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Tárik Meszár 

Egyre több hír érkezik egy új, közel-keleti katonai szövetség megalakulásáról. Ennek 
megvalósulása már csak azért is jelentős fejlemény volna, mert a nemzetközi sajtó 
által „arab NATO”-nak elnevezett (jelenleg még nem létező) csoportban Izrael is 
képviseltetné magát. Ez utóbbi fejlemény híven jelzi a bizonyos arab országok (pl. 
Egyesült Arab Emírségek, Bahrein stb.) és az Izrael közötti kapcsolatok javulását és 
szemmel láthatóan egy Irán-ellenes csoportosulás körvonalazódását. A kritikusok 
szerint viszont nincs túl sok esélye egy ehhez hasonló katonai szövetség 
megalakulásának, mivel már voltak hasonló, ám kudarcba fulladt próbálkozások a 
múltban, továbbá az arab világ fragmentáltsága és a különböző érdekcsoportok 
széthúzása sem kedvez az ehhez hasonló kezdeményezéseknek. Az elemzésben 
megvizsgáljuk a múltbeli, arab országok közötti katonai együttműködéseket és 
felvázoljuk, hogy a jövőben egy esetlegesen megvalósuló „arab NATO” milyen 
hatást gyakorolna a régióra, valamint, hogy miképpen befolyásolná a Közel-Kelet 
hatalmi viszonyait. 

Kulcsszavak: Arab világ, Irán, Izrael, katonai szövetségek, NATO 

Abstract 

Reports are mounting about the formation of a new military alliance in the Middle 
East. The realization of this project would be significant if only because Israel would 
then also be represented in the group referred to by the international press as the 
"Arab NATO" (which does not yet exist). This last development is a real indication 
of improving relations between certain Arab countries (e.g., the United Arab 
Emirates, Bahrain, etc.) and Israel, and an anti-Iran grouping is clearly taking 
shape. According to critics, however, the chances for the formation of such a 
military alliance are slim, as there have been similar but failed attempts in the 
past, and the fragmentation of the Arab world and the fragmentation of the 
various interest groups are not conducive to such initiatives. In this analysis, we 
examine past military cooperation among Arab countries and outline the impact 
that a possible "Arab NATO" would have on the region in the future and how it 
would affect the balance of power in the Middle East. 

Keywords: Arab world, Iran, Israel, military alliances, NATO 

Bevezetés 

Az elmúlt hetekben Jordánia királya került az újságok címlapjára, amikor azt 
nyilatkozta újságíróknak, hogy egyértelműen támogatni fog egy NATO-hoz 
hasonló katonai szövetséget a Közel-Keleten. Hasonló hírek érkeztek az „arab 
NATO” létrehozásáról más államok összefüggésében is. Néhány héttel ezelőtt 
Izrael védelmi minisztere, Benny Gantz bejelentette, hogy Izrael csatlakozott az 
Egyesült Államok által vezetett új hálózathoz, amelyet MEAD-nak nevezett 
(Middle East Air Defense Alliance – Közel-keleti Légvédelmi Szövetség). Gantz 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/6/25/ملك-الأردن-سأكون-من-أوائل-المؤيدين
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/6/25/ملك-الأردن-سأكون-من-أوائل-المؤيدين
https://www.timesofisrael.com/gantz-says-regional-air-defense-alliance-has-already-thwarted-iranian-attacks/
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azonban nem részletezte, hogy mely arab nemzetek lehetnek érintettek ebben a 
szövetségben. Ezt követően a „The Wall Street Journal” számolt be arról, hogy az 
Egyiptomban tartott titkos találkozókon Izrael, Szaúd-Arábia, Katar, Jordánia, 
Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein katonai tisztviselői is részt 
vettek, hogy megvitassák az országok közötti védelmi együttműködés 
lehetőségét. 

Az „arab NATO” létrehozása tulajdonképpen a közös ellenségek elleni regionális 
biztonsági szövetség kialakítását jelentené. Az ötlet az Egyesült Államok elnöke, 
Joe Biden tervezett dzsiddai látogatása előtt merült fel újra az USA, Izrael és az 
Öböl-menti arab államok közötti szorosabb biztonsági együttműködés igényére 
reflektálva, nem titkoltan Irán fenyegetése ellen. 

Az izraeliek is nyitottak egy ilyen szövetség létrehozására és a Biden-
adminisztráció valószínűleg jóváhagyná, nem utolsó sorban azért, hogy megvédje 
az elnököt a Kongresszus kritikáitól, amiért túl békülékeny volt Teheránnal 
szemben. 

