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Az „arab tavaszként” ismertté vált 
forradalmi hullám Észak-Afrika 
és a Közel-Kelet szinte minden 

államában éreztette hatását. A tunéziai, 
egyiptomi és líbiai események mellett 
Algéria – bár népességét, gazdasági sú-
lyát vagy katonai potenciálját tekintve 
egyértelműen a térség egyik meghatáro-
zó hatalma – igen kevés figyelmet kapott. 
Az ottani tüntetések elszórtak és csak 
korlátozott méretűek voltak, és a jóléti 
juttatásoknak a demonstrációkat követő 
növelése, illetve a mérsékelt politikai vál-
tozások ígérete hamar le is csitította őket.

Ennek ellenére Algéria helyzete távol-
ról sem tekinthető stabilnak. A rezsimel-
lenes tüntetések nem 2011-ben kezdődtek, 
hanem – kisebb-nagyobb intenzitással – 
a 2000-es évek közepétől folyamatosan 
zajlottak, és sokkal mélyebb társadalmi 
elégedetlenségre vezethetőek vissza. Az 
alacsony olaj- és gázárak komoly prob-
lémát jelentenek a gazdaságnak, amely 
nagymértékben függ az energiaszektor 
teljesítményétől. A közszféra kiadásai 
25 százalékkal nőttek az elmúlt három 
év során, ráadásul a rendkívül fiatal né-
pességgel rendelkező országban a 16 és 
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A régió arculatát jelentősen átformáló „arab tavasz” eseményei után a már korábban is az 
észak-afrikai térség egyik legmeghatározóbb tényezőjének számító Algéria szerepe felértéke-
lődött. Azonban a jelentős gazdasági és katonai potenciálja ellenére sem tudott az ország az el-
múlt években súlyának megfelelő regionális szerepet betölteni. Ezt a látszólag ellentmondásos 
helyzetet igyekszik a tanulmány feloldani egyrészt a politikai rendszer, valamint mindazon 
egyéb tényezők bemutatásával, amelyek hosszabb távon fenntarthatatlanná teszik a jelenlegi 
helyzetet, másrészt pedig azoknak a külpolitikai problémáknak az elemzésével, amelyekkel 
2011 után az országnak szembe kellett néznie.

Already considered to be the regional heavyweight in the preceding years, Algeria emerged 
as an even more significant power after the events of the „Arab Spring”. However, despite its 
considerable economic and military potential, during the last years the country failed to live 
up to its role as the regional power broker. This paper aims to examine the reasons behind 
this contradiction by analysing the country’s seemingly stable political system, the potentially 
destabilising factors that make the current status quo unsustainable in the long term, and the 
challenges the country had to face in the aftermath of the „Arab Spring”.

* * *
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24 év közöttiek negyede munkanélküli.1 
Mindehhez pedig az egész rendszert át-
ható nagymértékű korrupció is társul.2

Az „arab tavasz” sodrában kialakult 
biztonsági helyzet, bár nemzetközileg 
növelte Algír jelentőségét a régióban, 
igen nagy kihívások elé állította az orszá-
got, amelyekre az meglehetősen határo-
zatlan és tétova választ tudott csak adni.  
Ráadásul a negyedízben is újraválasztott, 
ám súlyos egészségügyi problémákkal 
küszködő elnök, Abdelaziz Bouteflika3 
utódlásának a kérdése sem megoldott, 
ami komoly hatalmi harcokat vetít előre.

Jelen tanulmány azt kívánja megvizs-
gálni, hogy melyek azok a tényezők, 
amelyek ezt a látszólag stabil, de valójá-
ban rengeteg belső problémával és ellent-
mondással küzdő rendszert a változással 
szemben ellenállóbbá tették regionális 
szomszédjainál. Mindazonáltal fontos 
megjegyezni, hogy hosszabb távon ez 
az állapot fenntarthatatlan, és a jelenlegi 
politikai elit azzal, hogy elodázza a fon-
tosabb döntéseket, valójában egyre na-
gyobb veszélynek teszi ki magát.

A politikai rendszer

Az algériai hatalmi struktúra sajátos lo-
gikájával és működési mechanizmusaival 
maga is hozzájárul az ország gazdasági, 
politikai és társadalmi problémáinak új-
ratermelődéséhez és útját állja bármilyen 
jelentősebb változásnak.

Algéria hivatalosan prezidenciális köz-
társaság. Az állam legfontosabb veze-
tője az elnök, aki irányítja a végrehajtó 
hatalmat és kinevezi a miniszterelnököt. 

A törvényhozásért a két házból álló par-
lament felelős, az országban többpárt-
rendszer működik. Bárki alapíthat pártot, 
amíg az nem vallási, faji, nyelvi, regioná-
lis vagy nemi alapon szerveződik, és nem 
veszélyezteti a nemzet identitását vagy 
egységét. Ezek alapján elemezni Algé-
ria politikai berendezkedését azonban 
rendkívül félrevezető lenne, ugyanis ez 
a formális struktúra gyakorlatilag csak 
egy virtuális színteret jelent, egy demok-
ratikus kirakatot, ami nagyon távol esik a 
döntéshozatal tényleges módjától vagy a 
végrehajtási eljárásoktól.

