar törzset. 
A döntő fordulatot az jelentette, hogy a Száleh családhoz lojális Hásid-tagok átáll-
tak a húszik oldalára, ami megteremtette a szükséges túlerőt. A győzelem után a 
lázadók lerombolták az Ahmar család vezetőinek házait. Ez a tett a száműzetés 
évezredes szimbóluma. Az ország egyik legbefolyásosabb családjának megszé-
gyenítése komoly lélektani hatást váltott ki az egész országban.

Újságírói hírek szerint a Száleh és a húszik közötti szövetség – amelynek alapját 
gyakorlatilag a közös ellenségkép és a bosszú jelentette – a későbbiekben állan-
dósult. A volt elnök segítségével a lázadóknak szeptemberben sikerült elfoglalniuk 
magát a fővárost is, Hádi elnököt pedig házi őrizet alá helyezték. Az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa számára készített jelentés szerint a Száleh rokonai által irányított Köztár-
sasági Brigádok közvetlen segítséget nyújtottak a húsziknak, akik így könnyedén el 
tudták foglalni a legfontosabb közintézményeket.

A Jement 2011-ig irányító Ali Abdulláh Száleh az őt „eláruló” Ahmar család elleni 
bosszú érdekében és személyes hatalmi ambíciói miatt tehát minden valószínűség 
szerint szövetkezett a húszi mozgalommal. Ezt a narratívát támasztja alá a szaúdi 
Al Arabiya hírportál értesülése, mely szerint a szaúdi beavatkozás előtt két nappal 
a volt elnök fia, Ahmad felkereste a rijádi vezetést, hogy felajánlja a Szálehhoz hű, 
kb. százezer fős hadsereg és az ötezer fős különleges egység fellépését a húszik 
ellen. Cserébe büntetlenséget kért a család tagjai számára. Száleh minden bizony-
nyal a saját kompetenciáját igyekezett bizonyítani – rájátszva a szaúdi vezetésnek 
a síitákkal kapcsolatos félelmeire –, magát Jemen egyetlen rátermett vezetőjeként 
pozícionálva. Szalmán király azonban elutasította az ajánlatot: kijelentette, hogy az 
Ádenben székelő Hádi elnök elleni újabb hadjárat vörös vonalat jelent Rijád számára.

Ilyen értelmezési keretben tehát a 2014/15-ös jemeni válság tulajdonképpen 
Száleh elnöknek a hatalomba való visszatérésre tett kísérlete, a húszi mozgalom 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/02/24/97001-20120224FILWWW00604-yemen-hadi-president-elu-a-998-des-voix.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/02/24/97001-20120224FILWWW00604-yemen-hadi-president-elu-a-998-des-voix.php
http://edition.cnn.com/2015/01/21/politics/isis-gaining-ground-in-yemen/
http://edition.cnn.com/2015/01/21/politics/isis-gaining-ground-in-yemen/
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/12/2012122053621353659.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/04/201341165420588501.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/04/201341165420588501.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/rebels-say-ready-evacuate-key-yemen-city-2014712141837148934.html
http://www.criticalthreats.org/yemen/knutsen-al-houthi-victory-amran-july-09-2014#_edn1
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/07/fall-of-amran-yemen-and-the-repercussions.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/07/fall-of-amran-yemen-and-the-repercussions.html
http://english.alarabiya.net/en/perspective/analysis/2014/10/23/Eyeing-return-Yemen-s-ousted-Saleh-helps-Houthis-.html
http://www.middleeasteye.net/news/21-killed-yemen-tribes-fight-houthi-militia-lahj-292416964
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/09/yemen-coup-agreement-political-shift-houthi-saleh-end-wars.html
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_125.pdf
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/03/28/Saleh-offered-Saudi-Arabia-anti-Houthi-coup-for-immunity.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/03/28/Saleh-offered-Saudi-Arabia-anti-Houthi-coup-for-immunity.html
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felhasználásával. A síita lázadók azonban önmagukban is a válság egyik önálló 
aktorát jelentik, így motivációik és céljaik ismerete nélkül nem érthetjük meg a je-
lenlegi eseményeket.

a húszi lázadás és a 2014/15-ös válság

A jelenlegi húszi hódítások közvetlen előzményei egészen 2004-ig, tehát az 
„arab tavasz” kirobbanása előtti időkre nyúlnak vissza, amikor is a jemeni biz-
tonsági szervek megölték a központi kormányzat ellen szervezkedő zaidita 

síita vallási vezetőt, Huszein Badreddín al-Húszit. A meggyilkolt imám családnevét 
átvevő csoportosulás egy évtizeden keresztül gyakorlatilag folyamatosan háború-
zott a központi kormányzattal, mígnem 2014-ben elfoglalták az ország fővárosát.