Azonban ne felejtsük el, hogy már két próbálkozás is elbukott az elmúlt hét évben:  

• az Arab Liga egy 2015-ös egyesített terrorizmusellenes erőre vonatkozó 
terve; 

• valamint egy 2017-es, a Közel-Kelet biztonsági szövetségére vonatkozó 
javaslat, vagyis a MESA-ra, amelyet Szaúd-Arábia javasolt – Donald Trump 
elnök teljes értékű támogatásával (akkor ezt „arab NATO-nak” nevezték). 

Ennek tudatában nem árt fenntartásokkal kezelni az esetleges, közel-keleti 
szövetségek létrehozásáról szóló híreket, viszont azt sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy az „arab NATO” létrehozásának gondolata arra a két egymással 
ellentétes pólusra (Irán-barát országok és Irán ellenes országok) reflektál, amelyek 
léte az elmúlt években nagyban meghatározza a térség geopolitikai viszonyait. 

A béke, mint prioritás 

Egyáltalán nem véletlen, hogy éppen most került előtérbe egy új katonai 
szövetség létrehozásának igénye. Ahmed el-Sayed Ahmed, a kairói Al-Ahram 
Politikai és Stratégiai Tanulmányok Központjának szakértője szerint az Egyesült 
Államok, mint a Közel-Kelet biztonságának elsődleges garanciája, egyre inkább a 
háttérbe szorul a térségben. Azt is kifejtette, hogy az arabok egyre inkább 
tudatában vannak annak, hogy a nyugati hatalmakra, különösen az Egyesült 
Államokra való támaszkodásuk korántsem hozta meg mindig a várt 
eredményeket. „Most más megközelítést alkalmaznak a regionális problémák 
kezelésében a stabilitás elérése és a gazdaság javítása érdekében, különösen a 
COVID-19 világjárvány után és az ukrajnai háború által okozott [instabilitás] 
fényében. Ezt a hozzáállást leginkább annak az igénynek lehet tulajdonítani, hogy 
ne legyen probléma a régióban” – mondta.  

Figyelemre méltó az a tény is, hogy Izrael is érintett a kérdésben. Azok az arab 
nemzetek, amelyek tartanak az iráni légitámadásoktól vagy a perzsa állam által 
támogatott milíciáktól, osztozni szeretnének Izrael rendkívül fejlett légvédelmi 
képességeiben. A cél az is lehet, hogy integrálják Izraelt egy katonai szövetségbe 
a Közel-Keleten. Ez az Izrael és arab szomszédai közötti javuló kapcsolatok 
folytatásának is tekinthető, amelyek az úgynevezett Ábrahám-egyezményekkel 

https://www.wsj.com/articles/u-s-held-secret-meeting-with-israeli-arab-military-chiefs-to-counter-iran-air-threat-11656235802?bingParse
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-06-29/a-middle-eastern-nato-not-gonna-happen
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-06-29/a-middle-eastern-nato-not-gonna-happen
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-06-29/a-middle-eastern-nato-not-gonna-happen
https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/en/a-nato-for-the-middle-east/a-62305810
https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/en/a-nato-for-the-middle-east/a-62305810
https://eurasiacenter.hu/2021/12/02/hol-tart-most-az-abraham-egyezmeny/
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kezdődtek 2020-ban. Az ezek megkötése óta eltelt időszakban számos változás 
állt be az normalizációs folyamatban résztvevő országok közötti kapcsolatokban 
és a szakértők egyetértenek abban, hogy ez a fontos diplomáciai kezdeményezés 
kulcsfontosságú a régió békéjének és stabilitásának fenntartásához és 
megerősítéséhez. Az Ábrahám-egyezményeknek köszönhetően olyan területeken 
alakultak ki együttműködések, amelyek a közös érdekeket szolgálják. 

Potenciális résztvevők 

Szakértők szerint a védelmi szövetségben nagy valószínűséggel minden olyan 
állam részt vesz, amelynek már van valamilyen kapcsolata Izraellel. Ide tartoznak 
az Ábrahám-egyezmény aláírói – az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Szudán és 
Marokkó –, valamint Jordánia és Egyiptom, amelyek már diplomáciai 
kapcsolatokat ápolnak Izraellel. Szaúd-Arábia, Omán és Kuvait is szerepet 
kaphatna a szövetségben, és minden bizonnyal az Egyesült Államok is, mely 
utóbbira széles körben úgy tekintenek, mint a megállapodás közvetítőjére. A 
megfigyelők azonban óvatosságra intenek, és azt vallják, hogy nem valószínű, 
hogy a Közel-Keleten egyhamar meg fog jelenni egy NATO-hoz hasonló szövetség. 
Szerintük az „arab NATO” gondolatát sokszor felvetették, de az sosem 
kristályosodott ki, és valószínűleg rövid távon nem is fog. 

