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Szalai Máté:  

Egy kisállam óriások között: a független Katar története, külpolitikája és 

korlátai 

 

Az igen korlátozott erőforrásokkal és előnytelen geopolitikai elhelyezkedéssel rendelkező Katar 

az elmúlt két évtizedben példátlan mértékben tudta megnövelni befolyását a Közel-Keleten és a 

világpolitikában egyaránt. Ennek alapját az 1995-ben hatalomra jutott Hamad bin Khalifa Al Thani emír 

víziója és innovatív külpolitikai stratégia jelenti, amely szakított a kisállamokra jellemző, alacsony 

intenzitású viselkedéssel. 

A tanulmány célja bemutatni Katar felemelkedésének útját és azt a folyamatot, amely lehetővé 

tette ezt a külpolitikai sikert az ország számára. Ennek érdekében az elemzés bemutatja az ország 

geopolitikai jellemzőit, történelmének legfontosabb eseményeit, majd pedig Katar 1971-es függetlenné 

válása óta eltelt évtizedek külpolitikai változásait. A tanulmány két releváns kérdés vizsgálatával zárul: 

először az „arab tavasz” eseményeinek kezelésével, amely megmutatta az ország mozgásterének 

korlátait, majd pedig a 2013. közepén lezajló uralkodóváltás lehetséges következményeit. 

Bevezetés  

A hidegháború lezárulása óta a közel-keleti hatalmi viszonyok folyamatosan változnak. Az 

elmúlt bő húsz év alatt olyan regionális erőközpontok tűntek el és váltak más nagyhatalmak 

csataterévé, amelyek évtizedekig meghatározták a térség nemzetközi politikáját. Ezzel 

párhuzamosan más államok, mint például Törökország, egy markáns külpolitikai ideológiával 

kihasználták a kínálkozó lehetőségeket és kiterjesztették befolyásukat a Közel-Keleten. 

Meglepő módon ez utóbbi kategóriába tartozik Katar is: Doha az 1990-es évek 

közepétől jelentős mozgásteret harcolt ki magának a térségben. Közvetítői tevékenységével, 

pénzügyi támogatásaival és egyéb puha hatalmi eszközeivel (mint például al-Dzsazíra televízió 

beindítása) mára igen jelentős játékossá vált a Közel-Keleten és fontos szerepet nyer a szíriai, 

egyiptomi és líbiai események alakításában is. Mindezt úgy sikerült elérnie, hogy szinte minden 

kvantitatív mutató tekintetében lemarad regionális versenytársaitól: példának okáért Katar 

185-ször beleférne egyetlen szárazföldi szomszédja, Szaúd-Arábia területére, állampolgárainak 

száma pedig kb. tized akkora.1 A két ország gazdasági teljesítménye közötti különbség jóval 

                                                 
 Szalai Máté a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájának hallgatója, a Magyar 
Külügyi Intézet gyakornoka. Fő kutatási területe a Perzsa-öböl térsége valamint a kisállamok külpolitikájának 
vizsgálata. 
1 Mustafa El-Labad: Qatar: Big Ambitions, Limited Capabilities. Heinrich Böll Foundation, 2012 
http://www.lb.boell.org/downloads/Mustafa_el-Labbad.pdf, a tanulmányban található összes link elérhető volt 
2013. október 14-én. 

http://www.lb.boell.org/downloads/Mustafa_el-Labbad.pdf


Szalai Máté: 
Egy kisállam óriások között: a független Katar története, külpolitikája és korlátai  

 
 

 

Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata 
X. évfolyam 2013/2. szám 

www.kul-vilag.hu 
- 36 - 

 

kisebb mértékű, de még így is hatalmasnak mondható: 2011-ben a katari gazdaság a szaúdi kb. 

29%-a volt.2 Hatalmas méretű földgáz-tartalékai ellenére 5,34%-os részesedésével Doha a 

tágabb Közel-Keleten3 is csekély méretű gazdaságnak számít.  

Jelen tanulmány célja, hogy egy országtanulmány keretei között bemutassa Katar 

felemelkedésének útját. Az első fejezetben megvizsgáljuk Katar geopolitikai környezetét és az 

1971-ben történő függetlenné válásához vezető folyamatokat, a másodikban pedig az azóta 

eltelt évtizedek katari külpolitikáját írjuk le. A harmadik részben összefoglaljuk Katar érdekeit 

és viselkedését az „arab tavasznak” nevezett eseménysorozatban, végül pedig a 2013 

júniusában lezajlott uralkodóváltás következményeit igyekszünk górcső alá venni. 

Katar létrejötte és geopolitikai környezete  

Ránézve a Perzsa-öböl térképére egyértelműen látszik Katar előnytelen geopolitikai helyzete. 

A kb. 40 000 km2-rű ország három politikai, gazdasági és kulturális óriás, Irak, Irán és Szaúd-

Arábia között helyezkedik el. Ezek a szomszédok folyamatosan ki szerették volna terjeszteni 

befolyásukat a stratégiailag és kereskedelmileg is igen fontos térségre. Ráadásul félszigetként 

az ország területe szinten teljesen elzárt a külvilágtól: három oldalról a tenger határolja, déli 

oldalról pedig a mai katari-szaúdi határon nehezen átjárható sivatag található. 

A XX. században, a fosszilis energiahordozók szerepének növekedésével a Perzsa-öböl 

felértékelődött gazdaságilag, hiszen a térség államai birtokolják a világ kőolajkészleteinek 

36%-át.4 Katar szintén rendelkezik bizonyos mennyiségű olajjal, ám Doha számára (különösen 

1990 után) sokkal fontosabbá váltak földgáz-lelőhelyei. A világ földgáz-készletének 14%-a 

fölött rendelkezik,5 amivel Oroszország és India után a harmadik legnagyobb mennyiséget 

birtokló országnak számít.6 A legnagyobb földgáz-mező az ún. Északi mező (North Field), 

amelynek egy része azonban Iránhoz tartozik, ahol a Dél-Pars mező néven ismert.7 Ez a földrajzi 

adottság nagy hatással volt és van a mai napig is a két ország bilaterális kapcsolatainak 

alakulására. 