A húszi mozgalom az észak-jemeni zaidita közösségben eredeztethető, amely 
a 9. század óta jelen van a térségben. A zaidizmus a síita iszlám egyik leágazása: a 
negyedik síita imám, a Zajn al-Ábidín („a hívők éke”) néven ismertté vált Ali ibn Hu-
szein halála után vált ki a közösségből. A 713-ban meghalt vezetőnek ugyanis két 
fia volt: a többség által támogatott hivatalos örökös, Mohamed al-Bákir, valamint 
a fiatalabbik testvér, Zaid, akinek a hívei végül őt ismerték el az ötödik imámnak 
(ezért nevezik őket ötös síitáknak). A zaiditák történelmi központjává a mai Jemen 
északi része vált, ahol a 9. század óta szinte folyamatosan rendelkeztek bizonyos 
államisággal – utoljára 1918 és 1962 között, az Észak-Jemen elődjeként ismert 
Mutavakkilita Királyság formájában. Ebből következően az önállóság igénye folya-
matosan jelen volt a zaidita közösségben.

Fontos megemlíteni, hogy a síitizmus e szektája ideológiájában és hitelveiben is 
különbözik az Iránban jellemző „tizenkettes” síita iszlámtól. Az alapvetően szunnita 
közegben élő ötösök számos tekintetben hasonultak a többségi iszlám irányzathoz, 
és így doktrinális szinten eltávolodtak Ali követőitől, ezért sokan a „szunniták síitái-
nak” vagy a „síiták szunnitáinak” nevezik őket.

Jemenben az 1980-as évekig viszonylag zökkenőmentes volt a többségi szun-
niták és a lakosság majdnem 40 százalékát kitevő zaiditák viszonya. Akkor azonban 
elindult egy „reformista” áramlat, amely gyakorlatilag a síita közösség elleni intéz-
kedések meghozatalát célozta. A fenyegetésre válaszul a következő két évtizedben 
több kezdeményezés is szárnyat bontott, többek között a Mohamed Szálem al-
Azan és a Huszein Badreddín al-Húszi nevével fémjelzett Hívő Fiatalok (Al-Sabáb 
al-Mu’min) csoport, amelynek kezdeti célja hagyományőrző programok szervezése 
volt, a zaidita fiatalok számára. Azonban ahogy al-Húszi fokozatosan átvette a kö-
zösség szervezését, a mozgalom egyre inkább kormányellenessé vált.

A Szada központú, jellegében egyre inkább Nyugat- és Izrael-ellenessé váló 
szerveződés és a kormány konfliktusa 2004 folyamán élesedett ki. A jemeni rend-
védelmi szervek először 2004. június 20-án csaptak le, szeparatizmussal és egy 
államellenes milícia szervezésével vádolva a vezetőket. A mozgalom, al-Húszival az 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3643600.stm
http://www.angelfire.com/az/rescon/mgczaydi.html
http://www.almanachdegotha.org/id300.html
http://www.yementimes.com/en/1759/opinion/3540/Yemen-is-more-nuanced-than-%E2%80%98Sunni%E2%80%99-amp;%C2%A0%E2%80%98Shia%E2%80%99.htm
http://www.minorityrights.org/4730/yemen/zaydi-shias.html
http://islamopediaonline.org/websites-institutions/al-shabab-al-mumin
http://www.jepeterson.net/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/APBN-006_Yemen_al-Huthi_Conflict.pdf
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élén, visszatámadt, s gyakorlatilag felkelést robbantott ki Jemen északi részén. 
A hadsereg végül szeptember elején elfogta és megölte Huszein al-Húszit, és a kor-
mányzat kijelentette, hogy ezzel a lázadás véget ért.

