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ISZLÁM ÉS GEOPOLITIKA  
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Rostoványi Zsolt1

Absztrakt
Az iszlám világ a legnagyobb, közel 2 milliárd embert magában foglaló geokulturális térség, amelyet 
az egység és fragmentáltság kettőssége jellemez. Az iszlám geokulturális térben az iszlám vallás része 
az adott ország vagy régió geopolitikájának, sőt gyakran geopolitika eszközévé is válik. A „vallási puha 
erő geopolitikája” különböző megnyilvánulási formákat ölthet.

Az iszlám térség egyik legfontosabb geopolitikai és geokulturális övezete a Közel-Kelet (Middle 
East). A dolgozat kitér a fogalom keletkezésére és különböző értelmezéseire. A Közel-Kelet kiemelt 
geostratégiai jelentőségű régió. A térségben négy „geopolitikai pillér” található: Izrael, Irán, Törökor-
szág és Szaúd-Arábia, közülük az utóbbi három egy „geostratégiai hármas” része, egyúttal a regionális 
„geo-vallási”, „geo-iszlám” vezető szerepre aspiráló, egymással rivalizáló „geostratégiai játékos”. Érde-
keik és ambícióik túlterjednek a szűken értelmezett Közel-Kelet térségén és (eur)ázsiai dimenziókkal 
rendelkeznek. 

A tanulmány bemutatja Kína és a közel-keleti országok egybeeső geopolitikai érdekeltségét, fóku-
szálva a „geostratégiai hármakra”. Ezt jelzi Kína „nyugati nyitása” és a hármak „keleti nyitása”. A Kína 
által meghirdetett Övezet és Út kezdeményezés a konnektivitás révén összefüggő gazdasági övezet-
ben köti össze Kínát és a Közel-Kelet térségét, erősítve az „eurázsianizmus” koncepcióját. 

Kulcsszavak: iszlám, Közel-Kelet, geopolitika, Kína, Eurázsia

1 Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem.

Abstract
The Islamic world is the largest geocultural area with nearly 2 billion people, characterized by the 
duality of unity and fragmentation. In the Islamic geocultural space, Islamic religion is part of the 
geopolitics of a given country or region, and it often becomes an instrument of geopolitics. The 
‘geopolitics of religious soft power’ can take many forms and can manifest itself in several ways.

One of the most important geopolitical and geocultural zones in the Islamic region is the Middle 
East. This essay covers the origin of the concept and its various interpretations. The Middle East is a 
region of outstanding geostrategic importance. In this region there are four geopolitical pivots: Israel, 
Iran, Turkey and Saudi-Arabia, the last three of them are part of a geostrategic triad/triangle, and 
could be considered as geostrategic players, aspiring to the role of geo-religious, geo-Islamic regional 
leader, competing with each other. Their interests and ambitions extend beyond the narrowly defined 
Middle East and have (Eur)Asian dimensions.

This study shows the coexisting geopolitical interests of China and the countries of the Middle East, 
focusing on the ‘geostrategic triad/triangle’. This is indicated by China’s ‘opening up to the West’ 
and the triad’s ‘opening up to the East’. The ‘Belt and Road Initiative’ announced by China connects 
China and the Middle East in a contiguous economic zone through connectivity, strengthening the 
concept of  ‘Eurasianism’.
Keywords: Islam, Middle East, geopolitics, China, Eurasia

1. Bevezetés
Az iszlám a kereszténység után a második legnagyobb világvallás, egyúttal a legnagyobb, huntingtoni 
értelemben vett civilizáció, amely Észak-Afrikától Délkelet-Ázsiáig terjed. Az iszlám világ különböző 
geopolitikai folyamatok színtere, amelyekben kisebb-nagyobb szerepet játszik az iszlám. 

Az iszlám világ egyik legfontosabb geopolitikai2 és geokulturális övezete a Közel-Kelet (Middle 
East), ami „lefedi” az iszlám civilizáció legnagyobb részét. Az elmúlt időszakban jelentős geopoli-
tikai mozgásoknak, átrendeződéseknek lehettünk tanúi a Közel-Keleten, ami mindenekelőtt a há-
rom „geostratégiai játékos”, Szaúd-Arábia, Irán és Törökország regionális középhatalmi pozíciókért 
folytatott geopolitikai – egyúttal geokulturális, „geo-vallási” – rivalizálásában nyilvánul meg. Ebben 
a folyamatban jelentős szerepet játszik az iszlám tényező. A térség – és annak néhány meghatározó 
országa – erőteljesen „nyit” Ázsia felé, demonstrálva, hogy a Közel-Kelet térsége fontos szerepet tölt 
be az Eurázsia-koncepcióban, jelentősen bővítve kapcsolatait Kínával.

2  Nincs mód arra, hogy a geopolitika különböző definícióira, kiterjedt szakirodalmára kitérjünk. Tanulmányunkban Yves Lacoste egy meg-
határozását alkalmazzuk, miszerint a geopolitika „területek és az ott élő emberek feletti hatalmi rivalizáció” (Lacoste, 1999).
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2.  Az iszlám civilizáció, mint legnagyobb 
geokulturális tér

Az iszlám civilizáció (az „iszlám világ”) a legnagyobb, közel 2 milliárd emberre kiterjedő geokultu-
rális térség. A civilizáció kifejezést többes számú értelemben használjuk és úgy értelmezzük, mint „a 
kulturális identitás legtágabb szintje” (Huntington, 1998, p. 53). A geokultúra pedig „közös kulturális 
mintázatok [...] együttese” (Wallerstein, 2010, pp. 53-54). Az iszlám, mint vallás és az iszlám, mint 
kulturális rendszer az a tényező, amely az umma, vagyis a muszlimok közössége összetartozás-tudatát 
biztosítja, éljenek bárhol a világon.

A muszlimok 49 országban alkotják a lakosság többségét, mintegy 10 országban egyharmadát és 
jó néhány országban több milliós kisebbséget. Az Iszlám Konferencia Szervezetének 57 tagállama 
van. Az Európai Unió tagállamaiban és Nagy-Britanniában élő muszlimok száma 25-30 millió főre 
becsülhető. A növekedés dinamikáját tekintve a muszlimok száma és a világ népességén belüli aránya 
folyamatosan nő, egyes becslések szerint 2060-ra utoléri a keresztényekét.

Jóllehet az iszlámot sokan elsősorban az arab világhoz, illetve a Közel-Kelethez kötik, a muszli-
mok kétharmada Dél- és Délkelet-Ázsiában (sorrendben Indonézia [a világ legnagyobb muszlim 
népességű országa], Pakisztán, India, Banglades) él. A tágan értelmezett Közel-Kelet régiójában, 
a közép-ázsiai országokban, a kaukázusi régió országai közül Azerbajdzsánban, jó néhány dél- és 
délkelet-ázsiai országban az iszlám a domináns vallás. Nagyszámú muszlim kisebbség él Indiában, 
Kínában (ujgurok) és Mianmarban (rohingyák). 

Az iszlám civilizáció („iszlám világ”) mint geokulturális egység, mint konkrét, illetve virtuális tér rend-
kívül tagolt, az egység és fragmentáltság kettőssége jellemzi. Mindezt jól kifejezik azok a geopolitikai 
kategóriák, amelyek az iszlám világ különböző régióinak, „alrendszereinek” a jelölésére használatosak. 
Nem véletlen, hogy e fogalmak használatát, pontos értelmezését illetően nincs konszenzus, nincsenek 
egységes csoportképző ismérvek, s szinte mindegyiknek vannak „szűkebb” és „tágabb” verziói is. Ezek 
a fogalmak ugyanis elsősorban nem geográfiai, hanem geopolitikai/geokulturális értelemben haszná-
latosak, csoportképző ismérveik geopolitikai indíttatásúak, következésképpen geopolitikai céloktól 
függenek. 