Az európai nagyhatalmak gyarmatosítása az Arab-félszigetet sem kerülte el, a 

térségben Nagy-Britannia került hegemón pozícióba az 1760-as évekre.8 London legfontosabb 

érdeke ekkor az Indiai-óceánba tartó kereskedelmi és hajózási útvonalak biztosítása volt, 

amelyet a félszigeten élő törzsek folyamatos vetélkedése (és a kalózkodás) erősen 

veszélyeztetett. A stabilitás megteremtését és saját hegemóniájának fenntartását Nagy-

                                                 
2 A tanulmány összes további adata, ha nem kerül rá más utalás, innen: The World Bank Database, 
http://data.worldbank.org.  
3 Közel-Kelethez tartozónak értjük azt a 15 államot (és a Palesztin Hatóságot), amelyek Egyiptom és Irán, valamint 
Törökország és az Ádeni-öböl között helyezkednek el. 
4 Mehran Kamrava: The Changing International Relations of the Persian Gulf. In: Mehrean Kamrava (ed.): 
International Politics of the Persian Gulf. Syracuse University Press, 2011, 3. o. 
5 Kamrava, i. m. 
6 Allen James Fromherz: Qatar. A Modern History.  T. J. International, 2012, 83. o. 
7 Dobos Balázs: Katar, a gázzal hajtott gazdaság. Grotius folyóirat, 2011.07.18. 
http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=CNKSNS 2. o. 
8 Tareq Y.Ismael – Jacqueline S. Ismael: Government and Politics of the Contemporary Middle East. Continuity and 

Change. Routledge, 2011, 153. o. 

http://data.worldbank.org/
http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=CNKSNS
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Britannia a szakirodalom által szerződések rendszernek (trucial system) nevezett szisztémán 

keresztül érte el. Ennek lényege, hogy London minden partszakaszon kiválasztott egy családot, 

amelyet kvázi szuverénnek ismert el az adott területen, cserébe viszont az adott famíliának 

biztosítania kellett a békét és a biztonságot a brit hajók zavartalan mozgása érdekében. Ez a 

rendszer a gyakorlatban a territorialitás eszméjének exportálását és proto-államok 

kialakulását jelentette. Ráadásul, mivel a szerződéseket egy emberrel vagy egy családdal 

kötötték, az államiság intézménye erősen perszonalizálódott.  

A katari Muhammad bin Thani egyike volt azoknak, akik e helyzetben felismerték a 

lehetőséget saját hatalmuk megerősítésére. A jelenleg is uralkodó dinasztia őse a britekkel való 

megállapodással próbálta ellehetetleníteni a Szaúd és a (bahreini) Khalifa család, valamint az 

oszmánok katari félszigetet érintő expanziós terveit. E törekvés megegyezett a brit érdekekkel 

is, hiszen ők sem akarták, hogy egyik vagy másik család túl nagy befolyásra tegyen szert a 

térségben. Éppen ezért a bit korona először 1868-ban, majd 1916-ban szerződést kötött a Thani 

családdal, amelynek következtében Katar 1916 és 1971 között gyakorlatilag brit protektorátus 

alá került. Ezzel az emír ugyan korlátozta saját mozgásterét, hiszen önálló külpolitikát nem 

folytathatott, de biztosította a túlélést a XX. században kialakuló szaúdi, iraki és iráni állam 

hódító törekvéseivel szemben. 

Az így kialakult államiság hasonló jellegzetességeket szült a régió kisállamaiban, 

azonban Katar több tekintetben is eltért az öböl menti politikai rendszerek többségétől. A 

térségben mindenhol kiemelkedő szerepet szerzett egy-egy család, ám a Thani dinasztia esetén 

ez a hatás még erősebben érvényesült. A katari félsziget terméketlensége, marginális pozíciója 

és elzártsága következtében (az Öböl délebbi partvidékével vagy Kuvaittal ellentétben) az 

évszázadok során nem jött létre olyan erős kereskedő réteg, amely a kialakuló állammal 

szemben komoly érdekérvényesítő-képességre tehetett volna szert.9 Éppen ezért az uralkodó 

legfőbb belpolitikai ellensúlya saját családjának tagjai lettek, akiknek érdekérvényesítő 

képessége és zsarolási potenciálja a kormányzatban elfoglalt pozícióik és jövedelmük miatt 

igen erőssé vált. A mindenkori emírnek folyamatosan figyelnie kellett rokonai esetleges 

elégedetlenségeire, hiszen az ország történetében több alkalommal is (1949, 1960 és 1995) a 

családon belüli ellenzék buktatta meg az aktuális uralkodót.10 

A XX. században a katari gazdaság szerkezete is alapvető átalakuláson ment keresztül. 

Az 1900-as évek elejéig a legfőbb gazdasági tevékenységet a gyöngyhalászat jelentette, ám a 

XX. század elején jelentkező japán konkurenciával az Öböl országai nem tudták felvenni a 

versenyt.11 A kiutat az olaj felfedezése jelentette: az uralkodók az 1930-as évektől koncessziós 

szerződéseket kötöttek a külföldi olajvállalatokkal, amelyek nagy bevételeket jelentett a 

központi kormányzatok és a dinasztiák számára is.12 Az így kialakult ún. járadékgazdaságban a 

gazdaságot egyértelműen a kőolaj/földgáz-termelés dominálja. Ilyen struktúra alakult ki 

Katarban is, ahol 2011-ben az említett szektor a teljes GDP 50%-át és a kormányzati bevételek 

                                                 
9 Jill Crystal: Oil and politics in the Gulf. Rulers and merchants in Kuwait and Qatar. Cambridge University Press, 1995, 
33. o. 
10 Kamrava, i. m. 412. o. 
11 Fromherz, i. m. 118. o.  
12 Jill Crystal: Oil and politics in the Gulf. Rulers and merchants in Kuwait and Qatar, 6. o. 
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70%-át adta ki.13 Ennek mélyreható következményei lettek az ország politikájára is: az állami 

bevételek függetlenné váltak a társadalomtól, adózásra szinte nem volt szükség, a hatalmas 

rendelkezésre álló pénzmennyiség miatt pedig a kormányzat könnyűszerrel tudott nagyméretű 

jóléti rendszereket fenntartani. Másik oldalról azonban a társadalmi csoportoknak kevés 

befolyása lett a politikai döntéshozatalra,14 a bevételek átláthatatlansága komoly korrupcióra 

adott lehetőséget, komoly privátszektor nem fejlődött ki, az éves GDP alakulása pedig szinte 

kizárólag a nyersanyagok világpiaci árától vált függővé.15  

A konzervatív külpolitika évei: Khalifa emír uralkodása (1972-1995) 

Katar külpolitikája – hasonlóan számos más Öböl-menti államhoz – a sajátos politikai, 

gazdasági és társadalmi jellegzetességek folyománya volt, azaz az erősen perszonalizált (proto-

)államiság következtében a Thani család vezette katari külpolitika elsődleges célja elsősorban 

nem az állam, sokkal inkább a vezető személyének és közvetlen környezetének,vagyis a rezsim 

biztonságának fenntartása vált a belső ellenzékkel (az uralkodócsalád tagjai) és a külső 

nagyhatalmakkal szemben. Ez a gyakorlatban az jelentette Steven Wright szavaival élve, hogy 

az uralkodócsalád célja „a biztonság maximalizálása és az egyirányú függés elkerülése a 

nemzetközi nagyhatalmak egymással való kijátszása által”.16 

Önálló katari külpolitikáról csak 1971-től beszélhetünk, amikor az ország elnyerte 

függetlenségét Nagy-Britanniától. A szuverenitást az 1960 és 1972 között uralkodó Ahmad 

emír hozta el, akit az utókor nem tartott nagy formátumú vezetőnek: nem volt különösebben 