Az imám halála azonban nem vetett véget a harcoknak, épp ellenkezőleg: Hu-
szein halála szimbólummá vált, testvérei – Abdul-Malik, Jahija és Abdul-Karím 
Badreddinal-Húszi – pedig újraszervezték a befolyásos család nevét átvevő moz-
galmat, amely Abdul-Malik vezetése alatt, a különböző kormányzati hadjáratok 
ellenére, folyamatosan erősödött. 2007. június 16-án sikerült tűzszüneti egyezményt 
kötniük a feleknek, ám az 2008 áprilisában összeomlott. 2009 augusztusában a 
központi kormány a „felperzselt föld” hadművelet keretei között újabb nagyszabású 
kampányt indított a Szada központú lázadók ellen. Ezzel párhuzamosan, 2009 
novemberében a húszik behatoltak Szaúd-Arábiába is, ami maga után vonta a 
húszik elleni első, jemeni területen folyó szaúdi beavatkozást, amelynek során Rijád 
tizennyolc légitámadást hajtott végre.

Látható tehát, hogy a húszikra nemcsak a jelenlegi Hádi-kormány tekintett el-
lenségként, de az előző elnök, a 2014-ben a lázadókkal szövetséget kötő Száleh is.

A húszi mozgalom kezdeti motivációiról és a lázadás jellegéről nincs egyetértés 
a szereplők között, így az eseményeknek legalább három különböző olvasatát tud-
juk megkülönböztetni.

Egyrészről a (Száleh, illetve Hádi által vezetett) kormányzat elsősorban vallási 
szemszögből értékeli az eseményeket: azzal vádolja az Anszár Allah néven is ismert 
szervezetet, hogy az – Irán támogatásával – a történelmi folytonosság jegyében 
egy síita imamátus felállítására törekszik. Ugyanígy tekintenek a lázadókra Szaúd-
Arábia és szövetségesei is. Ezt a narratívát némiképp gyengíti, hogy Ali Abdulláh 
Száleh, aki a húszi lázadás idején egészen 2011-ig folyamatosan betöltötte az elnö-
ki pozíciót, maga is zaidita, ami azonban nem állította meg abban, hogy erélyesen 
lépjen föl a mozgalom ellen.

Másrészt a lázadók tagadják mind az események szektariánus olvasatát, mind 
pedig Irán támogatását, és azt állítják, hogy pusztán a diszkrimináció ellen és sa-
ját közösségük védelmében léptek föl a kormányzati támadássorozat hatására. 
„Összességében – olvasható a Newsweek 2015-ös cikkében – a húszik ugyanazt 
akarják, amire minden jemeni vágyik: elszámoltatható kormányt, a korrupcióval való 
leszámolást, rendszeres közüzemi szolgáltatásokat, igazságos üzemanyagárakat, 
munkalehetőséget minden átlagos jemeni számára, valamint a nyugati befolyás 
megszüntetését.”

Az események egy harmadik olvasata egy törzsi jellegű konfliktust vázol fel. 
Jemen északi részén ugyanis lokális szinten az ország két legerősebb törzsszö-
vetsége, a már említett Hásid és a (Szada központú) Bakíl rendelkezik hatalommal. 
A két csoport régóta rivalizál egymással, és miközben a Bakíl vagyonosabb, és a 
tagjai létszámát tekintve nagyobb, addig a központi kormányzat a fent ismertetett 
okokból látványosan az előbbit támogatta. A rivális törzsszövetség és a központi 
kormányzat együttműködése sarkallta a Bakílt arra, hogy a húszik támogatásával 
fellépjen saját hatalmának kiterjesztéséért.

http://www.historyguy.com/yemen_saada_war.htm
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2009/10/2009102103834822778.html
http://www.historyguy.com/Saudi_Yemen_Border_Conflict_2009.htm
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/03/28/Saleh-offered-Saudi-Arabia-anti-Houthi-coup-for-immunity.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/03/28/Saleh-offered-Saudi-Arabia-anti-Houthi-coup-for-immunity.html
http://mg.co.za/article/2009-09-29-yemeni-rebel-leader-denies-seeking-shiite-state
http://www.trackingterrorism.org/group/houthi-movement-ansarallah
http://www.newsweek.com/photo-essay-rise-houthis-305511
http://www.irinnews.org/report/79410/yemen-the-conflict-in-saada-governorate-analysis
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/04/yemen-ahmar-tribe-houthis.html
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Látható tehát, hogy a húszi lázadás egyszerre értelmezhető szektariánus konflik-
tusként, egy, a közügyek igazságosabb intézéséért folyó társadalmi mozgalomként, 
valamint a különböző törzsek közötti hatalmi harcként.

