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A Közel-Kelet katonai sajátosságai
Kis-Benedek József

A Közel-Keleten történt változások és azok nagy valószínűséggel több évig tartó 
következményei a haderőket sem hagyták érintetlenül. Vannak országok, ahol 
a változásokban a hadsereg meghatározó szerepet játszott, néhány helyen esz-

közként használták fel, és olyannal is találkozhatunk, ahol feloszlatták és új fegyveres 
erők kiépítését kezdték el. Tanulmányomban a NATO és az EU gyakorlatát követve a 
MENA térség katonai összefüggéseit elemzem.

Az államok vezetése a haderő fejlesztési követelményeit többnyire a fenyegetettség 
és a stratégiai célok alapján határozza meg. Nincs ez másképp a Közel-Keleten sem, 
békésebb időszakokban kisebb intenzitású a fegyvervásárlás, míg a feszültség növe-
kedése idején megnő a fegyverbeszerzési igény, ami nyilvánvalóan összefüggésben áll 
a gazdasági lehetőségekkel is. Általános szabályként fogható fel, hogy a vesztes fél a 
háborúk tanulságai alapján igyekszik a védelmi képességeket növelni, míg a győztes a 
megszerzett előny megtartására törekszik. A térség katonai erőviszonyainak elemzése 
során nem tekinthetünk el a regionális és szubregionális sajátosságoktól, ugyanis el-
térő tulajdonságokkal rendelkezik az észak-afrikai térség, a közel-keleti belső gyűrű, 
illetve a Perzsa (Arab)-öböl térsége. Mivel a régióban katonai szövetségek nem létez-
nek, legfeljebb együttműködések, azok sem annyira a térségen belüli, mint inkább az 
azon kívüli államokkal, a haderők felépítése, alkalmazási sajátossága és haditechnikai 
felszereltsége is eltérő. Tipikus példaként említhető Izrael és Algéria esete, az előbbi el-
sősorban külső, míg az utóbbi belső fenyegetéssel számol. A Szovjetunió felbomlása óta 
a térség meghatározó fegyverszállítója az Egyesült Államok, amely térségbeli politikai 
érdekeit többek között a fegyverszállítások mennyiségi és nem utolsósorban minőségi 
szempontjai alapján valósítja meg. Az Egyesült Államok külföldi fegyvereladásának 
50%-a a Közel-Keletre irányul, de várhatóan az elkövetkező évtizedben ez módosulni 
fog a Távol-Kelet javára. Az egyes országok fegyverbeszerzési lehetőségét lényegesen 
befolyásolja, hogy az adott ország kap-e amerikai segélyt, ami természetesen a politikai 
kapcsolatok függvénye is. Az Egyesült Államok katonai programjait ma elsősorban a 
Perzsa-öböl térségének fejlesztésére koncentrálja, ami nyilvánvaló összefüggésben áll 
az iráni atomprogrammal.
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A kilencvenes évektől kezdve a térség haderőinek fejlesztésére jelentős hatást gyako-
rolt a viszonylag alacsony olajár. 1992 és 1998 között egy hordó olaj ára 18 dollár volt, míg 
1974 és 1980 között 31,5 dollár körül mozgott. Mára ez jelentősen megváltozott, hiszen a 
mai hordónkénti árak meghaladják a 100 dollárt. Az arab és az iszlám országok évtize-
dek óta megosztottak az olajembargóval kapcsolatban, hiszen elsősorban saját érdekeiket 
nézik. A védelmi fejlesztésekre értelemszerűen nagy hatást gyakorol, hogy az adott or-
szág olajexportáló vagy olajimportáló kategóriába tartozik-e.

A politikai és a katonai változások hatással voltak a fegyverkezési programokra is. 
Izraelt például pozitívan érintette az oslói békefolyamat, amely csökkentette a szemben-
állást azokkal az országokkal, amelyekkel a szerződést aláírta. Ennek alátámasztásá-
ra csak egy adat: Izrael az Egyiptommal kötött 1979-es békeszerződése következtében 
a védelmi kiadásait a GDP korábbi 30%-os részesedéséről 7%-ra csökkentette.1 Megál-
lapítható azonban, hogy ez a tendencia sem örök, hiszen a feltételek megváltoznak, a 
szerződések is átírhatók, esetleg felmondhatók. Azokkal az országokkal szemben, ame-
lyekkel ellenséges viszonyban áll, Izrael jelentős anyagi eszközöket fordított a katonai 
képességek kialakítására. Ennek lett a következménye a nagy hatósugarú repülőgépek 
beszerzése (F-15I), a műholdas hírszerzőképesség megteremtése, a korai riasztó rendsze-
rek kiépítése (elsősorban a Golán-fennsíkon), illetve védelmi képességek kialakítása a 
nagy hatótávolságú rakétafegyverek (Arrow-2 rakétaelhárító-rakéta rendszer), illetve a 
rövid hatótávolságú rakéták ellen (Vaskupola rendszer).

A Perzsa-öböl menti országok folyamatosan fejlesztették fegyveres erőiket, ennek 
következtében minőségi fölénybe kerültek a térség nagy államával, Iránnal szemben. 
Védelmi képességüket nagymértékben növeli az Amerikai Egyesült Államokkal kialakí-
tott jó kapcsolatuk is (például Katarban az Egyesült Államok a térség egyik legnagyobb 
katonai bázisát hozta létre). Az öbölháború után a Közel-Kelet országai katonai fejlesz-
tésének legfőbb irányát a hadműveleti és a hadászati rakéták, valamint a tömegpusztító 
fegyverek kombinációja jelenti, amivel a nyugati országok hagyományos fegyveres erői 
és a saját erők közötti szakadékot kívánják áthidalni. Vannak olyan államok, amelyek 
céljukat korszerű szenzortechnológiával, precíziós fegyverek vásárlásával, C4I2 rend-
szerekkel, hatékonyabb katonai szervezetekkel próbálják elérni, de az általános katonai 
gondolkodás és az annak megfelelő fejlesztés inkább az aszimmetrikus hadviselési ké-
pességek megteremtése irányába mutat. Ebből adódóan szövetségünk és hazánk szá-
mára a legnagyobb kockázatot a térségből kiinduló aszimmetrikus fenyegetések, ezen 
belül is a terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek elterjedése jelenti.

A térség erőviszonyainak elemzése szempontjából azonban nem a mennyiségi, ha-
nem a minőségi fejlesztésnek van jelentősége. A minőségi oldalt vizsgálva egyértelműen 
megállapítható, hogy Izrael és az arab országok haditechnikai színvonala és harckészült-
sége között akkora a különbség, hogy egyetlen arab országnak (vagy több arab ország 
összefogásának) sincs esélye arra, hogy hagyományos eszközökkel háborút nyerjen az 
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izraeli haderő ellen. Csak a környező országok katonai fejlesztéseit elemezve is megálla-
pítható, hogy Egyiptom, Szíria és Jordánia együttvéve sem rendelkezik olyan hagyomá-
nyos támadóképességgel, amit Izrael ne tudna elhárítani. Az erőviszonyokat azonban 
ma már nem a hagyományos eszközök mennyisége, hanem a rakétafegyverek és azok 
tömegpusztító eszközökkel való ellátottsága határozza meg. Erről az oldalról vizsgálva 
Izrael kis mérete, valamint a stratégiai mélység hiánya jogos aggodalmakra ad okot az 
ország vezetésének. Az elrettentést biztosító képesség (atomeszközök, komoly támadó-
képességgel rendelkező légierő, hadműveleti rakéták, rakétaelhárító-rakéta rendszerek, 
tengeralattjárók és nem utolsósorban hatékony felderítés, illetve az Egyesült Államokkal 
fennálló stratégiai partnerség) komoly visszatartó erőt jelentenek bármely arab vagy isz-
lám ország számára. A közel-keleti országok haderőinek a hetvenes években elkezdődött 
korszerűsítése ma is tart. Az izraeli katonai képességek folyamatos erősödése pedig nem-
csak veszélyeztetettségi érzést kelt az arab országokban, hanem indokolttá teszi az arab 
államok haderőinek fejlesztését is.

Az izraeli képességek elemzése során nem hagyható figyelmen kívül az atomesz-
közök megléte, ami komoly elrettentő erőt képvisel az arab országok irányába, hiszen 
Izrael a térség egyedüli atomhatalma. Az arab országok reagálása az izraeli atomfegy-
verekkel kapcsolatban kettős: egyrészt igyekeznek nemzetközi fórumokon elérni, hogy 
Izrael semmisítse meg eszközeit, másrészt néhány ország atom- vagy más tömegpusz-
tító fegyver megszerzésére törekszik. Véleményem szerint egy méltányos arab–izraeli 
megállapodásból az izraeli atomeszközök kérdésköre nem hagyható ki.