érdekelt az államügyek irányításában, a gyakorlatban egyre több feladatot hagyott ambiciózus 

unokatestvérére, Khalifára. Az fényűző életmódot folytató uralkodót a dinasztia és a 

társadalom sem kedvelte igazán. Ezt a helyzetet használta ki Khalifa, aki 1972-ben egy vértelen 

puccsal ragadta magához a hatalmat.17 

Az Ahmad és Khalifa közötti pozícióharc nagyban meghatározta Katar független 

államiságának alakulását, előbbi ugyanis (utódjával szemben) támogatta London azon tervét, 

mely szerint a térségből való kivonulás után az Öböl kis monarchiái egy föderációban 

egyesültek volna.18 Ahogy azonban Khalifa és köre egyre nagyobb befolyást szerzett, úgy vált 

egyre egyértelműbbé, hogy az ország nem lesz része az Egyesült Arab Emirátusoknak. 19 

Khalifa emír közel huszonöt éves uralkodását a folyamatos bizonytalanság- és 

veszélyérzet dominálta mind a belpolitikában, mind a külpolitikában. Az emír legfontosabb 

                                                 
13 Dobos, i. m. 7. o.  
14 Rostoványi, Zsolt: A Közel-Kelet története, 1918-1991. Kossuth Kiadó, 2011, 227-228. o. 
15 Endrődi-Kovács Viktória – Szijártó Norbert: Közel-Kelet. In: Blahó András –Kutasi Gábor (szerk.): Erőközpontok és 
régiók a 21. század világgazdaságában. Akadémiai Kiadó, 2010, 367-373. o. 
16 Steven Wright: Foreign policies with international reach: the case of Qatar. In: David Held – Kristian Coates 
Ulrichsen (ed.): The Transformation of the Gulf. Politics, Economics and the Global Order. Routledge, 2012, 298. o. 
17 Jill Crystal: Eastern Arab States: Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, and Oman. In: David E. Long – 
Bernard Reich – Mark Gasirowski (ed.): The government and politcs of the Middle East and North Africa. Westview 
Press, 2007, 148-155. o. 
18 Jill Crystal: Eastern Arab States: Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, and Oman. 155-156. o. 
19 Fromherz, i. m., 79-80. o. 
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céljának potens szövetségesek keresését tűzte ki: beazonosította a rezsim számára legnagyobb 

fenyegetést jelentő elemeket, és azokkal szemben keresett partnert maga számára. 

Az emír számára nyilvánvaló volt, hogy a belpolitikában hatalmára nézve a legnagyobb 

fenyegetést a családi ellenzék jelenti, ezért – tanulva elődje hibáiból – megpróbálta a dinasztiát 

háttérbe szorítani, lecsökkentette például a családnak automatikusan kiutalt olajjövedelmek 

mértékét.20 Rokonaival szemben támasztékot a szélesebb társadalom szimpátiájában keresett, 

ezért megnövelte a lakástámogatások és a szociális juttatások szintjét, fejlesztette az oktatás- 

és egészségügyet.21 Mindez sikeresen működött az 1970-es években, amikor az olajár magas 

volt, ám amikor 1980-as évek során a fekete arany világpiaci ára nagymértékben lecsökkent, 

fenntarthatatlanná vált.  Az emír a folyamatot – megszorító intézkedések népszerűtlen és 

sikertelen kísérlete után22 – az ország földgáz-tartalékainak kiaknázásával látta 

visszafordíthatónak. A készletek felhasználása eddig azért nem kezdődött el, mert a kőolaj 

magas világpiaci ára miatt eddig egyszerűen nem volt rá szükség, a kitermelés megindítására 

azonban az iraki-iráni háború miatt még 1991-ig várni kellett. Az 1980-as évek végére tehát 

egyre fenntarthatatlanabbá vált Khalifa emír belpolitikai stratégiája, amit fia, Hamad ki is tudott 

használni saját pozíciójának erősítésére. 

Khalifa emír a nemzetközi színtéren is igen bizonytalan helyzetben találta magát. 1971 

után Katar függetlenné válásával elvesztette Nagy-Britannia védőhálóját, miközben egyre 

inkább elmérgesedő határvitában állt szomszédjaival, elsősorban Abu Dhabival, Bahreinnel és 

Szaúd-Arábiával.23 Emellett Irak jelenléte – amely az egyetlen köztársaság volt a térségben az 

ambiciózus Szaddám Huszein irányítása – létezésélve folyamatos megkérdőjelezte a gyenge 

legitimáción alapuló monarchikus államberendezkedést az Öböl térségben.24  

Ez a helyzet sarkallta arra Khalifa emírt, hogy szövetséget kössön Rijáddal, amelynek 

legfontosabb manifesztációja az 1982-ben aláírt kétoldalú védelmi egyezmény megkötése 

volt.25 E választást több tényező indokolta. Egyrészről a térségben nem volt jelen más, a 

monarchiákkal barátságos nagyhatalom: Nagy-Britannia kivonulása után az Egyesült Államok 

még nem kívánt aktív kapcsolatokat kiépíteni az Öböl államaival. Másrészről nem szabad 

elfeledkeznünk róla, hogy mindkét országban az iszlám vahhábita ága a domináns, ráadásul – 

egyes források szerint – maga a Thani család is szaúdi származású.26 Harmadrészt e választás 

azzal is járt, hogy a hidegháború logikájában Katar a vallásellenes kommunista államokkal 

szemben az Egyesült Államok oldalára állt, ami érthető a muszlim monarcha szemszögéből. 

Természetesen, ahogy a társadalom szélesebb rétegeinek gazdasági támogatása, úgy a 

Szaúd-Arábiával való szövetségkötés is sok tekintetben kényszerpályára állította Khalifa 

tevékenységét. Rijád súlyos erőfölényéből kifolyólag a két ország kapcsolata egyértelműen 

                                                 
20 Benke József : Az arab országok története, 1-2. kötet. Alexandra, 1997, 215-216. o. 
21 Jill Crystal: Eastern Arab States: Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, and Oman, 156-157. o. 
22 Dobos,.i. m. 5. o. 
23 J. E. Peterson: Sovereignty and Boundaries in the Gulf States. Setting the Pheripheries. In: Mehran Kamrava (ed.) i. 
m. 21-50. o. 
24 Barry Rubin: The Persian Gulf After the Cold War: Old Pattern; New Era. Middle East Review of International Affairs, 
1999, 3. évfolyam 2. szám. http://www.gloria-center.org/1999/06/rubin-1999-06-06/. 
25 Benke József: Az arab országok története, 3. kötet. Kairosz Kiadó, 2003, 102. o. 
26 Ismael – Ismael, i.m. 423. o. 

http://www.gloria-center.org/1999/06/rubin-1999-06-06/
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egyoldalúvá vált,27 Szaúd-Arábia komoly befolyást gyakorolt a katari politikai döntéshozatalra. 

