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még bekövetkezne az öngyilkossági reakció. 
Legközelebb, mielőtt ivásra adnád a fejed, sze-
retteidhez, barátokhoz, pszichoterapeutákhoz 
vagy a sok egyéb életigenlő gyakorlat közül 
bármelyikhez fordulnál, ne feledd, hogy szinte 
minden konstrukció, amelyben jelentést próbá-
lunk találni – a munkától a sportig és a szívünk 
Jézusnak történő megnyitásáig – eredendően 
megtévesztő. Az élettől illúziók révén való 
menekülés alternatívája, ha felfedezünk egy il-
lúziómentes helyet, a lehető leghosszabb időre, 
hogy még inkább képessé váljunk egy csaló-
dásokat tartogató, tényleges élet valóságának 
elviselésére. Ha ez sikerül, megszabadulunk 
hamis pozitivitásunktól és láncainktól. A végén 
természetesen az is előfordulhat, hogy nem 
tudunk megszabadulni sem a szenvedéstől, 
sem pedig az illúzióktól. Az élet maga a pokol, 
és úgy néz ki, hogy mennyország se igen vár 
ránk befejezésül. Ez önmagában elvezethet a 
szabaduláshoz, hiszen, elvégre, nincs veszte-
nivalónk.

(AEON Magazine)

Maha Yahya

A Közel-Kelet elvesztegetett évtizedei 
Fejlődés, másként gondolkodás és az 

arab világ jövője

A szeptember 11-ei terrortámadások óta szinte 
állandó nemzetközi aggodalomra ad okot az 
arab világ viszonylagos gazdasági, társadalmi és 
politikai elmaradottsága. Az ENSZ Fejlesztési 
Programja (UNDP) egy 2002-es nagyszabású 
jelentésében azt a következtetést vonta le, hogy az 
arab országok jóval a legtöbb ország mögött kul-
lognak az olyan fejlődési mutatók tekintetében, 
mint a politikai szabadság, a tudományos fejlődés 
és a nők jogai. Bush elnök idején ez az elemzés 
segített az ún. „szabadság-agenda” ösztönzésé-
ben, amely a Közel-Kelet demokratizálását céloz-
ta – akár erőszak árán is – hogy felszámolják az 
elmaradottságot és a tekintélyelvűséget, amelyek 
a terrorizmus kiváltó okai egyes washingtoni 

tisztviselők szerint. Bush utódja, Obama, kritiká-
val illette a szabadság-agenda egyik sarokkövét 
– az USA 2003-as iraki invázióját – de egyetértett 
Bush megállapításával. Obama első nagy külpo-
litikai beszédében, amelyet elnökként mondott 
Kairóban 2009-ben, arra hívta fel a közel-keleti 
kormányokat, hogy tegyenek lépéseket a demok-
rácia, a vallásszabadság, a nemek közti egyenlő-
ség, továbbá a „gazdasági fejlődés és lehetőségek 
terén.” Szavaiban ott rejtőzött a Közel-Kelet 
nyugati megfigyelőinek széles körében elterjedt 
nézet: az arab világ rendellenes működése olyan 
társadalmi-gazdasági berendezkedés terméke, 
amely meghiúsítja az emberi lehetőségeket, elő-
mozdítja az egyenlőtlenséget, és egy szűk elitnek 
kedvez a lakosság szélesebb rétegeinek kárára. 
Ennek az évszázadnak az első évtizedében 
lassú volt a fejlődés. Ugyanakkor a felszín alatt 
nőtt az elégedetlenség. Ez hágott tetőfokára a 
2010–2011-es tiltakozásokban, közismert ne-
vén az arab tavasz során. Az olyan különböző 
országokban, mint Egyiptom, Líbia, Szíria és 
Tunézia, egyszerű állampolgárok mentek ki az 
utcára, hogy felelősségre vonják önkényuralmi 
vezetőiket, és hogy méltóságot, egyenlőséget 
és társadalmi igazságosságot követeljenek. Egy 
pillanatra úgy tűnt, mintha a változás szele vég-
re elérte volna a Közel-Keletet.

