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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol 
röviden ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. 
Célunk a magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti 
párbeszéd elősegítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: 
„Mi várható a Közel-Keleten és Észak-Afrikában 2020-ban?”

Szalai Máté

A közel-keleti és észak-afrikai regionális rendszerben nem várható 
stratégiai szintű változás 2020-ban egyik hagyományos elemzési 
szinten sem. Így nem számíthatunk a térség a globális politikában 

betöltött szerepének, a regionális szintű kapcsolatoknak vagy a belpolitikai 
rendszereknek a radikális átalakulására sem. 

Helyi szinten ugyan számos társadalom belső elégedetlenséggel vagy 
forrongó tüntetési hullámokkal várta az újévet, ezek ugyanakkor egyelőre 
nem kecsegtetnek forradalmi változások lehetőségével. Algériában a rezsim 
megőrizni látszik a hatalmát, az iraki és iráni tüntetők ugyan okoznak fejtörést 
a bagdadi és teheráni vezetésnek, de egyelőre nem tudnak felmutatni 
alternatívát a hatalommal szemben. A legkiszámíthatatlanabb helyzet talán 
Szudánban és Libanonban látható, ahol a politikai rendszerek valamilyen 
szintű változása is elképzelhető. Ettől függetlenül átfogó demokratizációra 
nem számíthatunk a térségben: a következő éveket valószínűleg – a korábbi 
mérsékelt iszlamizmus támogatói és ellenzői közötti törésvonal örökségeként 
– kétfajta autoriter hatalomgyakorlási forma fogja meghatározni. Ennek 
fényében valószínűleg a következő évben erősödni fog az Egyiptom és 
Törökország közötti vetélkedés, amelynek jeleit már ma is láthatjuk. 

Regionális szinten a kompetitív multipolaritásnak nevezett rend – amely az 
amerikai befolyás az 1990-es és 2000-es években látott tetőpontját váltotta 
– önfenntartónak tűnik. Ennek a struktúrának két alapvető jellegzetessége 
van: a politikai folyamatokra hatást gyakorló állami és nem állami szereplők 
nagy száma (multipolarizmus) valamint a közöttük lévő érdekek olyan 
mértékű differenciáltsága, amely nyomás alá helyezi a hosszú távú stratégiai 
együttműködéseket, szövetségeket (kompetitív jelleg). Ennek a jelenségnek 
köszönhető, hogy a szíriai, líbiai vagy éppen jemeni polgárháború a mai 
napig megoldatlan, vagy hogy számos bilaterális kapcsolatot (példáu  
Irán és Szaúd-Arábia, Törökország és Egyiptom, Szaúd-Arábia és Katar) 
a háború és a béke végpontja közötti szürkezónában tudunk elhelyezni. 
A kompetitív multipolaritás rendszerének fennmaradása megnehezíti 
– ha nem ellehetetleníti – a régión belüli intézmények építését, a békés 
vitarendezést, valamint stabilizációs és újjáépítési folyamatokat is, hiszen 
a legtöbb estben létezni fog olyan szereplő, amely képes megakadályozni 
számottevő eredmények elérését.

https://carnegieendowment.org/2020/01/07/how-sudan-may-surprise-everyone-pub-80721
https://carnegieendowment.org/sada/80657
https://carnegie-mec.org/diwan/80776
https://www.iai.it/en/pubblicazioni/competitive-multipolarity-middle-east
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A Közel-Kelet és Észak-Afrika régiónak továbbra is meghatározó jellemzője 
lesz a külső hatalmak folyamatos beavatkozása. Oroszország és Kína 
megmarad legitimitás-párti (vagyis jellemzően a hatalmon lévő rezsimeket 
támogató)  szereplőnek, amelyek a helyi politikai konfliktusokból kimaradva 
igyekeznek a hatalmon lévő és legerősebb szereplőket támogatni. Az Európai 
Unió útkeresése folytatódni fog a térségben: ugyan a magát geopolitikainak 
nevező új Bizottság valószínűleg nagyobb befolyást igyekszik kiépíteni a 
régióban, ennek hatékonysága korlátozott marad. Erre jó példa a január 
19-én tartott, Líbiával foglalkozó berlini konferencia, amely ért is el 
eredményeket és nem is: az ambiciózus célok megvalósulása helyett 
a már meglévő fegyverszünet és fegyverembargó fenntartása mellett 
köteleződtek csak el a felek – ezek fenntartásában, úgy tűnik, az EU saját 
tengeri missziójával fog részt venni. Az Egyesült Államok szerepét övezi 
talán a legtöbb kérdés a térségben, ugyanakkor stratégiai változásra ebben 
a kérdésben sem számíthatunk 2020-ban: az elnökválasztás hatása csak 
2021 elején éreztetheti hatását, ami számos esetben okozhat kisebb-
nagyobb változásokat a jelenlegi külpolitikai trendekben. 