Próbálkozások a múltban 

Ahogy említettük, nem ez volt az első alkalom, hogy felvetődött ez az ötlet. Az 
amerikai törekvés ennek a célnak az elérésére a szovjetekkel vívott hidegháború 
kezdetéig nyúlik vissza, amikor Washington eszközként használta fel a régiót a 
kommunizmus visszaszorítására irányuló törekvésében. A továbbiakban öt, a 
múltban létrejövő közel-keleti szövetséget fogunk megvizsgálni: 

1. A múlt század ötvenes éveinek közepén bejelentették a Bagdadi Paktum 
létrehozását, amely Nagy-Britanniát, Irakot, Törökországot, Pakisztánt és 
Iránt foglalta magában, azzal a céllal, hogy megállítsák a „szovjet 
hullámot” a hidegháború idején, II. Fajszál, Irak utolsó királyának 
uralkodása alatt. Ez a szövetség a NATO-val és a Délkelet-Ázsiai Szerződés 
Szervezetével egy időben jött létre, mivel ezek a szövetségek egy sor 
nyugatbarát katonai szervezettel próbálták körülvenni a Szovjetuniót. A 
három szövetség ötlete azután merült fel, hogy John Foster Dulles amerikai 
külügyminiszter közel-keleti utazásairól visszatért Washingtonba, és egy 
Eurázsián átnyúló védelmi formációt javasolt a kommunizmus 
megfékezésére. A szövetségnek nem sikerült elnyernie a közel-keleti 
országok széles körű támogatását, és nem volt közös identitása sem, mivel 
magában foglalta a demokratikus nacionalista Törökországot, a síita 
monarchia Iránt, a feltörekvő pakisztáni szunnita államot és a csak éppen 
akkor dekolonizált Irakot. A szaúdiak nem bíztak az iraki hásemita 
uralkodókban, Egyiptom pedig ellenzett minden olyan szövetséget, amely 
az „európai imperializmus” újabb kiterjesztése lehet. Nagy-Britannia 
részvétele a szuezi válságban szintén ártott a szövetségnek. A Bagdadi 
Paktum volt az egyik oka az 1958-as puccsnak, amely megdöntötte az iraki 
monarchiát. 1959. március 24-én az új iraki vezető, Abd al-Karím Kászim 
bejelentette Irak kilépését a szövetségből. Nevét „Központi Szövetségre” 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-61998219.amp
http://www.muqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/HalfBagdad/sec07.doc_cvt.htm
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-61998219.amp
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-61998219.amp
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változtatták és irodáit Törökországba helyezték át. A Központi Szövetség 
soha nem hozott létre állandó katonai parancsnokságot, és soha nem 
építette be a részt vevő országok haderejét. A Központi Szövetség 1979-ig 
tartott, amikor is Irán a forradalma után kivonult, majd ezt követően 
Pakisztán is kiszállt az együttműködésből. 

2. Az Arab Liga a 19. század közepén kezdődő arab nacionalista mozgalomból 
alakult ki, amikor széles körben elterjedt az egységes arab nemzet iránti 
vágy. Konzultációk sorozata kezdődött az 1940-es évek elején Egyiptom, 
Irak, Szíria, Libanon, Szaúd-Arábia, Jordánia és Jemen képviselői között. 
Ennek eredményeként sikerült ratifikálni az Alexandriai Jegyzőkönyvet az 
Arab Államok Ligája létrehozásával, amelyet 1945. március 22-én 
jelentettek be. A tagállamok a Liga megalakulása óta próbálkoztak 
katonai szerepvállalással, de áttörést nem voltak képesek elérni. Talán az 
volt az Arab Liga legnagyobb kudarca, hogy nem tudott harmonikusan 
fellépni az irak-iráni háború során, hiszen Szíria és Líbia támogatást és 
fegyvereket küldött Teheránnak, míg az Öböl-menti államok több száz 
millió dollárt adtak kölcsön Bagdadnak, amelyet Jordánia is támogatott. 
Azóta ez a megosztottság és a Liga eltérő nézetei a kulcskérdésekről olyan 
koherensebb szubregionális szervezetek megalakulását ösztönözték, mint 
például az Öböl-menti Együttműködési Tanács. Hosszú élettartama 
ellenére az Arab Liga széles körben kudarcot vallott, mivel képtelen a 
konfliktusok megoldására. 

3. A 20. században számos kísérlet történt egyetlen arab nemzetállam 
létrehozására, amelyek közül a legkiemelkedőbb az Egyiptom és Szíria 
között létrejött Egyesült Arab Köztársaság volt 1958-ban. Rövid idő elteltével 
azonban Gamál abd an-Nászir egyiptomi elnök megkezdte a magas rangú 
szíriai tisztek eltávolítását a hadseregből és a szíriai politikai pártok 
feloszlatását. Mindezek miatt a szíriaiak körében elterjedt az a félelem, hogy 
vazallusok lesznek saját földjükön. Szíria művelt és konzervatív rétegei 
külön valutát és gazdaságot követeltek életszínvonaluk fenntartásához. A 
szíriai hadsereg puccsa vetett véget az Egyesült Arab Köztársaságnak 1961-
ben. 

