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A közel-keleti hatalmak versenyfutása Kelet-Afrikáért – 
a fókuszban Szomália
The Scramble of Middle Eastern Powers for East Africa –
with Somalia in Focus

Marsai Viktor

Összefoglaló: Az utóbbi tíz évben a tágabb értelemben vett Közel-Kelet egyes hatalmainak lát-
ványos visszatérése tapasztalható Kelet-Afrikában. A régióért folyó versengésben geopolitikai, 
gazdasági és ideológiai/vallási tényezők egyaránt szerepet játszanak, amelyek gyakran a sta-
bilitás ellen hatnak, és olyan problémákat exportálnak a térségbe, amelyek gyökerei kívül esnek 
annak hagyományos dinamikáin. A tágabb kontextus bemutatása után a jelen írás esettanul-
mányként azt vizsgálja, milyen hatással van e versengés Kelet-Afrika legtörékenyebb államára, 
Szomáliára.
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Abstract: In the last decade, a return of Middle Eastern actors to the East African region can be 
observed. Besides benefits, the geopolitical competition, which contains political, economic and 
ideological/religious factors, also involves elements which endanger the stability of the Horn of 
Africa. The article analyses Somalia as a case study to demonstrate the dynamics of the return 
of Arab nations and Turkey to the region.
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Bevezetés

A kelet-afrikai térség2 és a közel-keleti hatalmak – elsősorban az Arab-öböl (a továb-
biakban: Öböl) államai – közti kapcsolat hosszú évezredekre nyúlik vissza. A Vörös-
tenger és az Ádeni-öböl sokkal inkább összekötötte, mintsem elválasztotta őket, és 
Kelet-Afrika a történelem során nemegyszer három kontinens – Afrika, Ázsia és Euró-
pa – találkozási pontjaként töltött be szerepet. Ezt mutatják az ott talált görög, római, 
bizánci és perzsa pénzérmék, illetve kínai porcelán (Fage és Tordoff, 2004, 107. o.), 
továbbá erre utal a mai Etiópia és Eritrea zömén elterült Akszúmi Királyság dél-arábiai 
uralma, de azok az eredetmítoszok is, amelyek szerint a szomálik ősei az Arab-fél-
szigetről érkeztek Afrika szarvára (Eno, 2008, 16–18. o.). A „könyves vallások” közül 

1 A tanulmány az arab nevek esetében az arab, szomáliknál a szomáli standardnak megfelelő 
magyar átírást használja.

2 A régiót a nemzetközi szakirodalom gyakran az Afrika szarva (Horn of Africa) elnevezéssel 
illeti, ám az földrajzi értelemben valójában csak a zömében szomálik lakta részét jelenti, és a 
most elemzendő, Szudántól Kenyáig elterülő egységet a Kelet-Afrika terminus jobban lefedi.
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kettő, a kereszténység és az iszlám is hamar megvetette a lábát a régióban – a ke-
reszténység legkésőbb a Krisztus utáni 3., míg az iszlám már rögtön az alapítása után, 
a 7. században (Marcus, 2002, 3–11. o.) –, és a következő korokban az egymással való 
aktuális viszonyuk – a békés együttélés vagy az esetenként fellángoló erőszakos küz-
delem – jelentősen meghatározta a térség dinamikáit.

Az iszlám észak-afrikai térhódítása, majd a Vörös-tenger ,,arab beltengerré” vá-
lása hosszú időre megszakította-korlátozta e kapcsolatokat. Az európai hatalmak 
a 16. században, az Indiai-óceán felől jelentek meg ismét a térségben, és esetenként 
döntő szerepet játszottak annak történelmi folyamataiban, mint például amikor a ke-
resztény Abesszíniát a portugál muskétások mentették meg a muszlim térhódítástól 
(Búr, 2011, 15. o.; Marcus, 2002, 33–34. o.). Az igazi áttörést azonban csak a Szuezi-
csatorna 1869-es megnyitása jelentette: Kelet-Afrika ismét belekerült a globális vérke-
ringésbe (Búr, 2011, 252–254. o.).

Az európai térnyeréssel párhuzamosan a közel-keleti hatalmak befolyása folyamato-
san gyengült. Bár a kapcsolatok sosem szakadtak meg az Arab-félszigettel és a tágabb 
Közel-Kelettel, a függetlenné vált régi-új államalakulatok másodrendű szerepbe süly-
lyedtek a térség viszonyainak alakításában. Egyiptom, a két Jemen, Irak, Szaúd-Arábia, 
Szíria, sőt egy ideig Líbia és Irán is a hidegháborús vetélkedés közepette igyekezett 
biztosítani a kulcsfontosságú Vörös-tengert, illetve ellensúlyozni a Kék-Nílus forrását 
ellenőrző – ráadásul akkor még keresztény többségű – Etiópia regionális ambícióit. 
Azonban a két szuperhatalom, illetve a mögöttük felsorakozott tömbök malomkövei kö-
zött erre csak korlátozott lehetőségük nyílt.3 Mindez a posztbipoláris korszakban is csak 
lassan változott meg: az új nemzetközi viszonyok között az érintett külügyminisztériu-
mok csak lassan ismerték fel Kelet-Afrika növekvő jelentőségét, és a figyelmüket még 
hosszú évekig a régi beidegződések, illetve mechanizmusok kötötték le. Igazi változásra 
csak a 21. század beköszönte óta kerül sor: az átalakuló nemzetközi és gazdasági kör-
nyezet új kihívások és lehetőségek elé állítja a szereplőket.

A jelen írás célkitűzése, hogy megvizsgálja,
• mik azok a fő tényezők, amelyek hatására – részben már az „arab tavasz” ki-

robbanása óta – a közel-keleti hatalmak Kelet-Afrikába történő visszatérésének 
lehetünk a tanúi, és miért is értékelődött fel a térség a külső szereplők számára;

• miként hat ez a visszatérés – sokszor versengés – Afrika szarva belső dinami-
káira.

A tanulmány terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé, hogy részletesen elemezzük az 
egész régiót, így a főbb trendek bemutatása után az írás Szomáliát veszi górcső alá, 
amely több szempontból is modellül szolgál az említett kérdések vizsgálatához. A ta-
nulmány konklúziója, hogy Mogadishu (Muqdisho) esetében a külső beavatkozás sokkal 
3 Minderre remek forrást jelentenek a magyar külügy dokumentumai: Magyar Nemzeti Levél-

tár, 1990.
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több kárt, mint hasznot okoz, és mivel felerősíti az eleve fragmentált szomáliai politikai, 
illetve kláncsoportok közti küzdelmet, végső soron a stabilitás ellen hat. Ugyanakkor ez 
a kijelentés nem általánosítható az egész régióra, és a többi szereplő – Etiópia, Eritrea, 
Szudán stb. – kapcsán hasonló mélyebb elemzések szükségesek az előnyök és hátrá-
nyok megállapításához.

A szerző a munkája során az elsődleges források terén az elérhető stratégiai doku-
mentumokra, levéltári forrásokra, hírportálok anyagaira, illetve az egyiptomi, etiópiai, 
kenyai, szomáliai, ugandai terepkutatásai során készített interjúkra támaszkodott, a 
másodlagos források terén pedig a megjelent kötetekre, tanulmányokra.

A kelet-afrikai régió felértékelődése

A kelet-afrikai térségnek a közel-keleti államok szemében való 21. századi felértékelő-
dését számos politikai, geostratégiai, gazdasági és vallási/ideológiai tényező segítette, 
amelyek zöme a 2011 előtti időszakra nyúlik vissza, bár az „arab tavasz” kétségtelenül 
tovább erősítette az egyes tendenciákat. Habár ezek ereje, mértéke eltér egymástól, 
illetve időről időre változik, az eredőjük alapvetően egy irányba mutat: nevezetesen, 
hogy a régió jelentősége számottevően növekedett a muszlim hatalmak számára, és 
mára egyetlen, magára valamit is adó játékos sem tekinthet közömbösen a Szudán-
tól Kenyáig terjedő térségre. Az egyes tényezők elkülönítése a szoros összefonódások 
miatt szinte lehetetlen feladat, mindazonáltal a szerző kísérletet tesz legalább a főbb 
mozgatórugók bemutatására.