3. A Közel-Kelet
Az egyik leggyakrabban használt geopolitikai – egyúttal geoökonómiai és geokulturális – fogalom a 
Közel-Kelet (angolul: Middle East, vagyis Közép-Kelet), ugyanis az itt történtek jelentős mérték-
ben befolyásolják a nemzetközi rendszer folyamatait. „Névadója” Alfred Thayer Mahan admirális, 
aki elsősorban a tengeri hatalom kérdéskörének elemzésével foglalkozó művei révén vált ismertté 
(Szilágyi, 2018. pp. 48-52). 1902-ben, a National Review hasábjain jelent meg The Persian Gulf and 
International Relations c. munkája, amelyben először szerepel a Middle East terminus, mint az Arab 
félszigettől Indiáig terjedő régió.3

3  A magyar nyelvben a Közel-Kelet kifejezés honosodott meg, amely teljes mértékben megfelel az angol Közép-Keletnek (Middle East), a 
továbbiakban a kettőt mint egymás szinonimáit használjuk.

A Közel-Kelet „objektív” földrajzi egységként egyértelműen nehezen körülhatárolható. Értelmez-
hető szűken, tágan és a kettő közötti átmenet különböző válfajaival. Szűk értelmezésében nyugat-
ról kelet felé haladva magában foglalja Egyiptomot, az Arab-félsziget országait, továbbá Palesztina 
és Mezopotámia térségét (Szíriát, Libanont, Izraelt, Jordániát és Irakot), egészen Iránig bezárólag.  
Törökország hovatartozása vitatható, hogy ti. Európa része-e, vagy a Közel-Keleté. (Tanulmányunk-
ban a Közel-Kelethez [is] tartozónak tekintjük.) Tágabb értelmezések különböző egyéb országokkal 
egészítik ki a fentieket: Afrikából Szudánnal és Ázsiából Afganisztánnal. Vannak, akik a Közel-Ke-
lethez sorolják a kaukázusi térség államait is (Azerbajdzsánt, Grúziát és Örményországot). Senki sem 
tudja, pontosan hol van a Közel-Kelet, mégha sokan úgy is gondolják, hogy tudják – véli Davison, 
bemutatva egy sor meghatározási kísérletet (Davison, 1960).

A Közel-Kelet (Middle East) fogalma a 19. század végi – 20. század eleji brit kolonialista érdekek 
érvényesítése kapcsán jött létre. A brit gyarmatbirodalom szétesésével és az Egyesült Államok mar-
káns megjelenésével a térségben a Middle East koncepció az amerikai érdekek megjelenítőjévé vált. 
Ez a fogalomhasználat Európa-centrikusságot tükröz, hiszen a viszonyítási alap Európa. Éppen ezért 
a Közel-Kelet régiójától keletre élők számára – miután a térség tőlük nyugatra terül el – földrajzilag 
eleve nem értelmezhető. 

Használatos néhány más, a szélesen értelmezett Közel-Kelet fogalmával (részben) átfedő kategória 
is. A „Tágabb Közel-Kelet” (Greater Middle East Initiative) a G8-ak 2004 júniusi csúcstalálkozója 
alkalmából bevezetett amerikai geopolitikai terminus, amely magában foglalja a teljes arab világot, 
továbbá Afganisztánt, Ciprust, Iránt, Izraelt, Törökországot és Pakisztánt. Az új kezdeményezés az 
Egyesült Államok stratégiai érdekeit tükrözte (Garfinkle, 1999), deklarált célja a demokrácia ter-
jesztése volt, („demokrácia-dominó”). Egyes értelmezések a fogalmat kiterjesztették Indonéziára, 
Bangladesre és a közép-ázsiai országokra (Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és 
Üzbegisztán) is (Al-Jazeera, 2004).

A Tágabb Közel-Kelet kategóriájával sok átfedést mutat az ENSZ jó néhány szervezete, illetve egyéb 
nemzetközi szervezetek, de kutatók és a média által is használt a Közel-Kelet és Észak-Afrika (The 
Middle East and North Africa, MENA), amely az arab országokat, továbbá Izraelt, Iránt és Török-
országot foglalja magában, esetenként kiegészítve Afganisztánnal és Pakisztánnal. A MENA minde-
nekelőtt geográfiai kategória.

Az „arab világ” (al-aálam al-arabí) nemzeti/etnikai ismérven – az „arabságon” – alapuló geokulturális 
fogalom. Többnyire az Arab Liga (League of Arab States) szervezetének 22 tagállamát, az „arab or-
szágokat” (az önmagukat arab országnak tartókat) sorolják ide. A fogalom hétterében az arabizmus/
pánarabizmus ideológiája, az időről-időre felerősödő „arab egység”, az „egységes arab nemzet” ideája 
húzódik. 
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4. A Közel-Kelet geostratégiai jelentősége
A Közel-Kelet elsősorban nem földrajzi kategória, hanem geopolitikai, geokulturális és geoökonó-
miai fogalom, s ezek együttese adja a térség kiemelkedő geostratégiai jelentőségét. A térség földrajzi 
elhelyezkedése eleve egyedülálló geopolitikai és geostratégiai pozíciót biztosít számára, miután az 
„afroeurázsiai főkontinens” (Davutoğlu, 2016) középpontjában helyezkedik el. Három kontinens ta-
lálkozásánál, évszázadok, sőt évezredek óta használt stratégiai útvonalak metszéspontjában fekszik. 
Közvetlenül határos az Európai Unióval, az itt történtek erősen hatnak az EU biztonságára.

Ami a geokulturális szempontokat illeti, ezek eredete évszázadokra, sőt évezredekre vezethető visz-
sza. Ez a régió az emberi civilizáció bölcsője, a három nagy monoteista világvallás szülőhelye, később 
különböző civilizációk találkozási pontja. Majdnem teljes az átfedés a Közel-Kelet és az iszlám civili-
záció között annyiban, hogy a Közel-Keletet – akár szűken, akár tágan értelmezzük – majdnem teljes 
egészében „lefedi” az iszlám civilizáció. Sokan az iszlámot tartják a Közel-Kelet (egyik) legfontosabb 
csoportképző ismérvének. Davison szerint a Közel-Kelet az iszlámon alapuló geopolitikai egység 
(Davison, 1960). Mindez nem mond ellent annak a kulturális és vallási sokféleségnek, amely e régiót 
évszázadok óta jellemzi. 

Több mint egy évszázada, az Oszmán Birodalom szétesésével és a nagyrészt mesterséges (nemzet)
államok létrejöttével megkezdődött, majd az elmúlt másfél évtizedben – az „arab tavasz” éveiben – 
különösen erőteljessé vált a Közel-Kelet, mint egységes geokulturális térség fragmentációja. Mindez 
elsősorban mint identitásválság manifesztálódik.

A régióra a többes, többrétegű, többszintű identitások jellemzőek. Létezik a lokális, nem állami szin-
tű (törzsi, etnikai, szektariánus), az állami szintű és végül a transznacionális (pán-arab, pán-iszlám) 
identitás. Mindenki egyidejűleg több közösségnek is a tagja, s a versengő kollektív identitások között 
időről-időre hangsúlyeltolódás megy végbe. Napjainkra két, bizonyos szempontból ellentétes irányú 
folyamat körvonalazódik: egyfelől nő a magukat elsősorban muszlimként meghatározók aránya, más-
felől viszont részint az állammal szembeni bizalomvesztés eredményeként erősödik a lokális, „állam 
alatti” szintű közösségekkel való azonosulás. 

Geoökonómiai szempontból evidencia a Közel-Kelet és a szénhidrogén-készletek összekapcsolása, 
miután a Közel-Kelet rendelkezik a világ ismert kőolajkészleteinek több mint felével, a földgáz-
készletek mintegy 40%-ával, ráadásul ezek kitermelési költsége jóval alacsonyabb, mint a világ más 
régióiban. A kőolaj geostratégiai jelentőségű, a múlt század hetvenes éveiben sor került „fegyverkén-
ti” bevetésére is az OPEC tagállamai részéről (1973-as olajembargó), súlyos világgazdasági válságot 
előidézve. Nem véletlen, hogy valamennyi amerikai külpolitikai doktrína az amerikai érdekek szem-
pontjából kiemelt stratégiai fontosságú régióként határozza meg a Közel-Keletet, egyik fő tényező-
ként említve a közel-keleti kőolajhoz való szabad hozzájutás biztosítását. 