Ugyanakkor az arab tavaszt követően megállt 
a fejlődés. Bár néhány országban, mint példá-
ul Tunéziában képesek voltak a demokratikus 
rendszer megszilárdítására, a térség nagy részén 
az önkényuralmi vezetők sikeres ellentámadásba 
lendültek. Egyiptomban a katonaság 2013-ban 
államcsínyt hajtott végre, hogy lemondassa 
a demokratikusan megválasztott kormányt, 
Líbiában és Szíriában a diktátorok erőszak-
kal válaszoltak a békés tüntetésekre, amelyek 
kegyetlen polgárháborúkba csaptak át, majd 
ez utóbbiak pedig nemzetközi távháborúk-
ká alakultak. Még az erőszakcselekményektől 
megkímélt országokban is elfojtották a zsar-
nokok az elégedetlenséget és erőforrásaikat 
saját népük elnyomására és a demokratikus 
átalakulás aláaknázására használták fel szerte a 
Közel-Keleten. Eközben vagy leállt, vagy visszá-
jára fordult a haladás azok szerint az emberi fejlő-
dési mutatók szerint, amelyet mind a nemzetközi 
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szakértők, mind az Egyesült Államok döntésho-
zói előnyben részesítettek. Ma, közel tíz évvel 
később, a közel-keleti helyzet még rosszabbnak 
néz ki, mint az arab tavasz előtt volt. A politikai 
elnyomás féktelenebb lett. A gazdasági növeke-
dés lassú és egyenetlen. Virágzik a korrupció. 
A nemek egyenlősége pedig inkább vágyálom, 
mint valóság.

Mégis megváltozott valami alapvető dolog. Az 
arab kormányok hagyományosan a politológusok 
által „tekintélyelvű alkunak” nevezett jelenségen 
nyugszanak, amelyben az állam álláshelyeket, 
biztonságot és szolgáltatásokat nyújt a politikai 
hűségért cserébe. Ez az alku azon a feltételezésen 
alapszik, hogy az egyszerű emberek passzívak 
maradnak. De ma többé már nem érvényes ez 
a feltételezés. Az állampolgárok többé már nem 
félnek kormányaiktól. Ma az egyszerű embe-
rek szerte a Közel-Keleten minden eddiginél 
jobban elkötelezettek politikailag, és hajlandók 
hangot adni elégedetlenségüknek. Továbbá – 
mint a tömeges tiltakozási mozgalmak 2019-ben 
Algériában és Szudánban megmutatták – az utcá-
ra is készek kimenni, hogy jobb jövőt követelje-
nek, akár az elnyomással szemben is. Lehet, hogy 
az arab tavasz nem hozta el a sokak által remélt 
közvetlen reformokat, de hosszú távon valami 
sokkal fontosabbat valósított meg: felébresztette 
az arab világ politikai energiáit, és mozgásba 
hozta az arab újjáéledés hosszú folyamatát.

A tavasz előtt
A huszadik század második fele során Washington 
alapvetően pragmatikusan és cinikusan viszonyult 
az arab fejlődéshez. Bár az Egyesült Államok szí-
vesen látta a Közel-Kelet gazdasági növekedését, 
azt hitte, hogy a térséget barátságos önkényurak 
irányítják a legjobban, például Muhammad Anvar 
asz-Szádát Egyiptomban és Mohammad Reza 
Pahlavi Iránban, akik képesek voltak biztosítani 
a politikai stabilitást és megvédeni a nyugati 
érdekeket. Ez a hozzáállás megváltozott szept-
ember 11-e után. Nemzetközi szakértőknek, mint 
például az UNDP szakembereinek munkájára 
támaszkodva arra következtettek a döntéshozók, 
hogy a Közel-Keletből áradó szélsőségesség 
részben az arab világ gyászos fejlettségi ered-
ményeinek mellékterméke: gondoljunk elnyomó 