A tényleges hatalom nem feltétlenül 
azoknak a kezében van, akik magas po-
zíciót töltenek be az államigazgatásban, 
vagy akár a kormányban. Valójában egy 
viszonylag szűk kör irányít, amelynek 
tagjai az elnök körül csoportosulnak 
vagy a hadsereghez tartoznak. Ennek az 
informalitásnak az egyik következmé-
nye, hogy nehéz megbízható információt 
szerezni arról, hogy valójában kik azok 
a kulcsfigurák, akiknek döntő szavuk 
lehet egyes kérdések kapcsán, ugyanis 
rendkívül kevés forrás áll rendelkezésre, 
s azok megbízhatósága is gyakran kérdé-
ses. A rendszert egyre növekvő átmérőjű 
koncentrikus körökként lehet elképzelni. 
Bár egyértelműen meghatározható hatal-
mi centrum nem létezik, a legfontosabb 
döntéshozók, a „décideurs” a legbelsőbb 
körhöz tartoznak: övék a döntő szó a je-
lentősebb kérdések kapcsán. A második 
körben a már kisebb tényleges hatalom-
mal rendelkező szereplők találhatóak, 
akiknek azonban tanácsadókként még 
mindig nagy befolyásuk lehet. A külsőbb 
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körök egyre kevesebb ráhatással bírnak 
a döntéshozatalra. Ennek mértéke a kap-
csolatrendszerüktől függ, és leginkább 
abban mérhető le, hogy az egyes döntése-
ket mennyire tudják a saját érdekeiknek 
megfelelően befolyásolni.4

Algériában a vezetői réteg hosszú időn 
keresztül lényegében változatlan maradt 
azt követően, hogy az ország 1962-ben, 
egy véres háború után függetlenné vált 
Franciaországtól. Ez a réteg a történelmi 
– forradalmi – legitimációra hivatkozva 
monopolizálta a hatalmat: a hadsereg a 
függetlenségi háború során politikai be-
folyást szerzett, amelynek révén egy vi-
szonylag szűk – főleg magas rangú tisz-
tekből álló – kör szerezte meg a kulcspo-
zíciókat. A katonai és a politikai vezetés 
közötti összefonódások a felszabadító 
háború utáni időszakban is megmarad-
tak, a hatalmi rivalizálás középpontjába 
emelve a hadsereget. Bár a hatalmat gya-
korlók köre az évtizedek során részben 
változott, a legjelentősebb döntéshozók 
még mindig a forradalomhoz közvetle-
nül kapcsolódó szereplőkből kerülnek 
ki. A legnagyobb párt az FLN (Front de 
Libération Nationale), amely ugyan ere-
detileg csak a függetlenség kivívására 
jött létre, annak kikiáltását követően is 
sokáig az egyetlen párt maradt a politi-
kai palettán. Az elit lényegében klánsze-
rű táborokba tömörül, amelyek érdekei 
meglehetősen eltérőek, így a versengés 
folyamatos.5

Az olaj- és gázszektornak a politikai 
struktúrában való jelentősége rendkívül 
nagy. 2008-ban az állami bevételek 75 
százaléka származott a két ágazatból, 

így a szénhidrogénkészletet kitermelő 
Sonatrach nevű állami vállalat komoly 
lehetőségeket rejt a politikai szereplők 
számára a gazdasági pozíciójuk erősíté-
sére, illetve az egyes szövetségek kialakí-
tására is ideális terepet biztosít. Emiatt a 
rivális klikkek versengésének is az egyik 
legjelentősebb színterét jelenti.6

E struktúra eredményeként a tényleges 
döntéshozatal rendkívül informális mó-
don zajlik. Egy tábornok, aki a védelmi 
minisztériumban magas pozíciót töltött 
be, és személyes kapcsolatba került a 
legfontosabb katonai döntéshozókkal, 
így írta le az első Bouteflika-elnökség 
katonai décideurjeit: „egy baráti társa-
ság, amely kávézgatás közben megbe-
széli a stratégiailag fontos kérdéseket, és 
nagyon-nagyon informális módon hoz 
döntéseket”.7 Bár ez a jellemzés feltehe-
tően túlzó, a hatalomról, a „pouvoirról” 
kialakult percepciókat jól megragadja, és 
sejteni engedi, hogy maguk a felsőbb kö-
rök hogyan viszonyulhatnak a kérdéshez. 
Még a miniszterelnök és az elnök között 
sincsenek hivatalosan megtervezett talál-
kozók vagy egyeztetések, és a döntések 
születésére a formális rendszeren kívüli 
szereplőknek is nagy ráhatásuk van. A vég-
rehajtási fázis során szintén ezek az in-
formális elemek kerülnek túlsúlyba.8

Amikor 1999-ben, az első civil elnök-
ként hatalomra került Bouteflika, az or-
szág legbefolyásosabb szereplői az aktív 
vagy visszavonult katonai vezetők vol-
tak. Bouteflika megbolygatta ezt a rend-
szert: személyi cseréket hajtatott végre 
mind a hadseregen, mind a titkosszol-
gálaton belül, aminek segítségével saját 
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hatalmi bázist alakított ki a családi kö-
rére és régebbi ismerőseire támaszkodva. 
Az elnök testvére, Saïd például igen nagy 
befolyással rendelkezik az algériai poli-
tikában, még ha formálisan nem is visel 
nagyobb jelentőségű tisztséget.

Az jelenleg is vitatott, hogy ez a komoly 
belharcokkal kísért átalakítás mennyi-
re járt sikerrel, ugyanis jelentős hatalmi 
centrumok maradtak meg, amelyek nem 
állnak teljes mértékben Bouteflika irá-
nyítása alatt. A legfontosabb közülük a 
titkosszolgálat, a DRS (Département du 
Renseignement et de la Sécurité) és az 
azt 1990-től 2015. szeptemberi leváltá-
sáig vezető Mohamed „Toufik” Mediène, 
akinek a legtöbb szakértő rendkívül nagy 
jelentőséget tulajdonított, egyesek pedig 
még Bouteflikánál is fontosabb döntés-
hozónak tartották.9 Bár az elnök és a 
korábbi titkosszolgálati vezető kapcsola-
táról kevés információ áll rendelkezésre, 
az biztos, hogy az évek során komoly 
hatalmi rivalizálás folyt kettejük tábo-
ra között. 2010-ben a DRS egy sor kor-
rupciós ügyet derített fel a Sonatrachnál, 
amelyben több, az elnökhöz közel álló 
szereplő is érintett volt. Bouteflikának 
így el kellett határolódnia olyan jelentős 
pozícióban levő emberektől is, mint pél-
dául az energiaügyi miniszter. Azonban 
2013 szeptemberében, miután a DRS-t 
részben átszervezték, és a korrupció el-
leni küzdelem kikerült a portfóliójából, 
az elnök táborához tartozó személyekkel 
szembeni eljárások megszűntek. A DRS 
vezetőjének a szeptemberi leváltása is 
ennek a küzdelemnek a része lehet, bár 
ennek pontos okai és körülményei egy-
előre tisztázatlanok.10