N. Rózsa Erzsébet

A térség még mindig – és most mintha a korábbi éveknél jobban – bírna a 
világpolitikai napirend diktálásának képességével. Miközben az Egyesült 
Államok elfordulásáról beszélünk, a Közel-Kelet bebizonyította, hogy 

egyrészt az USA nem képes (nem tud és nem akar) teljesen elszakadni és/vagy 
kivonulni a térségből; másrészt az USA pénzügyileg (még mindig) képes az 
egész világ sakkban tartására.

Az Egyesült Államok igyekezett közel-keleti háborúit lezárni: Irakból 2011-ben 
vonták ki az amerikai csapatokat, Szíriában 2019 nyarán adott parancsot 
Donald Trump amerikai elnök az amerikai katonák kivonására, bár a Perzsa-
öbölbeli katonai támaszpontokon összesen legalább húszezer amerikai katona 
állomásozik, nem beszélve az ott tartózkodó hajókról, 

Az elmúlt évekhez képest a szaúdi-iráni „hidegháború” helyett 2020 az 
Egyesült Államok és Irán konfrontációjával kezdődött. részben Irán regionális 
törekvései miatt (melyeket az Egyesült Államok térségbeli szövetségesei felé 
irányuló fenyegetésként értékel), részben azok az iráni válaszlépések miatt, 
amelyeket Teherán egy évvel azután kezdett, hogy Donald Trump felmondta az 
„atomalkut”. Az egy éves „stratégiai türelem” után Irán kétirányú elrettentésbe 
kezdett: immár öt fokozatban jelentette be a megállapodásban foglaltak nem 
teljesítését, miközben magát a megállapodást nem mondta fel. Másrészt olyan 
akciókba kezdett, melyek célja – az iráni értelmezés szerint –, hogy ráébressze 
a világot, hogy egy esetleges konfliktus az egész világot fenyegetné. 
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A Maghreb térség saját specifikus biztonsági érdekeivel van elfoglalva. Ennek 
legláthatóbb ügyei a Líbiában kialakult helyzet velejárói (fegyverek, zsoldosok 
szétszóródása), a szubszaharai Afrika felől érkező migráció és terrorizmus, 
mint általában az egész térséget érintő fenyegetések. Emellett a belső politikai 
átalakulás a térség szinte minden országában a befelé fordulást eredményezi, 
különös tekintettel arra, hogy ezek elhúzódó folyamatoknak ígérkeznek. 
Algériában az utolsó arab szocialista rendszer bukott meg. Líbiában a 
különböző külföldi aktorok által támogatott két politikai erő közötti küzdelem 
máig nem dőlt el, és kérdéses, hogy 2020 folyamán eldől-e. Tunéziában lassú 
és óvatos politikai átmenet zajlik, melyben legális és elismert politikai aktorként 
a Muszlim Testvérek helyi szervezete, az en-Nahda is részt vesz. 

A Maghreb az Európai Unió számára a dél felől érkező migráció elsődleges 
védvonala. Ez a migráció azonban elsősorban a szubszaharai Afrikából ered, 
ami azt jelenti, hogy a Maghreb számára is fenyegetés, sőt, kétszeresen is az, 
mivel az Európából kitoloncolt migránsok a Maghreb országaiban ragadnak. 
(Különös és szimbolikus ebből a szempontból Ceuta és Melilla, a Marokkóba 
beékelt két spanyol város.) Ez a migrációs nyomás előreláthatólag 2020-at is 
jellemzi majd.