A katonai fejlesztésekre kétségkívül hatást gyakorolnak a legtöbb országban tapasz-
talható gazdasági nehézségek. Mindettől függetlenül, az egyes országok haderő-fej-
lesztési irányai rendkívül diverzifikáltak. Érzékelhető az aszimmetrikus képességek 
fejlesztésének igénye, egyes államok esetében a tömegpusztító fegyverek megszerzé-
sére irányuló határozott törekvés, ami az iráni atomprogram megvalósulásával más 
államok esetében is fel fog merülni. A 2012-es SIPRI évkönyv szerint a Közel-Kelet or-
szágainak katonai kiadásai 2011-ben 4,6%-kal nőttek. Ez a szám akkor értelmezhető, 
ha figyelembe vesszük, hogy ugyanakkor a világ országai által a hadseregekre költött 
pénz mindössze 0,5%-kal emelkedett, szemben a 2001–2009 közötti növekménnyel, ami 
4,5% volt. Csak összehasonlításképpen érdemes megemlíteni, hogy 2011-ben Kína 6,7, 
Oroszország pedig 9,7%-kal növelte katonai költségvetését. Az Egyesült Államok, jólle-
het a teljes globális fegyverkezés 41%-át költi a hadseregre, 2011-ben 1,2%-kal csökken-
tette hadi kiadását (ebben nagy szerepet játszik az iraki kivonulás is).
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Az arab országokban történt változások hatása a fegyveres erőkre

A kérdésnek két oldala van: egyrészt a fegyveres erők szerepe a változásokban, más-
részt megközelíthető úgy is, hogy milyen változásokat hozott, illetve milyen változá-
sok várhatók a fegyveres erőknél a bekövetkezett politikai események után. Itt is ki 
kell emelni, hogy a kérdés országspecifikus. Az eltéréseknél olyan tényezők számíta-
nak, hogy milyen előnyöket élveztek a fegyveres erők tagjai, hogyan kötődtek az adott 
uralkodóhoz, törzshöz vagy éppen vallási csoporthoz, milyen az állomány összetétele, 
milyen katonai szervezeteket hoztak létre, vannak-e külföldi zsoldosok, stb. Általában 
elmondható, hogy a fegyveres erők a hatalom kiszolgálói, ennek megfelelően számos 
előnyt élveztek a tagjai, nyilvánvalóan leginkább a vezetői állomány. A legmagasabb 
szintű vezetők szigorúan kötődnek a rezsimhez (Líbia, Szíria, Jemen, Bahrein), gyakran 
családi kapcsolatokon keresztül is. Ezek a vezetők igyekeztek megakadályozni a fegy-
veres testületek dezorganizálódását, illetve azt, hogy az alacsonyabb szintű parancs-
nokok átálljanak, esetleg külföldre távozzanak. Ezért volt fontos figyelmeztető jelzés 
Líbiában és Szíriában is, amikor a katonai vezetők egyre nagyobb számban álltak át.

Fontos szerepet játszott a változásokban a reguláris haderő, a biztonsági szolgálatok, 
a paramilitáris erők, a rendőrség és a milicisták közötti ellentét is. Tunéziában például 
érzékelhető volt a Ben Alihoz kötődő Köztársasági Gárda és a reguláris hadsereg közöt-
ti ellentét. De Egyiptom esetében sem jelenthetjük ki, hogy a hadsereg kiállt volna Mu-
barak mellett. A felkelés első napjaiban a hadsereg nem támogatta a rendőrséget sem. 
Szíriában az a tény, hogy Aszad elnök a hadsereget a lakosság ellen vetette be, számos 
katonát dezertálásra késztetett. A hadsereg középvezetői része és maga az állomány is 
érzékelte a lakosság problémáit, ezért inkább a „néppel” volt, mint a rezsim vezetésével. 
Ezért tapasztalhattuk azt, hogy Tunézia és Egyiptom esetében a hadsereg a viszonylag 
gyors változások mellett volt. Ugyanakkor Líbia és Szíria kapcsán azt láthattuk, hogy 
a szerveződő ellenállók a hadsereg tagjainak átállásával fokozatosan megerősödtek; 
persze nem hagyható figyelmen kívül az intenzív és hatékony külföldi támogatás sem. 
Ennek hiányában komolyabb ellenállás létrejöttével aligha számolhattunk volna.

A nehézségek akkor kezdődtek, amikor az újonnan létrejött erők szembe találták 
magukat a szervezett katonai alakulatokkal, például Líbiában vagy (különösen) Szí-
riában. Nem sikerült szervezett ellenállást megvalósítani Jemenben, mert Saleh elnök 
családtagjai irányították a különleges erőket. Bahreinban a haderő szintén hű maradt 
a királyi családhoz, így az ellenzéknek esélye sem volt a szervezkedésre. Algériában, 
ahol a hadsereg a rendszer támogatója és komoly gazdasági előnyöket élvez, az ellen-
zék nem tudott fellépni. A történésekből a legtöbb országban azt a következtetést von-
ták le, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a biztonsági szolgálatok és a hadsereg 
tagjainak jólétére. Az öbölállamokban, Algériában, Marokkóban és Jordániában javí-
tották a szolgálat körülményeit és emelték a fizetéseket. Szaúd-Arábiában a biztonsági 
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szolgálatok létszámát hatvanezer fővel növelték. Nagy valószínűséggel előre jelezhető, 
hogy az új vezetés Líbiában, Egyiptomban és Tunéziában is reformokat fog bevezetni 
a hadseregben, esetleg korlátozza a politikai szerepet, ami nem fog túlzott lelkesedést 
kiváltani az állományon belül.

Az iraki háború fontos tapasztalata volt, hogy egy külső beavatkozást követően nem 
szabad a hadsereget és a rendőrséget feloszlatni. Ez biztonsági vákuumot teremt, és 
nem utolsósorban igen költséges egy új fegyveres erő létrehozása.

Új katonai trendek a térségben

A térség katonai erőviszonyainak jellemzésére talán túl finom az a kifejezés, hogy 
gyorsan változó. Izrael esetében az arab változások elszigetelt környezetet teremtettek. 
Törökországgal a viszony romokban hever, az egyiptomi–izraeli reláció bizonytalan-
nak minősíthető, Jordániával a kapcsolat a királyság törékenységétől függ, az izrae-
li–palesztin kapcsolatok bármikor korlátozott célú háborúba csaphatnak át (szándéko-
san nem használom az alacsony intenzitású konfliktus kifejezést, hiszen az évek óta 
folyamatos). Az egyiptomi helyzetet az izraeli stratégák jelenleg nem fenyegetésnek, 
hanem kockázatnak minősítik.3 A Hezbollah északról nagyobb fenyegetést jelent, mi-
vel korszerűbb fegyverzetet szereztek be; a szír változások felvethetik a Golán-fennsík 
problémáját; a tanulmány készítésének idején pedig megmondhatatlan, hogyan alakul 
Szíria jövője. Nem elképzelhetetlen, hogy egy új szír vezetés eltávolodik Irántól és a 
Hezbollahtól (ami kétségkívül komoly hatással lesz a szervezet katonai képességeire), 
de az sem zárható ki, hogy az Aszad-rezsimnél sokkal radikálisabb erők kerülnek ha-
talomra, esetleg szétesik az ország, ami Izrael számára új helyzetet teremthet. Vannak 
olyan értesülések, amelyek szerint a Szíria nyugati részén a Hezbollah számára 2006 óta 
felhalmozott iráni fegyvereket biztonsági okokra való hivatkozással átszállították Liba-
nonba.4 A közvetlen környezetéből származó veszélyeken túl, természetesen az iráni 
atomprogram különleges fenyegetést jelent Izrael számára. Mindezek a fejlemények az 
izraeli vezetést a fegyveres erők átcsoportosítására, nagyobb mobilitásra és magasabb 
szintű készenlét fenntartására késztetik. Új jelenség a Líbiából származó fegyvereknek 
a térségbe áramlása (főként Szíriába), illetve megnőttek a fegyverszállítmányok a Sínai-
félszigeten keresztül is. Izrael fenyegetettsége szempontjából azonban nem mellőzhető 
az a tény, hogy a környező országok gazdasági helyzete nem teszi lehetővé komolyabb 
katonai fegyverkezési programok beindítását. Egyiptom továbbra is kapja az Egyesült 
Államok évi 1,3 milliárd dolláros katonai segélyét, amivel szárazföldi és légi erejét fej-
leszti nyugati technikával. Haditechnikai szempontból közeledés tapasztalható Egyip-
tom és Törökország között: a török fél pilóta nélküli eszközöket kínál az egyiptomi 
légierő számára. Szíria esetében a jelenlegi helyzetben komolyabb fegyverbeszerzéssel 
nem lehet számolni, hiszen a konfliktus hatalmas forrásokat emészt fel.
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A Perzsa-öböl térségének államai számára az arab változások főként Iránra irányí-
tották a figyelmet, elsősorban a nukleáris program miatt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy ezek az államok nem fogják csökkenteni a fegyveres erőik képességét, a fejleszté-
sek irányát pedig a légierő (vadászgépek), helikopterek, precíziós irányítású fegyverek 
és természetesen a légvédelmi rendszerek jelentik. Ezt a törekvést lassíthatják az egyes 
nyugati országokban tapasztalható tiltakozások, amik megnyilvánultak például az 
Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában, amikor ezen államok katonai felszerelést 
szállítottak Bahreinnak, s azokat a Saleh-rezsim a tüntetők ellen használta fel. Izraelben 
is felmerültek aggályok az Egyesült Államok Szaúd-Arábiával kötött fegyverszállításai 
miatt, ugyanis a zsidó állam vezetése attól tart, hogy minőségi fölénye veszélybe kerül-
het a korszerű vadászgépek rendszerbe állításával.