Kérdéses, hogy az elnök jelenlegi 
egészségi állapota mekkora változást 
hozott a hatalmi struktúrába. Bouteflika 
már korábban is súlyos problémákkal 
küzdött, azonban a 2013 elején elszenve-
dett agyi érkatasztrófa (sztrók) óta gya-
korlatilag csak tolószékben ülve közle-
kedik, és nyilvános szereplései igencsak 
megritkultak, még a választási kampány 
során is csak ritkán mutatkozott.11

Ez az állapot sok spekulációnak adott 
teret, főleg azért, mert az elnök utódlá-
sa kérdéses. Megoldást jelenthetett volna 
egy alelnök kijelölése, aki legalább szük-
ség esetén átmenetileg átvehetné az elnö-
ki teendőket, de ez az – elsősorban Fran-
ciaország részéről – erre irányuló nyomás 
ellenére sem történt meg, vélhetően azért, 
hogy még a látszatát is elkerüljék annak, 
hogy az elnök esetleg képtelen lenne el-
látni feladatait.12 A leváltására egyértel-
műen alkalmasnak tartott jelölt nincs, 
azonban több lehetséges név is felmerült. 
Az egyik ilyen Ali Benflis, volt minisz-
terelnök és FLN–vezér, aki a rendszer 
belső ellenzékét képezi, és a választáso-
kon lényegében Bouteflika legnagyobb 
ellenfele volt (bár ez is csak 12 százalé-
kos eredményhez volt elég). Egy másik 
népszerű jelölt Mouloud Hamrouche, 
szintén egy volt miniszterelnök, aki 1989 
és 1991 között a demokratikus átmenetet 
irányította, amely végül a hadsereg pucs-
csával – és az azt követő polgárháború-
val – ért véget.13 Az mindenesetre vilá-
gosnak tűnik, hogy a következő elnöknek 
a katonai décideur-ök körében jelentős 
támogatottsággal kell rendelkeznie, ami 
nagy kihívást jelenthet az egyébként is 
igen megosztott hatalmi elitnek.
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Az algériai politikai rendszer ponto-
sabb megértéséhez még egy elemet érde-
mes kiemelni. A forradalmi hagyomány 
– amint arról már szó volt – alapvető sze-
repet játszik ugyanis a rendszer legitimá-
ciójának fenntartásában, és mivel társa-
dalmi rétegeken átívelő hatása van, a sta-
tus quo fennmaradásának egyik fontos 
oszlopa. Szembeötlő, hogy a rendszer leg-
fontosabb alakjai – mint maga Bouteflika 
is – még mindig a függetlenségi háború 
veteránjait jelenítik meg. Azonban a for-
radalmi diskurzusban az egész politikai 
elitnek – beleértve az ellenzéket is – részt 
kell vennie, ha érvényesülni szeretne. Te-
kintve, hogy a második vonalbeli vezetők 
többsége már nem rendelkezik közvetlen 
tapasztalatokkal a függetlenségi háború-
ból, kérdéses, hogy e legitimáció átmen-
tése és folytatása mennyire lehet sikeres.

A forradalmi legitimáció letéteménye-
sei, a „famille révolutionnaire” jelentős 
erőt képvisel politikai téren. Az állam nagy 
összeggel támogatja a függetlenségi hábo-
rú egykori résztvevőit. A „Mudzsáhidek 
Minisztériuma” a 2014-es költségvetés-
ben az oktatásra szánt összegekhez mér-
hető juttatásokat osztott szét a volt harco-
sok és leszármazottaik között. Ráadásul 
a kedvezményezettek köre még bővül 
is: míg 1962-ben mindössze 24.000 ve-
teránt tartottak nyilván, a számuk 1999-
re 420.000-re nőtt. Az állam részéről is 
komoly erőfeszítések történnek, hogy e 
privilegizált réteg igényeit a legnagyobb 
mértékben ki tudják elégíteni.14 Érthető 
tehát, hogy ez az érdekcsoport igyekszik 
továbbra is fenntartani a kérdés relevan-
ciáját. Azt, hogy ennek a diskurzusnak 

országos szinten milyen meghatározó 
szerepe van még mindig, jól jelzi, hogy 
Ali Benflis, aki túl fiatal ahhoz, hogy 
harcolhatott volna a függetlenségi hábo-
rúban, a 2014-es kampány során reform-
programja mellett azt is kihangsúlyozta, 
hogy egy „mártír” fia.15

Az „arab tavasz” sajátos útjai

A fent bemutatott rendszer akadályát ké-
pezi mindenféle politikai vagy gazdasági 
változásra való törekvésnek is. Jól mutat-
ja ezt az „arab tavasz” algériai eseményei 
kapcsán a hatalom által tett engedmé-
nyek rendkívül csekély mértéke, illetve 
az, hogy belpolitikai téren a megmozdu-
lásoknak mennyire kevés hatásuk volt.

