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A jelenlegi világhelyzet  
arab-muszlim geopolitikai szempontból

A nemzetközi politikai élet hivatalos aktorai az államok. Jó részük, 194 ország ma az 
ENSZ tagja, amely által egyetemes elismerést nyertek. A sok kisebb és nagyobb ország 
kormánya így kap nemzetközi jogi alapot arra, hogy népe érdekeit a világarénában kép-
viselje.

Mármost az utóbbi évtizedek fejlQdése azt mutatja – miközben az államtudomány 
társadalomtudománnyá bQvült –, hogy a nemzetközi (köz)életben a nemzeteket képvi-
selQ államok mellett más szereplQk is jogilag elismert státushoz jutottak. Lehetnek ezek 
nemzetközi társadalmi (civil) szervezetek vagy a legkülönbözQbb alapon szervezQdQ ál-
lamcsoportok, amelyek szuverenitásuk meghatározott részét e szervezetekre ruházták át. 
Mivel ez egy lépcsQzetes folyamat, mai formájában az Európai Uniót is ide sorolhatjuk.

Politológiai tanulmányról lévén szó, a szereplQket nemzetközi súlyuk függvényében 
vizsgáljuk, s a vallási hovatartozás, az antropológiai-etnikai összetartozás és a gazdasági 
együttm_ködés csak mint összetartó erQ kerül számításba.

(Az arab-muszlim civilizációs szféra koncepciója) A jelenlegi világpolitikai helyzetet a 
második világháború és a hidegháború maradványai jellemzik. Újraéledtek azok a po-
litikai faktorok, „koherenciák”, amelyeket a kapitalista Nyugat és a kollektivista bolse-
vizmus majdnem nukleáris élethalálharca eltakart. Hiába hangzott el a japán-amerikai 
Francis Fukuyama1 diadalittas látomása a „történelem végérQl” és a liberalizmus univer-
zális gyQzelmérQl, a teret-idQt kitágító nagy technikai (távközlési és világ-_rhajózási) fel-
fedezések, valamint az egyéni-emberi jogok egyetemességének ünnepélyes deklarációja 
– és a piac-demokrácia szervezQ erejébe vetett hit – ellenére e látomás nem valósult meg. 
A közös eredet, származás, anyanyelv, (szent)írás közvetítette sok különbözQ hagyomány 
újraéledt, mint a nemzetközi együttélés meghatározója.

Közben a népek önrendelkezésének elismerése nyomán formális dekolonializáció zajlott 
le. Egyes népek erQfeszítésük és politikai egységük révén valóban függetlenségre tettek szert, 
amelyet az örökölt (gyarmati) gazdasági függések sem tudtak semmissé tenni. Különösen 
sikeres volt a függetlenedés két olyan ország esetében, amely azt a páratlan történelmi geopo-
litikai vívmányt valósította meg, hogy több mint egymilliárd embert egy civilizációs állam-
ba tudott egyesíteni. ElQször mindenki a „félelmetes óriás” Kínára gondol, de India is ezen 
szerves politikai integrációt ígérQ kategóriába tartozik, még ha nemzetközi politikai döntések 
szintjén egyelQre nukleáris kapacitása ellenére sem sikerült érvényesíteni teljes potenciálját. 

Anélkül, hogy témánktól elkalandoznánk, meg kell jegyeznünk, hogy – mint azt már 
megírtuk2 – Bharat, vagyis India esete különösen tanulságos lenne egy európai uniós al-
kotmány megfogalmazásához. Tanulságosabb, mint az USÁ-é. India ugyanis nemcsak a 
világ legnépesebb demokráciája, s benne is egy vallás elsQdleges, a hindu – akárcsak a 
keresztény tradíciójú Európában –, nyelvi és etnikai változatossága geográfiailag is ki-
fejezésre jut az alkotmányban a deshek, az államok, „(szülQ)hazák” rendszerében, ami 
egyáltalában nem jellemzQ az USA struktúrájára.
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Az észak-atlanti nyugati hatalmi rendszerben a Szovjetunió szétesése után Európa poli-
tikai integrációja lelassult, és az EU terjeszkedésben és gazdasági-pénzügyi „közös-piaci” 
ügyködésekben élte ki magát. A politikai egységgel rendelkezQ USA maradt a Nyugat – 
legalábbis viszonylagos – predominációjának záloga. Különös megfigyelni azt a képletet, 
hogy intézményileg az Észak-atlanti SzerzQdés Szervezete az egyetlen, amely a nyugati 
geopolitikai szférát összefogja. Ez pedig egy rendeltetését túlélQ katonai és védelmi szer-
vezet, amelyet 1949-ban avval a céllal hoztak létre, hogy mindennem_ szovjet támadást 
kivédjen. A NATO megmaradt a legütQképesebb nemzetközi katonai szövetségnek, de 
mint a történelmi tények mutatják, eredeti védelmi rendeltetésétQl elkalandozva – az USA 
vezetése alatt – fQleg az általa meghatározott geopolitikai célkit_zéseket szolgálja.

A tények vizsgálata még egy jellegzetességet mutat. Jugoszlávia bombázásán kívül 
több mint két évtizede – vagyis egy generáció óta – minden NATO katonai beavatkozás 
muszlim többség_ országot ért. Ami annál is inkább meglepQ, elgondolkoztató, hogy 
emberemlékezet óta dar al-Islam nem támadott meg nyugati államot. Ez nem kerüli el a 
muszlim vezetQk figyelmét, s a Nyugattal való együttm_ködést beárnyékolja a fenyege-
téstQl való a félelem. 

Matthew Koenig, az amerikai hadügyminisztérium volt tanácsadója elismeri, hogy a 
muszlim országok (Irak, Afganisztán) elleni, alapjában véve sikertelen háborúkban mind 
az amerikai közvélemény mind az államháztartás kimerült, mégis újabb muszlim áldo-
zat-államokat keresve evvel a címmel ír a Foreign Affairs 2013. februári számában egy 
cikket (76–86): Time to Attack Iran (Itt az ideje megtámadni Iránt). Szerencsére a nemzet-
közi politikatudomány realista irányzatának egyik képviselQje, Kenneth N. Waltz – még 
2013. május 12-én bekövetkezett halála elQtt – a tavaly augusztusi számban erre röviden 
helyesbítQleg válaszolni tudott.3 Mértékadó körök nem akarják tudomásul venni egy arab-
muszlim civilizációs szféra létezését, s elismerni, hogy jelenleg az a nyugati hard and soft 
hadviselés kiszemelt áldozata.