Kelet-Afrika geostratégiai jelentőségének a felértékelődésében egyszerre játszottak 
szerepet politikai és gazdasági változások, különösen az „arab tavasz” kitörése után. A kö-
zel-keleti hatalmak – mindenekelőtt az Egyesült Arab Emírségek (EAE), Szaúd-Arábia, 
Katar, Törökország, illetve Irán – számára egyre fontosabbá vált, hogy tágítsák azt a 
geostratégiai teret, amelyben a hagyományos külpolitikájuk mozog. Az egyes szerep-
lőket ugyanakkor más-más megfontolások vezették. Törökország például részben az 
európai integráció kudarca-késedelme után értékelte át a nemzetközi térben betöltött 
szerepét, és az akkori külügyminiszter, Ahmet Davutoğlu által megfogalmazott, majd 
kötetbe is szerkesztett „stratégiai mélység” politikájának (Davutoğlu, 2016) a kelet-afri-
kai nyitás egyenes következménye volt (Ozkan és Akgun, 2010, 527–529. o.). Az Arab-
félsziget országai, különösen Szaúd-Arábia és az EAE számára meghatározó tényező-
nek számított, hogy gátat szabjanak a növekvő iráni befolyásnak. Teherán ugyanis rá-
jött arra, hogy a térség remek lehetőségeket kínál újabb szövetségesek megnyerésére, 
és azok elősegíthetik a már meglevő pártfogoltjai támogatását, s hozzájárulhatnak a 
fő riválisai kiszorításához, főleg Szudánban és Szomáliában (Feierstein, 2017, 1–2. o.). 
A szunnita táboron belüli, az „arab tavasz” által felszínre hozott törésvonalak, amelyek 
aztán a 2017-ben kibontakozott katari válságban csúcsosodtak ki, szintén azt jelezték, 
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hogy Katar, illetve a vele szemben álló kvartett igyekezett javítani a térség államaiban 
játszott szerepén. Egyes öbölállamoknak a szíriai válság kapcsán zajló politikai folya-
matokból való kiszorulása/marginalizációja, illetve a 2015-ben kitört jemeni háború 
szintén az arab államok Kelet-Afrika felé fordulását erősítette.

A geostratégiai érdekek változásait, illetve a szereplők közti vetélkedést a bázisdiplo-
mácia olyan hulláma kísérte, amely addig elképzelhetetlennek látszott. A térség globális 
felértékelődését jól mutatta, hogy például Dzsibuti, amely már korábban is helyet adott 
francia, amerikai, olasz erőknek, néhány éve már kínai és japán bázisok kialakítását is 
engedélyezte (De Faakto Intelligence Research Observatory, 2020). A muszlim orszá-
gok katonai jelenléte azonban új fejleménynek számított. Részben a jemeni hadművele-
tek támogatására, részben a szomáli nemzeti erők kiképzésére hivatkozva a különböző 
szereplők sorra alakították ki a katonai támaszpontjaikat Afrika szarván. Törökország 
és az Egyesült Arab Emírségek Mogadishuban, illetve az utóbbi Berberában is hozott 
létre támaszpontot, és az eritreai Aszab kikötőjénél szintén kialakított egy nagyobb ka-
tonai bázist. Szaúd-Arábia első tengerentúli támaszpontjának pedig egy szerződés ér-
telmében Dzsibuti ad majd helyet (Mahmood, 2019, 8. o.). Emellett rendszeresen jelen-
nek meg – hivatalosan meg nem erősített – hírek arról, hogy Egyiptom az eritreai Nora 
(Khan, 2020), Törökország és Katar pedig a szudáni Suakin szigetén akar létrehozni 
támaszpontot (Daily Sabah, 2019).

Mindettől nem függetlenül meg kell említenünk azt a meghatározó tranzitszerepet is, 
amelyet a terület a globális ellátási láncok fenntartásában játszik: a világtengerek keres-
kedelmének 20, az Európai Unió tengeri áruforgalmának 95 százaléka halad át a rajta 
(EUNAVFOR, 2020). Nem véletlen, hogy a kínai kormány által indított Egy övezet, egy út 
(OBOR), majd Övezet és Út Kezdeményezésre (BRI) átkeresztelt nagyszabású projekt-
jében a régió tengeri útvonalai, kikötői, közút- és vasúthálózata, repülőterei kulcssze-
repet játszanak – legyen szó az Etióp-magasföld kapujáról, Dzsibutiról vagy a kenyai 
Mombasáról (Act.is, 2020) –, mint ahogy az sem, hogy Kína első tengerentúli katonai 
bázisának is az egykori Obock ad otthont (Bucsky, 2018; Tarrósy, 2019b).

Peking azonban korántsem az egyetlen játékos ebben a szektorban: egyes öbölálla-
mok – mindenekelőtt az Egyesült Arab Emírségek – már Kína előtt felmérték a régiónak 
a globális szállítási láncokban való jelentőségét, és megvetették a lábukat a térségben. 
Annál is inkább, mert a kínai infrastrukturális cégek helyett így részben az EAE válla-
latai lehetnek majd az ázsiai szuperhatalom térnyerésének a haszonélvezői. Peking-
nek ráadásul egy több mint 10.000 kilométer hosszan elnyúló övezetet kell egy időben 
érzékelnie és egyetlen kereskedelmi-infrastrukturális lánccá szerveznie, míg az arab 
országoknak abból elég egy-egy kulcsfontosságú részt megszerezniük, aztán pedig 
betagolódni a kínai projektbe. Azt, hogy az öbölországok részéről ez nem ad hoc ala-
pon működik, jól bizonyítja a dubai székhelyű, 2005-ben alapított Dubai Port World (DP 
World). A vállalat 2019-re negyven országban közel nyolcvan terminált működtetett, és 
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17,5 millió standard konténeregységet (TEU4) mozgatott meg (Carvalho, 2019). Ezzel 
tavaly a cég a világ negyedik legnagyobb kikötőüzemeltetője volt (Lloyd’s List, 2019). 
A térségbeli két legjelentősebb projektje a szomáliföldi Berbera kikötője, amelyről a ké-
sőbbiekben még részletesen lesz szó, illetve a dzsibuti Doraleh. Ez utóbbi körül 2018-
ban komoly vita alakult ki, mivel az afrikai ország kormányzata egyoldalúan felmondta 
a DP Worlddel kötött szerződést. A nemzetközi bírósági eljárás eddigi állása szerint a 
lépés jogsértő volt, és továbbra is az emírségekbeli vállalat jogosult a stratégiai jelentő-
ségű konténerterminál üzemeltetésére (Amlôt, 2020).