Figyelemre méltó trend Egyiptom még inkább Afrika felé fordulása. Az „arab 
tavaszt” követő második forradalom után Abdel-Fattáh Szíszi (és a hadsereg) 
megerősítette hatalmát és kormányzati pozícióját. A Muszlim Testvérek 
– a Szíszi-kormányzással szemben egyre erősödő közvélemény ellenére – 
sem tudnak visszaerősödni,. vezetőik és tagjaik nagy része börtönben van. 
Ugyanakkor az elégedetlenség egyre nagyobb méreteket ölt, amit a hatalom 
egyre durvábban ver le. Mindaddig, amíg a kezdeményezések nem öltenek 
politikai formát, a fennálló rendszer számára nem jelentenek veszélyt. 

Egyiptom az arab és regionális ügyekben alárendeli magát Szaúd-Arábiának, 
bár egyre több ügyben igyekszik távol tartania magát. Önálló politikát ott 
folytat, ahol ettől független – mondhatni a szaúdi érdekeltségektől messze 
eső – érdekei, ügyei vannak. Egyiptom számára a Nílus vízmegosztásának 
kérdése Etiópiával és Szudánnal életbevágó, hiszen az elsivatagosodás 
egyre csökkenti a művelhető területeket, miközben a lakosság rohamosan 
nő – mára, még hivatalos adatok szerint is, meghaladta a százmillió főt. 
Az etióp Nagy Újjászületés Gát megépítése, és a 2020-ban tervezett feltöltése 
Egyiptom számára tehát létkérdés. A megakadozó tárgyalások 2020-ban 
folytatódni fognak és a feltöltés megkezdése után valamiféle megállapodásnak 
körvonalazódnia kell.

Összességében 2020-ban a térség saját dinamikájának erősödése várható a 
külső szereplők érdekérvényesítési képességének kisebb arányú csökkenése 
mellett. A külső szereplők  tevékenységének fő jellemzője a vonakodásuk 
lesz: miközben egyre kevésbé kívánnak beavatkozni a térségben zajló 
konfliktusokba, a térség folyamatainak befolyásolása alapvető érdekük lenne. 
Úgy tűnik azonban, hogy egyrészt nincs stratégiájuk erre vonatkozóan, másrészt 
hitelességük erősen megkopott és/vagy felületes. 
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Úgy tűnik, egyedül az Egyesült Államok képes a térség viszonyaiba úgy 
beleavatkozni (vagy éppen távolmaradásával változásokat generálni), hogy 
megváltoztassa a bonyolult, sok szereplős hatalmi viszonyok alakulását. 

Oroszország, a lehető legcsekélyebb „ráfordítással” látszólag dinamikusan 
növekvő szerepet játszik, azonban a valós, domináns szerepvállaláshoz sem a 
hazai támogatottsága, sem a képessége nincs meg. 

Kína egyelőre gazdasági kapcsolatrendszerét építgeti: az új selyemút projekt 
egyre vonzóbbnak tűnik, a térség egyre több országa „jelentkezik” csatlakozásra, 
azonban ennek feltételei egyelőre nem átláthatók, mint ahogy az sem, hogy 
Kína mikor kényszerül komolyabb politikai, vagy akár katonai szerepvállalásra is 
gazdasági érdekei védelmében. 

Az Európai Unió egyre inkább egyre inkább háttérbe szorul, illetve a többi 
külső szereplőhöz képest kiegészítő szerepet játszik. Az immár háromszorosan 
intézményesített euro-mediterrán párbeszédet (EMP, ENP, UfM) meghaladni kívánó 
„globális stratégia” (2016) egyelőre nem realizálódik, sőt, a célkitűzések helyessége 
ellenére túlzottnak látszik. Miközben az Uniónak még mindig tagadhatatlan a 
vonzereje, ez elsősorban a „soft power”-jében jelentkezik, miközben az Unió „hard 
power”-e ezt nem támasztja alá.