Részint a geoökonómiai tényezőhöz sorolható a vízkészletek kitüntetett szerepe a régióban. Mivel a 
vízkészletek meglehetősen korlátozottan állnak rendelkezésre – sok folyam, folyó és tó az elmúlt 50 
évben vízhozamának mintegy felét elveszítette, és miután a folyók és tavak többségén két vagy több 
ország is osztozik –, a víz esetenként komoly konfliktusokat kiváltó stratégiai tényező.

5. A „geostratégiai hármak”
Az ázsiai kontinens három vitathatatlan nagyhatalma – mondhatni három pólusa – Oroszország, 
Kína és India. Mindhárom ország egyúttal saját geopolitikai alrégiójának – Huntington terminoló-
giáját alkalmazva: civilizációjának – a vezetője, központi („mag”) állama. E három országnak jelenleg 
nincs hasonló pozíciókat elfoglaló közel-keleti, illetve az iszlám civilizációhoz tartozó megfelelője. 
Oroszország a szláv-ortodox, Kína a kínai, India pedig a hindu-indiai civilizáció magállamai, ugyan-
akkor az iszlám civilizáció sem a Közel-Keleten, sem Dél- és Délkelet-Ázsiában nem rendelkezik 
magállammal, nincs egyértelműen elismert, vezető hatalmi státuszú ország. A Közel-Kelet térségében 
ugyanakkor három olyan ország is található, amelyek erőteljes regionális középhatalmi ambíciókkal 
rendelkezve és egymással rivalizálva aspirálnak erre a státuszra. Mindenekelőtt Törökországot és Iránt 
lehet kiemelni, azonban Szaúd-Arábia is mindinkább felzárkózik e két ország mellé.

A Közel-Kelet térségében a régió folyamataira gyakorolt befolyás mértéke szempontjából az államok 
két csoportja különböztethető meg egymástól: az „elsődleges” és „másodlagos” szereplők. Előbbi azo-
kat az államokat, azokat a „geopolitikai/geostratégiai játékosokat” foglalja magában, amelyek jelen-
tős, érdemi befolyást képesek gyakorolni a régió folyamataira, vagyis nemcsak passzív „elszenvedői”, 
hanem tevékeny résztvevői és alakítói a közel-keleti térségben folyó geopolitikai játszmáknak. Ebbe 
a csoportba négy ország – egy arab és három nem arab – sorolható: Szaúd-Arábia, Irán, Izrael és Tö-
rökország. A „második vonal” a jelentős, de az előző csoporténál mérsékeltebb befolyással rendelkező 
országokat, Egyiptomot, az Egyesült Arab Emírségeket és Katart foglalja magában.

Fenti négy „elsődleges szereplőt” olyan „geopolitikai pillérnek” is tekinthetjük, amelyek földrajzi, elhe-
lyezkedésük révén foglalnak el stratégiai pozíciót, közülük három (Törökország, Irán és Szaúd-Arábia, 
kisebb mértékben a negyedik, Izrael is) egyúttal olyan „geostratégiai játékos” is, amelyek hatalmukat 
és befolyásukat határaikon túl is felhasználják a kialakult geopolitikai konstelláció megváltoztatására 
(Brzezinski, 1999, pp. 57-58).

A Törökország, Irán és Szaúd-Arábia által alkotott „geopolitikai hármak”-tól némiképp elkülönül a 
negyedik „pillér”, Izrael, amely a régió államai közül egyedüliként nem tartozik az iszlám világhoz és 
bár fontos geopolitikai szereplő, fő geopolitikai, illetve geostratégiai céljai sem térségbeli, regionális 
befolyásának növelésére irányulnak. Izrael aktívan nem avatkozik be az őt körülvevő, arab/iszlám 
meghatározottságú régió folyamataiba, igyekszik magát távol tartani bizonyos „arabközi” vagy „isz-
lám-közi” konfliktusoktól. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amelyeket közvetlen biztonsági 
fenyegetésként értékel, ilyenkor ugyanis a fegyveres akcióktól sem riad vissza.

A „geopolitikai hármak” országai között sajátos konstelláció alakult ki, hiszen lényegében mindhárom 
az iszlám világon belüli vezető szerepre – legalábbis a térségen belüli regionális (közép)hatalmi stá-
tuszra – aspirál, vagyis egymás riválisai. Szaúd-Arábia és Törökország a szunnita, Irán a síita iszlám 
képviselője.
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5.1. Törökország 
Törökország az eurázsiai térség egyik meghatározó geopolitikai szereplője, „elsődleges fontosságú geo-
politikai pillér”, egyúttal „geostratégiai játékos” (Brzeziski, 1999, p. 66). A geopolitika, illetve a geopo-
litikai gondolkodás már hosszú ideje szerves része a török külpolitikának (Egeresi, 2017). Az egyetemi 
professzorból lett korábbi külügyminiszter, majd miniszterelnök, Ahmet Davutoğlu „Stratégiai mély-
ség” c. munkája a török geopolitikai irodalom alapművének számít (Davutoğlu, 2016).

Törökország földrajzi elhelyezkedése, történelmi múltja és kulturális öröksége egyaránt hozzájárul ahhoz, 
hogy az ország hovatartozása egyértelműen nem meghatározható, nincs kizárólagos geopolitikai definíci-
ója, hiszen geopolitikai régiók metszéspontjában helyezkedik el. „Törökország Afroeurázsia fő geopoliti-
kai övezeteinek kölcsönhatási területén található modern nemzetállam.” (Davutoğlu, 2016, p. 24)

Samuel P. Huntington Törökországot „meghasonlott országnak” (torn country) nevezi (Huntington, 
1998, p. 108), amely részint muszlim, részint nyugati állam. Törökország valójában többes identitású 
ország, ahol egyidejűleg többféle identitás elemei vannak jelen, s az ország külpolitikájában esetenként 
egyik, máskor egy másik identitás elemei erősödnek fel, kapnak nagyobb hangsúlyt a külső és belső 
tényezők alakulásának függvényében.

Törökország számára különböző, szűkebb és tágabb geopolitikai terekben nyílik lehetőség befolyásának 
érvényesítésére: Nyugat (Európai Unió, NATO), a Közel-Kelet, a kaukázusi régió, Közép-Ázsia, illetve 
a pántörök geokulturális tér, az iszlám világ, Eurázsia – Davutoğlu szavaival „Afroeurázsia”. Ezek a 
geopolitikai terek lényegében választási, illetve kombinációs lehetőségeket is kínálnak, s a külső, illetve 
belső tényezők alakulásának függvényében hol kisebb, hol nagyobb mozgásteret biztosítanak a török 
külpolitika számára. Nem véletlen, hogy a török vezetés – miután Törökország különböző geopolitikai 
terek metszéspontjában helyezkedik el –, az ország „híd”, „átjáró” jellegét, a különböző régiók összekap-
csolásában játszott szerepét hangsúlyozza, amelynek révén Törökország akár globális hatalom is lehet.  

Az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) 2002-es hatalomra kerülése óta, de különösen az elmúlt években 
egyre markánsabban jelenik meg Törökország centrum szerepe, illetve regionális középhatalmi – bizo-
nyos szempontból mondhatjuk azt is: globális hatalmi – ambíciói. Nem véletlen, hogy sokan „neo-osz-
mánizmusként” minősítik a török külpolitikát, amelynek egyik határozott – jóllehet sikertelen – célja 
volt hosszú időn keresztül a „török modell” terjesztése, elsősorban az iszlám/arab, illetve a közép-ázsiai 
török geokulturális térségekben. Törökország dinamikusan törekszik befolyási övezeteinek terjesztésére 
mind szűkebb, mind tágabb környezetében. Geopolitikai érdekeinek biztosítása érdekében aktívan – ha 
szükségesnek látja: fegyveres erővel is – beavatkozik a Közel-Keleten zajló konfliktusokba, legyen szó 
Szíriáról vagy Líbiáról. Egyik első számú geopolitikai célkitűzése közvetlen szomszédságában egy füg-
getlen kurd állam (Irak), vagy nagy, összefüggő kurd térségek (Szíria) létrejöttének a megakadályozása. 
A török hadsereg a török parlament felhatalmazása alapján több alkalommal is átlépte a török-szíriai 
határt és beavatkozott a harcokba. 