Az említett geopolitikai tényezőkhöz szorosan kapcsolódnak a gazdasági érdekek. 
Az öbölállamok vagy Törökország számára az elmúlt években Afrika kulcsfontosságú 
kereskedelmi partnerré vált. A török készáruk esetében az ottani piacok óriási lehető-
séget jelentenek, figyelembe véve, hogy a földrész lakossága csaknem egymilliárd fővel 
– tehát fogyasztóval – nő a következő harminc évben (Wasuge, 2016, 26. o.; Pásztor, 
2017, 35–41. o.). A fekete kontinens gyarapodó népessége és bővülő, s így egyre többet 
fogyasztó középosztálya – amelyet a helyi termelői szektor képtelen lesz ellátni – biztos 
felvevőpiacot jelent a külföldi áruknak. A konzervatív becslések is arról szólnak, hogy 
az afrikai középosztály létszáma az elmúlt másfél évtizedben megháromszorozódott, 
és jelenleg meghaladja a 300 millió főt, 2050-re pedig megközelíti az egymilliárdos lét-
számot (Kazeem, 2018). Mindez azt is jelenti, hogy a földrész bővelkedik olcsó munka-
erőben, amelyre számítani lehet mind az arab munkaerőpiacon, mind a Kelet-Afrikába 
telepített munkaintenzív szektorokban. Ez utóbbiak egyike a mezőgazdaság, amely kü-
lönösen fontos a termőterületben szegény Szaúd-Arábia vagy az Egyesült Arab Emír-
ségek számára (International Crisis Group, 2019, 31. o.). Nem véletlen, hogy mára több 
százezer hektárnyi afrikai termőföld áll az arab országok vállalkozásainak a művelése 
alatt (Townsend, 2018).

Az Afrikáért folyó globális gazdasági versenyfutásban a muszlim országok előkelő 
helyen szerepelnek. 2018-ban például – ha az EU-t egy egységnek vesszük – az Egye-
sült Arab Emírségek 20 milliárd dolláros forgalommal a szubszaharai térség ötödik (!), 
Szaúd-Arábia 14 milliárddal a nyolcadik, Törökország 5 milliárddal a 14. legfontosabb 
kereskedelmi partnere volt. Ez különösen annak tükrében kiemelkedő, ha figyelembe 
vesszük, hogy a globális gazdasági szereplővé vált Brazília 6 milliárd dollárral a 12. hely-
re szorult, Oroszország pedig – amelynek afrikai reneszánszáról itthon is egyre többet 
lehet olvasni – fel sem került a listára (The Economist, 2019). Mindez jól mutatja, hogy 
az öbölállamok és Törökország számára (Kelet-)Afrika jelenti az új, még jórészt kiakná-
zatlan, a gazdasági terjeszkedéshez ideális térséget a 21. században.

4 Twenty-foot equivalent unit – a szállítmányozásban használt mértékegység, amelyben a 
konténerforgalom mértékét határozzák meg. Egy TEU hossza húsz láb, tehát nagyjából 
6,1 méter, míg a szélessége általában 2,4 méter, magassága pedig 2,6 méter.
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Számottevő a térség politikai jelentősége is, amelyről részben már volt szó a fentebbi 
szempontok kapcsán. A földrész regionális szervezete, az Afrikai Unió (AU) a 2000-es 
évek rút kiskacsájából mára meghatározó szereplővé vált, legyen szó békeműveletek-
ről vagy a kontinentális szabadkereskedelmi övezetről (Tarrósy, 2019a). Fontos ténye-
ző, hogy az AU-nak az észak-afrikai országok ugyanúgy tagjai, mint a szubszaharaiak, 
és a félévenkénti uniós csúcstalálkozók jelentős konzultációs fórumok. Több esetben 
is előfordult például, hogy Egyiptom és Etiópia a Nílus vízhozama körüli vitákban az 
AU-közgyűlés margóján találkozott egymással és próbálta továbblendíteni a korábban 
megfeneklett tárgyalásokat (lásd pl. Sudan Tribune, 2018). Az a tény pedig, hogy az AU 
központja Addisz-Abebában van, jelentősen megnöveli a magasföldi állam érdekérvé-
nyesítő képességét.

Az afrikai államok egyre nagyobb befolyással bírnak olyan nemzetközi szervezetek-
ben is, mint az ENSZ vagy az Arab Liga, és ezt ki is használják a pozícióik erősítésé-
re, illetve az érdekeik védelmére. Mindezt jól mutatja, hogy a WHO jelenlegi vezetője a 
korábbi etióp egészségügyi miniszter, Tedrosz Adhanom, vagy az, hogy az Arab Ligá-
nak a Törökország szíriai katonai intervencióját elítélő határozatától Szomália és Katar 
is elhatárolódott, s ez jelentősen gyengítette annak erejét (Reuters, 2019). Az, hogy a 
szervezet eddig nem tudott érdemben fellépni a Nagy Etiópiai Újjászületés Gátja ellen, 
szintén alapvetően azon múlt, hogy Szudán gátolta az arról szóló határozat elfogadását 
(Ezzat, 2020). A másik oldalról viszont komoly bonyodalmakat okozott, amikor Szomália 
az Arab Ligához fordult, hogy ítélje el az EAE berberai kikötőprojektjét, és az nyilatko-
zatban állt ki a kelet-afrikai ország területi integritása mellett (Hellenic Shipping News, 
2018).

A térség jelentőségét – és lobbiértékét – felismerve új szerveződések is napvilágot 
láttak. Ilyen például a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl part menti államait tömörítő, szaú-
di vezetésű – és némileg EAE-ellenes élű – fórum (Shabelle Media Network, 2020a). Az 
öbölállamoknak a régi-új kelet-afrikai szövetségeseik a jemeni háborúban is jó szolgá-
latot tettek támaszpontok, illetve katonai erő biztosításával (Al-Ashwal, 2020), továbbá 
az Irán elleni 2016-os diplomáciai offenzíva során, amikor Szudán, Dzsibuti és Szomália 
is megszakította a hivatalos kapcsolatokat Teheránnal (Oladipo, 2016). 2017-ben pedig 
a katari válság mutatta meg, hogyan sorakoztathatók fel az egyes kelet-afrikai orszá-
gok egyik vagy másik fél támogatására (lásd erről részletesen: International Crisis Group, 
2019) – ami, ahogy Szomália esetében majd látni fogjuk, nem feltétlenül a regionális 
stabilitás irányába hat.

Végül, de nem utolsósorban meg kell említenünk a vallási-ideológiai dimenziót. Ez nyil-
vánvalóan tetten érhető a síita – és perzsa – Iránnal szembeni szunnita összefogás-
ban, míg annak ellenpontjaként Teherán szívesen támogat olyan csoportokat a régióban, 
amelyek a legtöbbször maguk is szunniták ugyan, de perifériára szorultak a meghatá-
rozó csoportokkal szemben. Jó példa erre a szomáliai Ahl asz-Szunna va-l-Dzsamáa, 



162  Marsai Viktor

amely több forrás szerint is iráni segítségben részesült (Goobjoog, 2015). Ám ennél is 
meghatározóbb a szunnita iszlámon belüli különféle szekták, irányzatok közti küzdelem, 
amelyben a kelet-afrikai szereplők általában külső játékosok segítségére is számíthat-
nak. Ilyen például a Muszlim Testvériséghez köthető politikai csoportok katari és török, 
illetve a szalafita szervezetek szaúd-arábiai támogatása,5 miközben az Egyesült Arab 
Emírségek leginkább a szekuláris(abb) csoportok mögött sorakozik fel. Az egyes sze-
replők közti különbség abban is tetten érhető, hogy Rijád vagy Abu-Dzabi inkább az 
erős, autoriter és gyakran katonai kormányzatokat támogatja a stabilitásért cserébe, 
míg Doha vagy Ankara szívesen áll be alulról induló vagy legalábbis a kormányzattól 
elhatárolódó szerveződések mögé (International Crisis Group, 2019).

A kelet-afrikai versenyfutás és Szomália6

A muszlim hatalmak Kelet-Afrikáért folyó versenyfutása más-más hatással van a külön-
féle regionális szereplőkre, s pozitív és negatív következményekkel egyaránt bír. A tanul-
mányban azért szerepel Szomália példája esettanulmányként, mert talán ott mutatko-
zik meg a legélesebben a szereplők közti szembenállás, illetve annak következménye. 
Szomáliának – a térség legtörékenyebb államának – különösen nagy a külső befo-
lyásnak való kitettsége, ami az elmúlt három évben jelentősen hozzájárult az eleve 
nehézkes államépítési folyamat elakadásához.