Katonai szempontból sajátosan értékelhető egyes arab államok azon szándéka, hogy 
részt vegyenek a NATO-erőkkel közös bevetésben. Ismeretes, hogy Líbiában Katar és 
az Egyesült Arab Emirátusok légierőikkel részt vettek a műveletekben. (Katar hat da-
rab Mirage 2000-es és egy C-17-es szállítógépet, míg az Emírségek hat F-16-ost és hat 
Mirage 2000-est biztosított a műveletekhez.5) Jordánia is felkínált vadászgépeket és egy 
tábori kórházat, nincs azonban konkrét értesülésünk azok alkalmazásáról. Szíria ese-
tében viszont az arab országok óvakodnak konkrét hivatalos ajánlások megtételétől, 
ami nem zárja ki, hogy ne küldenének fegyvert. Ezzel szemben 2011-ben az Öböl Menti 
Együttműködési Tanács (GCC) országai katonai erőket küldtek Bahreinba a monarchia 
védelmére (1000 szaúdi katona és 500 rendőr az Egyesült Arab Emirátusokból). Ennek 
jogi alapja a GCC-megállapodás azon fejezete, amely kimondja, hogy ha egy államot 
fenyegetés ér, az olyan, mintha az összes államot fenyegetnék. Megjegyzendő, hogy az 
említett erők nagyon kevés összecsapásban vettek részt, inkább a kritikus infrastruktú-
rák védelméhez járultak hozzá.

Az arab változások egyértelműen megkövetelik a fegyveres erők reformját is; meg-
valósulása azonban igen lassú: kézzelfogható jelek erre az egyiptomi hatalmi versengé-
sek eseményei, de említhető a bahreini lázadások leverését követő kivizsgálások lassú 
lefolyása és a történések eltussolása is.

Az új katonai erőviszonyok kialakulása kapcsán nem feledkezhetünk meg arról sem, 
hogy a NATO részéről a térségben két komoly művelet folyt az elmúlt években: Irakban 
és Líbiában. Ezek tanulságai kimerítenék e tanulmány kereteit, azonban a térség kato-
nai erőviszonyainak elemzése szempontjából mindenképpen meg kell említeni, hogy 
a beavatkozásoknak komoly stratégiai következményei is vannak. A jelenség nem el-
szigetelt, hiszen hasonló cselekményekre korábban is sor került, például Boszniában és 
Koszovóban. Ha a felelősség és a lakosság védelme szempontjából vizsgáljuk az esemé-
nyeket, mindenképpen megállapítható, hogy a NATO (és az ENSZ) ilyen jellegű tevé-
kenysége sikeres volt. A rezsimek propagandája hatástalan maradt, és valójában egyet-
len NATO-ország területét sem fenyegette veszély. Líbia esetében a légi háborúnak egy 
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új módszere került tesztelésre, ráadásul a Szövetség határai közelében. A konfliktus 
nem terjedt át a szomszédos országokra, és a líbiai menekültek sem okoztak regionális 
destabilizációt. A térség autoriter vezetői, az állami és nem állami tényezők számára a 
legfontosabb tanulság az, hogy fejleszteniük kell a fegyveres erőiket, beleértve a belbiz-
tonsági képességeiket, biztosítani kell a lojalitást és a képzettséget, és meg kell állítani 
a tüntetéseket, lehetőleg még azok kifejlődése előtt.

Az elmúlt évtizedben a konfliktusok – kevés kivétellel – nem államok között, ha-
nem államokon belül törtek ki. Az iraki, afganisztáni, líbiai – és várhatóan a szíriai és 
mali – műveleteket is hosszú, felkelés elleni akciók váltották fel, amelyek kísérőjelen-
sége új fegyveres erők kialakítása, kiképzőkkel, mentorokkal, fegyverzet és felszerelés 
biztosításával. A tanulságok nyilvánvalóan érzékelhetők az új fegyveres erőknél és a 
nyugati erőknél is. Fontos tanulság, hogy az új fegyveres erők és főként azok képessé-
geinek kialakítása hosszú időt, sok pénzt és fáradságot igényel. A házi készítésű rob-
banóeszközök elleni védekezés új technológiát és folyamatos innovációt követel meg. 
A harcjárműveket kiegészítő páncélzattal kell ellátni, légkondicionáló berendezések 
szükségesek, elektronikus védelemről kell gondoskodni, ami súly- és egyben üzem-
anyagfogyasztás-növekedéssel jár együtt. A mozgás, a tűzerő és a védelem összehango-
lása kiemelt fontosságú. A harckocsik nem avultak el, legfeljebb az állomány védelmét, 
a gyalogság támogatását és az ellenállók elleni támadást szolgálják, ellentétben a koráb-
bi háborúkkal, amelyekben harckocsik egymás ellen is küzdöttek. Irakban és Líbiában 
a harckocsikat a levegőből semmisítették meg. Harckocsikkal a megerősített állásokat 
lehet megsemmisíteni, ami tüzérséggel és rakétákkal nem oldható meg. Mivel a harcok 
többnyire lakott területen folynak, komoly nehézséget okoz a polgári lakosság védelme. 
Ismert, hogy a Kaddáfi-erők a fegyvereket lakott területen helyezték el, megnehezítve 
ezzel az eszközök megsemmisítését. Rendkívüli mértékben megnőtt a felderítés szere-
pe minden szinten. Fokozódott a földi és a légi műveletek összehangolásának igénye, 
nagyobb szerepet kapott az információs hadviselés. A légi műveletek kiemelt szerepet 
kaptak, különösen a líbiai háború óta. Ismét felmerült az a korábban erősen vitatott 
kérdés, hogy lehet-e háborút nyerni csak a levegőből. Véleményem szerint ez tovább-
ra is akadémikus kérdés, hiszen az ellenség a repülőnek nem tudja megadni magát, 
ugyanakkor a repüléstilalmi övezetek kijelölése és a tilalom betartatása igen fontos. 
Nem véletlen, hogy a szíriai ellenállók az ENSZ-től a repülési tilalmi övezetek kijelö-
lését kérik. A leírtakkal azt kívántam alátámasztani, hogy Irak, Líbia és Afganisztán 
milyen változásokat hozott a hadviselésben.

Ami a jövő katonai kihívásait, illetve trendjeit illeti a térségben, első helyre minden-
képpen az iráni nukleáris képességeket kell sorolni, ami – ha megvalósul – beláthatat-
lan következményekkel járhat, s nem csak a Közel-Keleten, főleg azért, mert nukleáris 
fegyverkezési hullámot indítana el. Több vezető azt a következtetést vonta le az arab 
tavaszból, hogy az az ország, amely nukleáris képességgel rendelkezik, nem vagy 
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nehezen zsarolható külföldről. E nézet szerint Kaddáfi nagy hibát követett el azzal, 
hogy feladta atomprogramját. Nagy valószínűséggel Irakot sem támadták volna meg, 
ha lett volna Szaddám Huszeinnek atomfegyvere. A legnagyobb veszély pedig az, ha a 
nukleáris eszközök nem állami tényezők birtokába kerülnek. Nem hagyható figyelmen 
kívül az a kb. százezer föld–föld rakéta, amelyeket a térség országaiban halmoztak fel, 
és amelyekből jelentős számban találhatók a nem állami tényezők arzenáljában is. Egy 
ilyen helyzet teljes mértékben megváltoztatja a katonai tervezés folyamatát.

Szíria esetében a legnagyobb kockázati tényező, hogy ki követi Aszadot. Az ország 
rendkívül heterogén, a damaszkuszi és az aleppói szunniták sem egyformák, emellett 
ott vannak a drúzok, a keresztények, kurdok, alaviták, palesztinok, az ellenálló milicis-
ta csoportok száma pedig már száz fölött van.