A török vezetés céljai elérése érdekében aktív, egyúttal pragmatikus külpolitikát folytat, amihez az Eu-
rázsia – pontosabban: az Afroeurázsia – koncepció megfelelő geopolitikai keretet kínál. A régió egyik 
fontos geopolitikai szerveződéseként alakult 2009-ben a Türk Tanács, amely a török nyelv valamilyen 
válfaját beszélő, az iszlám civilizációhoz/kultúrkörhöz tartozó országokat (Azerbajdzsán, Kazahsztán, 
Kirgizisztán, Törökország és Üzbegisztán) tömöríti. Magyarország 2018-tól megfigyelőként vesz részt 
a szervezet munkájában. 

Törökország nemrégiben „Közép-folyosó” (Middle Corridor) néven egy új selyemút-kezdeményezéssel 
állt elő, amelynek elsődleges célja, hogy a „prosperitás övezetét” hozza létre, összekötve Európát Ázsia 
különböző régióival, elősegítve az Eurázsián belüli regionális együttműködést. A kezdeményezés köz-
ponti eleme a vasúti összeköttetés kiépítése Törökországtól Közép-Ázsiáig és a transzkaukázusi régióig 
(Colakoğlu, 2019). A török-kínai kapcsolatokat azonban némiképp hátráltatja a közel-keleti térségre 
jellemző bizonytalanság.

5.2. Irán
Az Eurázsiában végbemenő geopolitikai folyamatok másik központi szereplője Irán, Törökország-
hoz hasonlóan „elsődleges fontosságú geopolitikai pillér”, egyúttal „geostratégiai játékos” (Brzezinski, 
1999, p. 66). Irán több ezer éves történelmi múltra tekinthet vissza, a dinasztikus perzsa birodalmakra 
az intenzív terjeszkedés volt jellemző. Az iráni identitás két fontos eleme a perzsa nacionalizmus, 
illetve a síita iszlám. A perzsa nacionalizmust – mindenekelőtt az arabsággal szemben – egyfajta 
kulturális „felsőbbrendűség-tudat” jellemzi, amelynek több évszázados történelmi gyökerei vannak.

Ami pedig az iszlám tényezőt illeti, Irán geopolitikai ambíciói az iszlám forradalom 1979-es győ-
zelme óta az iszlám világon belüli vezető szerepre, térségbeli befolyásának növelésére irányulnak.  
Az 1979-es iszlám forradalom győzelme óta terjeszti saját, „forradalmi” iszlám-értelmezését, hangsú-
lyozva annak nem síita, hanem „össz-iszlám” jellegét. Területi igényei nincsenek, s a vallási/politikai 
vezetés által gyakran alkalmazott erőteljes retorika ellenére egyetlen szomszédját sem támadta meg.

A geopolitikai környezet utóbbi évtizedekben bekövetkezett megváltozása, az Egyesült Államok kö-
zel-keleti lépései – mindenekelőtt a 2003 márciusi Irak elleni invázió – az USA szándékaival szöges 
ellentétben rendkívüli mértékben felértékelték Iránt, mint geostratégiai aktort, kiiktatva a sokáig el-
lensúly szerepet betöltő, ezáltal a regionális egyensúlyt biztosító Irakot. Irán a regionális geopolitikai 
változások „nagy nyertesévé” vált, geostratégiai pozíciói számottevően megerősödtek annak ellenére, 
hogy szinte minden oldalról egy, számára ellenséges gyűrű vette körül, s az Irán-ellenesség az Egye-
sült Államok, Izrael és Szaúd-Arábia regionális politikájában egyfajta közös nevezővé vált – mégha a 
három ország máshová helyezi is a hangsúlyokat.

Az Egyesült Államok és Irán több évtizedes ellenséges viszonya, majd a nukleáris program kapcsán 
Iránnal szemben életbe léptetett szankciók is hozzájárultak ahhoz, hogy Irán kapcsolatai egyre szoro-
sabbá váljanak Oroszországgal. Az immáron egy évtizede tartó szíriai polgárháborúban való azonos 
érdekeltség megerősítette az orosz-iráni együttműködést, s létrejött egy sajátos orosz-iráni tengely – 
amelyhez esetenként Törökország is csatlakozott.

Irán a szűkebb környezetében zajló konfliktusokban nem közvetlenül, hanem helyi kliensek (proxy) 
hálózatán keresztül vesz részt, törekszik érdekei érvényesítésére és pozíciói erősítésére. A kliens-háló-
zat fő rendező elve általában a síita mivolt: síita szervezetek és milíciák képviselik az iráni érdekeket 
Szíriától Irakon át Jemenig. Irán geostratégiai érdekeltsége azonban túlterjed közvetlen környezetén, 
a szűken értelmezett Közel-Kelet térségén, s markáns „eurázsiai” dimenziókkal rendelkezik. Az iráni 
külpolitika új doktrinája a kétezres évek elejétől a keleti nyitás, a Kelet felé fordulás, ami jól mutatja 
az iráni geopolitika súlypontjának Kelet felé tolódását.
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Az USA kilépése a nukleáris megállapodásból és az Irán társadalmát és gazdaságát súlyosan érintő 
szankciók felerősítették Irán kapcsolatait Kínával. Kína az iráni kőolaj legnagyobb vásárlója. 2021 
márciusában a két ország 25 évre szóló gazdasági és biztonsági „stratégiai partnerségi” megállapodást 
írt alá, amelynek értelmében Kína a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztése céljából 400 milliárd 
dollárt fektet be Iránban. Mindez jelentős mértékben megerősíti Irán pozícióit és részvételét a kínai 
„új selyemút” projektumban. 

Kína és Irán dinamikusan bővülő együttműködése kapcsán egy új eurázsiai geopolitikai tengely lát-
szik körvonalazódni. Kína és Irán egyaránt részt vesznek a közép-ázsiai geopolitikai viszonyok átfor-
málásában. Irán közreműködésével fontos, Közép-Ázsiát Iránnal és Dél-Ázsiával összekötő kereske-
delmi folyosók létesültek, így egy, a nyugat-afganisztáni Khaf városát Herattal összekötő vasút, illetve 
két közép-ázsiai kereskedelmi folyosó: az egyik a Kirgizisztán-Tádzsikisztán-Afganisztán-Irán, a 
másik Irán-Afganisztán-Üzbegisztán útvonal. A két ország gazdasági együttműködésén túl egyéb 
geopolitikai szempontok is közelítik egymáshoz Kínát és Iránt, melyek közül az egyik legfontosabb a 
nyugati, főként az amerikai befolyás csökkentésének szándéka.  

5.3. Szaúd-Arábia 
Szaúd-Arábia a Közel-Kelet harmadik nagy „geostratégiai játékosa”. Abdulláh király 2015-ben be-
következett halálával és az új uralkodó, Szalmán bin Abdul Azíz Ál Szaúd trónra kerülésével jelentős 
változások kezdődtek az országban, amelyek nagyrészt a tényleges hatalmat gyakorló koronaherceg-
hez, Muhammad bin Szalmánhoz kötődnek. A változások érintik az ország bel- és külpolitikáját egy-
aránt. Mondhatni „fokozatváltás” történt, a szaúdi vezetés „magasabb sebességi fokozatba” kapcsolt.

Az egyik legjelentősebb változás a szaúdi külpolitikai-diplomáciai tevékenység aktivizálódása, erő-
södő dinamizmusa. Fő kül- illetve geopolitikai célja Irán aktív ellensúlyozása, illetve saját regionális 
befolyásának erősítése. Regionális politikáját a korábbi egyensúlyozás helyett dinamikus, mondhatni 
agresszív előretörés jellemzi (katari válság, szíriai és jemeni háború, Libanon). Ennek érdekében ad-
digi szövetségesi kapcsolatait is diverzifikálta, s nyitott olyan országok, illetve szervezetek felé, ame-
lyekkel korábban rossz viszonyban volt (Izrael, Muszlim Testvérek Szervezete).