A gyakorlatban Khalifa emír uralkodása alatt Katar Szaúd-Arábia szatellit-államává vált, a 

katari külpolitikát pedig ezután erős passzivitás, a status quo fenntartásának igénye jellemezte. 

Az 1979-es iráni iszlám forradalom után azonban ez a szövetség egyre 

fenntarthatatlanabbá vált. A teheráni események az Öböl országai számára félelmetesek voltak, 

hiszen „felkavaró volt egy nagyhatalmi támogatást élvező, erős rezsimet hatalomra juttató népi 

forradalom példája”.28 A fenyegetésre adott kollektív válaszként értelmezhető Öböl Menti 

Együttműködési Tanács (GCC) 1981-es létrehozása ellenére azonban az integráció tagjai 

alapvetően máshogy ítélték meg a Teherán által jelentett fenyegetést: jellemzően azok az 

államok féltek Irántól, amelyekben a síita kisebbségek aránya magasabb volt. Ezekben az 

országokban ráadásul Irán aktívan beavatkozott a rendszer ellenzékének támogatásával: 1981-

ben Bahreinben, 1984-ben Szaúd-Arábiában és 1985-ben Kuvaitban próbálta meg aláásni a 

kormányzat pozícióit.29  

E törésvonal tekintetében Doha és Rijád szembekerült egymással: Katar viszonylag 

homogén szunnita társadalmával és egyre inkább felértékelődő, Iránnal közös földgáz-

mezőjével nem Irán elszigetelésében, hanem inkább a kapcsolatok stabilizálásában volt 

érdekelt. Ezzel magyarázhatjuk, hogy a kisállam – Szaúd-Arábia és a többi Öböl menti 

monarchiával ellentétben – nem állt egyértelműen Bagdad mellé az iraki-iráni háború éveiben. 

Ekkor vált nyilvánvalóvá a katari vezetés számára, hogy túl nagy árat fizetett függetlenségének 

gyakorlati korlátozásával a szaúdi védelem oltárán. Emiatt indult meg az évtized végén Katar 

távolodása Szaúd-Arábiától,30 amelynek egyértelmű jelei megmutatkoztak az 1992-1994 

közötti határincidensekben.31  

A távolodást két tényező erősítette. Egyrészt a belső elégedetlenség növekedését 

kihasználva a védelmi miniszterré kinevezett későbbi emír, Hamad bin Khalifa Al Thani 

szisztematikusan építette befolyását, és apjához képest ő sokkal gyanakvóbb volt a szaúdi 

vezetéssel szemben. Másrészről a második Öböl-háborúval egyértelművé vált, hogy Rijád nem 

képes megvédeni a térséget egy iraki agressziótól. E konfliktusban indult meg Katar és az 

Egyesült Államok együttműködése is, ami folytatódott a háború után is, 1992-ben például 

védelmi egyezményt írt alá a két ország.32  

Aktivista külpolitika Hamad emír uralkodásának éveiben (1995-2013) 

Az 1990-es évek elejére a külpolitika korrekciók hatására az uralkodó pozíciója meggyengült 

az országon belül, amivel párhuzamosan a trónörökös Hamad vezette belső ellenzék helyzete 

erősödött. Ez vezetett oda, hogy 1995-ben egy vértelen puccs révén Hamad magához ragadta a 

                                                 
27 Fromherz, i. m.  91. o. 
28 F. Gregory Gause III.: The International Relations of the Persian Gulf. Cambridge University Press, 2011, 47. o. 
29 Kristian Coates Ulrichsen: Insecure Gulf. The End of Certainty and the Transition to the Post-Oil Era. Columbia 
University Press, 2011. 27. o. 
30 Ahmed Abdelkareem Saif: Deconstructing Before Building: Perspectives on Democracy in Qatar. In: Anoushiravan 
Ehteshami – Steven Wright (ed): Reform in the Middle East Oil Monarchies. Ithaca Press, 2008, 104. o. 
31 Benke József: Az arab országok története, 1-2. kötet, 102. o. 
32 Jill Crystal: Oil and politics in the Gulf. Rulers and merchants in Kuwait and Qatar, 184. o. 
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hatalmat. Az új emír trónra kerülése igen nagy változásokat hozott nemcsak az ország, de a 

térség életében is: az új vezető nem csak apja, de a térség kisállamaira jellemző politikával is 

szakított, miközben új célokat és új eszközöket honosított meg a külpolitika területén. A két 

uralkodó közti ideológiai különbséget Hugh Miles igen találóan a következőképpen fogalmazta 

meg:33  

„Ugyan Katar óriási földgáz-tartalékokkal rendelkezik (…), a régi emír 
konzervatívan hitt benne, hogy Katarnak érdeke, hogy ne távolodjon el 
túlságosan a régió többi országától kulturális, gazdasági és politikai 
értelemben. Az új emír változtatott ezen a politikán. Ahelyett, hogy 
elvegyült volna a többi Öböl menti állam között, mindent megtett annak 
érdekében, hogy globális szintre emelje Katar pozícióit (…). Az országnak, 
ahogy az emír fogalmazott, ismertnek és láthatónak kell lennie.” 

Ez a filozófia egyértelmű szakítást jelentett az eddigi konzervatív külpolitikával. Míg 

Khalifa emír biztonságpolitikájának lényege a fő fenyegetést jelentő szereplők azonosítása és a 

hasonló percepcióval rendelkező államokkal való szövetségkötés volt, addig Hamad emír 

túllépve ezen a dichotómián igyekezett a lehető legtöbb országgal jó viszonyt kiépíteni. A 

barátok körének kiszélesítése magába foglalta az Egyesült Államokkal, Irakkal, Iránnal, részben 

Izraellel való kapcsolatépítést, valamint nem állami szereplők (Hamász, Muszlim Testvériség, 

stb.) pénzügyi támogatását is.34 

Miért érte meg Hamad emír számára kiépíteni és fenntartani egy ilyen komplikált, belső 

feszültségektől terhelt külkapcsolati rendszert? Egyrészt azért, mert Khalifa emír 

uralkodásának eseményeiből egyértelművé vált, hogy a kis ország számára ugyan 

működőképes modell egy nagy és erős ország csatlósává és védelmezettjévé válni, viszont 

komoly érdeksérelmekkel is jár Katar számára, ha cserébe szó nélkül követnie kell az adott 

ország külpolitikáját. E modell helyett tehát Hamad emír inkább egy minél több lábon álló 

biztonságpolitikai stratégiát vezetett be.  