Ahhoz, hogy megértsük, mi is folyik az országban, fontos szem előtt tartanunk azt a 
tényt, hogy a terület az elmúlt évszázadban Kelet-Afrikának is a határvidékeként szol-
gált. Afrika szarvát egyszerre érték arab és afrikai hatások, és az, hogy közülük melyik 
volt az erősebb, mindig is meghatározta a terület belső fejlődését. A jelenlegi muszlim 
versenyfutás azért is bír kiemelt jelentőséggel, mert Szomália az alapvetően afrikai pe-
rifériából – és érdekszférából – kezd átcsúszni egy arab/muszlim határvidékké. Ez azt 
jelenti, hogy az ország kapcsán felerősödött a geopolitikai küzdelem a különféle afrikai 
(Etiópia, Kenya) és arab/muszlim játékosok (elsősorban Szaúd-Arábia, az EAE, Katar és 
Törökország, kisebb mértékben Egyiptom és Irán) között az érdekszférák és a politikai/
gazdasági befolyás érvényesítéséért. Ha mindez nem lenne elég, a fokozottabb arab/
török jelenlét következtében az egyes szereplők a közel-keleti régió dinamikáit – és konf-
liktusait – is exportálták Afrika szarvára – leginkább a Katar körül kibontakozott vita 
kapcsán, s ez tovább komplikálta a már eleve bonyolult és sokismeretlenes szomáliai 
viszonyokat.

5 Interjú egy európai diplomatával, Nairobi, 2012. február.
6 Ez a fejezet a szerző és Szalai Máté által közösen írt, megjelenés alatt álló angol nyelvű tanul-

mány átdolgozott változata. A tanulmány címe: The “Borderlandization” Process of the Horn 
of Africa vis-á-vis the Gulf Region and Its Effects on Somalia.
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Ahhoz, hogy megértsük – akár a külső hatalmak legjobb szándékát feltételezve is –, 
hogy miért olyan pusztító ez Afrika szarvának politikai viszonyaira nézve, illetve a különféle 
szomáli szereplők miért annyira fogékonyak az arab/török kapcsolatok erősítésére, el-
engedhetetlen, hogy röviden megismerkedjünk a felek közti történelmi örökséggel, illet-
ve az országban levő dinamikákkal.

Szomália és az arab–török világ

Amint arról korábban szó volt, a kelet-afrikai térség intenzív kapcsolatokat ápolt az 
Arab-félszigettel, és az iszlám is gyorsan megjelent a régióban. Nem véletlen, hogy 
a szomáli nép – amelynek többsége a 10. század környékére már felvette Mohamed 
próféta vallását – nagy klánjainak mitikus eredettörténete szerint ősatyáik Arábia felől 
érkeztek Afrika szarvára (Lewis, 2002, 5. o.). Bár az antropológusok és a nyelvészek 
többsége ezt megkérdőjelezi, a helyi nemzettudatban ma is erősen él az arabokkal 
való rokonság gondolata – ez az oka, hogy az ország 1974-től az Arab Ligának is a 
tagja (Lewis, 2002, 220. o.). Ugyanakkor a szomálik nem tekintik magukat ,,(fekete-)
afrikai” népnek, és ez jól tetten érhető a különféle szubszaharai csoportokkal – külö-
nösen a bantu népekkel – szemben táplált büszkeségükön, esetenként azok lenézé-
sén.7 Az Oszmán Birodalom 16–17. századi fennhatósága, majd a 19. századi átmeneti 
egyiptomi uralom szintén mélyen beépült a szomáli történettudatba, és – például a 
kenyai vagy az abesszin elnyomástól eltérően – nem mint idegen megszállás, hanem 
baráti kapcsolatként él a köztudatban (Lewis, 2002, 26–27., 41–42. o.; Wasuge, 2016, 
5. o.; TesfaNews, 2017).

Az öbölállamokkal való viszonyt erősítette a közös vallás is, amely az elmúlt nyolcvan 
évben fontos szerepet játszott a klánok által végletekig szétszabdalt szomáli nép egy-
ségbe kovácsolásában: a ,,keresztes invázió”, ,,az iszlámot ért külső támadás”, illetve a 
,,gyarmatosítás” elleni közös fellépés a szomáli nemzettudat építésének fontos eszköze 
lett – legyen szó akár az etióp megszállásról Ogaadeen (Ogaden) és a Haud kapcsán, 
akár az Afrikai Unió szomáliai békeművelete, az AMISOM keretében történt külföldi csa-
pattelepítésről (Lewis, 2002; Botha és Abdile, 2014, 1–20. o.).

Érdekes, hogy az említett tényezők ellenére a függetlenség után, illetve a hidegháború 
éveiben az arab államok viszonylag periferiális szerepet játszottak a szomáli külpolitiká-
ban, miközben a kelet-afrikai térségben – különösen Eritrea kérdésében – igen aktív já-
tékosoknak bizonyultak. Mogadishu sorsának alakításában a két szuperhatalom, illetve 
Etiópia és Kenya sokkal meghatározóbb volt, mint bármelyik öbölállam (Hettyey, 2008, 
96–99. o.). Erre utaltam korábban, amikor arra mutattam rá, hogy Szomália sokkal 

7 Interjú egy szomáli akadémikussal, Mogadishu, 2014. január; interjú egy etiópiai NGO szomáli 
munkatársával, Jigjiga, 2019. május; interjú egy nemzetközi NGO munkatársával, Nairobi, 
2020. január.
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inkább volt afrikai, mint arab érdekszféra. Ebben a szomáli állam 1991-es összeomlása 
sem hozott érdemi változást – sőt, a szuperhatalmak kivonulásával tovább erősödött 
Addisz-Abeba és Nairobi befolyása.

Az Arab-félsziget államainak az érdeklődése az ezredfordulón növekedett meg ismét 
Afrika szarva iránt. Ez nem volt független a politikai iszlám szomáliai reneszánszától: 
a helyi elit egy része ugyanis az iszlamizmus különféle irányzatain keresztül igyekezett 
orvosolni az ország problémáit, és működő entitássá formálni Szomáliát. Ezek az isko-
lák a mérsékelt szúfi tanoktól kezdve egészen a szalafita, sőt kifejezetten dzsihádista 
eszmékig terjedtek, és egyaránt találunk köztük alulról építkező, helyi gyökerű csoporto-
kat (mint az Ahl asz-Szunna va-l-Dzsamáa), illetve olyanokat, amelyeknél komoly külső 
hatások érhetők tetten (pl. a dzsihádista al-Itihaad al-Islamiya [al-Ittihád al-Iszlámijja]). 
Ugyanakkor végső soron minden szervezet magán viselte a szomáli politikai és tár-
sadalmi karakterjegyeket: a klánok meghatározó szerepét vagy a környező keresztény 
afrikai országokkal szembeni ellenérzést.