Vékony Dániel

A z elmúlt években a tágabb értelemben vett Közel-Kelet nyugati peremén 
található Algériát, Marokkót és Tunéziát ugyan elkerülték a fegyveres konf-
liktusok, azonban mind a három ország eseménydús évet tudhat maga 

mögött. A jelen elemzés ennek a három országon belpolitikai helyzetének vizs-
gálatán keresztül tesz kísérletet olyan dinamikák bemutatására, amely az egész 
Közel-Keleten relevanciával bírhat a következő 2020-ban is.

A Magreb-térség e három állama számos közös tulajdonsággal bír. Ahogy arra 
egy IMF jelentés is felhívja a figyelmet, függetlenül attól, hogy az  úgynevezett  
„arab tavasz” mennyire érintette ezeket az országokat, egyik államban sem sikerült 
2011 után beindítani a gazdasági látványos növekedést. Az utóbbi időben az egy 
főre jutó GDP érdemben nem növekedett ezekben az országokban sőt paradox 
módon épp a demokráciával kísérletező Tunéziában a legalacsonabb ez az érték. 
Ez azt is eredményezi, hogy az „arab tavaszt” kiváltó egyik fő okot, a fiatalokat 
különösen sújtó munkanélküliséget és az ehhez kapcsolódó kilátástalanságot 
egyik államban sem sikerült számottevően orvosolni. A magasnak számító vagyoni 
egyenlőtlenségek nem csökkentek lényegesen egyik országban sem.

Politika szempontból már jelentős különbség van a vizsgált országok között. 
Az «arab tavasz» Tunéziába elhozta a demokratikus politikai intézményrendszert, 
Marokkóban pedig egy mérsékelt nyitást eredményezett. Algériában csak 
2019-ben, kezdődtek tüntetések, amelynek hosszabbtávú következményei még 
nem látszanak.

https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/08/Economic-Integration-in-the-Maghreb-An-Untapped-Source-of-Growth-46273
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/08/Economic-Integration-in-the-Maghreb-An-Untapped-Source-of-Growth-46273
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Az elmúlt évben Tunéziában Essebsi elnök halála után a még nyugati mércével is 
demokratikusnak minősíthető választásokat tartottak. Az új elnök az a konzervatív 
nézeteiről is ismert Kais Saied nem tartozik egyik politikai párthoz sem, ami 
szerepet játszhatott a győzelmében.  A demokratizálódás útján az első lépéseket 
tevő tunéziai társadalom mintegy kétharmada elégedetlen a kormányzó pártok 
eddigi gazdasági teljesítményével, illetve a pártokhoz köthető korrupciós ügyekkel. 

Algéria is elnököt választott 2019-ben, amelyet a hónapok óta tartó 
tömegdemonstrációk váltottak ki. A tüntetők, úgy tűnik, saját csapdájukba 
estek. Egyfelől nem voltak képesek sem saját, a hatalomtól független politikai 
közösséget létrehozni.  Más felől nem voltak hajlandóak a hatalomhoz közeli 
politikai formációkat sem támogatni – mondván az egész hatalmi elitnek mennie 
kell. Így a hatalom igazi birtokosának számító hadsereghez kötődő elit képes volt 
megtartani a pozícióját. Bár sokan bojkottálták az elnökválasztást (a szavazásra 
jogosultak 40 százaléka ment el szavazni), végül az az Abdelmadjid Tebboune 
nyerte meg, aki az előző kormányokban is miniszterként vett részt.

Marokkóban bár a monarchia helyzete stabilnak tűnik a felszín alatti 
elégedetlenségre válaszul az utóbbi időben a rezsim elkezdte szorosabbra vonni 
a gyeplőt. Számos, a kormányt kritizáló zenészt,  újságírót és aktivistát ítéltek 
letöltendő börtönbüntetésre.