A 2011-ben elkezdődött „arab tavasz” eseményeiben a húszi mozgalom csak 
korlátozottan vett részt, hiszen a tüntetők, ahogy azt korábban említésre került, a 
társadalom sokkal szélesebb csoportjaiból kerültek ki, akik különböző okokból és 
eltérő célokért tüntettek. Ugyanakkor a Száleh-ellenes tüntetéseket támogatták, 
ezért az Al-Jazeera szerint az elnököt cserbenhagyó hadsereg gyakorlatilag áten-
gedte az északi területek irányítását a húsziknak.

2011-et követően a mozgalom konszolidálta és kibővítette a befolyását. Májustól 
a húszi vezetők is részt vettek a kormányzat által meghirdetett „nemzeti párbeszéd” 
folyamatában, ugyanakkor egyre határozottabban léptek fel a zaiditákkal ellensé-
ges szalafista erőket is magában foglaló és a Hádi elnököt támogató Iszláh párt 
ellen: kiverték őket Szadából, s ezzel megszilárdították a hatalmukat Jemen egyik 
legnagyobb városában. 2013 decemberére a mozgalom olyan erős lett, hogy már a 
fővárosban rendeztek felvonulást, amelyen több beleszólást követeltek a közügyek 
alakításába. Mindennek következtében 2014 második felére a mozgalom már nem-
csak katonailag, de politikailag is kellően megerősödött a főváros bevételéhez.

2. ábra
A húszi mozgalom (világos- és sötétpiros)

és az AQAP (zöld) tevékenysége Jemenben

http://www.aljazeera.com/blogs/middleeast/2014/02/98466.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/03/20133177443663835.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/12/yemen-hidden-wars-threaten-peace-process-2013123898288137.html
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2015/03/yemen-hadi-aden-saleh-islah-gcc.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/06/201361201350612621.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32098607
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32098607
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Szaná elfoglalása után, 2015 januárjában Manszúr Hádi elnök lemondott, majd 
februárban a húszik a parlamentet is feloszlatták. Ugyanakkor a mozgalom veze-
tői egy új nemzetgyűlés összehívását is bejelentették, amelynek feladatául többek 
között egy, az államügyek átmeneti irányítását végző öttagú elnöki tanács meg-
választását tűzték ki. A hónap végén a házi fogságban lévő Hádi elnök Ádenbe 
menekült, a korábbi lemondását semmisnek, a húszik uralmát pedig alkotmány-
ellenesnek nevezte. A zaidita mozgalom katonái ezután elindultak a fővárostól déli 
irányba, Áden felé. Március 23-án Száleh segítségével könnyedén elfoglalták Táizt, 
az ország harmadik legnagyobb városát. Ez gyakorlatilag utat nyitott a húszi had-
sereg számára az ország déli része felé. A stratégiailag fontos település eleste után 
két nappal indult meg a szaúdi vezetésű beavatkozás.

kövEtkEztEtésEk

Összességében tehát elmondható, hogy a 2014/15-ös jemeni válság két 
legfontosabb belpolitikai komponense Ali Abdulláh Száleh hatalomba való 
visszatérési kísérlete, illetve a síita húszi mozgalomnak a központi kormány-

zattal szembeni hadjárata. Bár az események szektariánus értelmezése kézenfekvő, 
a különböző folyamatok leírása után látható, hogy mindkét eseménysorban fontos 
mozgatórugót jelentettek a törzsi ellentétek is.

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az jelenthető ki, hogy a válság 
belpolitikai dinamikáját inkább Száleh elnök tevékenysége, mint a húszi mozgalom 
határozza meg, több okból kifolyólag is. Egyrészről egyértelmű, hogy a mozgalom-
nak az elmúlt évekbeli sikerei csak a volt államfő segítségével válhattak elérhetővé. 
Másrészt pedig Száleh nélkül a zaidita csoport képtelen lenne a szunnita többségű 
országot hosszú távon irányítani, mivel nem bírja sem a törzsek jelentős részé-
nek, sem a déli lakosságnak a támogatását. Ráadásul nem lehet látni, hogy milyen 
megoldást tudnának találni az „arab tavasz” eseményeihez vezető szociális prob-
lémákra. A nemi egyenlőtlenségeket (amelyik a tüntetések egyik hajtóerejének 
számított) például a húszi mozgalom sem kívánja megszüntetni, sőt: az általa el-
foglalt Amran városában komoly szegregációs és restriktív intézkedéseket léptettek 
életbe a női lakossággal szemben.