Az arab országok, idomulva a szomáli viszonyokhoz, a helyi kormányzat iszlamizáci-
óját, illetve az alulról szerveződő csoportokat egyaránt támogatták. Az előbbire kiváló 
például szolgált a 2000-ben, elsősorban arab közvetítéssel létrejött szomáli Átmeneti 
Nemzeti Kormány (Transitional National Government, TNG) (Lewis, 2002, 294–300. o.; 
Khalif, 2003), míg az utóbbira az ugyanakkoriban megalakult Iszlám Bíróságok Uniója 
(Islamic Courts Union, ICU). Az ICU radikális szárnyában több, szaúd-arábiai kapcsola-
tokkal rendelkező dzsihádista is feltűnt, köztük az as-Sabáb későbbi helyettes vezetője, 
Mukhtaar Rooboow (Africa Confidential, 2017). Az öbölállamok különféle – elsősorban 
nem kormányzati – szervezetei részéről már akkor tetten érhető volt az a törekvés, hogy 
az iszlamista politikai vezetés irányításával a teljes szomáli társadalmat átalakítsák, és 
visszatereljék a ,,helyes” iszlám gyakorlására – lett légyen az a Muszlim Testvériség, a 
szalafizmus vagy kifejezetten a dzsihád útja. Nem véletlen, hogy az iszlamisták igye-
keztek beépülni a közigazgatásba és az oktatásba, akárcsak a meghatározó politikai 
formációkba (Shay, 2008, 22–27. o.; Menkhaus, 2004, 52–65. o.). Az utóbbi egyébként 
meglehetősen sikeres volt az elmúlt két évtizedben, és mára a szomáli társadalom je-
lentős része – különösen a lakosság 70 százalékát kitevő, 30 évesnél fiatalabb gene-
ráció – az iszlám fundamentalizmus felé fordult8 (Hiiraan Online, 2016; Hiiraan Online, 
2017). A Muszlim Testvériséghez kötődő szekták, illetve szalafita imámok mellett ebben 
nagy szerepük volt az Öböl térségében munkát vállaló több százezer szomálinak.

Tekintettel az egyes szomáliai csoportok kifejezetten dzsihádista hátterére, a kör-
nyező afrikai országok aggodalommal nézték a mogadishui őrségváltást. Ráadásul a 
terrorellenes háború légkörében mindehhez fokozott paranoia is társult. 2004-re az 
TNG-t kiszorították ingatag hatalmából, majd kenyai és etióp támogatással megalakult 

8 Interjú egy ENSZ-munkatárssal, Nairobi, 2014. január.
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a Szomáli Szövetségi Kormány (Federal Government of Somalia, FGS), amelynek kulcs-
pozícióit Nairobival és Addisz-Abebával szimpatizáló politikusok – és klánok – szerez-
ték meg. Mindez azonban nem tudta megakadályozni az iszlamista erők előretö-
rését, amelynek csak a 2006-os etióp katonai beavatkozás vetett véget – átmenetileg.   
A máig sokat vitatott lépés további terhet rótt az eleve problémás szomáli–etióp vi-
szonyra, megakadályozta a szomáli állam megerősödését, és nagyban hozzájárult az 
as-Sabáb megerősödéséhez. A szervezet a nacionalizmus és az ,,iszlám elleni agresz-
szió” retorikájával több ezer olyan szomálit is a zászlaja alá gyűjtött, akik egyébként 
kevésbé voltak fogékonyak a dzsihádista ideológiára (Hansen, 2013, 49–72. o.; Williams, 
2018, 31–55. o.; International Crisis Group, 2008, 14. o.). 2009-ben aztán egy politikai 
kompromisszum keretében mégiscsak az ICU egykori vezetője, Shariif Sheekh Axmed 
került az elnöki székbe, és a korábbi iszlamista mozgalmak mérsékeltebb csoportjai 
(mint az Ahl-us-Sajkh vagy az al-Iszláh) meghatározó szerepet kaptak a szomáli politi-
ka alakításában (Maruf és Joseph, 2018, 106–116. o.).

Miközben egyes szaúd-arábiai szervezetek jelenléte szinte végig tetten érhető volt 
a térségben, nagyjából ez volt az az időszak, amikor két régi-új szereplő, az Egyesült 
Arab Emírségek és Törökország ismét fokozott figyelmet szentelt a régiónak. Ráadásul 
Ankara és Abu-Dzabi visszatérése jóval átgondoltabb stratégia keretében történt, mint 
a rijádi központi vezetéshez gyakran csak lazán kötődő vallási és humanitárius szerve-
zetek fellépése.

Az EAE számára – ahogy az fentebb kiderült – kulcsfontosságú volt a szállítási út-
vonalak biztosítása és az azt kiszolgáló infrastruktúra. Ezért Abu-Dzabi – bekapcso-
lódva az akkor még virágzó kalózkodás elleni küzdelembe – fontos szerepet játszott a 
Puntföldi Tengerészeti Rendőri Erők (Puntland Maritime Police Force, PMPF) kiképzé-
sében és felszerelésében, illetve segítséget nyújtott az Átmeneti Szövetségi Kormány 
(Transitional Federal Government, TFG), majd 2012-től az FGS haderejének kiképzésé-
hez (Mofa.gov.ae, 2014; International Crisis Group, 2018a, 11. o.).

A biztonsági együttműködéssel párhuzamosan az Egyesült Arab Emírségek meg-
kezdte a gazdasági kapcsolatok felfuttatását is, elsősorban az infrastruktúra terén. 
2010-ben az FGS tízéves szerződést kötött a dubai SKA Air and Logistics vállalattal a 
mogadishui Aden Adde Nemzetközi Repülőtér üzemeltetésére. Három évvel később a 
szintén emírségekbeli Simatech Shipping LLC kapott jogot a szomáliai főváros kikö-
tőjének működtetésére és egy 70 millió dolláros kikötőfejlesztési beruházásra (Hiiraan 
Online, 2013).

Ugyanebben az időben Törökország érdeklődése is megnövekedett Afrika szarva 
iránt. Ankara már 1998-ban elfogadta a török–afrikai cselekvési tervet, de annak első 
látványosabb elemei csak 2005-ben jelentek meg, amikor a török kormány meghirdette 
,,Afrika évét”. A következő években számos magas szintű találkozó zajlott, és Törökor-
szág Afrika-stratégiája lett az egyik legösszetettebb az összes külső szereplőé közül. 
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Ankara – figyelembe véve korlátozott erőforrásait – nagyon ügyelt arra, hogy jól lát-
ható projektekkel jelenjen meg a földrészen, és olyan témákban, amelyekkel könnyen 
megnyerheti magának az ottani szereplőket. A 2011-es szomáliai éhínség idején Tö-
rökország nemzetközi kampányba kezdett, hogy felhívja a világ figyelmét a tragédiára, 
és érdemi humanitárius támogatást is küldött Afrika szarvára. Recep Tayyip Erdoğan 
– akkor még kormányfőként – komoly személyes bátorságról tett tanúbizonyságot, 
amikor – évtizedek óta az első nem afrikai vezetőként – feleségével ellátogatott Mo-
gadishuba, és a nemzetközi repülőtérről egyenesen nélkülöző szomálikhoz hajtatott. 
Erdoğan látogatása óriási lelkesedést váltott ki a szomálik körében, és Törökország az-
óta is a legnépszerűbb játékos Afrika szarván9 (BBC News, 2011; Wasuge, 2016, 11. o.). 
A következő években Ankara komoly jelenlétet épített ki az országban, amit számos tö-
rök NGO, illetve kormányzati segélyügynökség (pl. a TIKA) demonstrált. Más külső sze-
replőktől eltérően – akik csak korlátozottan voltak jelen Mogadishuban, azt is zömében 
a megerősített nemzetközi repülőtéren –, a törökök több százan érkeztek Szomáliába, 
és együtt éltek a lakossággal: ugyanazokba a kávézókba jártak, és szabadon mozogtak 
az országban. Mindez nagyban segítette a gazdasági kapcsolatok erősödését is: 2017-
re Törökország Szomália ötödik legfontosabb importpartnerévé lépett elő (OEC, 2020).

Kezdetben úgy tűnt, hogy a gyorsan felfutó szomáli gazdaság képes lesz minden sze-
replő számára elég teret nyújtani. Hamar kiderült azonban, hogy ez tévedés. 2013-ban a 
török Favori LLC – alig három évvel a szerződés megkötése után – kiszorította az SKA 
Air and Logistics céget a mogadishui nemzetközi repülőtér üzemeltetéséből, és két év 
múlva a törökök a tengeri kikötőt is megszerezték (Daily Sabah, 2015). A két létesítmény 
jelentette az FGS legnagyobb bevételi forrását, egyben az ország legjövedelmezőbb 
ágazatait, így a lépés – különösen a szerződésbontás árnyékában – messze túlmu-
tatott a gazdasági szférán, és a különféle muszlim államok közti vetélkedést vetítette 
előre.