Az ENSZ Jelenkori Civilizációk Párbeszéde cím_ programjának tízéves évfordulója 
kapcsán a már akkor több mint ötven államot felölelQ Iszlám Konferencia Szervezete (OIC) 
marokkói fQtitkára, dr. Azeddine Laraki 2000. február 5-én – többek között – kijelentette, 
hogy a muszlim világközösség (Umma) legtöbb országa gyarmati megszállása nyomán ki 
volt téve annak, hogy értékrendjét a Nyugat kikezdte, sQt tagadta civilizációjának eredetisé-
gét. Az OIC meg akarja védeni e szféra sajátosságát minden olyan globalizációval szemben, 
amely bizonyos kulturális mintákat egyoldalúan az egész világra rá akar húzni.

 Nézzük most már meg azt, hogy az arab-muszlim szféra hogyan azonosítja magát, 
mibQl áll, és mint nemzetközi politikai aktor milyen perspektívába állítja szerepét. Mi e 
kultúrkör fogalmi alapja és empirikusan megállapítható szubsztrátuma?

Több mint egymilliárd ember vallja magát muzulmánnak, s mind abszolút számuk, 
mind a világ lakosságában való arányszámuk egyre nQ. Természetesen szociológusként 
nem képzeljük azt el, hogy ez az embertömeg egységesen az iszlám vallás elQírta normá-
kat követi. De tekintsük elQször csak a dolog – szaknyelven szólva – ideáltipikus oldalát. 
Anélkül, hogy a normarendszert itt részleteiben boncolgatnánk, e geopolitikai szféra tár-
gyalásánál két alapvetQ aspektus t_nik fontosnak. 

1. Nem neveztük e szférát ok nélkül arab-muszlimnak. Ugyanis a Mohamed, a hír-
nök-próféta kinyilatkoztatta (a Biblia utáni ún. végsQ) Szent Könyv, a Korán arab írású. 
Maga a szöveg annyira közvetlenül isteni eredet_nek tartatott, hogy szemben a Bibliával 
terjesztését a hívQk nem minél több nyelvre való lefordításától várják. (A Korán 11 helyen 
emeli ki az Írás „világos arab nyelvét”.4) A hívQknek és megtérQknek kell tehát a Korán-
iskolákban a szentírás nyelvét – fQleg recitálással – elsajátítaniuk.
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2. Másik – talán az elsQvel összefüggésben paradoxnak látszó – alapvetQ aspektus az, 
hogy az iszlám normák szerint az emberek arab, fekete, fehér, sárga faji vagy nemzetisé-
gi, etnikai eredete vagy valamelyik társadalmi osztályhoz való tartozása csak másodlagos 
jelentQség_ kategória (s az is hogy muzulmán családba beleszületett vagy áttért), mert az 
összetartozás elsQdleges kritériuma a muzulmánság, az iszlám világközösséghez való tar-
tozás. (Félreértések elkerülése végett jegyezzük meg, hogy ez nem jelent szükségképpen 
elsQbbséget a muzulmánok jogi státusában, hanem azt, hogy a kategorizálásnál ezt veszik 
elsQsorban figyelembe; hasonlóan ahhoz, ahogy Izraelben a zsidók „polgári” házasságkö-
tése is intézményileg eltér a nem-zsidókétól. Az ún. iszlám államokban természetesen a 
muzulmánok a többség státusát élvezik.5 Muszlim „nemzetek” igazában nincsenek, mert 
az iszlám célja éppen a „törzsieskedéssel” szemben a Koránban hívQk összetartásának 
szolgálata. Ezt aláhúzzák mind a szunnita, mind a síita, mind más irányzatok hívei; így a 
Muszlim Testvériségi Társasághoz (Muslim Brotherhood, MB) tartozó, Sorbonne-on vég-
zett szudáni írástudó, Hasan al-Turabi (1932–) és az egyiptomi Sayyid Qutb (1906–1966) 
– vagy a szintén a MB-hoz közelálló, a kairói al-Azharon doktorált Yusuf al-Qaradawi 
(1926–). A síita Ruhollah Khomeini, az 1979-es iráni muszlim felkelés vezére még meg-
toldja az egység elsQbbségével kapcsolatos fejtegetését azzal, hogy „az imperialisták és az 
önzQ zsarnok uralkodók megosztották az Iszlám hazát. KülönbözQ nemzeti szegmentekre 
választották szét az iszlám ummát.”6 Ha a két kritériumot minden következményében 
átgondoljuk, érthetQ lesz miért esik nehezére a nyugati politológiának, az arab-muszlim 
civilizációs szféra létezésének elfogadása, felismerése. Ez az arab írású vallási kinyilat-
koztatásra épülQ kultúrkör egészen más jelleg_, mint jelenleg a keresztény hagyományú 
Nyugat, amely éppen a közélet szekularizációja bevezetésének árán oldotta fel Európa 
belsQ keresztény vallásháborúit,7 s amely a vallást a magánéletbe igyekszik szorítani. 
A nyugati demokrácia elvei szerint a – laikus pártokba szervezett – egyéni vélemények 
megnyilvánulásában merül ki az elismert politikai differenciálódás, pluralizmus. A dar-
wini létharc nyomán pedig a gazdasági faktoron, a jövedelem- és vagyonkülönbségeken 
kívül – amely viszont világosan meg is jelenik a közvetett demokráciákban a megvá-
laszthatóságnak a pénzforrásoktól való függésében – alig vesz komolyan figyelembe más 
társadalmi mozgatóerQt.

Jelenleg az arab-muszlim civilizációs szféra normatív-elQíró rendszerét írjuk le. 
Sokszor esnek politikakutatók abba az ismeretelméleti alaphibába, hogy egyrészt e nor-
maleírást összekeverik e rendszernek a nyugati paradigmatikus politikai filozófia által 
való elismerésével, legitimálásának kérdésével, másrészt nem különböztetik meg vilá-
gosan az elQírások leírását az arab-muszlim szféra (reáltipikus) tapasztalatban m_ködQ 
rendszerének leírásával.8 

A dar al-Islam – szemben Rousseau-éval – nem egymástól vadidegen emberek szer-
zQdésének alkotmányaként lett koncipiálva. Az iszlám köztársaság azonosságát az adja, 
hogy alkotmányának a Korán képezi hátterét.9 Az ummát keresQ közösség kifejezQje, míg 
a többi vallásközösségek autonóm képviseleti rendszerrel rendelkeznek.