Másrészt ez előbbi percepciót erősítette az amerikai szövetségkötés tapasztalata is: 

Hamad emír uralkodása alatt Katar egyre szorosabb együttműködést épített ki az Egyesült 

Államokkal,35 az azonban világossá vált, hogy a katonai védőháló ellenére Washington nem 

tudja megvédeni a rezsimet politikai fenyegetésektől, ugyanis a társadalom masszív USA-

ellenessége miatt a kormányzat komoly társadalmi nyomás alá helyeződött.  Emiatt Hamid emír 

kénytelen volt a népszerűségét növelő külpolitikai lépéseket is tenni (például a palesztin 

Hamász támogatása),36 ehhez viszont rugalmas külpolitikai kapcsolatrendszerre volt szükség.  

Harmadrészt mivel Katarnak egyszerre vannak közös érdekei és ellentétei Iránnal, 

Szaúd-Arábiával, Törökországgal és az Egyesült Államokkal is, ezért ezek a bilaterális 

kapcsolatok bármelyik pillanatban feszültté válhatnak. Ezért fontos, hogy az összes felsorolt 

                                                 
33 Hugh Miles: Al-Jazeera. The Inside Story of the Arab News Channel that is Challenging the West. Grove Press, 2005. 
34 Miles, i. m. 23-24. o. 
35 Lásd például a 2001 után kialakult biztonságpolitikai együttműködést, a CENTCOM egyik Katarban található 
logisztikai központjának, a Camp az-Szajlíjának kiépítését, vagy az al-Udeid légi bázis amerikai használatát.   
36 Daniel L. Byman – Jerrold D. Green: The enigma of Political Stability in the Persian Gulf Monarchies. Middle East 
Review of International Affairs, 1999, Vol. 3. No. 3. http://www.gloria-center.org/1999/09/byman-and-green-
1999-09-03/.  

http://www.gloria-center.org/1999/09/byman-and-green-1999-09-03/
http://www.gloria-center.org/1999/09/byman-and-green-1999-09-03/
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országgal, ha nem is szövetségesi, de pozitív munkakapcsolatot tudjon fenntartani a rezsim, így 

elkerülve a légüres térbe való kerülés veszélyét. 

Hamad emír külpolitikájának természetesen számos más elemét is fontos megemlíteni. 

Ezek közül a legfontosabbak: 

 a centralizált és perszonalizált külpolitikai döntéshozatal: a katonasággal mindig is 

jó viszonyban álló37 Hamad emír szigorúan saját kezében tartotta az ország 

külpolitikájának irányítását. Ebben az uralkodó mellett miniszterelnökként és 

külügyminiszterként fontos szerep jutott bizalmasára, Hamid bin Dzsábor Al 

Thanira (angol rövidítése után „HBJ”);  

 a brand-építés: Doha nagy hangsúlyt fektetett az országimázs fejlesztésére, a 

megkülönböztethetőség hangsúlyozására. Ennek legfontosabb elemei a 

belpolitikában lezajló liberalizációs lépések, nagy horderejű nemzetközi 

konferenciák szervezése, a közlekedési (Qatar Airways) és a sport szektor 

fejlesztése, a kulturális élet és az oktatás támogatása és „nemzetköziesítése”;38 

 nyilvános diplomácia: Katar több eszköz felhasználásával is képessé vált a 

nemzetközi és hazai közvélemény alakítására: ilyen az 1995-ben alapított al-

Dzsazíra televíziós csatorna, vagy az egyik legnépszerűbb iszlám közösségépítő 

honlap, az IslamOnline működtetése;39 

 közvetítői tevékenység: Katar az elmúlt másfél évtizedben számos konfliktusban 

vett részt közvetítőként, így többek között Szudánban, Libanonban, Jemenben, ezen 

túl kísérletet tett összebékíteni Dzsibutit és Eritreát, vagy Izraelt szomszédjaival és 

a Hamasszal. Mehran Kamrava a közvetítő tevékenység célja, hogy növelje az ország 

presztízsét, illetve az adott konfliktusokban részt vevő államokban érvényesítse 

saját gazdasági és kulturális érdekeit.40 

Katar e puha diplomáciai eszközök segítségével igen nagy befolyást épített ki a Közel-

Keleten, amelyet az 1997-ben beinduló és azóta folyamatosan növekedő folyékony földgáz 

(LNG) export finanszírozott. Erre támaszkodva a katari gazdaság abszolút értelemben és a 

térség országaival összehasonlítva is hatalmas léptékben növekedett: míg 1995-ben a Közel-

Kelet GDP-jének 1,14%-át adta, addig 2011-ben már az 5,34%-át. 

Az új külpolitikai filozófia végrehajtása során Katar kapcsolata az Öböl két legfontosabb 

szereplőjével, Szaúd-Arábiával és Iránnal is ambivalens módon alakult. Hamad emír uralkodása 

során a szunnita arab monarchiák legnagyobb ellenségének kikiáltott Teherán és Doha nagy 

lépésekben közeledett egymáshoz. 2006 óta Katar retorikailag és az ENSZ BT-ben is támogatta 

Iránt az atomprogram körüli vitában, később Hamad emír – nagy megdöbbenést váltva ki a 

térségben – meghívta Mahmúd Ahmadinezsad iráni elnököt egy dohai GCC-találkozóra.41 2010-

                                                 
37 Jill Crystal: Eastern Arab States: Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, and Oman, 177. o. 
38 J.E. Peterson: Qatar and the World: Branding for a Micro-State. The Middle East Journal, 2006.10.04., 60. évfolyam 
4. szám, 743-748. o. 
39 Fromherz, i. m. 109. o. 
40 Kamrava, i. m. 
41 Alex Vatanka: The Odd Couple. Middle East Institute, 2012. 03.26. http://www.mei.edu/content/odd-couple . 