Mint azt már korábban említettem, a 
tüntetések nem 2011-ben kezdődtek Al-
gériában. Az országban már jóval Moha-
med Bouazizinak a tunéziai megmozdu-
lásokat kiváltó halála előtt ismert volt az 
önfelgyújtás jelensége, és csak 2010-ben 
több ezer tüntetést tartottak.16 A folyama-
tos feszültség egyik oka a – többi észak-
afrikai ország által is tapasztalt – gyors 
népességnövekedés, amely az elmúlt fél 
évszázad során meghatározta az ország 
demográfiai viszonyait. Algéria lakossá-
ga 1966-ban 12 millió fő volt, azonban 
ez 23 év alatt, 1989-re megduplázódott, 
és jelenleg már 38 millió körül tart.17 Ez 
a jelentős növekedés egy rendkívül fiatal 
korfát eredményezett. 2013-ban a lakos-
ság 28 százaléka volt 15 évesnél fiata-
labb.18 Ezzel a nagymértékű népesség-
növekedéssel a gazdasági bővülés nem 
tudott lépést tartani, így – különösen a 



68 Külügyi Szemle

Kiss-Gálfalvi Tamás

fiatalok körében – magas maradt a mun-
kanélküliség.

Azonban a szomszédos országból 2011-
ben indult tüntetéshullám a korábbiaknál 
komolyabb megmozdulásokat eredmé-
nyezett Algériában is. A demonstráció-
kat a Nemzeti Együttműködés a Válto-
zásért és Demokráciáért nevű, ellenzéki 
pártokat és civil szervezeteket tömörítő 
mozgalom vezette.19 A közvetlen kiváltó 
okok között elsősorban gazdasági vagy 
társadalmi tényezők voltak, mint például 
a lakáshiány, az alacsony fizetés vagy a 
munkanélküliség. A tüntetések azonban 
a gyenge mobilizáció miatt meglehetősen 
kis méretűek maradtak, és földrajzilag is 
elég távol estek egymástól. Egyes becslé-
sek szerint 2011. januárban és februárban 
összesen nagyjából háromezren tüntettek 
Algírban, míg az egyes megmozduláso-
kon 150–500 fő vett részt.20

A kormány mindvégig a helyzet ura 
tudott maradni. A rendőrség nagy lét-
számú jelenléte és szakszerű fellépése 
hozzájárult ahhoz, hogy a helyzet ne esz-
kalálódhasson a szomszéd országokban 
tapasztalt, atrocitásokkal és több tüntető 
halálával járó zavargások szintjéig – pol-
gárháborúról nem is beszélve. Az elnök 
végül több változást is bejelentett: felol-
dották a 19 éve hatályban lévő szükség-
állapotot; a közszférában dolgozók szá-
mára jelentősen csökkentették az olyan 
alapvető élelmiszerek árát, mint a liszt, 
tej vagy a cukor; az importált főzőolaj 
és cukor árát pedig államilag dotálták. 
Kilátásba helyeztek továbbá egy „alkot-
mányos reformot”, amelynek része lett 
volna bizonyos mértékű liberalizáció.21 

Nagy előrelépésnek számított a sajtó 
szabadságának a növelése: a médiában 
szereplő tartalmak utáni büntethetőség 
csökkent.22

Ezek az engedmények természetesen 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a 
tüntetések végül elhaltak, és a kormány 
helyzete a demonstrációk idején sem volt 
különösebb veszélyben. Ennek ellenére 
önmagukban nem adnak elég magya-
rázatot arra, hogy a sok szempontból 
hasonló helyzetben lévő szomszédos or-
szágoknak miért nem sikerült ugyanilyen 
módszerrel megbékéltetniük az elégedet-
lenek tömegeit.

Algéria ugyanis sok olyan egyedi jel-
lemzővel rendelkezik – mind történelmi, 
mind gazdasági szempontból – amelyek 
ellenállóbbá tették a változásokkal szem-
ben. Ezek közül az első a kérdéssel fog-
lalkozó szakirodalomban már-már ad 
nauseam ismételgetett, ám valóban fon-
tos szereppel bíró polgárháborús törté-
nelmi háttér. Az „arab tavasz” Algériával 
kapcsolatos eseményeit csak az 1988-ban 
megindult demokratikus folyamat, illet-
ve az azt követő polgárháború fényében 
lehet értelmezni, hiszen valójában ezt le-
het az algériaiak valódi „tavaszának” ne-
vezni, szemben a 2011-es, kevésbé meg-
határozó jelentőségű eseményekkel. 1988 
októberétől ugyanis a romló gazdasági 
helyzet által kiváltott tömeges megmoz-
dulások hatására politikai olvadás indult 
meg, amelynek a végét az 1991 decem-
berében megtartott választások jelentet-
ték: az iszlamisták az első fordulóban 
elsöprő győzelmet arattak a szekuláris 
FLN fölött. A hatalmukat féltő katonai 
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és politikai vezetők ezt követően érvény-
telenítették a választási eredményeket, 
kihirdették a szükségállapotot, és egy 
új öttagú testületet hoztak létre az állam 
irányítására.23

Az ezután kirobbant véres polgárhábo-
rú emlékei még mindig elevenen élnek a 
lakosság körében, így az erőszaktól való 
félelem jelentős visszafogó erőt jelent 
bármilyen radikális változást követe-
lő mozgalommal szemben. Az 1990-es 
években dúlt polgárháború áldozatainak 
a számát 150.000 és 200.000 közé teszik, 
és kiterjedtsége miatt a legtöbb család ve-
szített el hozzátartozót ezen időszak alatt. 
Bár 1999-ben Bouteflika nemzeti meg-
békélési tervének köszönhetően a leg-
nagyobb felkelőcsoport, az Iszlám Üdv-
hadsereg (AIS) bejelentette, hogy leteszi 
a fegyvert, a folyamatot elutasító polgár-
háborús felkelőkből alakult újabb terror-
szervezetek időről időre máig is követnek 
el támadásokat. Ez – paradox módon – 
rendkívül hasznos kellék a hatalmat gya-
korlók eszköztárában. Bármilyen okból 
kialakuló ellenzéki politikai megmozdu-
lás kapcsán fel lehet eleveníteni ugyanis 
a polgárháború rémképeit, vagy elővenni 
a radikális iszlamisták, esetleg egy kül-
földi intervenció veszélyét. Az algériaiak 
stabilitásra való igénye jól lemérhető a 
közvélemény–kutatások eredményeinek 
az alakulásán is. Míg 2011-ben a kor-
mány politikájával mindössze 10 száza-
lék értett egyet, az emberi jogokkal és 
a demokráciával kapcsolatos helyzettel 
pedig 8 százalékos volt az elégedettség, 
addig – vélhetően az „arab tavasz” fejle-
ményei miatt– 2013-ra ez a két érték 40, 
illetve 32 százalékra emelkedett.24