A Koránból levezetett egyéni és közösségi magatartásra vonatkozó elQírásokat a saria 
tartalmazza. (Nem kánonjog. Hiszen az iszlám vallásnak nincs is tulajdonképp egyháza.) 
Leginkább talán a Halakhahhoz, a zsidó „útmutatóhoz” hasonlítható. Több is, kevesebb 
is egy jogrendi törvénykönyvnél. Több, mert a muszlim hívQ általános erkölcsi magatar-
tásának is zsinórmértéke. A különbözQ fokú kötelességek és tilalmak – b_ntény, kihágás 
– mellett felsorol eltanácsolt, kívánatos, ajánlott és közömbös cselekedeteket is. Jogilag 
fQleg a házasság, származás, öröklés területén kerül alkalmazásra. Iszlám államban a há-
zasság intézménye a férfiak és nQk termékeny komplementaritására épül, így egynem_ek 
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„közösülését” ez az intézmény nem szentesítheti. Az iszlám felfogás szerint ugyanis a 
jogszabályok a Természet törvényeinek részét képezik.10 

A saria kifejezetten muszlim többség_ államokra vonatkozik11, s elQírásai sem egyönte-
t_en minden egyénre, polgárra, mert a nem muzulmánok, a Biblia egyistenhit_ és a többi 
vallás közösségei meghatározott autonómiával rendelkeznek12. A saria mint jogrend prag-
matikus okokból mindig ki is egészült nem a Koránból levezetett, de annak ellent sem mon-
dó világi elQírásokkal (qanun). Ezt példázza a Mohamed korában szerkesztett, elQképként 
felfogott Medinai Alkotmány, amely biztosítja a vallási közösségek kölcsönös biztonságos 
(aman) együttélését és védi az államot külföldi beavatkozásoktól, invázióktól.13

Állapítsuk mindjárt azt is meg, hogy a modern nyugati felvilágosult demokráciákban is 
vannak alkotmányos axiómák, amelyek nem képezhetik egyszer_en többségi leszavazás 
tárgyát. A nyugati politológia a szekuláris emberi-jogi értékek egybehangzóságát és egye-
temes elfogadhatóságát eleve feltételezi. Valójában nem is a felsorolt alapjogok elismeré-
se képezi a civilizációs viták tárgyát, hanem – mivel azok nincsenek eo ipso összhangban 
– a szükségessé váló rangsorolásuk.14 

A muszlim állam nem vallástalan. Nem hallgatja el a vallások többességét sem. De 
pluralista együttélésüket nem avval valósítja meg – mint a francia forradalom laicista tana 
–, hogy a vallást a közügyekbQl kizárja és magánüggyé fokozza le.15 Ez nem felel meg a 
muszlim egész életét átfogó vallásközpontú szemléletének. Közismerten a Koránból és 
a szent hagyományokból levezetett sariát is a muzulmán hitcsoportok különbözQképpen 
értelmezik, még a két nagy – a szunnita és síita – tendencián belül is.16 Ennek megfele-
lQen az iszlám köztársaságokban a különbözQ jogi iskolák nyomán politikai pluralizmus 
is kialakul.

Erre mindjárt beszédes példát szolgáltatott a megújult Egyiptom esete, ahol 2012-ben a 
választásokon a Muszlim Testvériség Társasága elnyerte a szavazatok felét és a szalafita 
Al Nour pártra szavazott a választók egynegyede. Így a politikai iszlám pártjai együtte-
sen a túlnyomó többség akaratát fejezik ki. De a politikai szakirodalom derékhada csak 
kényszeredetten ismeri el „igazi” pluralizmusnak az iszlamizmuson belül megnyilvánuló 
többpártiságot. A politika mindig a befolyásért különféle eszközökkel megvívott harcot 
jelent. Az iszlámizmus politikai mozgalom, amely – a misztikusokkal szemben – azt 
vallja, hogy csak egy muszlim többség akarata uralta államban lehet ízig-vérig az iszlám 
szellemnek megfelelQen élni. S e problematikára analógiát találunk a politikai judaizmust 
kifejezQ cionizmus fQ irányzataiban is.17

Yusuf al-Qaradawi 2007-ben Kairóban publikált arab nyelv_ könyvében azt írja18: „A 
politikai iszlám a muszlim közösség belsQ és külsQ ügyeivel foglalkozik. Aktívan arra 
törekszik, hogy ez a közösség megszabaduljon az idegen hatalomtól, amely fizikailag és 
morálisan uralja. Ez az akció azt is jelenti, hogy a nyugati gyarmatosítás kulturális, szo-
ciális és jogi lerakataitól meg akar szabadulni.” Vazallus államiság helyett egyenrangú 
viszonyra törekszik. 

Akarva, nem akarva minden gyarmatosító nosztalgia ellenére fel kell ismerni, hogy 
egy vallási azonosság összetartotta civilizációs szféra létezik, amely a Korán elsQdleges 
tiszteletére épül. Öt pillére van, nevezetesen az Allahba vetett egyistenhit („csak egy Isten 
van és Mohamed a prófétája”), a Mekkához forduló napi ötszörös és a pénteki mecsetbeli 
imádat, a szolidaritásból való adakozás (zakat), a Mekkába való egyszeri zarándoklás és 
a ramadáni böjt betartása. 

Ha ezeket az elQírásokat jól átgondoljuk, megértjük, hogy nem egyszer_en jelenték-
telen ceremóniákról van szó, hanem a hívQk közösségét, ummát módszeresen életben 
tartó, megerQsítQ, fegyelmezQ gyakorlatokról. Ha abban a hitben élünk is – mint Francis 
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Fukuyama, –, hogy a jövQ kizárólagosan a mi nyugati társadalom-berendezésünké, polito-
lógiai és stratégiai hibát követünk el, ha a muszlim világ megosztásában érdekelt politikai 
körök nyomására az arab-muszlim civilizációs szféra jelenlegi létét nem ismerjük fel. 

A koncepció bemutatása után térjünk most át e milliárdnyi lelket átfogó civilizációs ér-
dekkör tényleges tapasztalati megjelenésének, világpolitikai beállítottságának és (közre)
m_ködésének tárgyalására.