2016 áprilisában rendkívül ambiciózus, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési programot hirdetett meg  
(Vision 2030), amelynek kiemelt célja az ország gazdaságának teljes átalakítása, diverzifikálása, egy 
több lábon álló gazdaság kiépítése, az olajtól való függőség csökkentése. A programban olyan hatal-
mas beruházások szerepelnek, mint egy, a sivatagban épülő 500 milliárd dolláros „okosváros”, vagy 
egy 200 milliárd dolláros napelem farm.

A program, a „vízió” három pillérre épül. Egyik az ország státusza: „az arab és az iszlám világ szí-
ve”, vagyis egyértelművé teszi saját, az arab és iszlám geopolitikai téren belüli központi, vezető sze-
repét. Második a globális befektetési központtá válás. A harmadik pillér világosan megfogalmazza  
Szaúd-Arábia geopolitikai ambícióit: az ország egyedülálló stratégiai helyzetéből következően olyan 
globális központtá válás, amely három kontinenst, Ázsiát, Európát és Afrikát köti össze egymással. 

Érzékelhető a konvergencia a kínai „nagy stratégia”, az „új selyemút” program és a „szaúdi vízió 2030” 
között, ami geopolitikai értelemben egy „szaúdi-ázsiai tengely” („Saudi-Asian Pivot”) létrejöttének 
a kezdete is lehet, hiszen a szaúdi és kínai stratégiai érdekek egybeesése révén a nemzetközi hatalmi 
viszonyok bizonyos átrendeződése is végbemegy (Valantin, 2017).

6. Új közel-keleti regionális paradigma
Az elmúlt években a regionális geopolitika szempontjából meghatározó változás ment végbe a  
Közel-Keleten Izrael és az arab országok viszonyában, a palesztin-izraeli konfliktusban, s ezáltal új 
paradigma született.

Izrael Állam 1948-as kikiáltásától fogva a zsidó állam létének elutasítása/elfogadása, az arab/palesz-
tin-izraeli konfliktus – amely öt alkalommal is háborúhoz és számtalan esetben kisebb összecsapások-
hoz vezetett – vált a térség legmarkánsabb törésvonalává. Hosszú időn keresztül az arab világ egésze 
(és az iszlám világ jelentős része is) szemben állt Izraellel, egységesen kiállt a palesztin ügy mellett.  
A palesztin kérdés határozta meg Izrael és az arab/iszlám világ viszonyát.

Ez a képlet fokról-fokra változott. Izrael 1979-ben békeszerződést kötött Egyiptommal, majd 
1994-ben Jordániával. Az ún. osloi békefolyamat során 1993-ban Izrael és a palesztinokat képviselő 
Palesztin Felszabadítási Szervezet kölcsönösen elismerték egymást. Az Izraellel szembeni arab egy-
ségfront már ekkor repedezni kezdett. 

A kétezer-tízes években lassú átrendeződés indult meg a régió hatalmi- illetve erőviszony-rend-
szerében, új regionális paradigma kezdett körvonalazódni, majd erősödni. Ennek egyik sarkalatos 
pontja Izrael és néhány szunnita arab ország – köztük Szaúd-Arábia – közötti fokozatos közeledés, 
kapcsolataik óvatos, főként a színfalak mögött zajló fejlesztése. A háttérben nagyon is gyakorlatias 
szempontok, Izrael és a „pragmatikus” szunnita arab országok (Egyiptom, Jordánia, az Öböl-menti 
monarchiák) egybevágó stratégiai érdekei húzódtak, beleértve ebbe az „Irán, mint közös ellenség” 
elleni fellépést, illetve a regionális középhatalmi ambícióit mind nyíltabban kifejezésre juttató Török-
ország visszaszorítását és nem utolsó sorban az Izrael és az Öböl-térség közötti együttműködésben 
rejlő lehetőségeket.

Fogalmazhatunk úgy is, hogy az események egymás felé sodorták Izraelt és Szaúd-Arábiát, s egy megle-
hetősen furcsa, korábban elképzelhetetlen szövetség kezdett kibontakozni a két, egymással diplomáciai 
kapcsolatban nem álló ország között. Persze Szaúd-Arábia – az iszlám világon belül elfoglalt pozíciója 
miatt – nem „engedhette meg” magának, hogy hivatalos, diplomáciai kapcsolat jöjjön létre közte és Iz-
rael között. Az Öböl-menti országok közül így az Emírségek vette át a kezdeményező szerepet.

A tényleges áttörést az Ábrahám-megállapodások jelentették. A Trump-adminisztráció egyértelmű-
en Izrael mellé állt a palesztin-izraeli konfliktusban, s az elnök veje és közel-keleti megbízottja, Jared 
Kushner vezetésével kidolgozott egy tervet a konfliktus rendezésére. Ezzel párhuzamosan folytak a 
diplomáciai tárgyalások az Izrael és egyes szunnita arab országok közötti hivatalos kapcsolatfelvé-
telről. 2020. szeptember 15-én az Egyesült Államok, Izrael, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein 
aláírták az Ábrahám Egyezményt, amelyhez hamarosan Marokkó és Szudán is csatlakozott, s Omán-
nal is megkezdődtek az előkészítő tárgyalások. Jóllehet e megállapodásokat sokan békeszerződésnek 
nevezik, valójában nem azok, mivel a felek között nem volt közvetlen hadiállapot. Ténylegesen a 
diplomáciai kapcsolatok felvételéről, illetve helyreállításáról van szó.4 A palesztin ügy elsődlegessége 
lekerült a napirendről.

4  Marokkó és Izrael között a kilencvenes években az osloi békefolyamat során a palesztinok és Izrael által aláírt megállapodásokat követően 
létrejöttek az alacsony-szintű diplomáciai kapcsolatok, melyek azonban 2000-ben, a második intifáda kirobbanása után hivatalosan meg-
szakadtak, jóllehet informális kapcsolatok a két ország között továbbra is léteztek.
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7. Az iszlám, mint geopolitikai tényező
Az iszlám világ országaiban az iszlám vallás része a régió geopolitikájának, az iszlám gyakran vá-
lik a geopolitika eszközévé, elősegítendő valamilyen geopolitikai cél elérését. A vallási tényező jelen 
van a térség geopolitikai folyamataiban, esetenként fontos motiválója is lehet azoknak. A háttérben 
azonban gyakran nem vallási, hanem politikai-ideológiai tényezők húzódnak – esetenként vallási 
köntösbe öltöztetve. A vallás többnyire hivatkozási alap, ami nagyobb nyomatékot adhat valamilyen 
politikai vagy ideológiai hátterű lépésnek. (Az iszlám általi legitimáció az iszlám világban különösen 
fontos szerepet tölt be.) 

Természetesen nagy a különbség abban a tekintetben, hogy az egyes országok hogyan használják (fel) 
az iszlámot. Az iszlám eleve különböző szerepet tölt be a régió egyes országaiban, hiszen ezek több-
sége a gyakorlatban szekuláris alapokon működik, annak mértékében azonban nagyok a különbségek. 
A „reálpolitikai” megfontolások gyakorta „felülírják” a vallási szempontokat.5

Az elmúlt években ugyanakkor megfigyelhető az a tendencia, hogy a vallás – konkrétan az iszlám – a 
korábbinál erőteljesebben jelenik meg egy-egy, az iszlám geokulturális térhez tartozó ország kül-, 
illetve geopolitikájában. A „vallási puha erő geopolitikája” (Mandaville & Hamid, 2018) több módon 
is megnyilvánulhat. Kifejezője lehet országok geopolitikai rivalizálásának, a „geoszektarianizmusnak” 
(Bokhari, 2015), a saját iszlám-interpretáció, saját „iszlám védjegy” propagálásával és terjesztésével a 
„vallási puha erőn” alapuló befolyás növelésének, a „mérsékelt iszlám” jelleg hangsúlyozásával a szélső-
séges dzsihádizmustól való elhatárolódásnak, továbbá a geokulturális együvé-tartozásnak, ami előse-
gítheti a hasonló geokulturális közösséghez tartozókkal az együttműködést.