Az arab–izraeli katonai erőviszonyok helyzete

Az elmúlt évek térségbeli erőviszonyainak legfontosabb sajátossága az aszimmetri-
kus képességek kialakítása, valamint a hagyományos erők politikai és ideológiai cé-
lok érdekében történő felhasználása. Ennek megfelelően tanúi lehetünk a Hezbollah 
és a Hamász katonai szárnya fejlesztésének, az izraeli és az iráni atomfejlesztéseknek 
és ezzel együtt a rakéták elleni védelmi képességek kialakításának. A hagyományos 
arab–izraeli katonai erőviszony a szárazföldi, a légierő és a haditengerészet vonatkozá-
sában jelentkezik. A fejlesztések forrása nemzeti, külföldi katonai segély vagy a kettő 
ötvözete. Ha alapos vizsgálat alá vetjük az egyes mutatókat (amitől itt most eltekintek), 
akkor megállapítható, hogy a térségben egyedül Izrael képes a hagyományos katonai 
képességek fenntartására és folyamatos fejlesztésére (költségvetés tervezése, hazai és 
külföldi beszerzések, erők átcsoportosítása). Ez egyben magyarázatot ad arra is, hogy 
a térség államai miért törekednek az aszimmetrikus képességek kialakítására: ugyan-
is egy hagyományos konfliktusban nem lennének képesek Izraellel szembeszállni. Az 
aszimmetrikus képességek a világ e részén emberrablásokat, házi készítésű és ballisz-
tikus rakétákat, tömegpusztító fegyverek beszerzését, valamint jól felfegyverzett cso-
portok kialakítását jelentik, mint pl. a Hezbollah fegyveres szárnya. A kevés anyagi for-
rással rendelkező országok, például Szíria, arra törekszenek, hogy ilyen képességeket 
alakítsanak ki, erősítsék nemzetközi fegyverzeti együttműködésüket (például Iránnal 
vagy Oroszországgal), és fejlesszék tömegpusztító eszközeiket, miközben a konvencio-
nális eszközök szintjét nem változtatják meg.
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A szárazföldi erők

A hagyományos erők fejlesztése szempontjából fontos körülmény, hogy Izraelnek 
Egyiptommal és Jordániával békeszerződése van, ami remélhetőleg fennmarad. Szí-
ria esetében a konfliktus már eddig is sokat ártott a gazdaságnak, a minőségi fölény 
pedig egyértelműen az izraeli oldalon van. A külföldi fegyverbeszerzést illetően 
Izrael számára az évi hárommilliárd dolláros amerikai segély komoly támogatást 
jelent, a hazai hadiipar pedig ezt jól kiegészíti. Szíria esetében évek óta inkább ren-
delésekkel, mint teljesítésekkel találkozunk, ugyanis hiányzik a fizetési képesség. 
A beszerzett fegyverek aránya Izrael és Szíria esetében 10:1. Az aktív fegyveres erők 
létszámadatai az alábbiak: Egyiptom: 468, Szíria 325, Jordánia 100, Libanon 59, Izra-
el 176 ezer fő.6 A számadatok az elmúlt években nem változtak jelentős mértékben.

A páncélos és a páncélelhárító fegyverek esetében valamennyi országnál el lehet 
mondani, hogy nagyszámú eszközzel rendelkeznek, de Izrael kivételével az elmúlt 
években kevés fejlesztés történt (Izrael 3500, Egyiptom 3700, Szíria 4900, Jordánia 1200, 
Libanon pedig 336 darab harckocsival rendelkezik). A szír haderő alapvetően T-72-
es harckocsikkal van ellátva, amelynek fegyverzete megfelelő, de ismeretes, hogy az 
orosz export változat tűzvezető rendszere, ergonómiai felépítése és éjjellátó képessége 
gyenge. Az egyiptomi haderő korszerű M60 és M1 harckocsikkal rendelkezik. A pán-
célelhárító eszközökben erősen érzékelhető a magas izraeli technikai fölény. Ugyanez 
tapasztalható a tüzérségi eszközöknél is.

A légierő

Szíria lényegesen több repülőgépet tart rendszerben, mint amennyinek képes a beveté-
sét támogatni. Hasonló helyzetben van Egyiptom is, bár az F-16-osok beszerzése ezt a 
trendet megváltoztatja. A harci repülőgépek száma: Egyiptom 461, Szíria 555, Libanon 
4, Jordánia 102, Izrael 461.7 Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ezek darabszámok: a 
minőségi különbséget nem tükrözik! Nem lehet egy MiG-29-est összehasonlítani egy 
izraeli felségjelű, átalakított avionikával és szoftverekkel ellátott izraeli F-16-ossal – még 
akkor sem, ha a két géptípus alapváltozatban nagyjából hasonló képességekkel rendel-
kezik! Ugyanez a helyzet egy szír MiG 25-ös helikopter és egy izraeli AH-64 D Apache 
Longbow helikopter esetében is, amely rendkívül fejlett avionikával és „tüzelj és fe-
lejts” képességgel rendelkezik. Nem mérhető össze a levegő–levegő és a levegő–föld 
lőszerek képessége sem, ugyanis az izraeli légierő olyan saját fejlesztésű lőszerekkel 
rendelkezik, amilyenek legfeljebb az Egyesült Államokban vannak (azokat is gyakran 
Izraelből szerzik be); ugyanakkor az sem mellőzhető, hogy Izrael utánpótlást biztosít-
hat az Egyesült Államoktól, ami az arab országok esetében feltételekhez kötött. Ha-
sonló sajátosságokkal találkozunk a légvédelmi eszközök terén is. A szír légvédelem 
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az izraelihez képest elavult és sebezhető, nem bír azokkal a képességekkel, amelyek 
Izrael esetében rendelkezésre állnak (valós idejű célzás, precíziós légi és rakétafegyve-
rek, illetve hatékony elektronikai ellenintézkedési képesség). Az SA 2, 3, 5 és 6 típusú 
légvédelmi rakéták elektronikusan működésképtelenné tehetők, ugyanez vonatkozik 
a radarokra is, hiszen a reakcióidejük lassú, sugárzás esetén könnyen bemérhető és 
megzavarható.8

A haditengerészet

Izrael és Szíria jelentős haditengerészeti erőket tart készenlétben. Komoly műveleti ké-
pességgel azonban csak Izrael bír. Mindkét ország rendelkezik hagyományos és aszim-
metrikus képességgel is. Szükségesnek tartom azonban megjegyezni, hogy a 2006-os 
háborúban a Hezbollahnak sikerült Izrael egyik legkorszerűbb hajóját rakétával kilőnie. 
Az izraeli haditengerészet magas szintű aktivitást tanúsít, amelynek célja a Hezbollah 
tengeren érkező hadi ellátásának megakadályozása, a Gázai övezet tengeri biztosítása 
és az izraeli partok védelme. Az izraeli hadiflotta hatékony légi támogatásban részesül. 
A képességek bemutatása során ki kell emelni a haditengerészet három Dolphin osz-
tályú tengeralattjáróját, amelyeket Németországtól kapott Izrael, majd három újabbat 
rendelt. Szíria haditengerészete ehhez viszonyítva elavult: két Petya osztályú fregat-
tal rendelkezik. A három Romeo osztályú tengeralattjárója nem hajtott végre feladatot, 
és kivonták a rendszerből. 2009-ben Szíria – a 2006-os háború tapasztalatai alapján – 
SSC-5 típusú, radarirányítású, orosz gyártmányú hajók elleni rakétákat rendelt. E típus 
300 kilométeres lőtávolságával jelentősen megnöveli a szír haditengerészet képességét. 
Nincs információ arra vonatkozóan, hogy az orosz fél leszállította volna a rakétákat.9

Irán és a Perzsa-öböl térségének erőviszonyai

Az arab–izraeli erőviszonyok mellett a térség katonai helyzetének fontos mutatója Irán 
és a Perzsa-öböl térségének katonai erőviszonya.