(Az arab-muszlim civilizációs szféra politikai megtestesülése) Egy geopolitikai szféra 
szubsztanciális alapja lehet egy átfogó államiság, szövetségrendszer vagy a kultúrkört átjáró 
politikai vagy népi-társadalmi-vallási mozgalom, hálózatok „közlekedQedénye”. Az elsQre 
iskolapélda Kína vagy India, a szövetségrendszerre pedig a NATO. A muszlim többség_ 
országok pedig közös politikai érdekeik egységes érvényesítse érdekében egy államközi 
szervezetet, az Iszlám Konferencia Szervezetet (OIC) hozták létre. Az iszlám vallás szerint 
szentnek vallott szimbólumok vagy ideák kegyeletsértése, kigúnyolása során tapasztalha-
tó, futót_zként terjedQ, világméret_ arab-muszlim felháborodás társadalmilag „szavatolja” 
ezen érdekkör létét. A kívülálló sokszor értetlenül, sQt lenézQ iróniával kezeli e jelenséget, 
pedig ez jellegében hasonló ahhoz a nyugati felháborodáshoz, amely az antiszemita vagy 
a holokausztot tagadó megnyilvánulásokat – zsidó temetQk vagy a Tóra meggyalázását – 
kíséri. Meg kell jegyezni, hogy minden társadalomban vannak tabuk19, s még szekularizált, 
vallástalan se terjeszti ki a szabadságot az Qsök emlékének, sírjainak meggyalázására.

Az arab-muszlim érdekkört e spontán megmozdulások és az OIC mellett nemzetközi 
politikai mozgalmak is összetartják. Ezek között kiemelkedQ szerepet játszik a Muszlim 
Testvériségi Társaság (MB), amelyet Hasan al-Banna alapított 1928-ban, eredetileg 
Egyiptomnak az idegen uralomtól való tényleges felszabadítása érdekében. Ez a politikai 
iszlámnak megfelelQ szervezet, amely jelenleg Egyiptom legnagyobb pártja, kiterjedt az 
egész arab-muszlim szférára, az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig.

Míg a kínai és az indiai civilizációs állam és az USA – mint a NATO katonai szövetség 
vezetQje – képviseli világpolitikai szinten e kultúrkörök érdekeit, az arab-muszlim szféra 
ilyen hathatós képviselettel nem rendelkezik, s ezért állandóan azon kell fáradoznia, hogy 
nemcsak szónoklatokban, de valóban elismerjék mint egyenrangú aktort. Mondhatni, je-
lenleg ez ennek az érdekkörnek az alapproblémája, amely döntQen meghatározza politikai 
világszemléletét. E szférát a külvilág nemzetileg, nyelvileg, felekezetileg, fajilag felda-
raboltnak szereti látni, s hogy gyengítse, ha érdekei úgy kívánják, hajlamos is ehhez az 
állapothoz aktívan, katonai és más természet_ beavatkozással hozzájárulni. E beállítottság 
mögött két nagy mozgatóerQt ismerhetünk fel: (1) azt a törekvést, hogy a palesztinai konf-
liktust Izrael és a palesztinok közti „párbajra” korlátozzák, valamint (2) azt a problémát, 
hogy a világ muszlimságának sokasága él kisebbségben.

A kedvezQbb erQviszonyok fenntartásáért Izraelnek aktuálpolitikai-taktikai érdeke f_-
zQdik az arab-muszlim szféra létének tagadásához, hogy a palesztin kérdést elszigetelten 
lehessen kezelni, holott ez irreális már Jeruzsálem és a Golán-fennsík helyzete miatt is.20 

A másfél milliárdnyi muszlim hiába fordul egyöntet_en naponta ötször Mekka felé, 
hogy imádkozzon, hiába szeretne dar al-Islamban élni, egyharmada más civilizációs ál-
lamrendszerekben képez kisebbséget. Nyugat-Európában az újabb nagyszámú muszlim 
bevándorlás okoz problémát. Korunkban a muszlim – és tegyük hozzá általában a vallási 
– közösségek közéleti befolyása nem rendezQdött kölcsönösen kielégítQ formában.21 Az 
európai polgár tárgyilagosnak képzeli magát, de valójában a helyi (belpolitikai) konf-
liktusok torzító szemüvegén át látja az egész arab-muszlim geopolitikai szférával való 
viszonyát is, amely megnehezíti a vele való együttm_ködést. 
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Mivel pedig maguk a muszlim többség_ államok száma is felülmúlja a félszázat, az 
arab-muszlim szféra nemzetközi politikai súlyának – mondhatni posztottomán – érvénye-
sítése nemzetközi érdekképviseleti összefogást tesz szükségessé. 

(Az OIC létrejötte) 1969-ben jött létre az Iszlám Konferencia Szervezete (OIC), amely 
2011 óta az Iszlám Együttm_ködés Szervezet nevet viseli. Jellegzetes a létrehozását ki-
váltó körülmény: nevezetesen a jeruzsálemi Al-Aqsa mecsetnek D. M. Ruhan általi fel-
gyújtása annak érdekében, hogy ott a héber Templomot újraépítsék. A muszlim reakciók 
hatástalanságának láttán az OIC megteremtésében az Izraellel 1969-ben folytatott ún. 
hatnapos háború megalázó elvesztése is szerepet játszott.

Az OIC 2008 március 14-én Dakarban elfogadott chartája szerint a muszlim többség_ 
államok (II.3.2) nemzetközi politikai szervezete, amely egységes cselekvéssel és testvéri 
összefogással a muszlim világközösség, az umma érdekeit (I.17) akarja szolgálni, a musz-
lim országok függetlenségét megvédeni és a megszállt országokat felszabadítani (I.4), 
különös tekintettel Palesztina önrendelkezésének helyreállítására, Jeruzsálemmel mint 
fQvárossal (I.I.8), ahová egyébként a OIC székhelyét is áthelyezné Jeddahból (XI.21). (Az 
OIC IzraelrQl és Palesztina határairól külön nem rendelkezik.) A kisebbségben élQ musz-
lim lakosságot is segíti, hogy megQrizhessék méltóságukat, kulturális és vallási azonos-
ságukat. Az iszlám értékek és szimbólumok egyetemes védelme mellett nagy fontosságot 
tulajdonít annak, hogy gazdasági, kulturális és más természet_ sokoldalú együttm_ködés 
által a muszlim államok önállósága létrejöjjön.

Az OIC nem államszövetség, de ilyen mérték_ nemzetközi politikai összefogás az 
erQviszonyokban természetesen léptékváltozást jelent. A szervezetnek ma 57 tagállama 
van, és a bruttó hazai össztermék együttesen hétbillió dollárra rúg. Meghaladja Kínáét. 
(Természetesen ebben a kQolajbányászat nagy szerepet játszik.) Élesen fogalmazva azon-
ban azt lehet mondani, hogy ha az OIC kevesebb tagállamból – esetleg egyetlen egybQl 
(!) – állna, másfél milliárd lakosával erQsebb lenne, mint ötvenhét tagállamba szétosztva. 
Pedig négy nagy területen áll fenn súrlódás az OIC államok és a külvilág közt:

1. A megszállt Palesztinában a zsidó betelepülés folytatódik, és a 2000. novemberi 
Dohai Határozat szerint az OIC nem ismeri el Izrael államot, amíg az a Palesztinával 
kapcsolatos ENSZ-határozatokat nem tartja be.