A másik fontos magyarázat a kiterjed-
tebb tüntetések elmaradásának vizsgála-
takor az ország olaj- és gázkészleteinek 
a gazdagságában keresendő. Ezeknek 
köszönhetően ugyanis a kormánynak 
jelentős eszközei voltak az elégedetlen-
ség mérséklésére, így nem kellett rögtön 
erőszakhoz folyamodnia. Az elnök által 
bejelentett jóléti intézkedéseknek nagy 
szerepük volt a helyzet végső konszolidá-
ciójában.25

Nem elhanyagolható az a tényező sem, 
hogy Algéria igen komoly biztonsá-
gi erőkkel rendelkezik. Míg az 1990-es 
évek közepén az országban nagyjából 
50.000 rendőr lehetett, ez a szám a 2010-
es évek elejére 170.000-re nőtt.26 Ez a je-
lentős létszámnövekedés a tüntetések so-
rán is megnyilvánult, amikor is a rendőri 
jelenlét jóval meghaladta a demonstrálók 
számát, így képesek voltak kordában tar-
tani az eseményeket.27

Az utolsó, de szintén nem jelentéktelen 
mozzanatot a megmozdulások résztve-
vőinek rendkívül eltérő érdekei jelentik: 
ezek miatt nem sikerült egy összehangolt, 
és ezáltal erősebb platformot kialakítani 
a kormányellenes tüntetések során.28

Mindez természetesen nem jelenti azt, 
hogy Algériában a helyzet ezzel nyug-
vópontra jutott volna. Tüntetésekre ezt 
követően is sor került, például az ener-
giaszektor számára igen fontos déli te-
rületen, ahol a munkanélküliek tömegei 
követelték, hogy az onnan származó be-
vételek nagyobb hányada maradjon a ré-
gióban.29 Azzal ugyanis, hogy a kormány 
ideiglenes intézkedések segítségével időt 
tudott nyerni saját maga számára, lénye-
gében anélkül, hogy mélyebb reformokat 
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kellett volna végrehajtania, csak elodázta 
a problémák megoldását.

Ahogy arról már korábban is szó volt, 
az algériai gazdaság nagyban függ az 
energiaszektor teljesítményétől. 2015 
első három hónapjában a szénhidrogének 
exportja adta az ország teljes kivitelének 
94 százalékát.30 Bár Algériának jelentős 
készletei vannak, az olaj kitermelése az 
utóbbi időben stagnált, míg a gázé 2005 
és 2013 között csökkent is. Ennek rész-
ben az infrastrukturális fejlesztések las-
súsága az oka, amely a külföldi befekte-
tők érdektelenségét is jelzi. Algéria 2013-
ban mindössze a századik volt a globális 
versenyképességi index által listázott 148 
országból.31 A vonatkozó törvény szerint 
a külföldi befektetőknek egy-egy algéri-
ai többségi tulajdonossal együttműködve 
kell intézniük az ügyleteiket, ráadásul a 
magas korrupció és a gyenge törvényi 
védelem az országot – érthető módon – 
nem teszi túl vonzó célponttá. A palagáz-
forradalom is nagyrészt Algéria számára 
előnytelen módon alakította át a globális 
piacot, habár ambiciózus tervek születtek 
arra vonatkozóan, hogy az ország elindít-
sa saját a palagáz–programját.32 Tovább 
bonyolítja a helyzetet, hogy a lakosság 
gázfogyasztása 2003 és 2013 között 50 
százalékkal nőtt.33

Az korábban is egyértelmű volt, hogy 
egy ennyire egyoldalú gazdaság ki van 
szolgáltatva az olaj és a gáz világpiaci 
áringadozásának, és ez a külső tényező 
nagymértékben befolyásolhatja a gaz-
dasági teljesítményt, így a belpolitikai 
helyzetet is. Ebből kifolyólag a jelenlegi 
olajárcsökkenés – amelynek következté-

ben az ország exportja 2014 és 2015 első 
negyedévei között 30 százalékkal csök-
kent, így (a korábbi pozitív eredménnyel 
szemben) hozzájárult a külkereskedelmi 
mérleg deficitjéhez – nagyon kellemet-
len következményekkel járhat a kor-
mány számára.34 Viszont ahhoz, hogy 
tényleges változások történjenek, és si-
kerüljön az ország gazdaságát diverzi-
fikálni, sokkal mélyrehatóbb reformra 
lenne szükség. Ez azonban egyelőre elég 
távolinak tűnik.

A terrorizmus változatai

Az algériai terrorizmusnak a külpolitika 
kontextusából kiragadott értékelése a re-
gionális sajátosságok miatt gyakorlatilag 
teljes mértékben lehetetlen. Azonban az 
ország sajátos nemzetközi jelentőségének 
és lehetőségeinek jobb megértéséhez el-
engedhetetlen legalább annak részleges 
bemutatása.