Törökország és az Egyesült Arab Emírségek mellett még egy állam jelent meg a ko-
rábbinál jóval nagyobb súllyal Afrika szarván: Katar. Doha – kihasználva a 2011-es „arab 
tavasz” jelentette lehetőségeket – elsősorban geopolitikai befolyását szerette volna 
növelni, illetve a Muszlim Testvériséghez tartozó különféle szomáliai szekták (Ahl-us-
Sajkh, al-Iszláh, ad-Dam al-Dzsadíd) hatalomra kerülését támogatni. Katart számos 
vád érte amiatt, hogy támogatja az as-Sabáb tevékenységét, de ezt Doha folyamatosan 
tagadta. Ugyanakkor az, hogy az al Jazeera a dzsihádista szervezet vezetőivel készí-
tett interjúkat, miközben azok fejére vérdíj volt kitűzve, komoly aggályokat vetett fel (Al 
Jazeera, 2013).

9 Interjú egy szomáli professzorral, Mogadishu, 2014. január.
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E súrlódások ellenére úgy tűnt, nincsenek antagonisztikus ellentétek a felek között. 
Bár a különféle arab országok közti – különösen az „arab tavasz” után felerősödő – 
feszültségek megjelentek Szomáliában is, azok eleinte nem alakultak át nyílt ellen-
ségeskedéssé, és Mogadishu is jól manőverezett az egyes érdekcsoportok között. 
2014-ben Abu-Dzabi még biztonsági együttműködési megállapodást írt alá Szomáli-
ával, egy évvel később pedig a kelet-afrikai ország megnyitotta a légterét és a felség-
vizeit az arab koalíció gépei és hajói számára a jemeni háborúhoz (Ahmed, 2015). Sőt, 
egyes információk szerint Szomália katonákkal is támogatta a hadműveleteket.10 2016 
elején pedig, a Teherán elleni diplomáciai offenzíva idején – követve arab szövetségesei 
igényeit – Mogadishu az elsők között szakította meg a hivatalos kapcsolatokat Iránnal 
(Reuters, 2016). Egészen addig úgy tűnt tehát, hogy Szomália nem kényszerül válasz-
tásra az egyes arab/török partnerei között, és a „sok bába” elfér a szomáli „gyerek” 
körül.

A katari válság és Szomália

2017-ben két olyan esemény is történt, amely meghatározónak bizonyult az Afrika 
szarván zajló folyamatok szempontjából: az egyik Mohamed Abdullahi Mohamed 
„Farmaajo” elnökké választása, a másik a katari válság kitörése.

Farmaajo választási kampánya azért jelentett mérföldkövet, mert az volt az első eset, 
amikor félreérthetetlenül érezhető volt a külső hatalmak befolyása. A 2016–2017-es vá-
lasztási hadjárat során a regnáló elnököt, Xasan Sheekh Maxamuudot Etiópia és Tö-
rökország favorizálta, míg a másik esélyest, a miniszterelnököt, Omar Abdirashid Ali 
Sharmarkét az Egyesült Arab Emírségek és Kenya11 (CRDC Digest, 2017). A szomáli elit 
azonban ismét kijátszotta egymás ellen a külső hatalmakat, és a két nagy esélyesnek 
tartott politikus helyett a 2010–2011-ben a miniszterelnöki posztot betöltő és nagy nép-
szerűségű politikust, Farmaajót választotta meg államfőnek.

Hamarosan felmerült azonban, hogy ez nem csupán szomáli döntés volt, ugyanis 
Farmaajo sikeréhez elengedhetetlen volt Katar pénzügyi támogatása. Az, hogy az új 
államfő több olyan személyt is kulcspozícióba helyezett, aki meghatározó dohai kötő-
déssel rendelkezett, még inkább erősítette ezeket a pletykákat. Farmaajo kabinetveze-
tője (később a szomáliai hírszerzés feje) például az a Fahad Yaseen lett, aki korábban 
az al Jazeera munkatársaként tevékenykedett, és sokak szerint a fő kapcsot jelentette 
az elnök és Katar között12 (Garoweonline, 2020; International Crisis Group, 2018a). Sőt, 
egyes információk szerint a radikális csoportok fele is rendelkezett katari szálakkal13 

10 Interjú egy olasz szakértővel, Róma, 2018. szeptember.
11 Interjú az EUDEL egyik munkatársával, Nairobi, 2017. január.
12 Interjú egy európai diplomatával, Nairobi, 2019. február.
13 Interjú egy volt ENSZ-munkatárssal, Nairobi, 2019. január.
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(Suna Times, 2017). Mindez nagyban növelte a többi arab ország bizalmatlanságát az 
új elnökkel szemben.

Farmaajo ráadásul egy erős nacionalista kampánnyal igyekezett egységbe kovácsol-
ni a végletekig megosztott szomálikat, amelynek retorikája súlyosan sértette Etiópiát és 
Kenyát – de részben a különféle arab államokat is (Abdi, 2019, 7. o.).

A helyzetet súlyosbította a Doha és a kvartett (Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek, 
Egyiptom és Szaúd-Arábia) között kirobbant válság. Annak kapcsán ugyanis a szaúdi 
és az emírségekbeli szereplők – a korábbi időszaktól eltérően – kevés manőverezési 
teret engedtek Mogadishunak, és egyértelmű állásfoglalást szerettek volna kicsikarni 
Farmaajótól. A Szomáli Szövetségi Kormány azonban a semlegességet választotta, és 
a viták békés rendezésére bátorította a feleket. Ez azonban elfogadhatatlan volt mind 
Rijád, mind Abu-Dzabi számára, és gazdasági lépésekkel igyekeztek nyomást gyako-
rolni Mogadishura: Szaúd-Arábia például ideiglenesen felfüggesztette a Szomáliának 
szánt támogatások kifizetését (Sheikh, 2017). Katar viszont, úgy tűnik, méltányolta a 
szomáli lépést, és nem sokkal a döntés után egy 200 millió dollár összegű útépítési 
projektet jelentett be Afrika szarván (Qatar Tribune, 2017).

A vita gyorsan eszkalálódott a felek között. A szomálik – akik mindig is élesen rea-
gáltak a külső nyomásgyakorlásra – nem értették, hogy az EAE miért vár tőlük hatá-
rozottabb állásfoglalást, holott Abu-Dzabi például Addisz-Abeba részéről is elfogadta 
a vitában való semlegességet. A mogadishui elnöki palotából, a Villa Somaliából egy-
re kritikusabb hangvételű nyilatkozatok láttak napvilágot (International Crisis Group, 
2018a, 5. o.), és az események hamar túlléptek az egyszerű szócsatán. A szomáli biz-
tonsági erők több, az Egyesült Arab Emírségekkel kapcsolatba hozható – és zömében 
ellenzéki – politikust is letartóztattak, és közben többen az életüket vesztették. Bár 
mindez nem csupán a katari vitára vezethető vissza, hanem különféle belpolitikai és 
klánellentétekre is, az események jó apropót szolgáltattak a szövetségi kormány szá-
mára, hogy lecsapjon az az ellenfeleire.14

Az ellenzéki politikusokkal szembeni fellépésnél jóval nagyobb nemzetközi visszhan-
got kapott a berberai kikötő miatt kitört vita. Az északi Szomáliföldnek az 1991-ben 
deklarált, ám hivatalosan egyetlen hatalom által el nem ismert elszakadása mindig is 
tüske volt Mogadishu szemében, ugyanakkor a de facto önálló államként funkcionáló 
entitás visszacsatolására az anyaországnak nem volt eszköze. A felek között – brit és 
török közvetítéssel – időről időre újraindultak a tárgyalások, de érdemi előrelépés nem 
történt (International Crisis Group, 2018a, 17. o.). Az sem volt ritka, hogy a különféle 
hatalmak kisebb-nagyobb fejlesztési projekteket kifejezetten Szomáliföldön valósítot-
tak meg – annál is inkább, mert más szomáliai szövetségi tagállamok (pl. Puntföld) 
is kötöttek szerződéseket külső vállalatokkal (Garoweonline, 2017). Ráadásul a dubai 