7.1. A „mérsékelt iszlám”, mint „védjegy”
Az iszlám „brand”, pontosabban a „mérsékelt iszlám”6, mint „hivatalos” iszlám-interpretáció hangsú-
lyozásának és állami szintű megjelenítésének külső, külpolitikai és belső, belpolitikai, országon belüli 
indítékai is vannak. Az iszlamizmus radikális, szélsőséges válfaja, a dzsihádizmus az iszlám nevé-
ben, az iszlámra hivatkozva hajtotta végre brutális akcióit, legyen szó az al-Káidáról, vagy az Iszlám  
Államról. Ezzel a narratívával szemben pozicionálta magát néhány ország (többek között Jordánia, 
Marokkó, Egyiptom), mint a „mérsékelt iszlám” képviselője.

Ami a belső okokat illeti, a Közel-Kelet országainak jelentős részében a hatalmon lévő autokratikus 
politikai vezetésekkel szemben fellépő ellenzéki erők többnyire különböző iszlamista mozgalmak és 
szervezetek, amelyek az iszlám egyfajta, saját ideológiai céljaiknak megfelelő értelmezésén alapuló 
terminusokban határozzák meg magukat. A politikai vezetés elemi érdeke, hogy ezekkel az értelme-
zésekkel szembe tudja állítani saját interpretációját. 

5  Az iszlám vallásban létezik egy fontos fogalom, mégpedig a maszlaha, közérdek, a közösség jóléte, ami abszolút elsődlegességet élvez más 
tényezőkhöz képest. Ez konkrétan abban is megnyilvánulhat, hogy egy muszlim állam nemzeti érdekei „felülírják” akár az iszlám lényeges 
előírásait is!

6  Arabul „vaszatijja”: a szó eredeti jelentése az arab nyelvben „közép”. A Koránban is több helyütt előfordul, például 2:143: „És így tettünk 
benneteket középúton járó közösséggé” (Kiss Zsuzsanna Halima fordítása). A „vaszatijja” a mérsékelt iszlám jelölésére szolgál. Kissé meg-
tévesztő, ugyanis nem a jó és a rossz közötti középutat jelöli, hanem egyértelműen a jót, a nemeset, a jogszerűt.

Azokban az országokban, amelyekre az etnikai és vallási sokféleség jellemző, a „mérsékelt iszlám” 
hangsúlyozásának komoly társadalmi, illetve belpolitikai jelentősége lehet. Malajzia politikai vezetése 
például a nemzeti egység előmozdítása céljából fogadta el az „1Malajzia” elvet, amelynek lényege, 
hogy az ország különböző etnikumai, vallásai, kultúrái7 kölcsönösen megértsék és elfogadják egymást, 
tegyenek lépéseket az integrálódás, az egységes malajziai nemzet létrejötte irányában. A vaszatijja elv 
is része lett az „1Malajzia” elvnek (Hanapi, 2014).

Jóllehet Indonézia a legnépesebb muszlim ország, a „szűken értelmezett” Közel-Kelet sok politikai 
és vallási vezetője az iszlám perifériájához tartozónak minősíti. Indonéz vallási vezetők közül viszont 
sokan úgy vélik, hogy az iszlám radikális interpretációi az arab kultúrában gyökereznek, s idegenek 
mind az indonéz kultúrától, mind az iszlám hittől. Az ország vezetése Indonéziát a „mérsékelt iszlám” 
mintaországának tartja. Ennek sajátos indonéz változata az „Islam Nusantara”, vagyis a „szigetvilági 
iszlám”, amely a helyi történelmi sajátosságokon és iszlám-interpretációkon alapulva alternatívát kí-
nál az iszlám radikális értelmezéseivel szemben (Hoesterey, 2016).

Figyelemre méltó az a fordulat, amely Szaúd-Arábia hivatalosan deklarált „iszlám brandjében” – ret-
orikai szinten mindenképpen, de kis lépésekben a gyakorlatban is – végbemegy. Több mint 270 éve 
kötött szövetséget egymással a Szaúd-dinasztia és a vahhábita vallási vezetés, amely az iszlám egyik 
legkonzervatívabb, legmerevebb irányzatának a képviselője. Muhammad bin Szalmán trónörökös 
ugyanakkor hitet tett a „mérsékelt iszlám” mellett, élesen támadva a vallási establishment elavult, 
ultrakonzervatív iszlám értelmezését. Egy 2017-ben adott interjúban kijelentette, hogy az elmúlt 
30 év „ultrakonzervativizmusa” után – ami semmilyen szempontból sem tekinthető normális álla-
potnak – Szaúd-Arábia „visszatér a mérsékelt iszlámhoz”. „Ami az utóbbi 30 évben történt, az nem 
Szaúd-Arábia” (Chulov, 2017).

7.2. Az iszlám-interpretáció „exportálása”
A saját iszlám-értelmezés „exportálása” fontos tényezője lehet a más országok muszlim közössége-
ire gyakorolt befolyás növelésének, az iszlám egyes irányzatai feletti hegemónia megszerzésének.  
Szaúd-Arábia és Irán a „vallási puha erő” révén évtizedek óta törekszenek saját iszlám-értelmezésük 
„exportálására”, ami Szaúd-Arábia esetében hosszú időn keresztül a szunnita iszlám ultrakonzervatív, 
vahhábita irányzatát jelentette, Irán esetében pedig az 1979-ben hatalomra került „forradalmi iszlá-
mot”.

Szaúd-Arábiát mindebben nagymértékben segítették az 1973-as „olajárrobbanást” követő megnöve-
kedett olajbevételek és a szaúdi kezdeményezésre létrejött és általa finanszírozott szervezetek, mint 
a Muszlim Világliga, vagy az Iszlám Konferencia Szervezete. Az iráni „forradalmi iszlám” épp ezt a 
szaúdi pozíciót kezdte ki, támadva a szaúdiak által képviselt „amerikai iszlámot”. A helyzetet árnyalja, 
hogy Szaúd-Arábiában jelentős, az ország lakosságának 10-15%-át kitevő síita kisebbség él, s a szaúdi 
vezetés mindent megtesz, hogy megakadályozza körükben az iráni befolyás növekedését. Szunnita 
részről Iránt nemcsak a „forradalmi iszlám” exportálásával vádolják, hanem azzal is, hogy erőteljes 
„hittérítő” tevékenységet folytat („síatizáció”) a szunnita államokban.

7  Malajzia mind etnikailag, mind vallásilag sokszínű ország. A lakosság 61%-a muszlim, 20% buddhista, 9% keresztény, 6% hindu, de a 
konfucianizmusnak, taoizmusnak és egyéb tradicionális kínai vallásoknak is vannak követői.
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Másik példát említve, Szaúd-Arábia már évtizedek óta törekszik saját iszlám-értelmezésének a ter-
jesztésére, illetve az „iszlám arabizálására” Indonéziában. Fő hivatkozási alapja az, hogy az iszlám arab 
értelmezése jelenti az „igazi”, a „tiszta” iszlámot. E célból jó néhány vallási, illetve oktatási intézményt 
hozott létre Indonéziában, ösztöndíjakkal támogatja indonéziai hallgatók tanulmányait szaúdi egye-
temeken. Sokan közülük Indonéziába visszatérve fontos pozícióba kerülnek: napjainkra kialakult egy 
Szaúd-Arábiában tanult muszlim elit, amelyik a szaúdi iszlám-értelmezés propagálója (Haan, 2020).

Részben a törökországi iszlám-értelmezés „exportálásának” szándékát jelzi Törökország korábbi tö-
rekvése a „török modell” népszerűsítésére és terjesztésére. Ez a modell ugyanis az atatürki öröksé-
get összhangba hozva az iszlámmal egy valamiféle „iszlám-demokráciára” próbált példával szolgálni.  
Az utóbbi évek törökországi fejleményei azonban más irányba mutatnak.

7.3. Szektarianizmus8 és/vagy „geoszektarianizmus”
Az iszlám két fő irányzata a muszlimok mintegy 85-90%-át magában foglaló többségi szunnita és a 
kisebbségi (10-15%) síita. A szunniták síitákhoz való viszonya széles skálán mozog az elfogadástól a 
teljes elutasításig, a síiták hitehagyottnak minősítéséig. Egyes radikális szunnita iszlamista/dzsihádis-
ta szervezetek (Iszlám Állam stb.) a síitákat, mint hitehagyókat tekintik az első számú ellenségnek és 
terrorakciók sorát hajtották/hajtják végre a síiták ellen.