A kérdés elemzése során nem hagyható ki az Egyesült Államok és Irán viszonya, 
illetve Irán és az öböl menti államok kapcsolata. Az Amerikai Egyesült Államok a sah 
bukása és az Iráni Iszlám Köztársaság létrejötte óta úgy tekint Iránra, mint olyan állam-
ra, amely túszként tart fogva amerikai követségi alkalmazottakat, veszélyezteti a térsé-
get, exportálja a terrorizmust, segéllyel és fegyverekkel támogatja a felkelőket Irakban 
és Afganisztánban, fenyegeti Izraelt, atomtöltettel ellátott rakéta arzenálra kíván szert 
tenni, és fenyegeti a Perzsa-öbölben az olajszállító hajók forgalmát. Ezzel együtt úgy 
véli az amerikai vezetés, hogy Irán regionális hatalmi törekvéseket akar megvalósítani, 
veszélyeztetve ezzel az amerikai és a szövetségi érdekeket. Ennek ellensúlyozására az 
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öböl menti szövetségeseit korszerű fegyverzettel látja el – ami viszont saját képessége-
inek javítására ösztönzi Iránt. Irán igyekszik a hagyományos mellett az aszimmetrikus 
képességeket is erősíteni, ezen kívül a nyolcvanas évektől intenzív rakétafejlesztésbe 
kezdett, amit atomprogrammal egészített ki. Az iráni nukleáris program nem új, hiszen 
bizonyos formában már az ötvenes években elkezdődött, 2000-től felgyorsult, ma pedig 
már szinte minden feltétel adott az atombomba létrehozására. Lehetséges, hogy az or-
szág négy éven belül bevethető atomfegyverrel fog rendelkezni.10

Az amerikai–iráni versengés ma négy területen érzékelhető:
1. Irán hagyományos erőinek fejlesztése. Ennek célja befolyásának növelése a tér-

ségben, az Egyesült Államok lehetőségeinek és szomszédjainak korlátozása, valamint 
annak bizonyítása, hogy képes erőit határain kívül is alkalmazni. Ezzel szemben az 
Egyesült Államok igyekszik szövetségeseit (főként Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab 
Emirátusokat) felfegyverezni, s megakadályozni, hogy Irán korszerű fegyverekhez jus-
son. Mindkét ország arra törekszik, hogy az iraki hadsereg felfegyverzésében nagyobb 
szerepet játsszon. Az Egyesült Államok jelentős sikereket ért el annak megakadályo-
zásában, hogy Irán korszerű fegyvereket, főként fegyverrendszereket vásároljon. Irán 
ugyanakkor tárgyalásokat folytatott Oroszországgal repülőgépek, légvédelmi rendsze-
rek és ballisztikus rakéták vásárlásáról. Oroszországtól és Észak-Koreától tengeralatt-
járókat, Kínától pedig hajók elleni rakétákat, torpedókat és tengeri aknákat szerzett be. 
Ezekkel képes az USA tengeri és légi műveleteit korlátozni, egyben az Egyesült Álla-
mokat arra kényszeríti, hogy az öböl menti országoknak, Iraknak és Izraelnek korszerű 
fegyvereket szállítson.

2. Az aszimmetrikus hadviselés területe. Elsősorban az Iráni Forradalmi Gárda fej-
lesztése valósult meg az utóbbi években. Néhány példa erre: a Perzsa-öböl térségének 
elaknásítása, az al Kudsz brigádok fejlesztése Irakban, tengeri és légi gyakorlatok a Per-
zsa- és az Ománi-öbölben, a Hezbollah támogatása, az iraki Mahdi hadserege kikép-
zése és fegyverrel való ellátása, fegyverszállítások Nyugat-Afganisztánba, a Hamász 
felfegyverzése, síita csoportok támogatása Bahreinban, stb.11

3. Az amerikai–iráni katonai versengés túllép a Közel-Kelet térségén, és kiterjed 
Észak-Afrikára, Közép- és Dél-Ázsiára is. Számos szakértő úgy véli, hogy Irán korláto-
zottan képes a Perzsa-öböl olajszállítmányait a Hormuzi-szoros lezárásával akadályoz-
ni. Kevesen vélekednek azonban úgy, hogy Iránnak elegendő erő állna rendelkezésére 
az öböl hosszabb ideig történő lezárására. Az aszimmetrikus képességek fejlesztése 
sem biztosítja azonban azt, hogy védett legyen az ország az Egyesült Államok hagyo-
mányos erőivel, precíziós eszközeivel mért csapásaival szemben. Az atomprogram elő-
rehaladása azonban Irán malmára hajtja a vizet.

4. Rakéták és tömegpusztító eszközök kifejlesztése. Irán rendelkezik vegyi és bioló-
giai fegyverekkel, nagytávolságú rakétákkal, amelyekkel veszélyezteti szomszédjait. 
A Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség (NAÜ) 2011-ben nyilvánosságra hozott 
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indikátorai szerint Irán a nukleáris képességek megteremtése irányába lépett előre. Jól-
lehet időnként elfogadja az ellenőrök megjelenését, és érzékeny az esetleges csapásokra, 
de a technológiai fejlődés lassan arra a szintre jut, amikor már nem lehet kockázat nél-
kül csapást mérni a zömében föld alá rejtett létesítményekre.12

A nukleáris képesség megteremtésére vonatkozó iráni törekvéseket a NAÜ az aláb-
biakkal támasztja alá:

- kettős rendeltetésű anyagok és felszerelések beszerzése katonai forrásokból;
- nukleáris anyagok előállítását célzó, nem deklarált erőfeszítések;
- nukleáris fegyverek fejlesztésére és gyártására vonatkozó információk és doku-

mentációk beszerzése titkos forrásból;
- a hazai fejlesztésű nukleáris fegyverrel kapcsolatos munkálatok, beleértve egyes 

anyagok tesztelését is.13

Az iráni fejlesztések kapcsán fontos annak megállapítása, hogy bár az ország jó vi-
szonyt ápol Szíriával és a Hezbollahhal, az arab államok többsége és más regionális ha-
talmak a rakéta- és atomprogramot fenyegetésként értékelik. Izrael álláspontja egyér-
telmű: az iráni atomprogram a zsidó államot létében fenyegeti. Az arab államok közül 
Egyiptom és Jordánia is kifejezte aggodalmát az iráni atomprogrammal, az iráni–szír 
kapcsolatokkal és a síita félhold libanoni és iraki terjedésével kapcsolatban.

Néhány fontosabb közel-keleti ország katonai képességei

Egyiptom

A 438.000 fős egyiptomi hadsereg a „Sivatagi Vihar” hadművelet óta nem vett részt 
háborúban, a gyakorlatok közül viszont ki kell emelni a kétévente megrendezett Bright 
Star nevű hadgyakorlatot, amelyen 70.000 fő vesz részt.14 Az egyiptomi katonai veze-
tésnek jelenleg nem áll szándékában a stratégia megváltoztatása, hiszen az Egyesült 
Államokkal meglévő szerződése alapján az elmúlt években a szovjet haditechnikai 
eszközöket kivonták a rendszerből, és korszerű, amerikai eszközökkel váltották fel 
azokat. A haderő képességének megítélése nehéz, mert sorozáson alapul. A politikai 
változások következtében várható, hogy a hadsereg politikamentessége érdekében in-
tézkedésekre kerül sor, de jelenleg még a „ki kit győz le” jelenséggel találkozhatunk.

Izrael

A 176.500 fős aktív állományú katonaság a Közel-Kelet legütőképesebb hadereje. Ez a 
megállapítás érvényes a motiváltságra, a haditechnikai eszközökkel való ellátottságra 
és a szervezettségre is. Az arab országokban történt változások kétségkívül komoly 
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hatást gyakorolnak az izraeli hadvezetésre, de a legnagyobb aggodalmat Irán esetleges 
atomképessége, illetve a Hamász és a Hezbollah által jelentett aszimmetrikus fenye-
getések jelentik. A Hezbollah elleni 2006-os sikertelen támadás tanulságait levonták, 
a haderőt igyekeznek ennek megfelelően felkészíteni. A 2008/2009-es Hamász elleni 
műveletek (Operation Cast Lead) már egy jól szervezett, kombinált szárazföldi és légi 
műveletet mutattak, de meg kell jegyezni azt is, hogy a Hamász és a Hezbollah ké-
pességei jelentősen eltérőek. A rakétákkal megerősített Hezbollah ma komoly kihívást 
jelent az Izraeli Védelmi Erők (Israel Defense Forces, IDF) számára. Izrael nagymérvű 
fejlesztést hajtott végre a Gázai övezetből érkező Hamász-rakéták elleni védelem terén, 
kifejlesztette a Vaskupola rendszert (Iron Dom), ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a há-
rom telepített üteggel a beérkező rakéták 80%-át képes megsemmisíteni.15 Az Egyesült 
Államokkal közösen fejlesztették ki az iráni rakéták elleni Arrow 2 rakétákat, s azok 
három ütegbe szervezve állnak hadrendben, és jól kiegészítik a Patriot rendszert. Az 
izraeli légierő a Törökországgal megromlott viszony miatt újabban Görögországban, 
Olaszországban és Romániában hajt végre gyakorlatot.16