Azt már korábban láttuk, hogy az elit 
hogyan tudja kihasználni a történelmi 
hátteret és ezzel befolyásolni a lakosság 
percepcióit az egyes politikai kérdések 
kapcsán. Van ennek azonban egy má-
sik, nemzetközi dimenziója is. A Száhil 
övezet biztonsági szempontból igencsak 
kérdéses státuszánál és geopolitikai hely-
zeténél fogva az ott működő terrorista 
szervezetek ellen csak nemzetközi szin-
ten lehet eredményesen fellépni. 2001 
után emiatt érezhetően megnőtt Algéria 
jelentősége, a gazdasági súlya, jelentős 
katonai potenciálja, valamint a polgárhá-
ború során szerzett tapasztalatainak érté-
kessége miatt is. Az „arab tavasz” és az 
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azt követő komplex regionális viszonyok 
közepette az országnak még nagyobb ki-
hívásokkal kellett szembenéznie, és mint 
azt az In Amenas-i támadás vagy Hervé 
Gourdel elrablása és lefejezése (lásd len-
tebb) is mutatja, nem is tudott maradék-
talanul megfelelni nekik.

A mai algériai terrorista szervezetek 
elődeinek a kialakulása nagyrészt a pol-
gárháború időszakára tehető. A radikális 
iszlamista álláspontot képviselő GIA-k 
(Groupe Islamique Armé)35 brutális 
eszközökkel igyekeztek megdönteni a 
kormányt. A csoport keménymagját az 
1980-as évek során az al-Káidával együtt 
Afganisztánban kiképzett, majd onnan 
visszatért 1500-2000 személy alkotta. Az 
algériai rendszert, sőt 1995 után az egész 
lakosságot hitehagyónak nyilvánító cso-
portok nem válogattak az áldozataikban 
sem: ellenzéki aktivisták, le nem fátyo-
lozott nők, tanárok, újságírók, énekesek 
vagy franciául beszélők mind legitim 
célpontnak számítottak. Szélsőséges cse-
lekedeteik – és főleg azok visszhangja – 
miatt a GIA-csoportokkal eredetileg szo-
ros kapcsolatot ápoló Oszáma bin Láden 
is visszavonta a támogatását. Az 1990-es 
évek során a csoport jelentős hálózatot 
épített ki Európában, ahol elsősorban 
Franciaországban, illetve Londonban 
voltak aktívak.

A GIA-k civilek elleni erőszakhullá-
mának az elutasításaként a csoport egy 
korábbi vezetője 1998-ban létrehoz-
ta a GSPC-t (Groupe Salafiste pour la 
Prédication et le Combat),36 amely már 
jobban megfelelt a globális dzsihád által 
hirdetett elveknek. Az új szervezet ennek 

köszönhetően gyorsan építette ki a nem-
zetközi kapcsolatait, immár különösen jó 
viszonyt ápolva az al-Káidával. A nem-
zeti megbékélés programját alapjában 
elutasító szervezet a 2000-es években 
is aktív maradt, és 2006-ban formálisan 
csatlakozott az al-Káidához, s felvette az 
al-Káida az Iszlám Magrebben (Al Qaeda 
au Maghreb Islamique, AQMI) nevet. 
Azzal, hogy az algériai határokon átlép-
ve egy nemzetközi szervezetbe integ-
rálódott, a csoportnak sikerült felhívnia 
magára a figyelmet. Az Algériában ko-
rábban viszonylag ismeretlen öngyilkos 
merénylők 2007-től kezdve több ember 
halálával járó akciókat hajtottak végre a 
fővárosban.37

Algériában az utóbbi évtized egyik 
legnagyobb terrortámadása 2013-ban 
történt, amikor az AQMI korábbi veze-
tőjéhez, Mokhtar Belmokhtarhoz köthető 
fegyveresek elfoglalták az ország déli ré-
szén található In Amenas-i gázmezőt, és 
túszul ejtették az ott dolgozó (különböző 
országokból származó) nagyjából 800 
embert. Az addig szuperbiztonságos-
nak hitt létesítményt ért támadást nagy 
figyelemmel kísérte a nemzetközi sajtó, 
és az algériai biztonsági erőknek a több 
túsz halálával végződött beavatkozása 
kapcsán rengeteg negatív bírálat érte az 
országot.38

2014 szeptemberében egy újabb eset 
vonta magára a nemzetközi média figyel-
mét. A magukat az Algériai Kalifátus 
Katonáinak nevező szervezet tagjai el-
raboltak és lefejeztek egy francia szár-
mazású turistavezetőt az egyik észak-
algériai régióban, Kabíliában. A halála 
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előtti napon készült videófelvételen az 55 
éves Hervé Gourdel arra kérte François 
Hollande francia államfőt, hogy állítsa 
le az Iszlám Állam elleni légicsapáso-
kat Irakban. A csoport még ugyanabban 
a hónapban kivált az AQMI-ból, amely 
szerintük „letért az igaz útról”, és az Isz-
lám Államhoz csatlakozott.39

Az eset sokkolta mind a nemzetkö-
zi, mind a belföldi médiát. Az ilyen 
jellegű események a lakosság számára 
a polgárháború szörnyűségeit idézik 
fel. A biztonsági erők, bár igyekeztek 
mindent elkövetni, hogy megtalálják a 
tetteseket, rengeteg kritikát kaptak te-
hetetlenségük miatt. Azonban ahogyan 
arra Abdelaziz Rahabi, korábbi kom-
munikációs miniszter rámutatott, nem 
ez az egyetlen probléma:

Amikor Bouteflika megérkezett a 
nemzeti megbékélés programjával, a 
meghatározó narratíva az volt, hogy 
az elnök elhozta a békét. Tehát figyel-
men kívül hagyták a nép és a bizton-
sági erők áldozatát. Az algériaiaknak 
az volt az érzésük, hogy a győzelmü-
ket elvették tőlük. Ez egyfajta demo-
bilizációt eredményezett az emberek 
körében. Az általános vélekedés Al-
gériában most az, hogy a terrorizmus 
csak az államra és a terroristákra 
tartozik. Az antiterrorista küzdelem 
egyik kulcsa Zeroual [elnök a polgár-
háború alatt, 1994 – 1999 között] ide-
jében éppen az emberek mozgósítása 
volt. Ennek a mozgósításnak a hiánya 
a jelenlegi gyengeség egyik oka.40