Szunnita politikai vezetők (például Abdulláh jordániai király) a kétezres évek elején érzékelvén a tér-
ségben végbemenő síita újjáéledést, felhívták a figyelmet arra a „veszélyre”, amit egy Irán vezetésével 
kialakuló egységes síita tömb, az Irántól Irakon és Szírián át Libanonig terjedő „síita félhold” jelent a 
Közel-Kelet térsége számára. A vallási tényező, konkrétan a szunnita-síita ellentét a részévé vált annak 
a geopolitikai rivalizálásnak, amely a két tömb vezetésére aspiráló Szaúd-Arábia, illetve Irán között 
több évtizede folyik. A vallási-szektariánus és a geopolitikai elem egymástól nehezen elválasztható, 
kölcsönösen erősítik egymást, amit akár „geoszektarianizmusnak” is nevezhetünk (Bokhari, 2015).

A kétezres években szakértői körökben ismét használni kezdték a „hidegháború” fogalmát a közel- 
keleti helyzet leírására. Eredetileg Malcolm Kerr a múlt század ötvenes-hatvanas évtizedét nevezte az 
„arab hidegháború” időszakának, amikor is az arab államok „két tábora”, az arab nacionalizmust (illet-
ve annak „szocialisztikus” válfaját) deklaráló „radikális, „forradalmi” erők és a „mérsékelt”, konzervatív 
monarchiák álltak szemben egymással (Kerr, 1971).

Az „új közel-keleti hidegháború” más törésvonalak mentén jött létre, s nem csupán arab országok 
a részesei. Egyik oldalon állnak a „mérsékeltek” (mindenekelőtt Szaúd-Arábia, Egyiptom és Jordá-
nia), a másikon pedig a „radikálisok”, az „ellenállási (mukávama) blokk”, amelyik lényegében a „síita 
félhold” országait foglalja magában. Az „új közel-keleti hidegháború” tehát meghatározóan vallási/
szektariánus (síita-szunnita) törésvonalak mentén alakult ki.

A kép azonban sokkal árnyaltabb, hiszen nem monolit tömbökről van szó, s a konfliktus nem egysze-
rűsíthető le a szunnita-síita szembenállásra. Létezik a két fő irányzathoz tartozók között is együtt-
működés, ugyanakkor mindkét blokkon belül is mély törésvonalak húzódnak. A síita Irán például 

8   A szektarianizmus kifejezés (arabul táifijja) széles körűen használatos emberek olyan csoportjának a jelölésére, amelyik valamilyen közös 
jellemzővel (etnikai csoportok, vallási felekezetek stb.) rendelkezve része egy nagyobb közösségnek. Jelen esetben a fogalmat leszűkítjük 
az iszlámon belüli két fő irányzatra és a köztük kialakult törésvonalakra.

szoros szövetségesi kapcsolatokat ápol a szunnita Hamásszal, a szunnita Katar pedig együttműködik 
Iránnal. Irakban komoly feszültség van az Irán-barát síiták és az Irántól elhatárolódó iraki naciona-
lista síiták között.

A konzervatív szunnita monarchiák blokkján belül sem jött létre teljes Irán-ellenes egységfront.  
Kuvait és Omán inkább semleges, mintsem Irán-ellenes álláspontot képvisel, a több ponton is „kü-
lönutas” politikát folytató Katar pedig továbbra is jó kapcsolatokat ápol Iránnal. Ebben nagy szere-
pet játszanak a geoökonómiai szempontok: a két ország között szoros a gazdasági együttműködés, 
emellett közösen ellenőrzik az Öbölben található legnagyobb, tenger alatti földgázmezőt.9 Mindez 
szerepet játszott abban, hogy az Öböl-menti országok bojkottot hirdettek Katar ellen és négy arab 
ország 2017-ben megszakította Katarral a diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatokat.

A szektariánus szembenállásnak – ha úgy tetszik: a „közel-keleti hidegháborúnak” – legalább két for-
mája van. Egyik a szunnita-síita konfrontáció, a másik, ezzel párhuzamos pedig a szunnita-szunnita 
konfliktus (al-Buluwi, 2014). A szunnita blokkon belül egy fontos törésvonal húzódik, mégpedig a 
Muszlim Testvérek Szervezetéhez10 való viszonyulást illetően. Törökország és Katar határozott tá-
mogatója a Testvéreknek, Szaúd-Arábia, az Emírségek és Egyiptom pedig pont ellenkezőleg, élesen 
támadja a Testvéreket (és az őket támogató országokat). 

Muhammad bin Szalmán szaúdi trónörökös egy egyiptomi újságírókkal folytatott beszélgetésen 
szemléletesen vázolta fel a „gonosz háromszögét” (triangle of evil), mint Szaúd-Arábia fő térségbeli 
ellenfeleit/ellenségeit, amelynek három fő alkotóeleme az Oszmánok, illetve Törökország – miután rá 
akarja kényszeríteni a kalifátust a MENA régióra –, a „szélsőséges síita ideológiát terjesztő” Irán, és vé-
gül a terrorista szervezetek (Samir, 2018). A háromszög egyik összetevőjét később pontosították, hogy 
valójában nem Törökországról van szó, hanem olyan szélsőséges szervezetekről, mint a Muszlim Test-
vérek, amelynek a soraiból kerültek ki a terrorista szervezetek vezetői, s amelyet Törökország támogat. 

Ennek a megosztottságnak komoly geopolitikai vonzatai vannak. A Muszlim Testvérek Szervezetének 
kiterjedt hálózata van, vele szövetséges politikai pártok tevékenykednek Jordániában, Palesztinában 
(Gázai övezet), Kuvaitban, Jemenben, Líbiában, Tunéziában, Algériában, Marokkóban és Szudánban. 
Törökország és Katar támogatja ezeket az iszlamista pártokat (Törökországban is iszlamista párt, az 
AKP van hatalmon) (Mashino, 2021), Szaúd-Arábia, az Emírségek és Egyiptom viszont nem. 

8. Kína és a Közel-Kelet
Az elmúlt évtizedre jellemző Kína egyre fokozódó érdeklődése a Közel-Kelet iránt. A Kína által 2013-
ban meghirdetett, az eurázsiai kontinens központját érintő „Új Selyemút Gazdasági Övezet – Egy 
Övezet, Egy Út” (vagy másképpen: Övezet és Út Kezdeményezés, Belt and Road Initiative, BRI) 
világosan demonstrálja Kína „nyugati nyitását” ( Jisi, 2014), aminek egyik fő cél-régiója a Közel-Kelet, 
úgyis mint Kína „kiterjesztett periferiális térségeinek”, újabban „nagy környező térségeinek” egyike 

9  Katar a világ legnagyobb cseppfolyós gáz [LNG] exportőre.
10  A Muszlim Testvérek Szervezete az egyik első, modern értelemben vett iszlamista szervezet, amely a múlt század húszas éveiben alakult 

Egyiptomban. Fénykorában több milliós tagsága volt. Az idők folyamán széles körű hálózatot épített ki az iszlám világban. Az „arab 
tavasz” éveiben több arab országban is komoly befolyásra tett szert.
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(Wang, 2014). Kína stratégiai jelentőséget tulajdonít a Közel-Kelet térségének és fontos partnerként 
tekint a régió országaira. Az „új selyemút” programban meghatározó szerepet játszik a Közel-Kelet 
térsége, hiszen az „új selyemút” mind szárazföldi, mind tengeri ága lényegében átszeli a Közel-Keletet, 
összeköttetést biztosítva Kína és a Közel-Kelet (és az attól nyugatra fekvő területek) között.

Kína a Közel-Kelet politikai eseményeitől eddig többnyire távol tartotta magát, s elkerülendő a bel-
ügyekbe történő beavatkozás vádját, politikai kérdésekben semleges álláspontra helyezkedik. Gazda-
sági jelenléte viszont egyre inkább érzékelhető, s nagyon határozott geopolitikai célkitűzései vannak 
a Közel-Kelet térségével kapcsolatban. A be nem avatkozás, illetve a semlegesség fenntartása eseten-
ként megnehezíti a kínai érdekek érvényesítését, s vannak arra utaló jelek, hogy Kína óvatosan bár, de 
részesévé válik a Közel-Kelet politikai és biztonsági folyamatainak (fegyverszállítás néhány ország-
nak, a Kína közel-keleti katonai jelenlétét biztosító katonai bázis létesítése Dzsibutiban, részvétel a 
Hormuzi Szorosban, illetve az Ománi-öbölben biztonsági célú hadgyakorlatokban stb.). 