14 Elektronikus interjú egy volt ENSZ-munkatárssal, 2018. január.
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DP World már több mint egy évvel a katari válság kitörése előtt megkezdte a tárgyalá-
sokat Hargeisával (Szomáliföld fővárosa) a berberai kikötő lehetséges üzemeltetéséről 
(Hiiraan Online, 2016). A szerződést végül 2018 márciusában írták alá a felek. A megál-
lapodás értelmében a DP World szomáliai viszonylatban mesés összeget, 442 millió 
dollárt – Szomáliföld kétéves költségvetésének megfelelő pénzt – fektetett be a pro-
jektbe, amelynek során 250.000 négyzetméternyi területtel bővítik a kikötő területét, 
modernizálják az infrastruktúráját, és összességében a háromszorosára, 450.000 TEU-
ra növelik a kapacitását. A projekt része egy szabadkereskedelmi övezet létesítése is, 
illetve egy 100 millió dolláros fejlesztés: a Berberát az etióp–szomáli határvárossal, Tog 
Wajaaléval összekötő út modernizációja. Hargeisa 30, a DP World pedig 51 százalé-
kos részt kapott a felújított kikötőből. Mogadishu számára különösen dühítő volt – és 
jól jelezte Szomáliföld de facto önálló államként történő elismertségét –, hogy Addisz-
Abeba kapta meg a maradék 19 százalékos részesedést a projektből: Berbera bővítésé-
re ugyanis részben a növekvő etióp külkereskedelem miatt volt szükség (The National 
News, 2018). A szövetségi kormány azt sem nézte jó szemmel, hogy a projekt keretében 
Abu-Dzabi egy tengerészeti és légi támaszpont kialakítását is megkezdte Berbera mel-
lett (Cornwell, 2018).

Mogadishu számos fórumon tiltakozott a megállapodás ellen, többek között az 
Arab Ligánál is; igyekezete azonban nem járt érdemi sikerrel. A szövetségi kormány és 
Hargeisa kapcsolatai mélypontra süllyedtek, a korábbi tárgyalások pedig megszakad-
tak. Több szomáli politikus is azzal vádolta az Egyesült Arab Emírségeket, hogy a lé-
péssel, illetve annak időzítésével nyomást akart gyakorolni Szomáliára, és így próbálta 
demonstrálni Mogadishunak, hogy csak az számíthat jutalomra – befektetésekre –, 
aki követi az arab koalíció közös irányvonalát. Függetlenül attól, hogy ez valós szándék 
volt-e Abu-Dzabi részéről, a gesztus a szuverenitásukra kényes szomálik számára el-
fogadhatatlan volt.

A Szomáliföld és a szövetségi kormány közti vita rávilágított a katari válság talán leg-
pusztítóbb belpolitikai következményeire: a Mogadishu és a szövetségi tagállamok közt 
egyre jobban elmérgesedő helyzetre. A kormány és a – többnyire klánalapon létrehozott – 
tagállamok viszonya sosem volt kiegyensúlyozott: az egyes szereplők ugyanis egy-egy 
klánhoz kötik a Villa Somaliában lévő elnököt és a szövetségi kormányt, nem a szomáli 
nép egészéhez. Farmaajo elnöksége kapcsán például a legtöbb szomáli a Maareexaan/
Daarood, illetve – miniszterelnöke, Xasan Cali Khayre miatt – a Murusade/Hawiye klán 
befolyásáról beszél, amelyek vezető szerepét különösen a többi nagy Daarood klán – az 
Ogaadeen, a Majeerteen és a Dhulbahante – nem nézi jó szemmel. Ezek a politikai és 
gazdasági érdekekkel átszőtt ellentétek nagyban megnehezítik az államépítés folyama-
tát – különösen, ha a külső szereplők is bekapcsolódnak azok fenntartásába. Márpedig 
a szomáli politikai elit, úgy tűnik, fogékony azok támogatásának az elfogadására ahhoz, 
hogy érvényesíteni tudja a mögötte álló (klán)csoportok érdekeit. Nem meglepő tehát, 
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hogy az arab/török államok közti vetélkedés a szomáli tagállamok szintjén is megjelent, 
és tovább rontotta a különféle entitások kapcsolatát.

A válság kitörésekor ugyanis – szembe menve Mogadishu semleges nyilatkozatával – 
három szövetségi állam, Galmudug, Hirshabeele és Puntföld a támogatásáról biztosí-
totta a kvartettet, annak ellenére, hogy a külpolitika a szövetségi kormány hatáskörébe 
tartozik. Egyes vádak szerint ráadásul ezt nem puszta szimpátiából tették: 2018 áp-
rilisában a Szomáli Szövetség Kormány a mogadishui nemzetközi repülőtéren feltar-
tóztatott egy Puntföld felé tartó emirátusi repülőgépet, amelynek fedélzetén 9,6 millió 
dollárnyi készpénzt foglaltak le. A Villa Somalia szerint ez az összeg Garoowe (Puntföld 
fővárosa) jutalma volt Abu-Dzabitól, amiért támogatták a Katar-ellenes koalíciót, míg az 
Egyesült Arab Emírségek szerint a pénzt a Puntföldi Tengerészeti Rendőri Erők fizeté-
sére szánták (International Crisis Group, 2018a). Az esetre reagálva Abu-Dzabi megsza-
kította a katonai együttműködést Mogadishuval, és beszüntette a humanitárius szállít-
mányokat – bár a diplomáciai kapcsolatok folyamatosak maradtak. Válaszul a szomáli 
kormányerők (Somali National Army, SNA) bevonultak az emirátusi támaszpontra, ahol 
fegyveres összecsapásba keveredtek az Abu-Dzabi által kiképzett szomáli csapatok-
kal. A harcokban többen életüket vesztették, és az SNA a győzelem után kifosztotta a 
bázist. Az esemény szomorú következményeként a lefoglalt fegyverek egy része né-
hány nappal később már a főváros illegális fegyverkereskedők lerakataiban bukkant fel 
(Sheikh és Omar, 2018a; Sheikh és Omar, 2018b).

Azt, hogy milyen hatása lehet a szomáli szereplők külső támogatásának, a 2018 fo-
lyamán Puntföld és Szomáliföld között a vitatott hovatartozású Tukaraq városáért ki-
robbant fegyveres konfliktus is jelezte (International Crisis Group, 2018b): sokak szerint 
ugyanis Hargeisa azért vállalkozott a vita erőszakos megoldására, mert maga mögött 
érezte az Egyesült Arab Emírségek támogatását.15

Egyes hírek szerint a felek közti vetélkedés nem áll meg ezen a szinten. 2017 októ-
berében a szomáli főváros Zoobe negyedében az as-Sabáb által elkövetett robbantás 
az ország történetének legvéresebb merénylete lett: közel hatszázan haltak meg a tá-
madásban. Ugyanakkor a hírszerzési és a nyomozási információk arra utalnak, hogy 
a merénylet célpontja valójában az Aden Adde Nemzetközi Repülőtéren éppen meg-
nyílt török kiképzőbázis volt (Maruf, 2017). Bár bizonyítani nem lehet, több feltételezés 
is napvilágot látott arról, hogy a dzsihádisták célpontválasztása nem volt véletlen, és 
külső hatalmak is befolyásolták azt.16

Ennél jóval több konkrétumot lehet olvasni a 2019. februári boosaasói merényletről, 
amelyben az emirátusi P&O Ports munkatársa vesztette életét. A bombatámadást az 
as-Sabáb vállalta magára. A New York Times birtokába került hangfelvételen egy pro-
minens katari üzletember arról számolt be országa szomáliai nagykövetének, hogy a 
15 Interjú az Institute for Security Studies (ISS) egyik munkatársával, Addisz-Abeba, 2019. május.
16 Elektronikus interjú egy korábbi ENSZ-munkatárssal, 2017. december; interjú egy török diplo-

matával, Bécs, 2019. november.
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merénylet Doha céljait szolgálja, és a célja a dubai vállalat elrettentése volt. Ezért hagyni 
kell a dzsihádistákat, hadd folytassák az akcióikat, a P&O Ports távozása után aztán 
majd – az üzletember közvetítésével – Katar veheti át a kikötő üzemeltetését (Bergman 
és Kirkpatrick, 2019). Katar – és a szomáli kormány is – tagadta ezeket a vádakat (Al 
Jazeera, 2019).