A szaúdi vezetésű beavatkozás ugyanakkor mindkét folyamat keretei között 
értelmezhető. Egyrészt Rijád nem kívánta Száleh visszatérését, akivel az egymást 
követő szaúdi királyoknak meglehetősen viharos volt a viszonyuk. A volt jeme-
ni elnök ugyanis kiváló kapcsolatot ápolt a Kuvaitot 1990-ben lerohanó Szaddám 
Huszeinnal, aminek következményeként Szaúd-Arábia az öbölválságot követően 
nagyjából egymillió jemeni vendégmunkást toloncolt ki, komoly gazdasági és társa-
dalmi problémát okozva ezzel déli szomszédjának. Rijád egyes kérdésekben közös 
nevezőn állt ugyan Száleh elnökkel (például a 2004 és 2011 közötti, húszik elleni 
kemény fellépés ügyében), ám többször aktívan fellépett a jemeni vezető bukása 

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/01/22/Yemen-government-offers-resignation.html
http://www.reuters.com/article/2015/02/06/us-yemen-crisis-idUSKBN0LA1NT20150206
http://www.aljazeera.com/news/2015/02/yemen-leader-hadi-leaves-sanaa-weeks-house-arrest-150221090018174.html
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2Fdbbc1ddc-d3c2-11e4-99bd-00144feab7de.html&ei=T4cYVdzYOMTbPOi4gKAG&usg=AFQjCNHBLuFp7C4SqWKDEUnmzl3bk0Ukaw&sig2=eLj0m2FrsHR6ENyjfFV0tw&bvm=bv.89381419,d.ZWU
http://www.ibtimes.co.uk/yemen-houthi-rebels-capture-strategic-city-taiz-un-warns-civil-war-1493073
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/03/yemen-women-activists-revolution-houthis-saleh.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/03/yemen-saudi-saleh-airstrikes.html
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érdekében – 1994-ben például pénzzel és fegyverrel támogatta a déli, marxista 
lázadókat. E felemás, de inkább ellenséges viszony vezetett ahhoz, hogy 2011-ben 
Szaúd-Arábia kompromisszumos megoldásként egyértelműen kiállt Száleh elnök 
távozása mellett, annak jogi immunitása fejében.

Rijád beavatkozását ugyanakkor minden bizonnyal motiválta a zaidita húszik 
hatalomszerzésétől való félelem is. A saját, 15–25 százalékos lakosságarányú sí-
ita kisebbséggel rendelkező Szaúd-Arábia tart minden olyan politikai folyamattól, 
amely síita közösségek megerősödéséhez vezet a térségben – elsősorban Irakban, 
Libanonban és Bahreinben. Különösen igaz ez azokban az esetekben, amikor Irán 
valamilyen szintű támogatása és befolyásszerzési ambíciója gyanítható. Ez azon-
ban a válságnak csak az egyik, nem kizárólagos és nem is domináns dimenziója.

Mindazonáltal a jelenleg is zajló jemeni válság egyetlen valódi győztesének a 
szunnita szélsőséges csoportokat, elsősorban az Iszlám Államot (Islamic State, 
IS) tekinthetjük. Bár e hálózat már 2014-ben megvetette a lábát az országban, de 
2015. március 20-án követte el az első, nemzetközi visszhangot is kiváltó terror-
merényletét két síita mecset ellen. A bukott államiság jegyeit egyre inkább magán 
viselő Jemen minden szélsőséges csoportnak (így az egymással rivalizáló AQAP 
és IS számára is) kedvező lehetőségeket biztosít, ám a vallási diskurzus megerő-
södése kifejezetten a szíriai–iraki központú hálózatnak kedvez, annak radikális 
síitaellenessége miatt. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az IS térhódítása nem 
jelenti feltétlenül újabb dzsihádista csoportok létrejöttét, valószínűleg sokkal inkább 
a korábban az AQAP-hoz hű brigádok névváltoztatásáról van szó. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy a két szervezet nullaösszegű játékot játszik egymás ellen, hiszen 
(ahogy azt más esetekben láthattuk) a hálózatok egymással átfedésben állhatnak, 
és egyes külső tényezők – mint az ország destabilizálódása – mindkét szervezetre 
pozitív hatást tudnak gyakorolni. Félő tehát, hogy a középtávon feloldhatatlannak 
tűnő konfliktus legfontosabb kézzelfogható következménye a két dzsihádista háló-
zat megerősödése lesz.

http://rt.com/news/242545-yemen-mosques-suicide-attack/
http://rt.com/news/242545-yemen-mosques-suicide-attack/