Kína egyre erősödő közel-keleti érdekeltségében meghatározóan két tényező játszik szerepet. Egyik 
az „új selyemút” program, a másik pedig Kína fokozódó energia-igénye. Kőolajimportjának mintegy 
fele a Közel-Kelet térségéből származik, s a régió Kína első számú cseppfolyós gáz ellátója. Kína 
energiafogyasztása az előrejelzések szerint erőteljesen növekedni fog, ami fokozza ráutaltságát a kö-
zel-keleti energiahordozókra. A Közel-Kelet térsége egyúttal a kínai termékek fontos felvevőpiaca.  
A Közel-Kelet országaiba irányuló kínai export az elmúlt években rendkívül dinamikus növekedést 
mutat: a 2004 és 2018 közötti időszakban a kínai kivitel Iránba évi 16,9%-kal, Pakisztánba 15,6%-kal, 
Szaúd-Arábiába 16,1%-kal és Törökországba 16,8%-kal növekedett (Greer & Batmanghelidj, 2020).

Ezt tükrözik a régió országaival kötött megállapodások is, amelyek megkötésére – Egyiptom ki-
vételével – az elmúlt évtizedben került sor. Kína átfogó stratégiai partnerségi megállapodást kötött 
Algériával, Egyiptommal, Iránnal, Szaúd-Arábiával és az Egyesült Arab Emírségekkel, stratégiai 
partnerségi megállapodást pedig Dzsibutival, Irakkal, Jordániával, Kuvaittal, Marokkóval, Ománnal, 
Katarral és Törökországgal (Lons, 2019). Mindez egyfajta hierarchiát is jelez Kína és a közel-ke-
leti országok kapcsolataiban: preferenciát élveznek azok az országok, amelyekkel átfogó stratégiai 
partnerségi megállapodást kötött. (Izrael külön kategória: Kína és Izrael átfogó innovációs stratégiai 
partnerségi megállapodást kötöttek egymással.)

A 2016-ban kibocsátott Arab Policy Paper is jelzi a Közel-Kelet jelentőségét Kína számára. A doku-
mentum (Arab Policy Paper, 2016) részletesen áttekinti Kína és az arab világ „mintaértékű” kapcso-
latait, amelyek mindkét fél számára kölcsönös előnyökkel („win-win”) járnak. A dokumentum kife-
jezetten közös projektként említi az „új selyemút” kezdeményezést, ami az „1+2+3” együttműködésre 
épül: „1” – energia, mint központi tényező; „2” – infrastruktúra, kereskedelem és befektetés; és „3” 
– nukleáris energia, műhold-hálózat, („digitális selyemút”), új energiaforrások. A Közel-Kelet szerves 
része annak a Kína által létrehozni kívánt, Kínától az Öböl térségén át a Mediterráneumig, illetve 
Afrikáig terjedő egybefüggő gazdasági övezetnek, amely a konnektivitás elve alapján az új selyemút 
nyomvonalán kialakul.

„A versenyképes konnektivitás a 21. század legfontosabb geopolitikai tényezője” (Csizmadia, 2021), 
amely meghatározó szerepet játszik a Közel-Kelet Eurázsián belüli helyzetének alakulásában is.  
Ázsiában, illetve a Közel-Kelet térségében a konnektivitás évezredes múltra tekinthet vissza, hiszen 
ez biztosította a különböző civilizációk, birodalmak közötti kapcsolatrendszert. Kína és a Közel-Kelet 

kapcsolatrendszere kiváló példája a konnektivitásnak, az összekapcsoltságnak, ami alapértelmezésben 
a közlekedés-szállítási hálózatokra vonatkozik, a könnyű elérhetőség és hozzáférhetőség ugyanakkor 
geopolitikai, geoökonómiai és geokulturális előnyök sorával jár. A konnektivitás feletti ellenőrzés pe-
dig fontos hatalmi tényező lehet. Ez a felismerés vezérli Kína közel-keleti stratégiáját is.

Kína kiemelt szerepet tulajdonít az Öböl-menti monarchiákkal való együttműködésnek. Kínai cégek 
aktívan részt vesznek olyan különböző infrastrukturális és energetikai beruházásokban, amelyek szer-
vesen illeszkednek az „új selyemút” kezdeményezés célkitűzéseihez (kikötők, ipari parkok létesítése).  
Az „ipari park – kikötő kölcsönös összekapcsolás, két kerék és két szárny” elnevezésű projektet Kína 
2018-ban hirdette meg (Yi, 2018). Ez a projekt összekapcsolja az Egyiptomban, az Emírségekben, 
Szaúd-Arábiában és Ománban létesített kínai ipari parkokat a közelben található kikötőkkel, előirá-
nyozza az Arab-félsziget és Észak-Afrika közötti vasúti összeköttetés kiépítését, továbbá összehan-
golja az energetikai, tudományos-technológiai és pénzügyi együttműködést.

9.  Poszt-amerikai Közel-Kelet: instabilitás és  
bizonytalanság

A kétezer-tízes évekre a Közel-Keleten véget ért egy, az Egyesült Államok közvetlen jelenlétével és 
aktív beavatkozásával jellemezhető korszak. Az elmúlt évtizedet az USA fokozatos visszahúzódása, 
befolyásának csökkenése jellemezte. Mindebben szerepet játszott az amerikai Közel-Kelet politika 
eredménytelensége, az iraki, illetve afganisztáni amerikai katonai beavatkozások kudarca.

Lényegében 2011 elején kezdődött az „arab tavasz” tüntetéshulláma, amelyhez sokan nagy várakozá-
sokat fűztek. Ismét előjött a „dominó-effektus”, vagyis az a demokratizálási hullám, amely elsöpri majd 
az autokratikus rezsimeket, egyúttal lehetővé teszi a régiót jellemző égető társadalmi, gazdasági és 
politikai problémák megoldását. Hát nem így lett. A kezdeti várakozásokból alig valósult meg valami. 

Nem ment végbe demokratizálási hullám, nem történt érdemi előrelépés a tüntetéseket eredetileg 
kiváltó problémák megoldása terén. Az egész régióban fokozódott a bizonytalanság, az instabili-
tás. Több országban fegyveres összecsapásokra, esetenként polgárháborúkra került sor. Az amúgy is 
gyenge államok közül több megrendült s a „bukott” (failed), „törékeny” (fragile) államok kategóriájába 
került (Irak, Szíria, Líbia, Jemen). Felerősödtek a törzsi, etnikai, vallási/szektariánus törésvonalak, 
teret nyert a radikális, szélsőséges iszlamizmus/dzsihádizmus, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet 
elfoglalta Irak és Szíria jelentős részét. Nem állami szereplők sora jelent meg a színtéren, kihasználva 
az állam összeomlása nyomán keletkezett vákuumot.

Ha mutatkoznak is bizonyos jelei a konszolidációnak, az instabilitás, bizonytalanság és kiszámítha-
tatlanság szerves részévé vált a közel-keleti geopolitikának. A Közel-Kelet olyan válságövezet, ahol 
hiányoznak a stabilitás alapvető feltételei. Ez az oka annak, hogy arab, vagy közel-keleti regionális 
rendről nem beszélhetünk. A régiót a rend hiánya, a „rendetlenség” vagy „rend-telenség” jellemzi, ami 
jelentősen nehezíti a régió kapcsolódását az eurázsiai folyamatokhoz, hiszen a bizonytalanság komoly 
akadálya a tervezett nagyszabású gazdaság- és infrastruktúrafejlesztési programoknak. Némi remény-
re ad okot, hogy a 2021-es évet egyfajta „békülékenység”, a riválisok közötti közeledés, a párbeszéd 
beindulása jellemezte. Kérdés, hogy ez a trend vajon tartósnak bizonyul-e?
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