Külpolitika 2011 után –
elvek és gyakorlat

Az „arab tavasz” és a következményeként 
kibontakozó regionális fejlemények nagy 
hatással voltak az algériai külpolitikára, 
és az azokra adott reakció később az or-
szág megítélését is befolyásolta. Algéria 
38 milliós lakosságával a Magreb legna-
gyobb gazdasága.41 A védelmi képességei 
fejlesztésére költött összeg a teljes afrikai 
kontinenst nézve is messze a legnagyobb 
(10 milliárd dollár), és az ország több 
antiterrorista fórum tevékenységében is 
aktívan részt vesz.42 Bár a polgárháború 
és a nemzeti megbékélés programja miatt 
kétes emberi jogi helyzet kapcsán mind 
az Amerikai Egyesült Államok, mind az 
Európai Unió kemény kritikákkal illette 
Algírt, a 2001. szeptember 11-ei terror-
támadások érezhető változást hoztak az 
ország és a nyugati hatalmak közötti vi-
szonyba. Ez különösen a 2003-as iraki 
háború után vált hangsúlyossá. Az USA 
és a NATO ugyanis aggodalmát fejezte 
ki amiatt, hogy több észak-afrikai fegy-
veres csatlakozott iszlamista felkelőcso-
portokhoz, így fontos szövetségest láttak 
– és látnak – Algírban egy olyan régió 
stabilizálásához, amelyet egyes amerikai 
tisztségviselők már – meglehetősen eltú-
lozva – „új Afganisztánnak” neveztek.43

Ennek a kitüntetett szerepnek azonban 
ellentmond Algír viszonylagos passzivi-
tása a régiót nagymértékben átformáló 
2011-es események kapcsán.

Algéria a függetlensége kivívása óta 
az államok szuverenitásának tiszteletben 
tartását és a dekolonizációhoz való jogot 
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hirdette, és ez a hozzáállás az évtizedek 
során nem sokat változott. Az algériai 
vezetés számára a be nem avatkozás elve 
és az állami szuverenitás tiszteletben tar-
tása még mindig a nemzetközi rendszer 
stabilitásának alapvető fontosságú része. 
Ebben a megközelítésben a humanitárius 
intervenció doktrínája kétséges alapokon 
nyugvó és gyanús elképzelésnek számít, 
amely a külső hatalmak kezében eszköz 
lehet az érdekeik gátlástalan érvényesí-
tésére. Ez a szemlélet jelentős kihívások 
elé állította az országot az „arab tavasz” 
során, és olyan negatív képet sugallt a 
demokratikus átmenet küszöbén lévő ré-
gióban, amely szerint Algír a tömegeket 
kegyetlenül elnyomó autoriter rezsimek 
legnagyobb támogatója.44

Ennek a külpolitikának az önmagában 
való vizsgálata azonban szintén félreve-
zető. Algír döntéseit a belpolitikai körül-
mények, az országon belüli és a regioná-
lis biztonsági helyzet, valamint a geopo-
litikai realitások határozták meg.

Bár a régió két rivális hatalmának, 
Marokkónak és Algériának az évtizedes 
versengése nem az „arab tavaszhoz” kap-
csolódó kérdés, a két ország hűvös – ha 
nem ellenséges – viszonya meghatáro-
zó része az algériai külpolitikának. Ez 
a szembenállás a 2011-es eseményekre 
adott algériai válaszban is szerepet ját-
szott. A két fél kapcsolata 1975-ben vált 
feszültté, amikor is a korábbi gyarma-
tosító hatalom, Spanyolország kivonult 
Nyugat-Szaharából. Az akkori megálla-
podás szerint a terület kétharmada került 
Marokkóhoz, míg egyharmadát Mauri-
tánia kapta meg (ám az utóbbi 1979-ben 

a kivonulás mellett döntött). Algéria a 
Nyugat-Szahara függetlenségéért küzdő 
Polisario Front támogatásával próbálta 
megakadályozni, hogy Marokkó teljesen 
az ellenőrzése alá vonja a területet. Az 
önrendelkezés mellett való kiálláson túl 
Algírnak természetesen az is célja volt, 
hogy regionális vetélytársát a stabilitást 
veszélyeztető szereplőként tudja beállíta-
ni, így hangsúlyozva a saját jelentőségét. 
A két állam közötti feszültség az évtize-
dek alatt nem sokat csökkent, és jelenleg 
is kifejezetten rossznak mondható a vi-
szonyuk. A marokkói király nemrég is-
mét kiemelte Algéria felelősségét a nyu-
gat-szaharai kérdés rendezetlenségével 
kapcsolatban, és a korábban lezárt határ 
mentén a felek több száz kilométer hosz-
szúságú kerítés építésébe kezdtek.45

Az algériai vezetők külpolitikai szá-
mításainak a Marokkóval való feszült 
viszony mellett volt egy másik megha-
tározó eleme is. Algír attól tartott, hogy 
az autoriter rendszerek lebontásának kö-
vetkeztében olyan potenciális veszélyek 
jelentkezhetnek, amelyek destabilizációs 
hatásai határokon átívelő jellegük miatt 
náluk is érvényesülhetnek. A 2011-es fej-
lemények érthető módon aggasztották az 
algériaiakat. Az iszlamisták által domi-
nált kormányok szomszédos országokbeli 
hatalomra jutásának a lehetősége a saját 
polgárháborús múltjukból származó fé-
lelmeket hozott felszínre, és a líbiai és a 
tunéziai társadalom iszlamizációjának a 
rémképét vetítette előre.46