2. OIC államok, mint pl. Irak, megszállás alá kerültek, s
3. mások határai önkényesen lettek megállapítva (lásd Pakisztán).
4. a. A kisebbségben élQ muszlim közösségek kollektív jogai elismerésének hiánya az 

OIC-t számos állammal konfliktusos helyzetbe hozza.
4. b. Az utóbbi ponttal függ fQleg össze a muszlim szimbólumok és értékek kigúnyo-

lása és tiszteletlen kezelése ellen folytatott harc, mert jóllehet az OIC egyetemesen védi 
az iszlám hírnevét, de a más országok belügyeibe való beavatkozást ellenzi. Így az isz-
lámot érQ provokatív vagy nemtörQdöm kegyeletsértés mint a muszlim kisebbségek em-
beri jogainak megsértése jelenik meg, amelyen a világ muszlim lakossága egyöntet_en 
felháborodik.

Az a helyzet, hogy számos elhatározását az OIC nem képes keresztülvinni, kudarcérze-
tet kelt. NATO jelleg_ katonai együttm_ködés létrehozása, amely határozatainak érvénye-
sítéséhez különös hangsúlyt adna, eddig csak egyszer merült fel, 1996-ban. Az OIC akár-
csak az Európai Unió különbözQ fokú és jelleg_ integrációs államcsoportokból áll (lásd az 
EU-ban az euró- és Schengen-zónák, NATO-tagállamok csoportja). Necmettim Erbakan 
– a múlt századbeli Jamal al-Din al-Afghani (1838–97) pán-iszlámista mozgalma nyom-
dokain haladó elsQ iszlamista török miniszterelnök – javasolta, hogy az OIC nyolc jelen-
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tQs állama (gazdasági súlyuk szerint felsorolva) Törökország, Indonézia, Irán, Pakisztán, 
Banglades, Egyiptom, Malájföld és Nigéria fogjon össze és hozzon létre fokozatosan egy 
muszlim NATO-t (D8-t a G8-cal szemben). Mindjárt megjegyzendQ, hogy Törökország 
az Észak-atlanti Szövetség tagállama. S e kísérletet csírájában elfojtotta a NATO utasítá-
sait követQ – akkor még Törökországban uralkodó helyzetben lévQ – kemalista hadsereg. 
1997. február 28-án egy ún. „poszt-modern” államcsínnyel megbuktatta a kormányt.

(A politikai erQviszonyok az arab-muszlim érdekkörben) Mivel az OIC nem államszö-
vetség, nemzetközi befolyását az egyes tagállamok viszonylagos súlya határozza meg. E 
vonatkozásban (a) az országok lakosságszáma fontos mutató, úgyszintén (b) az egy fQre 
esQ termelésben kifejezett viszonylagos gazdasági hatékonyság. De politikai értékelésrQl 
lévén szó, (c) az államoknak – a népképviseletre épülQ – tényleges függetlenségét is fi-
gyelembe kell venni. 

Az OIC országai közül az a hét éri el, lépi túl vagy közelíti meg az európai „nagy-
hatalom”, Németország népességét, amellyel – mint említettük – Erbakan meg akarta 
szervezni az muszlim NATO-t. (Erbakan NATO-jába bevett volna még egy nyolcadikat, 
a huszonhétmilliós Malájföldet is.) 

Ha az országok gazdasági hatékonyságot a fejenkénti hazai termékkel (GDP/c) mérjük, 
akkor – csalóka módon – kivétel nélkül a gyér lakossággal, de gazdag kQolajforrásokkal 
rendelkezQ Perzsa-öböl-beli monarchiák furakodnak az elsQ hét helyre.

Ha mármost az országok teljes gazdasági súlyát a két említett jelzQszám összeszorzásá-
val akarjuk bemutatni, Erbakan „országainak” össztermelése újra felkúszik az elsQk közé, 
(s az öbölbeli monarchiák közül csak a 24 milliós Szaúd-Arábia marad az elsQk között).

Összehasonítás kedvéért emlékeztessünk arra, hogy az OIC országainak össztermelése 
valamivel túlhaladja Kínáét, s az USÁ-énak körülbelül a felét teszi ki. De mivel az OIC 
politikailag-katonailag nem eléggé integrált alakulat, ereje az egyes államokén múlik. 
(Egyébként ha a NATO-tól eltekintünk, ettQl az Európai Unió politikai állapota se nagyon 
eltérQ.) Az IMF és a Világbank 2011-es adatai szerint a gazdaságilag legjelentQsebb OIC-
állam Törökország és Indonézia. Nemzeti össztermékük Iránénak mintegy kétszerese, 
míg Egyiptomé (akárcsak Izraelé) Iránénak a fele. 

Térjünk vissza a voltaképpeni politikai meggondolásokra. A szakirodalom gyakran „pu-
haságuk”, a nyugati politikai befolyásolhatóság mértéke alapján osztályozza a muszlim 
államokat. A kedvencek listája bizony az utóbbi két évben nagyon megváltozott. FQleg 
Egyiptom és Tunézia került hirtelen félhomályba.22 Maradtak tehát a hattagú Perzsa-öböl 
menti Együttm_ködési Tanács sejkségei mint „nyugat-barát országok”.23 Általában isme-
retelméletileg nem tulajdonítunk nagy értéket a megrendelt közvélemény-kutatások ön-
kényes kérdéseire adott válaszoknak, így a Pew-intézetnek az egységes kérdések alapján 
végzett hangzatos globális felméréseinek sem. Azonban más tapasztalati forrásokból is 
egybehangzóan megállapítható, hogy a sejkségek lakossága nem fogadja kedvezQbben a 
nyugati beavatkozásokat és katonai támaszpontokat, mint a többi arab-muszlim országé.24 
Viszont az olaj-gazdag monarchiák polgárainak nincs jelenleg még az ország politikájára 
olyan befolyása, mint az egyiptomiaknak, tunéziaiaknak vagy akár az indonéziainak vagy 
pakisztániaknak. A nyugati közel-keleti politikát kedvezQen megítélQ sejkségi kormányok 
léteznek, de mivel politikájuk nem népszer_ és nincs demokratikus legitimitásuk, ezért 
helyzetük bizonytalan, s ez geopolitikailag a nyugati hatalmakkal való egyre intenzívebb 
„halálos ölelésbe” kergeti Qket – mint ahogy az iráni sahhal történt az 1979-as forradal-
mat megelQzQ években. A gyér lakosság egy részének a magas olajbevételek jóvoltából 
való „lepénzelése” nem hozhat tartós stabilitást.25 Viszont ezek az autokratikus törpeálla-
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mok azok, amelyek jelenleg nyugati politikai képviseletet biztosítanak az Arab Ligában, 
s amelyek révén a Nyugat színvallás nélkül beavatkozhat a muszlim világ belügyeibe. 