Irán

Az iráni aktív haderő létszáma 523.000 fő, ezen belül a 125.000 fős Iráni Forradalmi Gár-
da olyan műveleti képességekkel rendelkezik, amelyek fenyegethetik a térség országait. 
Jóllehet a haderő haditechnikai eszközei jórészt elavultak, igyekeznek innovatív eszkö-
zök és módszerek alkalmazásával megfelelni a kor és a térség követelményeinek. Mi-
vel a haderő nem képes hatékony elrettentést felmutatni a fejlettebb országokkal szem-
ben, létrehozták a kettős rendeltetésű atomprogramot. A nukleáris programot fejlett 
rakétaprogram egészíti ki, amellyel képesek két legnagyobb ellenségüket, az Egyesült 
Államokat és Izraelt fenyegetni, egyben regionális hatalmi törekvésüket katonai esz-
közökkel is alá tudják támasztani. A végrehajtott gyakorlatokból azt a következtetést 
lehet levonni, hogy sok kisebb szervezettel, gyors lefolyású műveletek végrehajtására 
készülnek fel, majd a támadást követően elhagyják a helyszínt (ez a módszer különösen 
a haditengerészeti erőknél dominál). A szárazföldi erőknél inkább a létszámfölényre tö-
rekednek, kevésbé koncentrálnak a technikai fejlettségre. A légierő technikája elavult, 
az embargó pedig komoly hátrányt gyakorol a haderő fejlesztésére, még akkor is, ha az 
utóbbi egy-két évben azt tapasztaljuk, hogy a haditechnikai eszközök pótlására a hazai 
ipart használják fel, különösen a hajók elleni rakéták és a légvédelem területén.

Irak

Az iraki biztonsági erők létszáma 856.000 fő. Az Egyesült Államok 2011 decemberé-
ben végleg kivonta haderejét Irakból, és csak mentori feladatot lát el. Tárgyalások foly-
tak annak érdekében, hogy egy nyolcezer fős kontingens maradjon az országban, de 
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Muktada al-Szadr pártja ez megakadályozta. Végül egy ötezer fős magán biztonsági 
cég maradt Irakban, az USA nagykövetségén pedig 157 fő gondoskodik a katonai prog-
ramok folytatásáról.17 Az Egyesült Államok haderejének kivonását követően az iraki 
hadsereg fő feladata a rendőrséggel és a többi biztonsági szolgálattal együtt az ország 
belső biztonságának szavatolása. A 2003-as háború előtt szolgált tiszti állomány 70%-át 
integrálták az új haderőbe. A politikai hűség biztosítása érdekében úgynevezett dimaj 
tiszteket delegáltak a különböző katonai alakulatokba a vezetők mellé, akik az új rend-
szer hívei, katonai képességekkel nem, legfeljebb milicista gyakorlattal rendelkeznek. 
A haderő számos gonddal küzd, ezek közül ki kell emelni a vezetés, továbbá a logiszti-
kai és a stratégiai tervezőképesség hiányát. A felső katonai vezetés nem biztosít döntési 
szabadságot az alacsonyabb vezetői szinteken. Az iraki légtér védelmét a honi légierő 
még nem képes biztosítani. Az iraki haderő jelenleg úgy értékelhető, hogy az ország 
külső támadás elleni védelmét nem képes biztosítani, kizárólag a belső biztonságra 
koncentrálnak. Ezt tükrözi az erők elosztása is: a védelmi minisztérium állományában 
271.000, a belügyminisztériuméban 531.000 fő, míg a többiek a határőrségnél, a minisz-
terelnök közvetlen alárendeltségében lévő terrorelhárító erőknél, valamint az olajrend-
őrségnél szolgálnak. 2010-ben az iraki munkaképes lakosság 8%-a a biztonsági erőknél 
dolgozott.18 A hadsereg sorállományának 75-80%-a síita, ami megfelel a háború előtti 
állapotnak. A haderő a rendőrségnél sokkal jobban politizált, különös tekintettel a kü-
lönleges erőkre és a hírszerző szolgálatra. A legnagyobb beszerzési program az F-16-os 
vadászgépek rendszerbe állítása, ami hárommilliárd dollárba kerül. Az első 18 gépet az 
Egyesült Államok már leszállította, a további szállítások várhatóan késni fognak, mert 
a kormány a pénz egy részét szociális kiadásokra (élelmiszerre) fordítja.

Szíria

A szír hadsereg aktív állományának létszáma 295.000 fő. A haderő értékelésében nem 
hagyhatók figyelmen kívül azok a változások, amelyek napjainkban folynak. A fegyve-
res erők elmúlt években történt fejlesztése során azt tartották a legfontosabbnak, hogy 
képesek legyenek Aszad elnök rendszerének védelmére, a tüntetéseket pedig brutáli-
san verjék vissza. A reguláris erőket igyekeztek távol tartani a zavargásoktól, ennek 
ellenére megállapítható, hogy főként a fiatal tisztek hagyták el a hadsereget. A sorállo-
mány és a reguláris erők egy része megtagadta a felkelések leverésében való részvételt, 
és ma már az is nyilvánvaló, hogy a „szabad szír hadsereg” zömét a hadseregből de-
zertált katonák teszik ki. A jelenlegi harcok a haderő állományát tovább erodálják. Az 
ország északkeleti részén 2007-ben lerombolt reaktor is azt bizonyítja, hogy Szíria lég-
védelme nem hézagmentes; a török vadászgép 2012-es lelövése viszont azt jelzi, hogy az 
elmúlt időszakban javították a légvédelem képességét. A haditechnikai eszközök zöme 
szovjet (orosz) eredetű: a két ország közötti kapcsolat a szír haderő legfőbb támasza.
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A török lelőtt repülőgéppel kapcsolatos adatok a médiában kezdetben pontatlanul 
jelentek meg, ugyanis csak F-4-es típusú repülőgépről szóltak a tudósítások, ami nem 
utal a gép rendeltetésére. Valójában a szír légvédelem RF-4E típusú gépet lőtt le, amely 
egyértelműen felderítő repülőgép. Ebből a típusból Törökország 1977–78-ban az Egye-
sült Államokból 8, majd 1992 és 1994 között 32 darabot szerzett be, miután azokat ki-
vonták a német légierő állományából. Az F-4-es gépek felújítására Izraelben került sor 
2000-ben, ezek között volt a lelőtt repülő is. A gép tehát felderítő úton volt a szír légtér-
ben, és a tartúszi orosz haditengerészeti logisztikai bázis fölött is elrepült. A lelövéskor 
a gép repülési magassága 100 (!) méter volt, ami igen alacsonynak számít, célja pedig 
nagy valószínűséggel a szír légvédelem tesztelése lehetett. Az esetből levonható az a 
következtetés, hogy a szír légvédelem jól működött, bár nem ismert, hogy rakétával 
vagy csöves légvédelmi tüzérséggel lőtték-e le a gépet. Ha az előbbi történt, akkor nem 
zárható ki, hogy az az orosz légvédelem akciója volt.

Szaúd-Arábia

A haderő aktív létszáma 233.000 fő. Szaúd-Arábia mérete, gazdagsága, geopolitikai 
helyzete miatt regionális hatalomnak számít. Az ország nem rendelkezik nyilvános vé-
delmi és biztonságpolitikával, a vezetők általában a nemzet biztonságáról, a határokról 
és a szent helyek (Mekka és Medina) biztonságáról hajlandók tárgyalni. A biztonságot 
értékelésük szerint az alábbi tényezők fenyegetik: külföldi és belföldi terroristák, tün-
tetések, a szomszédos országok bizonytalansága (Irak, Jemen, az olaj- és gázlelőhelyek, 
illetve a szállítási útvonalak helyzete, valamint Irán katonai és vallási fenyegetése). 
A szaúdi haderő a Perzsa-öböl térségének legjobban felszerelt hadserege, haditechni-
kai eszközei szomszédjaiénál sokkal korszerűbbek és jobban karbantartottak. Ennek 
ellenére a reguláris erők közötti együttműködés és maga a döntési folyamat igen lassú, 
szinte valamennyi határozat magas szinten születik, a vezetők többsége pedig idős. Az 
ország légvédelme és a légi szállító kapacitás fejlett, a tengeri szállító képesség viszont 
gyenge. A légierő alapvetően a légtér védelmére és az elrettentésre képes, expedíciós 
feladatok ellátására nem alkalmas. Ugyanez a megállapítás érvényes a haditengeré-
szetre is. A szárazföldi csapatokat főként a kulcsfontosságú határövezetek védelmére 
csoportosították át.