http://www.mei.edu/content/odd-couple
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ben pedig a két ország védelmi szerződést kötött egymással.42 Természetesen ez nem jelenti, 

hogy az alapvető (vallási, etnikai, politikai) törésvonalak eltűntek a két ország között, sőt: 2003 

után, amikor az iraki baaszista vezetés megdőlésével Irán elvesztette legjelentősebb regionális 

ellenfelét, az iráni fenyegetés Katar számára is megnövekedett.43  

Szintén komoly ambivalencia jellemezte a szaúdi-katari kapcsolatokat. Hamad emír 

egyértelmű külpolitikai célja volt a Rijádtól való eltávolodás, már csak azért is, mert a szaúdi 

kormányzat nem nézte jó szemmel sem az 1995-ös puccsot, sem az utána következő 

külpolitikai irányvonalat. Nem minden ok nélkül: az al-Dzsazíra televízió gyakran kritikus 

hangot ütött meg a szaúdi királyi családdal szemben, Katar regionális befolyásának 

növekedésével pedig a hatalmas királyság külpolitikai mozgástere is szűkült. Szaúd-Arábia 

ráadásul nyíltan támogatta a Thani királyi család egyes frakcióit, köztük a 2003-ig a 

trónörökösnek kinevezett Dzsászimot, és egyes híresztelések szerint több puccsot is próbált 

szervezni Hamad ellen.44 Ahogy azonban Irán egyre inkább megerősödött 2003 után, Katar 

ismét egy érdekközösségben találta magát Szaúd-Arábiával, így a 2000-es évek második felére 

a két ország viszonya számottevően javult.45 

Összességében tehát Hamad emír szakított apja konzervatív külpolitikájával, helyette 

pedig egy aktivista, a puha hatalmi eszközökre építő, a hagyományos kisállami külpolitikával 

gyakran ellentétes irányvonalat követett. Ez a külpolitika elérte elsődleges céljait: Katar 

nemzetközi befolyása egyértelműen megnőtt, ráadásul (jelenlegi tudatásunk alapján) hosszú 

évtizedek után Hamad lett az első olyan katari emír, aki önként adta át a hatalmat utódjának. A 

pragmatikus külpolitikának azonban komoly kockázatai és korlátai vannak, amelyek az elmúlt 

három évben az „arab tavasz” eseményei hoztak felszínre. 

Katar és az „arab tavasz” 

Ahogy az egész Közel-Keletet, úgy a GCC tagállamait is készületlenül érte az „arab tavasznak” 

nevezett eseménysorozat: a kormányzatok hirtelen nem tudták, hogyan reagáljanak az 

integráción belüli és kívüli történésekre. Végül egy igen pragmatikus politika mellett döntöttek, 

amely során eltérően reagáltak a különböző országokban zajló tüntetésekre attól függően, hogy 

a GCC-n belül vagy kívül, monarchiában vagy köztársaságban, illetve szunnita vagy síita 

többségű államban történtek.46 Természetesen az egyes rezsimek saját országukban 

igyekeztek megvédeni magukat: a megmozdulásokat reformokkal és pénzügyi expanzióval 

próbálták kezelni, Bahreinben pedig, ahol az Irán által támogatott síita tüntetők egyre nagyobb 

veszélyt jelentettek a királyságra, a GCC a szunnita rezsim katonai megsegítéséről döntött.  

2011. március 14-én megtörtént az intervenció, mely során bevetésre került a GCC hadi 

alakulata, a Peninsula Shield Force is.  

                                                 
42 Fromherz, i. m. 99. o. 
43 Coates Ulrichsen, i. m. 38-55. o. 
44 El-Labbad, i. m. 19. o. 
45 Gudio Steinberg: Qatar and the Arab Spring. German Institute for International and Security Affairs, 2012, 
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2012C07_sbg.pdf 
46 Silvia Colombo: The GCC Countries and the Arab Spring. Between Outreach, Patronage and Repression. IAI 
Working Papers 12, 2012. március 9. http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iaiwp1209.pdf. 

http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2012C07_sbg.pdf
http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iaiwp1209.pdf
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Katar „arab tavasz”-politikájának két fontos jellemzője volt. Egyrészt, az előző 

bekezdésben leírtakhoz igazodva, Doha az elmúlt három évben erősen pragmatikus 

külpolitikát folytatott, amely során csak ott támogatta a felkelőket, ahol érdekében állt: 

elsősorban Líbiában, Egyiptomban, Szíriában és Tunéziában. Másrészt viszont, szembe menve 

a GCC politikájával, ezekben az országokban  nagy erőkkel és leplezetlenül favorizálta az 

iszlamista ellenzéki erőket, ami erős nemtetszést váltott ki Szaúd-Arábiában. Doha mindig is 

pozitívabb viszonyt ápolt a mérsékeltnek mondott iszlamista erőkkel, elég csak Khálid Mesalra, 

a Hamász politikai vezetőjére vagy az egyiptomi Muszlim Testvériség egyik fő ideológusára, 

Júszúf Al-Karadávira gondolni. A dohai vezetés mindkettejüket befogadta az országba, utóbbi 

pedig az al-Dzsazíra segítségével a világ egyik legnagyobb befolyású muszlim teológusává 

vált.47 A katari kormányzat valószínűsíthetően két ok miatt támogatja az iszlamista erőket: 

egyrészről így próbálja megakadályozni, hogy vallási alapú ellenzék jöhessen létre az 

országban,48 másrészről pedig ezzel a politikával egyértelműen el tud távolodni Szaúd-

Arábiától, és nagy szomszédja kárára növelni saját befolyását.49  

E két jellemző érvényesülésének egyik legtisztább példája Líbia, ahol – miközben az al-

Dzsazíra tudósításaival egyértelműen segítette a felkelőket, addig – a katari kormányzat az 

Arab Liga tagállamait próbálta meggyőzni az ENSZ BT 1973. határozatának támogatásáról, 

majd maga is részt vett a NATO által vezényelt líbiai intervencióban, az akció után pedig az első 

arab kormányként ismerte el az ellenzéket képviselő szervezetet.50 Eközben Katar fegyveres és 

pénzügyi támogatást folyósított a líbiai iszlamista erőknek, elsősorban Ali al-Szallábin, a 

Muszlim Testvériség líbiai szárnyának egyik, 1999-ben Dohába menekült vezetőjén keresztül. 

Katar e taktikáját az Átmeneti Nemzeti Tanács szekuláris tagjai erősen kritizálták, főleg az 

ellenzék győzelme után. 51 

Szíriában a polgárháború kitörésekor Katar csak több hónapos késés után kötelezte el 

magát a felkelők mellett. Ennek kettős oka volt: egyrészt a damaszkuszi rezsimmel fenntartott 

pozitív kapcsolatok segítették Hamad emírt abban, hogy Teheránnal is jó viszonyban maradjon, 

másrészt pedig a 2000-es években Doha komoly befektetéseket eszközölt a szíriai 

ingatlanszektorban.52 Ez után azonban Katar, módosítva eddigi külpolitikáján, Szaúd-Arábia 

mellett az ellenzéki csoportok fő támogatójává vált: együttműködött a nyugati 

nagyhatalmakkal és Törökországgal a Friends of Syria csoport létrehozásában,53 valamint 

elkezdte felfegyverezni az Aszad-rezsimmel szemben álló csoportokat.54 Doha szerepét jól 

mutatja, hogy 2012 novemberében itt jött létre az ellenzék különböző csoportjait magába 

foglaló Szíriai Nemzeti Tanács. Ezen túl 2013 szeptemberében a szíriai rezsim állítólagos 