kormányaikra, berögződött egyenlőtlenségeikre 
és stagnáló, állami irányítás alatt levő gazdasá-
gaira, amelyek megtagadták a lehetőségeket az 
egyszerű arab polgároktól. A Bush-kormányzat 
a térségben folytatott háborúinak igazolásaként 
harangozta be a Közel-Kelet demokratizálását és 
a polgárok emberi lehetőségeinek felszabadítását. 
Afganisztán 2001-es és Irak 2003-as lerohaná-
sa után az Egyesült Államok úgy indította el 
mindkét ország rákövetkező megszállását, mint a 
demokrácia kiépítésének kiterjesztett gyakorlatát. 
Bush bejelentette a Közel-Kelet számára a tágabb 
„szabadság-agendát”, programokat hozott létre, 
mint például a „Közel-keleti szabadkereskedel-
mi övezet” kezdeményezést a szabadpiac és a 
polgári társadalom fejlődésének elősegítésére. A 
szabadság-agenda nem a tervek szerint alakult. 
Miután az Egyesült Államok 2003-ban elmozdí-
totta Szaddam Husszein iraki diktátort, Irak egy 
évtizedes polgárháborúba süllyedt, amely egyesí-
tette az Amerika-ellenes lázadást egy távvezérelt 
helyi háborúval. Ez sok olyan kulcsfontosságú 
fejlődési mutató hanyatlásához vezetett, amelyet 
az ENSZ Fejlesztési Programja az iraki prob-
lémák forrásaként azonosított. A Közel-Kelet 
nehézségei azonban sokkal mélyrehatóbbak 
voltak, mint ez a nagy horderejű összeomlás. 
Évszázadunk első évtizede folyamán a térség 
kormányainak régóta alapot adó önkényuralmi 
alku felbomlott. Ebben az időszakban a térségben 
három fontos irányzat vált meghatározóvá: jólét 
nélküli növekedés, méltóság nélküli életek és 
szabadság nélküli liberalizáció.

Gazdasági fronton sok arab ország – a 
Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) hasonló szer-
vezetek szakembereitől felbátorítva – elkezdte 
privatizálni állami tulajdonban lévő cégeit, 
liberalizálni kereskedelempolitikáját, és fel-
hagyott az árszabályozással, hogy serkentsék 
a növekedést és csökkentsék az államra ne-
hezedő költségvetési nyomást. Egyiptomban 
például, az állami alkalmazásban lévők aránya 
az 1998-ban mért 32 százalékról 26 százalékra 
csökkent 2006-ban.

Bár ezek az intézkedések jártak némi növe-
kedéssel, mégsem eredményezték azt a fajta 
„leszivárgó gazdaságot”, amit tervezői ígér-
tek. Ehelyett jó kapcsolatokkal rendelkező 
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bennfentesek ragadták meg e reformok összes 
előnyét. Tunéziában 220, Zine el-Abidine Ben 
Ali elnök családjához kapcsolódó cég tette 
zsebre az összes nettó magánszektorbeli nye-
reség csaknem 21 százalékát 2000 és 2010 
között – erre a tényre csak akkor derült fény, 
amikor a cégeket elkobozták a 2010 végén 
kitört forradalom után. Az államhoz kötődő 
cégeknek szintén sikerült 1,2 milliárd dollár 
importvámot elcsalniuk 2002 és 2009 között. 
Hasonlóan mentek a dolgok Egyiptomban és 
Libanonban, ahol bennfentes cégek üthettek 
nyélbe jövedelmező szerződéseket lakás- és 
építési projektekre, valamint kaptak állami 
engedélyeket a kulcsfontosságú ágazatokba 
– például az olajba, a földgázba és bankokba – 
történő befektetéshez.

A gazdaságokat liberalizáló törekvés része-
ként az arab államok véget vetettek a foglal-
koztatási garanciáknak és visszavettek a köz-
szolgáltatások, az oktatás és az egészségügyi 
ellátás biztosításából. Ez az életszínvonal csök-
kenéséhez vezetett a térség középosztályának 
túlnyomó részében, amely főként az állami és a 
biztonsági szektorban dolgozókat jelentette, és 
amely hagyományosan a fennálló erőviszonyok 
leghűbb védelmezője volt. 2010-re az arab vi-
lágban 40,3 millió ember volt kitéve – az UNDP 
és az Oxfordi szegénységi és emberi fejlettségi 
kezdeményezés (OPHI) által meghatározott – 
többdimenziós szegénység veszélyének vagy 
volt elszenvedője. 2000 és 2009 között az egész 
térségben csökkent az általános életszínvonal, 
hasonlóan az egészség és az oktatás színvonalá-
hoz. Egyiptomban az országos szegénységi kü-
szöb alatt élők száma a 2000-es 16,7 százalékról 
22,0 százalékra emelkedett 2008-ra; Jemenben a 
szegénységi ráta 2005-ös 34,8 százalékról 42,8 
százalékra nőtt 2009-ben.