(Az arab-muszlim szféra újabb bel- és külpolitikai önállósulási törekvései) Az arab-musz-
lim érdekkör összefogása a vallási alapú umma. Olyan erQviszonyokat kíván a világpoli-
tikában teremteni, amely egyrészt megengedi, hogy az országok választott kulturális azo-
nosságukat, társadalmi-politikai berendezésüket mindennem_ erQltetett poszt-koloniális 
befolyás nélkül maguk tudják meghatározni, mint azt az 1941-es Churchill és Roosevelt 
által is aláírt Atlanti Charta is leszögezi. Világpolitikai szinten pedig azt akarják elérni, 
hogy mindennem_ fenyegetettségi, megfélemlítési és „soft power” gerjesztette más ki-
finomultabb belpolitikai beavatkozás, „behálózás” kizárásával, egyenrangú partnerként 
kezeljék. Ez lehet egyébként csak a civilizációs „beolvasás” helyett a kultúrkörök köz-
ti Qszinte párbeszéd alapja.26 Politikai elismeréshez viszont erQ kell! Tetszik vagy nem 
a New York-i Council of Foreign Affairs politológusainak, az OIC országaiban a nép 
muszlim elkötelezettsége az utóbbi évtizedekben – akciókban, öltözködésben, szokások-
ban, közvélemény-kutatásokban felmérhetQen – erQsödött. Nemzetközi politikai szinten 
államszövetség hiányában az arab-muszlim képviselet egy-egy országra hárul. A fenti 
körkép szerint mint zászlóvivQ kulcsállam Törökország, az Iráni és a Pakisztáni Iszlám 
Köztársaság, valamint Egyiptom (amely mint Arab Köztársaság magán viseli még a 
Szíriával és Líbiával való sikertelen egyesülés jegyét) jöhet számításba.

Az arab-muszlim érdekkör képviseletét nagyban bonyolítja, hogy a muszlim népesség 
nagy számban él az OIC államain kívül. Ennek természetesen számos és nagyon külön-
bözQ történelmi és (nép)vándorlási okai vannak. A politikai-földrajzi szituációk teljes 
bemutatása külön tanulmányt venne igénybe. Hiszen Kínát, a szétesett Szovjetuniót, 
Thaiföldet, Fülöp-szigeteket is érinti, de fQleg Indiát. A szubkontinens elhibázott deko-
lonizációja folytán a muszlim lakosságnak csak mintegy fele került a Pakisztáni Iszlám 
Köztársaságba, míg a másik fele a hindu többség_ Bharatba, Indiába (fQleg Jammu-
Kasmírba). A kasmíri népszavazás követelése nagyban meghatározza Pakisztán politi-
káját. Egyébként ebbQl az összefüggésbQl adódóan – s mivel közben Banglades is levált 
Pakisztántól, s az arab (fQleg Egyiptomra építQ) politikai egységtörekvések sem vezettek 
eredményre – lett Indonézia a muszlim világ legnépesebb állama. A kisebbségi problémák 
miatt az arab-muszlim államok kapcsolata a világ nagyobb államai közül szinte csak a 
dél-amerikai Brazíliával problémátlan, amit az iráni kérdésben jelentkezett együttes bra-
zil–török kezdeményezés is megmutatott.

Ma a világpolitikai hatalmi ranglistán a függetlenség fontos szimbóluma a nukleáris 
fegyver birtoklása, amellyel az ENSZ Biztonsági Tanácsának minden állandó tagja ren-
delkezik. Ez alapján az egyetlen muszlim atomhatalom, Pakisztán az OIC zászlóvivQjé-
nek képzelhetQ el, már csak azért is, mert Indiától független létét „iszlámhoz-tartozásá-
nak” köszönheti.27 Fél százados története folyamán azonban fQleg a kasmíri konfliktus 
miatt amerikai katonai segélyre szorul. A katonai és politikai vezetés megosztottá vált, 
véres belvillongásokat, leszámolásokat hozott. Az afgán háborúk pedig törékeny, veze-
tésre képtelen átjárható állammá tették. S egyelQre csak remélni lehet, hogy a tapasztalt 
politikus, Nawaz Sharif vezette Muszlim Ligának a 2013. májusi szabályos választásokon 
elért gyQzelme és a nyugati hatalmak afganisztáni megszálló csapatainak jövQ évi kivoná-
sa együttesen politikailag stabilizálja Pakisztánt.

A gazdaságilag legfejlettebb Törökország lehet egy másik OIC leader-jelölt. A poszt-
ottomán idQszakban évtizedekig az ország háttérbe szorította bel- és külpolitikai vonat-
kozásban muszlim azonosságát, és nem volt érdekelt ezen szféra paradigmatikus vezeté-
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sében: áttért a latin írásmódra, csatlakozott a NATO-hoz, és az EU-ba kért bebocsátást. 
(Viszont a zsidó-keresztény Európa mégis túl nagy trójai falónak tekinti.) Mint említet-
tük, elQször az Iszlám Jóléti Párt vezetQje, Erbakan lépett elQ 1996-ban egy muszlim-
NATO fokozatos megszervezésével. Az iszlám párt utódja – Gül, Erdogan és Davutoglu 
– Igazság és FejlQdés pártja meg tudta törni a hadsereg hatalmát – mint az egyébként 
Egyiptomban a Muszlim Testvériség Társaság adta államelnök, Morszi is elérte. 