A szaúdi nemzeti gárda elsődleges feladata a királyi család védelme, fellépés a 
belső tüntetések, zavargások ellen, a stratégiai létesítmények és nyersanyagforrások, 
továbbá a szent helyek oltalma. A terrorizmus elleni küzdelem alapvetően a rendőr-
ség feladata. A nemzeti gárda és a belügyi erők, illetve a hadsereg között az együtt-
működés nem minősíthető szorosnak. A szárazföldi erők kontingensei részt vettek az 
arab–izraeli háborúkban, de harci feladatot – legalábbis az 1967-es és az 1973-as hábo-
rúban – nem hajtottak végre. A haderő egy része, beleértve a nemzeti gárdát is, részt 
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vett az 1991-es öbölháborúban, az iraki csapatok kuvaiti kiűzésében, a szárazföldi erő 
és a légierő 2009/2010-ben részt vett a Houti-milíciák elleni harcokban a szaúdi–jemeni 
határon, illetve a nemzeti gárda 2011-ben a bahreini kormány kérésére közreműködött 
a tüntetések leverésében.

A szaúdi fegyveres erők jó viszonyt ápolnak tengeren túli partnereikkel, elsősorban 
az Egyesült Államokkal, Nagy-Britanniával és Franciaországgal. Ezek az országok fon-
tos vevőként tekintenek Szaúd-Arábiára a korszerű haditechnikai eszközök területén is.

A haderő legfontosabb beruházása 84 darab F-16 típusú vadászgép vásárlása az 
Egyesült Államoktól, 60 milliárd dollár értékben. Az ország 2010-ben 24 milliárd dollár 
értékű szerződést kötött az Egyesült Államokkal AH-64D típusú helikopterek vásárlá-
sára, de hadiipari üzleteket kötött Nagy-Britanniával és Franciaországgal is (előbbivel 
48 darab Typhoon repülőgép beszerzésére). Az üzlet érdekessége, hogy az összeszere-
lő üzem Szaúd-Arábiában működik, a munkások zöme is szaúdi állampolgár (A BAE 
nyolcezer alkalmazottjának fele). Az üzleteken túl számos kiképzési programot is ve-
zetnek az Egyesült Államok és Nagy-Britannia szakértői.

A gazdasági válságból Szaúd-Arábia gyorsan kikerült: a 2009-es 0,1%-os növekedés-
ről 2010-re 4%-ra javított. Persze nem szabad elfelejteni, hogy az ország bevételének 
80%-a az olajból származik, Líbia olajtermelésének kiesése pedig növelte a szaúdi ren-
deléseket.

Jordánia

Az aktív hadsereg létszáma százezer fő. Az Izraellel kötött békeszerződés következté-
ben Jordánia nem számol külső fenyegetéssel. A haderő jól képzett, főleg a különleges 
műveletek területén és a légierő pilótáit illetően. A jordániai hadsereg számos katonája 
vesz részt különböző ENSZ békefenntartó műveletben, jelen vannak Afganisztánban 
is, és gyakran szerveznek külföldi erőkkel közös gyakorlatot. A különleges erők 2012 
májusában, Ammanban rendezett konferenciáján a résztvevők megfogalmazták, hogy 
a térségben fontos feladat a határok védelme és a menekültek problémáinak kezelése. 
(Érdekesség, hogy a korábbi évekkel ellentétben, idén nem hívták meg a rendezvény-
re Szíriát). A konferencián bemutatták a Raytheon cégnek a jordániai partnerével, a 
SOFEX-szel kifejlesztett új, nem halálos fegyverét, amely az alkalmazása során fényse-
bességgel bocsát ki a célszemélynek olyan fájdalmat okozó sugarat, amelynek eredmé-
nyeképpen elhagyja pl. egy tüntetés helyszínét.19

Libanon

Az aktív haderő létszáma 59.000 fő. Libanonban a legmagasabb szintű katonai képes-
séggel a Hezbollah rendelkezik. 2006 óta folyamatosan növeli a rakéták számát, ezért 
komoly fenyegetést jelent Izrael északi területei számára. Tény, hogy az izraeli haderő 
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támadó tevékenységét egy esetleges konfliktus során nem lenne képes megállítani, de 
az ország déli részén erődítéseket végzett, amelyek késleltetni tudják az izraeli száraz-
földi erők előrenyomulását. A Hezbollah képviselői benne vannak a libanoni kormány-
ban, így politikai képviseletük is biztosított. A libanoni haderő képes a biztonság fenn-
tartására az ország azon területein, ahol a szervezet nincs jelen. Nem képes azonban a 
Hezbollah ellensúlyozására. A haderő az elmúlt években M-113-as páncélozott szállító 
harcjárművek rendszerbe állításával növelte mobilitását. Az Egyesült Államok segíti a 
terrorizmus elleni képzést, az ország területén állomásozó ENSZ-erők (UNIFIL) pedig 
hadfelszerelések átadásával segítik a haderő technikai ellátottságát.

Marokkó

Az aktív haderő létszáma 195.000 fő. A marokkói hadsereg jól képzett, folyamatos és 
hatékony kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal és Franciaországgal. A Nyugat-
Szaharában a felkelők elleni műveletekben komoly tapasztalatra tettek szert a sivatagi 
körülmények között, légi és szárazföldi műveletek kombinált alkalmazásával. Nem-
zetközi békefenntartó műveletekben több ezer katonájuk vett részt. Államok közötti 
hadviselésben kevés tapasztalattal rendelkeznek. A légierő eszközei a hetvenes évekből 
származnak, így elavultnak tekinthetők, ugyanez jellemzi a haditengerészet felszerelé-
sét is. A légierő korszerűsítése, F-16-os gépek szállításával, elkezdődött.

Algéria

A haderő aktív állományának létszáma 130.000 fő. Az elmúlt években a felkelés elleni 
műveletekben gyakorlatra tett szert. Államok közötti összecsapásra felkészületlen, a 
haderőnemek közötti együttműködés alacsony szintű és keveset is gyakorolják. Ettől 
függetlenül több szomszédos országnak javasolta, hogy közös terrorizmus elleni mű-
veletet gyakoroljanak, elsősorban az al-Káida az Iszlám Maghrebben (AQIM) szervezet 
ellen. 2010-ben hírszerzési és műveleti együttműködés jött létre ezen a területen Algé-
ria, Mali, Niger és Mauritánia között. Közös, korlátozott célú gyakorlatot tartottak az 
Egyesült Államokkal, Franciaországgal, Nagy-Britanniával és Belgiummal. A haderő 
külföldi bevetésre csak korlátozottan alkalmas. Hadosztály méretű gyorsreagáló erővel 
rendelkeznek, ennek képességét azonban csökkenti, hogy az állomány sorozott kato-
nákból áll.

Líbia

A hadsereg jelenlegi létszáma nem ismert. A felkelők több „brigádot” hoztak létre 
(Miszráta, Tripoli stb.), számos külföldi tanácsadót alkalmaznak, nem világos azonban, 
hogy valójában ki irányítja a haderőt. A brigádok létszáma néhány tucattól több ezerig 
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terjed. A Kaddáfi-rezsim fegyverei közül csak néhányat semmisítettek meg, a lázadók 
főleg négykerék-meghajtású járművekre szerelt légvédelmi eszközökkel rendelkeztek. 
A légierő és a haditengerészet képességéről és eszközeiről ma még nem áll rendelke-
zésre hiteles adat.

Tunézia

Az aktív haderő létszáma 35.880 fő. A régiós helyzethez viszonyítva is gyengén fel-
szerelt és többnyire elavult fegyverzettel rendelkező, sorállományon alapuló haderőről 
beszélhetünk. A belső biztonság szempontjából a hadsereg másodlagos szerepet tölt be 
a nemzeti gárdához viszonyítva, amely kétségkívül jobban felszerelt. A haderő szere-
pe a 2011. januári „jázminos forradalomban” ettől függetlenül fontos volt: megtagadta 
részvételét a tüntetők elleni fellépésben, s verbálisan támogatta a felkelőket. A líbiai 
események idején a tunéziai hadsereg sikeresen megvédte az ország határait (főként a 
menekültekkel szemben), a haditengerészet pedig szintén jól kezelte a menekültárada-
tot, és segítséget nyújtott a kutató-mentő műveletekben. Rövid távon az ország előtt álló 
gazdasági nehézségek miatt a haderő felszerelésének korszerűsítése nem oldható meg. 
Ennek megfelelően a fejlesztés a francia, olasz és amerikai haderők felesleges készlete-
inek átvételével kezdhető.