Törökország fokozódó jelenléte – amit katonai bázisának 2017 őszi megnyitása is 
jelzett – tovább csökkentette annak az esélyét, hogy az EAE a korábbi mértékben 
térjen vissza Szomáliába, és 2019 folyamán semmi sem mutatott arra, hogy akár Abu-
Dzabi, akár Mogadishu továbblépett volna a 2018-as holtponton. Sőt, Szaúd-Arábia 
2019. augusztusi – jogilag nehezen értelmezhető – döntése, amelynek értelmében a 
szomáliföldi útlevelet is elfogadja az országba való beutazáshoz, továbbra is a kvar-
tettnek a szövetségi kormánnyal szembeni fenntartásait mutatta (MENA FN, 2019). 
Ugyanakkor a változó viszonyokra utal, hogy 2020 januárjában Szomáliföld nem kapott 
meghívót a főleg Szaúd-Arábia által felkarolt vörös-tengeri és ádeni-öböli fórumra, Szo-
mália viszont igen (MENA FN, 2020) – amit Hargeisa erősen kifogásolt is (Somaliland 
Sun, 2020).

Az első jelek, amelyek a különféle szomáli entitások és a külső szereplők közti lassú 
konszolidációra utaltak, az Afrika szarvát 2020 tavaszán sújtó humanitárius katasztró-
fára adott válaszok voltak. Szomáliát egyszerre érte el a koronavírus-járvány, az elmúlt 
70 év legsúlyosabb sáskajárása, illetve a gu évszak súlyos esőzései, amelyek követ-
keztében négyszázezer ember kényszerült lakóhelye elhagyására (The National News, 
2020). A válság jó lehetőséget adott a Mogadishutól elhidegült szereplőknek a kapcso-
latok viszonylagos normalizálására. 2020 áprilisában Abu-Dzabi – az általa pártfogolt 
Puntföld és Szomáliföld megsegítése mellett – 7 tonnányi saját segélyt, illetve a WHO 
további 20 tonnányi felszerelését szállította a szomáli fővárosba a koronavírus elleni vé-
dekezés elősegítése érdekében (Shabelle Media Network, 2020b). A májusban küldött 
újabb 35 tonnás szállítmányban már tíz lélegeztetőgép is helyet kapott, amelyek kulcs-
fontosságúak voltak a járvány elleni küzdelem szempontjából (Hiiraan Online, 2020a). 
A másik oldalról Katar is igyekezett a ,,maszkdiplomáciát” alkalmazni, hogy erősítse a 
pozícióit Szomáliföldön, de az Hargeisa részéről meglehetősen hideg fogadtatásban 
részesült: a tervek szerint a szállítmányt a szomáliföldi elnök, Muse Bihi Abdi fogadta 
volna, de ő végül lemondta a helyszínen történő megjelenést (Hiiraan Online, 2020b). Az 
a szereplő, amelynek a támogatását minden szomáli játékos boldogan fogadta, Török-
ország volt: Ankara reputációja továbbra is töretlen a szomálik lakta területen, és a kis-
ázsiai hatalom szilárdan tartja a pozícióit – és befolyását – Afrika szarván (Daily Sabah, 
2020; Ozkan és Gemici, 2020).
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Befejezés

A közel-keleti szereplőknek az Afrika szarva és a tágabb kelet-afrikai térség iránti nö-
vekvő érdeklődése alapvetően pozitív fejlemény a régió szempontjából, amelynek ége-
tő szüksége van külső befektetésekre annak érdekében, hogy az infrastruktúrája és a 
termelői szektorai fejlődése lépést tudjon tartani a növekvő igényekkel. Nagyon sok 
példa mutatja, hogy ez egy win-win szituáció lehet az érintettek számára. Sőt, a gaz-
daságon és kereskedelmen túllépve arra is találunk példát, hogy az arab országok in-
tervenciója a térség politikai viszonyaira és stabilitására is pozitívan hat. Ezt bizonyítja 
az etióp–eritreai megbékélés, amelyben az Arab-félsziget országai (Szaúd-Arábia és 
az Egyesült Arab Emírségek) meghatározó szerepet játszottak, és az a tágabb régió 
más ellentéteire – a feszült eritreai–szomáliai vagy eritreai–dzsibuti kapcsolatokra – is 
mérséklőleg hatott (Marsai, 2019, 2–4. o.).

Ugyanakkor Szomália – a végletekig fragmentált belpolitikájával és viszálykodó klán-
jaival – gyakran inkább annak a példája, hogy az arab/muszlim országok, gyakran aka-
ratukon kívül, miként exportálják a saját konfliktusaikat máshova, és az miként ássa alá 
az ottani törékeny államiságot. Ez leginkább Mogadishu és a szövetségi tagállamok vi-
szonyában érhető tetten, amely – nem függetlenül a külső beavatkozástól – továbbra is 
rendkívül feszült. Mindez azért is különösen aggasztó, mert 2020/2021-ben parlamenti 
választásokat kellene tartani a számos válsággal sújtott országban, és az kizárólag a 
helyi szereplők közötti konszenzus megteremtésével képzelhető el. Így a nemzetközi 
aktorok felelőssége is, hogy a pártfogoltjaikat arra ösztökéljék, minél előbb találjanak 
megoldást a politikai viták rendezésére.

Szomália legnagyobb problémája, hogy nem rendelkezik olyan szilárd struktúrákkal, 
amelyek képesek lennének a helyi érdekek határozott képviseletére. Így összességében 
túl nagy a csábítás a külső szereplők számára, hogy a saját agendájukat kövessék az 
országban, amely – figyelembe véve, hogy a szomáli belpolitikának egy dzsihádista 
fegyveres csoport is de facto részese – túl sok kockázatot hordoz magában, és előse-
gíti az erőszak eszkalációját. Ugyanakkor nem csupán egyoldalú intervencióról van szó: 
a zavaros és gyorsan változó szomáliai viszonyok között a közel-keleti hatalmak gyak-
ran nem ismerik ki magukat, így az egyes helyi erőcsoportok, ha tehetik, ki is aknázzák 
az arab/török szereplők hiányos ismereteit. Jól megmutatkozott ez a 2016–2017-es 
választások előtt, amikor az országba áramlott kenőpénzek zöme úgy tűnt el a szomáli 
politikusok zsebében, hogy a voksolás végeredménye csak részben tükrözte a külső 
hatalmak várakozásait.

A közel-keleti hatalmaknak a Kelet-Afrikáért folyó versengése többnek mutatkozik 
múló szeszélynél, és tartós trendnek tűnik. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a sze-
replők a hosszú távú win-win szituációkat keressék a helyi szereplőkkel való együttmű-
ködésben – és idővel egymással is. Ha ez nem történik meg, az intervenció csak újabb 
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problémák importjával jár (mint a kvartett és a Katar közti versengés), ami tovább szítja 
majd a regionális konfliktusokat.
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