Új jelenség Marokkóban az utóbbi időben elsősorban a közösségi médián 
keresztül szerveződő és meglepően hatékony bojkott kampányok megjelenése. 
Figyelemre méltó az Aziz Akhannouchhoz kötődő Afriquia vállalatcsoport ellen 
indított bojkott. Akhannouch a vállalati mellett az egyik legnagyobb kormánypárt 
vezetőjeként földművelési miniszteri pozíciót is betölti, és szoros kapcsolatot ápol 
az uralkodóval. Az érdekeltségei ellen hirdetett vásárlói bojkott ebben a kontextusban 
értelmezhető a palotához ezer szállal kapcsolódó uralkodó elittel (makhzen) 
szembeni indirekt fellépésnek is. A szóban forgó bojkott sikerének titka egy nagyon 
jól szervezett internetes mozgósítás volt. Az akciót elemző egyik jelentés szerint, 
hogy a bojkotthoz köthető oldalak és a szervezők által üzemeltetett botok által 
megosztott tartalmak arra lehet következtetni, hogy egy, a török kormányhoz kötődő 
cyber-aktivista csoportot is szerepet játszott a bojkott szervezésében.

Algériára, Marokkóra és Tunéziára tekintve a gazdasági növekedés hiánya 
továbbra is égető probléma lesz 2020-ban is. Ezért feltételezhető, hogy rövid 
távon a társadalmi feszültségek nem fognak enyhülni. Mindegyik országban 
kézzelfogható a kiábrándultság a regnáló elitből. Ez pedig kedvezhet a magukat 
az elittel szemben pozícionálni képes politikai vállalkozók megerősödésének. Ezek 
a dinamikák Tunéziában az antidemokratikus, míg a másik két országban a 
demokratikus tendenciákat eredményezhetnek. A társadalom széles rétegeinek 
aktivizálódása attól is függ, mennyire gyűrűzik be a globális gazdaság lassulása 
a térség országaiba. Végül pedig arra is fel kell hívjuk a figyelmet, hogy az online 
befolyásolás legújabb módszerei elérték a térséget is. Nem lenne meglepő, 
ha a kormányzati és nem kormányzati csoportok fokoznák a tevékenységüket a 
kibertérben, ami kedvezőtlenül hathat a belpolitikai stabilitásra. 

Egy biztos: ismét mozgalmas év elé nézünk.

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/kais-saied-tunisia-president-191022150707200.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/kais-saied-tunisia-president-191022150707200.html
https://carnegieendowment.org/publications/interactive/tunisian-elections-2019
https://www.ft.com/content/02b12988-1747-11ea-8d73-6303645ac406
https://www.aljazeera.com/news/2019/12/algeria-declares-pm-tebboune-winner-presidential-election-191213112320998.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/12/algeria-declares-pm-tebboune-winner-presidential-election-191213112320998.html
https://telquel.ma/2020/01/16/affaire-stalin-la-peine-reduite-a-huit-mois-de-prison-en-appel_1665292?fbclid=IwAR2kXBA9TbTWA80iVJPFY5cpMH8X6X6B1p__GjSzkrQGeFhNTnSmpAdc9HA
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/morocco-lengthens-jail-term-taoufik-bouachrine-appeal-191026054624674.html?utm_source=website&utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links
https://www.thenews.com.pk/print/596617-morocco-activist-jailed-for-two-years-for-fb-post
https://studies.aljazeera.net/en/reports/2018/11/181114115931285.html
https://studies.aljazeera.net/en/reports/2018/11/181114115931285.html
http://northafricapost.com/22646-akhannouch-tops-podium-richest-men-morocco.html
https://www.arabnews.com/node/1434166/business-economy
https://www.arabnews.com/node/1434166/business-economy
http://www.epge.fr/wp-content/uploads/2019/09/boycott-avril-2018-Maroc-EPGE.pdf
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H a őszintén kellene felelnem arra, hogy szerintem mi várható a Közel-
Keleten 2020-ban, azt mondanám: nem tudom. A kutatónak persze a 
legfőbb dolga az lenne, hogy folyton bővülő tudásanyaga és exklúzív 

információi alapján, ismerve az aktorok helyzetét, indítékait és céljait bármikor 
készen álljon a prognózisra. Ez sokszor sikerül is. Van azonban egy nagy 
probléma: a Közel-Kelet kapcsán mindig vannak olyan torzító tényezők, zajok és 
vakfoltok, melyek miatt lehetetlen a pontos előrejelzés.