Az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) országainak        
katonai összefogása

Az Öböl Menti Együttműködési Tanács országai20 az 1981-es megalakulás óta hatékony 
diplomáciai, gazdasági és kulturális együttműködést folytatnak egymással. Nem sike-
rült viszont katonai összefogást megvalósítaniuk, még bilaterális szinten sem. A szer-
vezet katonai szárnya, a „Félsziget Pajzs” inkább belső, mintsem külső kihívásokkal 
szemben lép fel. A sikertelenség oka: az eltérő fenyegetettség felfogás, egyes tagállamok 
sajátos érdekei, a szuverenitás kérdése, félelem a szaúdi fölénytől és az általános arab 
katonai bizalmatlanság. Pedig az együttműködés pénzügyi alapjai biztosítottak, hiszen 
valamennyi tagállam komoly olaj- és gázbevételekkel rendelkezik, hatalmas hadiipari 
megrendeléseket adtak az Egyesült Államoknak, valamint több formális és informális 
bilaterális megállapodást kötöttek nyugati országokkal. Sajátos, hogy a beszerzésekhez 
nem társult az együttműködésre, az integrációra, a közös logisztikai ellátásra, a közös 
kiképzésre, valamint a kollektív védelmi képesség kialakítására vonatkozó megállapo-
dás. Húsz év után jutott el a szervezet oda, hogy igény merült fel a közös légvédelmi 
képesség kialakítására (amerikai részvétel nélkül). A katonai együttműködés lehető-
sége azonban 2011 novembere óta komolyabban felmerült a GCC-n belül, ugyanis a 
fenyegetettséget nem az iráni szárazföldi erők vagy az azoknál gyengébb képességű 



2013. tavasz 97

A Közel-Kelet katonai sajátosságai

légierő, hanem Irán haditengerészete jelenti, amely aszimmetrikus képességek kiala-
kításán dolgozik. A másik ok az iráni rakétaprogram, amit a GCC országai csak közös 
erővel kísérelhetnek meg ellensúlyozni. 2011 áprilisában, a dzsiddai konferencián a vé-
delmi képességek közelítéséről, összehangolt korai riasztó rendszer létrehozásáról és 
rakéták elleni védelmi struktúrákról döntöttek. A jelenlegi stádiumban a riasztó rend-
szereket ugyan országonként külön működtetik, azonban elektronikusan kapcsolódik 
az USA rendszeréhez. Az Egyesült Államoknak érdekében áll az egységes légvédelmi 
rendszer kialakítása, és ez alapvetően a térség országainak együttműködési szándéká-
tól függ. Hosszú távon a közös védelemnek nincs alternatívája.

A nem állami tényezők képességei a térségben

Al-Káida az Iszlám Maghrebben
Központja Algériában található, létszáma háromszáz fő. Működési körzete a nevéből is 
következik: a teljes Maghreb térsége, de terrorsejtjei vannak Franciaországban, Olasz-
országban, Hollandiában, Spanyolországban és Portugáliában is. Tevékenységük köre 
emberrablás, kábítószer-kereskedelem. A tagokat többnyire Afganisztánban képezték 
ki. Fegyvereik: kézifegyverek, aknavetők, házi készítésű robbanóeszközök, könnyű 
légvédelmi fegyverek.

Al-Káida Irakban
Az iraki Moszulban jött létre az Ansar al-Iszlám nevű szunnita terrorcsoportból, 2003-
ban. Létszáma hozzávetőleg ezer fő. Abu Musaab al-Zarkavi vezetése alatt számos me-
rényletet hajtott végre iraki síiták és szent helyeik ellen. Zarkavi 2006-os kivégzését 
követően a csoport a szunnita felkelőket egy ernyőszervezet alá gyűjtötte össze, és me-
rényleteket hajtott végre, főleg amerikai érdekek ellen. 2010-re a szervezet tagjainak 
kb. 80%-át likvidálták vagy elfogták. 2011-től új kiképzőbázist alakítottak ki Szíriában, 
ahová tevékenységüket kiterjesztették. Fegyvereik között kézifegyverek (főként gépka-
rabélyok), házi készítésű robbanóanyagok és légvédelmi eszközök találhatók.

Hezbollah
Hatezer főnyi állandó harcos mellett kb. tízezer tartalékossal rendelkezik. Központja 
Libanonban (Bejrútban és a Bekaa-völgyben) található, de a szervezet tevékenykedik 
Brazíliában, Paraguayban, Kolumbiában, Argentínában, Egyiptomban és több afrikai 
országban is. Megítélése vitatott, a politikai szárnya aktív szerepet játszik Libanon éle-
tében. Fegyvert, kiképzést és támogatást az Iráni Forradalmi Gárdától kap. Fegyverzete 
erősnek értékelhető, a kézifegyvereken kívül rendelkezik aknavetőkkel és különböző 
típusú rakétákkal (SA-7, SA-14, SA-18, Fajr-3, Fajr-5, Zelzal-2), radarirányítású hajók elle-
ni rakétákkal és páncéltörő rakétákkal.
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Al-Káida az Arab-félszigeten
Létszáma 100–600 fő között van, pontosan nehéz meghatározni. Központja Szaúd-Ará-
biában és Jemenben található, az említett két országon kívül aktív Katarban és Szomáli-
ában. 2009 óta működik, módszerei között megemlítendők az öngyilkos merényletek és 
a katonai és biztonsági szolgálatok objektumai elleni gerilla típusú rajtaütések. Céljuk 
az Arab-félsziget megtisztítása a külföldiektől. Vezetőjüket, Anvar al-Avlakit, miután 
külföldi merényleteket szervezett 2009-ben (Texasban a Fort Hood katonai bázison lö-
völdözés, illetve Detroit fölött repülőgép felrobbantásának tervezése), 2011 szeptembe-
rében egy pilóta nélküli repülőgéppel megsemmisítették. A szervezet kézi fegyverek-
kel, légvédelmi eszközökkel és házi készítésű robbanóanyagokkal rendelkezik.

Al-Houti lázadók
Létszámuk hét-tízezer harcos, követőik száma tíz- és százhúszezer között van. Tevé-
kenységi területük Jemen északi és Szaúd-Arábia déli része. A jemeni hadsereg 2004-
ben kezdett el harcolni a Houti klán ellen, ám vezetőjük, Huszein al-Houti meggyilko-
lását követően a szervezet megerősödött. Elsősorban a fegyveres erők ellen hajtanak 
végre merényleteket. 2012-ben pártot alapítottak, s erősen USA-ellenesek. Eszköze-
ik között könnyű kézifegyverek és házi készítésű eszközök vannak. Kiképzésüket a 
Hezbollah hajtja végre, az iráni részvételt független források nem erősítik meg.

Hamász
Létszáma kb. húszezer fő, Izraelben és a palesztin területeken tevékenykedik. 1987 óta 
a legnagyobb palesztin iszlám militáns szervezet, célja Izrael megsemmisítése, éppen 
ezért az Egyesült Államok és az EU terrorszervezetként kezeli, jóllehet igen fontos hu-
manitárius tevékenységet is folytat. Bár sokan azt nem teszik, fontos lenne a szerve-
zettel való tárgyalás, hiszen a politikai szárny komoly támogatottságot élvez a Gázai 
övezetben, és egy újabb választást nagy eséllyel nyerne meg. Az Izz al-Din al-Kasszám 
brigádjai a palesztinok legfegyelmezettebb erejét képezik, tagjai kemény katonai és ide-
ológiai képzést kapnak. A hathónapos alapképzés során megismerik a kézi fegyverek, 
rakéták, házi készítésű eszközök alkalmazását, több éles lőgyakorlatot hajtanak végre.

Az említett szervezeteken kívül számos kisebb ellenálló szervezet is működik a Kö-
zel-Keleten, amelyek etnikai és vallási alapon jönnek létre.

Összességében megállapítható, hogy a Közel-Kelet továbbra is ellentmondásos, 
feszültségekkel teli térség, amelyben a hadseregeknek is megvan a sajátos szere-
pük. A politikai és a katonai vezetés viszonya országonként eltérő, a haderők hadi-
technikai fejlesztése nagymértékben függ a beszállítóktól és a politikai érdekektől. Az 
elmúlt évek fejlesztési iránya inkább az aszimmetrikus képességek kialakítására irá-
nyult. Az iráni atomprogram megvalósulása jelentős változásokat okoz a térségben és 
azon kívül is.
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Résumé

Military Characteristics of the Middle East

The changes in the Middle East have an effect not only on the policy but on the armed 
forces as well. The armed forces of the region are on different levels of development; 
their missions are rather defending the regimes than the country. During the political 
changes, almost every army had its own role but by analysing the countries we can find 
major discrepancies. The development of military technologies during the past years 
can be characterised by the forming of asymmetrical capabilities. The countries of the 
region do not possess their own military industries, this is why foreign companies are 
competing for the markets. The recent wars in Iraq, Libya and Syria have had major 
effects on the development of the armed forces and the military operations offer great 
experiences for the decision makers. The realisation of the Iranian nuclear program will 
have strategic consequences on the region and far beyond it. The author analyses the 
new military trends, the Israeli–Arab balances of power, presents the capabilities of the 
armed forces of the countries and that of the non-state actors as well.