Ma a török nyilvános életben – öltözködésben – fokozatosan megjelenik a társadalom 
muszlim jellege.28 Az ország fontos szerepeket vállal az OIC-ben. (A szervezet jelenle-
gi fQtitkára a török Ekmeleddin Ihsanoglu.) S az univerzalista európai szemlélet helyett 
Törökország elsQsorban a muszlimok jogai globális védnökének deklarálja magát. S azt a 
példaképet sugározza, hogy politikai-társadalmi berendezése össze tudta egyeztetni a gaz-
dasági korszer_sítést a muszlim azonosság fokozatos kifejezésre jutásával. AlapvetQen 
azonban kettQsséget mutat. A Nyugatban sokszorosan csalódott. Törökország függet-
lenségét óvatosan nem pán-iszlám érdekképviseletben fejezi ki, hanem a szomszédsági 
kapcsolatok erQsítésének formájában – nem elhanyagolva az Arab Liga mintájára létre-
hozott, egyelQre négy tagot számláló Töröknyelv_ Országok Tanácsot sem. Az Irán elle-
ni amerikai rakétabázisok betelepítése és szíriai politikája is csak aláhúzza a NATO-tag 
Törökország politikai kettQsségét, amely nincs egyértelm_en elkötelezve az arab-muszlim 
érdekkör fQ képviseletére.29 

Az Ottomán Birodalom romjain 1924-ben felszámolt politikai iszlám intézmény, a ka-
lifátus megsz_nte után, a 20. század utolsó három évtizede óta az általános dekolonizáció 
keretében arab-muszlim sugallatú reneszánsz mozgalmak ütötték fel fejüket, amelyek kü-
lönbözQ eszközökkel és elképzelések szerint le akarják vetni a külföldi kényszert, amely 
akár katonai megszállás, akár puhább – a médiumok által való – nyomatékos meggyQzés 
formájában jelentkezik. Az elsQ gyQzelmes iszlám forradalom 1979-ben Iránban követ-
kezett be. Bárhogyan is értékeljük a nép választotta képviselQkkel és elnökkel – de a síita 
imámság „alkotmánybírói” felügyelete alatt – m_ködQ államberendezést, kétségtelen, 
hogy e jelentQs muszlim ország teljes függetlenséget élvez, amelyet egyébként olajkin-
cse is alátámaszt. A karizmatikus alapító, Khomeini imám szerette volna, hogy az Iszlám 
Köztársaság átvegye az arab-muszlim világ politikai képviseletét, de mivel a tekintély-
elv_ síita tendencia a szunnitával szemben az OIC-ben kisebbségben van, ez lehetetlen 
vállalkozás.

1979 után az arab-muszlim világ önállóságáért küzdQ tömegmozgalmak tovább terjed-
tek. 1990-ben Algériában szabad választásokkal megkísérelték a nép politikai véleményét 
szóhoz juttatni. Ez megmutatta az Iszlám Felszabadítási Front erejét, meglepve a Nyugat 
vezetQ köreit. A Nyugat hallgatólagos támogatásával a hadsereg erQszakkal elfojtotta a 
nép többségi akaratának hatalomra jutását. Elvetélte az ország demokratizálását.

Csak húsz év múlva követte ezt egy másik maghreb országban, Tunéziában a második 
felkelési hullám, amely Ben Ali önkényuralmát 2011 januárjában megdöntötte. A de-
mokratikus választás pedig Ghannouchi Rachid iszlámista en-Nahda mozgalmának adott 
többséget. 

Egyiptom követte a tunéziai népfelkelést. De mielQtt még a nép 2012-ben akaratát vá-
lasztásokban tudta volna pontosítani, nyugati politikai „officinák” a mozgalmakra mind-
járt lesz_kítQ értelmezést igyekeztek ráerQltetni. E spekulációk szerint a felkelés csak 
belsQ gazdasági fejlQdési, jövedelem- és hatalomelosztási problémákat érint, és politika-
ilag a felszabadult kelet-európai országoknak megírt forgatókönyv szerint lehet kezelni. 
Az önmegvalósító prófécia elQírásai szerint a két amerikai nagypárt és más szervezetek 
alapítványai igyekeztek aktivistákkal és pénzügyi támogatással a befolyásuknak kedvezQ 
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csoportokat egyoldalúan megtámogatni. Azonban a Nyugat „ejtQernyQsei” negatív re-
akciót váltottak ki, sQt letartóztatásukhoz vezetett.30 A Muszlim Testvériség Mozgalom 
választási gyQzelme – és a radikálisabb muszlim szalafista párt második helyezése – 
megmutatta, hogy a muszlim országokban a demokratikus választások megkövetelése 
elégséges ahhoz, hogy az iszlám vallás közéleti befolyása megerQsödjön, s egyben e né-
pek függetlenségi követelése megjelenjen. Nem akarják nyugati kívánságra a nyilvános 
és közéletbQl a muszlim azonosságot kizárni, a szekularizmust (amely szerint a vallási 
szimbólumok nevetségessé tétele, meggyalázása se b_ntény) szolgai módon lemásolni és 
a külügyeikben a NATO geopolitikáját követni, hanem inkább az el nem kötelezett álla-
mok részérQl ismert semlegességi politikát. Az e tényeket kénytelen-kelletlen felismerQ 
amerikai kormányzat újabban pénzügyi nyomással igyekszik Egyiptomra ráerQszakolni 
(geo)politikai – és belpolitikai – elképzeléseit.31 

Egyiptom a legnépesebb – ütQképes hadsereggel rendelkezQ – arab állam. Nemcsak 
az arab világ sarkalatos országa, geopolitikai súlypontja, de általában az arab-muszlim 
érdekkörben vezetQ szerepre predesztinált ország. De e szerepet az izraeli–egyiptomi 
külön békeszerzQdés megalázó feltételei miatt három évtizede elvesztette. Az USA felé 
eladósodva annyira függQ helyzetbe került, hogy még az amerikaiak iraki hadjáratait is tá-
mogatta (amitQl pedig még Franciaország is tartózkodott). Ám mivel a 2011. évi felkelést 
követQ választásokat nagy többséggel az iszlámista pártok nyerték, s 2012. június 24-én 
a Muzulmán Testvériségi Mozgalom jelöltjét, Mohamed Morszit elnökké választották, 
Egyiptom várhatóan a politikai függetlenség útjára lép.