A legnehezebb helyzetben azok a kollégák vannak, akik másodlagos forrásokra 
és kész elemzésekre hagyatkozva alakítják ki véleményüket. A Közel-Kelet 
kutatására és elemzésére szakosodó think-tankek és kutatóintézetek ugyanis –  
székeljenek azok Keleten vagy Nyugaton - általában politika közeli pénzcsapokból 
fedezik működésüket, így a nyilvánosan elérhető anyagaik jellemzően valamely 
politikai narratíva irányába húznak. Noha szép számmal vannak kutatók, akik 
politikai nézeteket és elvárásokat félretéve, elemzéseikben az objektivitásra 
törekszenek, a különféle iskolák berögződései gyakran náluk is torzítják a 
képet. A legtöbb nyugaton született politológiai, szociológiai és gazdasági 
elmélet és modell ugyanis nem tud mit kezdeni a közel-keleti kultúrák lényegét 
adó informalitással és destrukturáltsággal, vagy az egyetemesnek hitt értékek 
és terminusok kulturális jelentései közti különbségekkel. Ezeket elsősorban a 
különféle antropológiai munkák és mikroterületeket különböző diszciplinákon 
keresztül vizsgáló elemzések tárják fel hitelesen, amelyek azonban épp a 
fókuszuk szűk mivolta miatt kevésbé alkalmasak a nagy kép megértéséhez. 
A rendelkezésre álló szakirodalom egyébként bőséges, a gyöngyszemek azonban 
rendre elvesznek a középszerű vagy annál is gyengébb munkák áradatában. 

Azoknak a kollégáknak sem könnyebb a dolguk, akik beszélik a vizsgált 
országok nyelvét és olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy meg is 
látogathatják azokat időről-időre. A Közel-Kelet kollektív, már-már kasztosan 
működő társadalmaiban ugyanis egy kívülről jövő kutatónak a mozgástere 
fizikailag és intellektuálisan is korlátozott. Nem mehetünk mindig oda, 
ahova szeretnénk, a helyiek pedig, ha a fejünkre állunk, akkor is csak a 
külföldinek dukáló információkkal látnak el. Tájékozódjunk a kinti kutatóintézetek 
munkatársaitól, a helyi sajtóból, internetes portáloktól vagy akár ismerősöktől a 
nép egyszerű fiai közül, tudásunknak a kapuőrei jellemzően a kinti elit, valamint 
az egyre zsugorodó középosztály soraiból kerülnek ki, akikhez társadalmaik 
berendezkedése és normái miatt csak ritkán jut el népességnek sok helyen 
már kétharmadát kitevő alsóbb rétegeknek a hangja. Így aztán a mi, közel-keleti 
folyamatokról és összefüggésekről alkotott képünk is vakfoltokkal van tele, aztán 
meg csodálkozunk, ha kitör valahol a soron következő “arab tavasz”. A legtöbb 
amit kutatóként tehetünk általában az, hogy igyekszünk folyamatosan tanulni és 
bővíteni rálátásunkat a szűkebb szakterületünk tárgyaira, hogy aztán az elmúlt 
események logikáját felhasználva kontextusba tudjuk helyezni a jelen történéseit.
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A mi időnk valójában tehát akkor jön el, amikor egy esemény már zajlik, vagy 
még inkább amikor az már véget ért. Olyankor ha leküzdjük a vágyvezérelt 
gondolkodás kísértését, kihámozzuk a lényeget a közvetett vagy közvetlen 
érintettség okán elfogult információforrásaink beszámolóiból és félresöpörjük 
az olcsó detektívregényekben jól működő, de a való életben rendre elvérző 
“cui bono” logikát, akkor alapvetően pontos képet tudunk adni, hitelesen 
tudjuk rekonstruálni az események okait és szerencsés esetben akár 
rövidtávú prognózisra is képesek lehetünk.   Az eredeti kérdés helyett tehát 
arra válaszolnék, hogy mit remélek 2020-tól: azt, hogy az európai kutatóként 
rendelkezésünkre álló információk és ismeretek elegendőek lesznek a rövidtávú 
folyamatok megjósolására
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