4. Az Egyiptom és Szíria közötti unióra válaszul 1958-ban bejelentették az Arab 
Unió létrehozását Jordánia és Irak között. Szíriához hasonlóan Jordánia volt 
a gyengébb fél a kapcsolatokban, de számos kiemelkedő miniszteri pozíciót 
volt képes megtartani tisztviselőinek, és mind Bagdad, mind pedig Ammán 
megőrizte nemzeti fővárosi státuszát. Az unió akkor ért véget, amikor 1958-
ban megdöntötték a monarchiát, mindössze öt hónappal az Arab Unió 
születése után. 

5. A ma is fennálló Öböl-menti Együttműködési Tanácsot (ÖET) 1981-ben 
hozták létre az iráni-iraki háború kitörésekor, hogy egységes védelmi erőt 
biztosítson Irán ellen. Tagállamai külön-külön is jelentős beruházásokat 
hajtanak végre a védelmi kiadások terén, aminek köszönhetően 
hadseregeik számos országból vásárolt felszereléseket birtokolnak, harci 
eszközeiket pedig fejlett rakéta-, hírszerzési és kommunikációs rendszerek 
egészítik ki. Az ÖET-országok 2000-ben közös védelmi megállapodást írtak 
alá, hogy megpróbálják kiépíteni a katonai együttműködést. Ezek az 
erőfeszítések 2002-ben és 2003-ban folytatódtak az Egyesült Államok iraki 

https://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=8331&language=ar-BH
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-61998219.amp
https://mawdoo3.com/معلومات_عن_الجمهورية_العربية_المتحدة_بين_مصر_وسوريا
https://web.archive.org/web/20161026171138/https:/www.jstor.org/stable/4283349
https://web.archive.org/web/20161026171138/https:/www.jstor.org/stable/4283349
https://www.marefa.org/مجلس_التعاون_لدول_الخليج_العربية/simplified
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inváziója során. 2005-ben pedig az Öböl-menti Együttműködési Tanács 
országainak vezetése megállapodott abban, hogy növelik a közös haderőt 
és új fegyvereket integrálnak. Az ÖET 2012-es csúcstalálkozóján 
bejelentették a közös haditengerészeti erők és a terrorelhárító egységek 
létrehozását, valamint a 2015-ös jemeni háborút az Irán által támogatott 
húszi milícia ellen. Ez előrelépést is jelenthetne egy arab katonai szövetség 
működőképességét illetően, de az elmúlt évtized második felében az ÖET-
államok tagországai közötti együttműködés hanyatlása volt 
megfigyelhető. A Katart, Szaúd-Arábiát, az Emírségeket, Bahreint, Ománt 
és Kuvaitot magában foglaló szövetség tagországai közötti szakadék egyre 
mélyült a közös érdekek terén. Ezek a különbségek két okból fakadnak: 
Katar támogatja a politikai iszlámot és olyan csoportokat, mint a 
Muzulmán Testvériség, valamint Iránhoz szoros kapcsolatok fűzik. Ezeket a 
nézeteltéréseket azonban a közelmúltban némileg sikerült megfékezni. 

Összegzés 

Az elmúlt évszázad során számos kísérlet történt a térségben biztonsági 
együttműködések létrehozására. E szövetségek egy része, mint például a Bagdadi 
Paktum, a NATO modelljét követte, és a nyugati hatalmak támogatását élvezte, 
de láthattuk, hogy egyik sem bizonyult igazán hosszú életűnek. Azonban számos 
szubregionális szervezet, mint például az Öböl-menti Együttműködési Tanács is 
alternatív utat mutat a katonai együttműködések előmozdítására. Azt se felejtsük 
el, hogy az Izrael elleni háborúk során létrejött militáris szövetségek és a 
folyamatban lévő kooperációk olyan csoportok ellen, mint az Iszlám Állam 
terrorszervezet, ideiglenes katonai partnerségek létrejöttét okozták a térségben. A 
regionális védelmi összefogások múltbeli és folyamatban lévő próbálkozásait 
vizsgálva három fontos és tartósan nehezítő tényező kristályosodik ki: a 
bizalmatlanság; a célok eltérése a közel-keleti országok között; valamint az 
Iránhoz való viszonyulás. Amíg ez utóbbi megosztja az arab országokat, addig 
nehezen elképzelhető egy egész régiót lefedő katonai kollaboráció, viszont kisebb 
szövetségek létrehozása felettébb reális forgatókönyvnek tűnik. 