A Marokkóval való rivalizálás, a szom-
szédos állam dezintegrációjától és az 
iszlamisták esetleges hatalomra jutásától 
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való félelem a líbiai eseményekre adott 
algériai válaszokban is jól érzékelhető.47 
Algír végig bizalmatlan volt a Muammar 
Kaddáfi ellen harcoló erőkkel szemben, a 
líbiai ellenzék pedig nyíltan azzal vádolta 
az algériaiakat, hogy katonai támogatást 
nyújtanak a volt diktátor rezsimjének. 
Kaddáfi halála után Algír napokig nem 
volt hajlandó az ENSZ által hivatalosan 
elismert líbiai Átmeneti Nemzeti Tanács 
elfogadására. A legitimációs kérdése-
ken túl ennek a gyanakvásnak stratégiai 
okai is voltak. A korábbi gyarmatosító, 
Franciaország ugyanis a mai napig erős 
befolyással bír a nyugat-afrikai régióban, 
ezért Párizs és szövetségesei – mint Ma-
rokkó – Algír számára a legnagyobb ki-
hívást jelentik a tágabb térség vezető ha-
talmának a pozíciójáért folytatott küzde-
lemben. A franciák aktívan részt vettek a 
2011-es líbiai katonai intervencióban, így 
az algériai vezetők attól tarthattak, hogy 
az új líbiai vezetés is francia befolyás alá 
kerülhet, ebben az esetben pedig Marok-
kóval együtt már semlegesíthetnék Algír 
regionális hatalmi törekvéseit.48

Emellett természetesen szerepet ját-
szott az a félelem is, hogy a Kaddáfi 
bukásával járó kaotikus helyzetben a 
menekülteknek és a fegyvereknek az 
egyébként is nehezen ellenőrizhető határ-
vonalakon keresztül történő áramlása az 
algériai biztonsági erők számára rendkí-
vüli nehézségeket jelentene, és az amúgy 
is problémás belpolitikai helyzet további 
romlását okozná.49 Mindeközben a harc-
edzett tuareg fegyvereseknek a Maliba 
való hazatérése pedig egy újabb szom-
szédos ország anarchiába süllyedésével 
fenyegetett.50

Ezeknek az aggodalmaknak a megala-
pozottságát a későbbi fejlemények teljes 
mértékben igazolták. Bár az észak-mali 
konfliktus mélyebb problémákra vezet-
hető vissza, és a fegyveres milíciák és 
terrorista szervezetek már korábban is 
aktívak voltak a szomszédos ország terü-
letén, a nyílt felkelés kirobbanása mégis 
a líbiai eseményekhez köthető. Algéria 
akkor is (és most is) a konfliktus tárgya-
lásos rendezése mellett foglalt állást, és 
aktív közvetítői szerepet igyekezett (és 
igyekszik) betölteni a szembenálló felek 
között.51 Az algériai vezetés legnagyobb 
félelme a konfliktus továbbgyűrűzése 
volt. Miközben az ország déli részét el-
lepték a menekültek, Algír attól tartott, 
hogy az Ansar Dine52 az ország területére 
is kiterjeszti akcióit. Ez részben megma-
gyarázza azt is, hogy miért igyekezett a 
konfliktusba való direkt beavatkozást el-
kerülni. Franciaország katonai interven-
ciója sem váltott ki túl pozitív reakciót 
az algériaiakból, de François Hollande 
és Hillary Clinton személyes látogatását 
követően végül mégis engedélyezték a 
Maliba tartó drónok és más repülőgépek 
áthaladását az ország légterén keresztül. 
(Ezzel ráadásul elkerülték az olyan kelle-
metlen ügyek ismételt felvetését is, mint 
például a beígért reformok hiánya). A be 
nem avatkozás elvének kevésbé szigorú 
értelmezését algériai részről azzal indo-
kolták, hogy a külföldi erők segítségét 
maga a mali kormány kérte.53

A belső problémák rendezéséhez Algé-
riának szüksége van a nemzetközi sze-
repének elismertetésére, valamint arra, 
hogy a nyugati hatalmak kulcsfontossá-
gú partnerként tekintsenek az országra. 
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Ez azért is fontos, mert így ezek a külső 
szereplők nem az autoriter rendszer túl-
kapásait vagy a demokratikus normák 
hiányát tartanák a legnagyobb problé-
mának, hanem törekvéseik inkább arra 
irányulnának, hogy a regionális stabilitás 
megteremtésének érdekében Algéria bel-
politikai viszonyai rendezettek maradja-
nak.54

Az algériai külpolitika legnagyobb 
problémájának a nagy elvárások és az 
azok teljesítésére való képesség között 
húzódó szakadék tűnik. Bár Algír sze-
retné magát a térség legnagyobb katonai 
hatalmaként, a stabilitás fenntartójaként 
láttatni, a saját doktrínáihoz való feltétlen 
ragaszkodása – vagy a szerep betöltésére 
vonatkozó alapvető alkalmatlansága – 
aláássa törekvései hitelességét.55

Konklúzió

A kép, amely a leírtak alapján kirajzoló-
dik, meglehetősen vegyes.  Egyrészről 
Algériának sikerült megőriznie a stabi-
litását egy zűrzavaros időket élő térség-
ben, szénhidrogén készleteinek köszön-
hetően jelentős eszközökkel rendelkezik 
gazdasági téren, katonai felkészültsége 
pedig megkerülhetetlen szereplővé teszi 
a régióban. Másrészről azonban a változó 
globális környezet, a nagyfokú társadal-
mi elégedetlenség, a biztonsági kihívá-
sok és a gazdasági nehézségek sürgősen 
megoldandó problémákat jelentenek, 
amelyekre egyelőre nem született megfe-
lelő válasz. Bouteflika újraválasztásával 
az elit időt nyert az utódlási kérdés meg-
oldásának kidolgozásához, de az égetően 

szükséges reformok megvalósítására ez 
a felállás csak korlátozott lehetőségeket 
biztosít. Kivárásra játszani pedig nagyon 
kockázatos stratégia, és hosszú távon az 
egész rendszer létét veszélyezteti.
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