                                                 
47 Fromherz, i. m.  150-151. o. 
48 Az iszlamista erők támogatásáért „cserébe” al-Karadávi gyakorta dicsérte a katari vezetést az al-Dzsazíra 
műsoraiban. Lásd Steinberg, i. m. 
49 Steinberg: i. m. 4. o. 
50 U. o. 
51 Steinberg: i. m. 5. o. 
52 U. o. 
53 Csiki Tamás – Gazdik Gyula: Stratégiai törekvések a szíriai válság kapcsán I. NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont 
Elemzések, 2012, 5. o.   
54 Abdulaziz O. Sager: Arming the Syrian Opposition – The GCC and the Syrian Crisis. Gulf Research Center, 2012, 
http://www.grc.net/?frm_action=view_newsletter_web&sec_code=grccommentary&frm_module=contents&show_
web_list_link=1&int_content_id=78461. 

http://www.grc.net/?frm_action=view_newsletter_web&sec_code=grccommentary&frm_module=contents&show_web_list_link=1&int_content_id=78461
http://www.grc.net/?frm_action=view_newsletter_web&sec_code=grccommentary&frm_module=contents&show_web_list_link=1&int_content_id=78461
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vegyifegyver-bevetése után Katar sürgette a nemzetközi beavatkozás megindítását:55 a 

Nyugattal ellentétben Dohát nem tölti el félelemmel a szíriai ellenzékben egyre erősödő 

iszlamisták súlya. Katar (Törökországgal egyetemben) a felkelés gyors győzelmére számított, 

ám e sorok írásáig még nem látni a polgárháború végét.  

A szíriai polgárháborúban ráadásul egy kölcsönös érdekeken alapuló effektív 

együttműködés alakult ki Szaúd-Arábia és Katar között,56 ami nem mondható el Egyiptom 

esetén, ahol Rijád és Doha gyakorlatilag szembe került egymással. Ugyan Szaúd-Arábia mindig 

is vetélkedett Egyiptommal a szunnita világ vezető hatalmának címéért, ennek ellenére egy jól 

működő munkakapcsolat alakult ki az egyiptomi hadsereg és a rijádi kormány között, 

mindenekelőtt a kölcsönös ellenségképek (Irán és a Muszlim Testvériség) miatt. Mubarak 

lemondása után Mohamed Murszi megválasztását ezért a két Öböl menti ország másként ítélte 

meg: Katar egy partnert, Szaúd-Arábia viszont egy Teheránnal és szaúdi iszlamista 

csoportokkal is jó kapcsolatot ápoló,57 veszélyes ellenséget látott fölemelkedni. Murszi egy éves 

elnöksége alatt Doha mintegy 8 milliárd dollárral támogatta Egyiptomot, Rijád viszont csak 

Murszi bukása után nyitotta meg pénztárcáját Kairó számára: 2013. június 30-a után Kuvaittal 

és az Egyesült Arab Emirátusokkal összesen 12 milliárd dollár értékű segélyt folyósított az arab 

köztársaság számára.58 Az egyiptomi hadsereg beavatkozása után előtérbe került al-Szíszí 

tábornok ráadásul köztudottan jó kapcsolatokat épített ki Rijádban, ahol korábban katonai 

attaséként szolgált;59 ezért sem elképzelhetetlenek azok a híresztelések, melyek szerint a puccs 

előtt Szaúd-Arábia 1 milliárd dollárt ajánlott föl a tábornoknak, ha lecsapnak a Muszlim 

Testvériségre. 60  

Az új egyiptomi katonai vezetés és Katar között eközben egyre feszültebbé vált a 

viszony a nyár végére: Doha bírálta a hadsereg erőszakos fellépését az elnök és támogatói ellen, 

az új kairói vezetés pedig gyakorlatilag visszaküldött 2 milliárd dollár értékű letétet az Öböl 

menti országnak, amelyet még a Katari Központi Bank kötött le Egyiptom számára májusban. 

Az Al-Szíszí tábornok vezette kormányzat ráadásul visszautasította a két ország közötti 

repülőjáratok számának megnöveléséről szóló katari javaslatot.61   

Láthatjuk tehát, hogy az „arab tavasz” nem csak lehetőségeket, de komoly veszélyeket 

is teremtett Katar számára. Doha azzal számolt, hogy a mérsékelt iszlamisták fognak domináns 

szerepbe kerülni a felkelések után, ez azonban csak részben igazolódott be, elsősorban 

Tunéziában. Ugyan Észak-Afrikában több helyen a Katar által támogatott ellenzék került 

hatalomra, ám kétséges, hogy Katar az iszlamisták támogatásával mennyire vált népszerűvé 

                                                 
55 „Qatar renews call for global action on Syria”. Gulf Times, 2013. szeptember 09. http://www.gulf-
times.com/qatar/178/details/365245/qatar-renews-call-for-global-action-on-syria. 
56 Colombo: i. m. 9. o. 
57 „Did Morsi’s Flirtation with Iran Lead to his Overthrow?’ Frontpage Mag, 2013. július 09. 
http://frontpagemag.com/2013/dgreenfield/did-morsis-flirtation-with-iran-lead-to-his-overthrow/. 
58„Saudi Arabia Promises to Aid Egypt’s regime. The New York Times, 2013. augusztus 19. 
http://www.nytimes.com/2013/08/20/world/middleeast/saudi-arabia-vows-to-back-egypts-
rulers.html?pagewanted=all&_r=0. 
59 „Saudi Arabia and The Illusionary Counterrevolution”. Al Monitor, 2013. augusztus 14. http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2013/08/saudi-arabia-washington-disagree-threats-counter-revolution.html. 
60 „Saudi Arabia accused of giving Egypt $1B to oust Morsi’. The Washington Times, 2013. július 30. 
http://www.washingtontimes.com/news/2013/jul/30/saudi-arabia-accused-giving-egypt-1b-oust-morsi/. 
61 „Egypt returns $2 billion to Qatar in sign of Growing Tention”. Reuters, 2013. szeptember 19. 
http://www.reuters.com/article/2013/09/19/us-egypt-qatar-deposits-idUSBRE98I0N020130919. 

http://www.gulf-times.com/qatar/178/details/365245/qatar-renews-call-for-global-action-on-syria
http://www.gulf-times.com/qatar/178/details/365245/qatar-renews-call-for-global-action-on-syria
http://frontpagemag.com/2013/dgreenfield/did-morsis-flirtation-with-iran-lead-to-his-overthrow/
http://www.nytimes.com/2013/08/20/world/middleeast/saudi-arabia-vows-to-back-egypts-rulers.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/08/20/world/middleeast/saudi-arabia-vows-to-back-egypts-rulers.html?pagewanted=all&_r=0
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http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/saudi-arabia-washington-disagree-threats-counter-revolution.html
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például Líbiában.62 Eközben a szíriai válság elhúzódott, Egyiptomban pedig a Doha által 

támogatott Murszit a katonaság eltávolította a hatalomból. Ráadásul komoly csorbát 

szenvedhet Katar megítélése a térségben, hiszen nyilvánvalóvá vált pragmatizmusa és kettős 

erkölcsi mércéje, valamint az al-Dzsazíra politikai irányítása. Ez a hitelesség-vesztés könnyen 

csökkentheti a puha hatalmi eszközök használatának eredményességét akár rövidtávon is.  