(A muszlim testvériség globális) Az egyiptomi és a többi felkelést egyes „mértékadó” 
megfigyelQk szívesen államonként elszigetelve kezelik. Vannak országos sajátságok, de 
az önállósodási megmozdulásoknak mélyen fekvQ és az egész muszlim érdekkörre kiter-
jedQ potenciálja van. A népképviselet elterjedése mindenütt – a szalafistáktól a Muzulmán 
Testvériségig nyúló – iszlamista mozgalmak széles spektrumát hozza a politikai élet elQ-
terébe. Nem akarja minden irányzat a nyugati politikai-szociális elképzeléseket, tanításo-
kat egészében elvetni, de azok közül az arab-muszlim hagyománnyal való összeegyez-
tethetQség függvényében tetszése szerint, maga akar választani. Ennek az álláspontnak 
széles népi támogatása azonnal megjelenik, mihelyt a kormányoknak posztkoloniális 
nyugati „legitimizációja” – amerikai elismerése – helyett a demokratikus többség válasz-
totta megbízása érvényesülhet. 

Irakban „meglepQ” módon a síitákat – és a kurdokat – elnyomó Szaddam Husszein dik-
tatúrájának amerikai megdöntése után a többségi síita lakosság egy Irán-barát kormányt 
választott. Az Afgán Iszlám Köztársaságban a 2001-es amerikai invázió nyomán ma az a 
furcsa helyzet állt elQ, hogy a talibánellenes rendQrség afgán tanoncai nyugati kiképzQik 
ellen fordítják fegyvereiket. A Nyugat számára érthetetlen, hogy az idegen csapatok évti-
zedes kioktató jelenlétét a lakosság nagyobb rossznak tartja, mint a Karzai-kormány ellen 
fellépQ talibánokét.32 A nyugati haderQknek a dar al-Islamból való eltávolítása mint cél-
kit_zés a muszlim világban nagy népszer_ségnek örvend – akár az afganisztáni szovjet, 
akár a nyugati csapatokról van szó, akár az iszlám Qshazájában 1990 óta a szent Mekka 
körüli támaszpontokon állomásozó amerikaiakról. A muszlim közvélemény a Qutb inspi-
rálta Bin Ladennek – és az 1988-ban indult al-Qa’ida mozgalomnak – se annyira céljait, 
mint célszer_tlen brutalitását ítéli el, amely nyomán több muszlim halt meg, mint nem-
muszlim.33 Az arab-muszlim függetlenség utáni sóvárgás felismerhetQ gyakorlatilag az 
utóbbi század majdnem minden muszlim gondolkodójának írásában, akik vagy maguk 
alkottak politikai mozgalmat, vagy vezéreit befolyásolták, mint az indiai szubkontinen-
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sen Sayyid Abu’l-A’la Mawdudi, Sayyid Abu’I-Hasan ‘Ali Nadwi vagy a már említett 
szudáni Hasan al-Turabi és a ma Katarban élQ, egyiptomi Yusuf al-Quaradawi, vagy akár 
a síita Khomeini.

A 2011-es egyiptomi szabadságharcban részt vevQ névtelen – hitét gyakorló vagy nem 
gyakorló – muzulmán családokból származó felkelQk zöme valószín_leg nem tartozott az 
üldözött Muszlim Testvériség Társaságának (MB) a diktatórikus rendszerek által meg-
tizedelt tagságába. Az MB viszont ma a legjelentQsebb iszlám alapú globális politikai 
tömegszervezet. Több, mint egy nyugati értelemben vett politikai párt. Átfogó társadalmi 
összefogás. A Muszlim Testvérek Egyiptomi Társasága néven született annak idején, és 
eredetileg egy az angol gyarmati befolyás ellen fellépQ nemzeti felszabadító szervezet 
volt. De a meggyQzQdéses muszlim tanító, al-Banna hamar felismerte, hogy szélesebb 
pán-muszlim alapú tömegmozgalomra van szükség, amely túllépi az egyiptomi proble-
matika kereteit és összefogva munkálkodik a dar al-Islam mindegyikének felszabadítá-
sán.34 Nemhiába terjedt ki a mozgalom már 1936-ban Libanonra és Szíriára. Ma szinte 
nincs muszlim állam, ahol nem játszik befolyásos szerepet (beleértve a nem-arab ázsiai 
muszlim országokat). Mint azt az MB alapítójának unokája, a genfi honosságú és jelenleg 
Oxfordban tanító Tariq Ramadan munkáiban megvilágítja, a MB az egész arab-muszlim 
világ politikai és kulturális önrendelkezéséért válogatott eszközökkel35 küzdQ, sokárnya-
latú, kizárólagosságra nem törekvQ, fokozatosan, fontoltan haladó, korszer_en szervezett 
pragmatikus mozgalom. (H. al-Banna – és az MB – nem ellenezte a modern tudományok 
tanítását, akárcsak mentora, a kairói fQmufti, Muhammad Abduh vagy a pániszlámista 
Jamal al-Din al-Afghani, mert „ez erQt ad” és segít a Nyugattal való viszonyban az egyen-
rangúságot valóban elérni.) A harcban használt eszközök válogatottsága miatt Bin Laden 
azzal vádolta a mozgalmat, hogy elárulta Qutb tanítását. Ramadan szerint elQrelátható, 
hogy a MB egyre inkább terjed, és mértékadó szerepet tölt be a kialakulóban lévQ új, ön-
kormányozott muszlim világban.

(Zárszó) A történelem civilizációs pereskedések végtelen láncolata. Krónikája nem Ádám 
és Évánál kezdQdik – minden szereplQje úgy kezdi az eseménysorozat elbeszélését, hogy 
kultúrkörének beállítottsága kedvezQ fényben jelenjen meg.

E tanulmány a világpolitikai helyzetet az arab-muszlim érdekkör szempontjából 
vizsgálta. Mivel a világháború óta dar al-Islam nem támadott meg egyetlen nyugati ál-
lamot sem, a muszlim világ úgy látja, hogy a Nyugat fejtetQre állítja az okozatiságot, 
amikor muszlim veszéllyel ijesztget. Nézetük szerint valójában a jelenkorban mindig a 
Nyugat volt a konfliktusok kezdeményezQje és a muszlim érdekkör csak reagált a kihí-
vó, sértQ politikára, amely egyrészt Izraelt a megszállt palesztin területeken gyakorolt 
neokolonializációja ellenére politikájával de facto feltétel nélkül támogatja, és másrészt 
megosztó szándékkal avatkozik be a muszlim világ belsQ ügyeibe, elmélyítve a létezQ 
nemzeti, arab–nem-arab, síita és szunnita különbözQségeket.

A muszlim világ viszont, mint láttuk, ummára törekszik, egységre, amely vallási-po-
litikai fogalom, mert a Korán követeli meg, de ez egyben a dar al-Islamnak a világban 
egyenlQ félként való elismertetésének stratégiai záloga is. Ennek a Nyugat által való elis-
merése lehetne a megbékélés feltétele.
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