Befejezés helyett: a katari uralkodóváltás lehetséges következményei 

Hamad emír meglepte a világ közvéleményét, mikor 2013 júniusában bejelentette, hogy 

lemond fia, Tamím bin Hamad Al Thani javára.63 A békés úton történő uralkodóváltás több 

szempontból is szokatlannak számít: a térségben az emírek jellemzően halálukig vagy egy 

ellenük szervezett sikeres puccs végrehajtásáig maradnak hatalmon, ráadásul Katar 

történelmében is csak elvétve találhatunk példát ilyen békés utódlási gyakorlatra.   

A lemondás okát jelen pillanatig homály fedi, a kutatók is csak találgatni tudnak. Egyes 

sajtóértesülések szerint a 61 éves Hamad az elmúlt években komoly egészségügyi 

problémáktól szenvedett,64 mások szerint az uralkodó egyszerűen csak elfáradt. A tisztán 

személyi okok valószínűségét ugyanakkor csökkenti, hogy az emírrel együtt formálisan kilépett 

a kormányzat irányításából jobb keze, Hamad bin Dzsábor is. Ebből kiindulva lehetséges, hogy 

a felső vezetés belátta, hogy a jelenlegi külpolitikán változtatni kell, ám Hamad emír ezt 

hitelesen nem tudná véghezvinni. Természetesen azt sem zárhatjuk ki, hogy a háttérben ismét 

egy professzionálisan megszervezett belső puccsnak lehetünk szemtanúi, ám konkrét 

információink erről sem állnak rendelkezésünkre. 

Keveset tudtunk meg arról is, hogy Tamím emír mennyiben kíván változtatni az ország 

eddigi külpolitikáján. A 33 éves uralkodó 2009 óta a hadsereg vezetésének tagja, így részt vett 

az elmúlt években a felkelők támogatásában, emellett pedig az ország sportéletének 

szervezésében szerzett érdemeket: többek között neki köszönhető, hogy Katarban rendezik 

meg 2022-ben a FIFA világbajnokságot. Tamím első kormányának ugyan Hamad bin Dzsábor 

nem lesz tagja, a legfontosabb posztokra mégis olyan embereket nevezett ki (köztük 

miniszterelnöknek és belügyminiszternek Abdullah bin Nászir bin Khalifa Al Thanit, 

külügyminiszternek pedig Khalid bin Mohammad al-Attalijját), akik már Hamad emír 

uralkodása alatt is részt vettek az ország irányításában. Első beszédében Tamím dicsérte apja 

sikereit és a szektariánus politizálás elutasítását, valamint külpolitikai folytonosságot ígért.65 

Ennek ellentmondó hírek is napvilágot láttak azonban az elmúlt hónapokban. Tamím 

emír hatalomra jutása után néhány nappal gyakorlatilag kiutasította országából Júszúf al-

                                                 
62 „Qatar pays price for its generous support to Muslim Brotherhood”. Middle East Online, 2013. május 11. 

http://www.middle-east-online.com/english/?id=58685 
63 „In Surprise, Emir of Qatar Plans to Abdicate, Handing Power to Son.” The New York Times, 2013. június 24. 

http://www.nytimes.com/2013/06/25/world/middleeast/qatar-transfer-of-power.html?pagewanted=all&_r=0. 
64 Steinberg, i. m. 7. o. 
65 „Qatar’s new Emir Sheikh Tamim unveils new cabinet”. BBC, 2013. június 26. http://www.bbc.co.uk/news/world-

middle-east-23071586. 
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Karadávít és Khálid Mesalt.66 Az új uralkodó ráadásul jóval bizalmasabb viszonyban van a 

szaúdi vezetéssel és személyesen Abdullah királlyal, amelyet a hadsereg vezetésében töltött 

évek alatt megerősödött például a szíriai ellenzék közös támogatása során is.67 Ian Black, a The 

Guardian c. napilap közel-keleti szerkesztője e jelekből arra következtetett, hogy az új emír egy 

alacsonyabb intenzitású, kevésbé intervencionalista külpolitikát fog folytatni, és inkább az 

ország belső kihívásaira (a diverzifikáció kérdése, a társadalom többségét kitevő 

vendégmunkások helyzetének kezelése, stb.) fog koncentrálni.68 

Összességében tehát egyelőre csak találgatni tudunk azzal kapcsolatban, hogy Katar 

milyen szerepet kíván és tud játszani a Közel-Kelet jövőjében. Hamad emír egy igen karakteres 

külpolitikai örökséget hagyott fiára, amelyet valamilyen mértékben korrigálni kell az „arab 

tavasz” alakulásának függvényében. A következő hónapokban és években érdemes lesz figyelni 

a katari-iráni és a katari-szaúdi kapcsolatok mellett a katari-török kapcsolatok alakulását is, 

hiszen Ankara és Doha érdekei az elmúlt években erősen korreláltak egymással. Nagy kérdés 

marad továbbá Tel-Aviv szerepe a katari külkapcsolati rendszerben, már csak a nemrég 

felfedezett hatalmas izraeli gázlelőhelyek miatt is, melyek komoly kihívást jelenthetnek a katari 

LNG-ipar számára.69 Ezek a dilemmák megjósolhatatlanná teszik Katar jövőbeli 

külpolitikájának irányát, egy azonban biztos: a kisállam mára olyan befolyással rendelkezik a 

térségben, hogy bármerre is indul el Tamím emír, azzal hatással lesz a Közel-Kelet egészére. 

 

 

                                                 
66 “New Qatari Emir Dumps Muslim Brotherhood, Banishes Qaradawi, Hamas”. Frontpage Mag, 2013. július 05. 
http://frontpagemag.com/2013/dgreenfield/new-qatari-emir-dumps-muslim-brotherhood-banishes-qaradawi-
hamas/. 
67 „Qatar’s new emir in Saudi for first foreign trip. Fox News, 2013. augusztus 02. 
http://www.foxnews.com/world/2013/08/02/qatar-new-emir-in-saudi-for-first-foreign-trip/. 
68 Elhangzott az al-Dzsazíra Inside Story című műsorának „Qatar’s message to the world” c. adásában, 2013. június 
26. http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2013/06/201362685642974390.html. 
69 „Israel’s natural gas reserve reshape Middle East dynamics”. Financial Post, 2013. szeptember 04. 
http://business.financialpost.com/2013/08/29/israels-natural-gas-reserves-reshape-middle-east-
dynamics/?__lsa=7a41-768b. 
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