Számos egymással összefüggő fejlődési 
probléma eredt abból, hogy visszavonták a 
közszféra foglalkoztatási garanciáit, és hogy 
csökkentették a közszolgáltatások választékát 
és minőségét. Bár mindenütt általában növeke-
dett az írni-olvasni tudók és az iskolába járók 
száma, az oktatás nem járt együtt lehetőségek-
kel. 1998 és 2008 között az állástalan közel-ke-
leti fiatalok száma 25 százalékkal nőtt, amely 

növekedés főként az iskolázottabbakat érintet-
te. 2010-re minden negyedik fiatal munkanél-
küli volt a térségben – a legnagyobb arányban 
a világon. A foglalkoztatási nehézségek szű-
kössége férfiak és nők millióit kényszerítette 
arra, hogy a szürkegazdaság felé forduljanak, 
ahol a dolgozók jellemzően keveset keresnek, 
bizonytalan a jövedelmük és híján vannak 
az alapvető szociális védelemnek, például az 
egészségbiztosításnak és a nyugdíjnak. 2009-
ben Algériában, Egyiptomban, Marokkóban 
és Tunéziában a nem mezőgazdasági dolgozók 
legalább 40 százalékát a szürkegazdaságban 
alkalmazták; Szíriában ez az arány 20 százalék 
volt. Ugyanakkor a Közel-Kelet legnagyobb 
része számára a liberálisabb gazdaság nem 
eredményezett liberálisabb politikai szférát. 
A kormány gyorsan eltaposta a szerény tilta-
kozó mozgalmakat Egyiptomban és Szíriában. 
A polgári kezdeményezéseket elfojtották, míg 
ösztönözték az iszlám jótékonysági szerveze-
tek és más vallási szervezetek működését, 
főként a szociális és a szükséghelyzetben 
való segítségnyújtás, a szegénység enyhítése 
és a mikrofinanszírozási programok terén. 
Ezeknek az államoknak a vezetői számára a 
gazdasági liberalizáció nem a szabadpiacok 
és szabad elmék ösztönzését szolgálta; ehe-
lyett úgy tekintették, mint egyfajta eszközt, 
amellyel megőrizték a rezsim elitjének 
összetartását és kötelékeit. Amikor az ál-
lami erőforrások megcsappantak, a ma-
gánosítás lett a stratégia a már hatalmon 
lévők anyagi eszközökkel való ellátására. 
Ez a kibontakozás állt az arab tavasz hát-
terében. 2010 decemberében egy tunéziai 
árus tiltakozásul felgyújtotta magát, mivel 
egy helyi hivatalnok igazságtalanul bánt 
vele. Tette tiltakozások özönét indította el. 
A rákövetkező hónapokban szerte a térség-
ben – Algériában, Bahreinben, Egyiptomban, 
Irakban, Jordániában, Kuvaitban, Libanonban, 
Líbiában, Mauritániában, Marokkóban, 
Ománban, Szudánban, Szíriában, Tunéziában, 
Jemenben és a palesztin területeken – az utcára 
vonultak az emberek, hogy igazságosságot, 
egyenlőséget és az országaikat elnyomó politi-
kai rezsimek megszüntetését követeljék.
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Az egész déjà vu újból megtörténhet
Az arab tavaszt kiváltó gazdasági és politikai 
körülmények csak rosszabbodtak az utóbbi 
években. Tunézia kivételével, ahol az ellen-
zéknek sikerült egy jelenleg is megmaradó de-
mokratikus politikai rendszert megteremtenie, 
a Közel-Keleten 2011 óta sok országban visz-
szaállították az önkényuralmi berendezkedést. 
2013-ban Egyiptomban a katonaság megdön-
tötte az ország első demokratikusan megvá-
lasztott kormányát, és diktatúrára cserélte, élén 
Abdel Fatah asz-Sziszi elnökkel. Sziszi vas-
ököllel kormányozza az országot, amióta átvet-
te a hatalmat: 2013 és 2018 között a biztonsági 
erők több mint 1500 egyiptomit tüntettek el. 
2019 júliusában pedig az ország parlamentje 
jóváhagyott egy drákói törvényt, amely a civil 
szervezetek befolyását korlátozza működési 
körük és mozgásszabadságuk szűkítésével. 
Az önkényuralmi rendszer visszaállításának 
legtisztább példáját Szíriában látni. 2011-ben 
tömeges tiltakozások zajlottak Bassár el-Aszad 
elnök diktatórikus rendszere ellen. Aszad azon-
ban ahelyett, hogy leköszönt volna vagy eleget 
tett volna a köz reformigényeinek, csapatai-
val tüzet nyittatott a békés tüntetőkre, véres 
polgárháborút indítva el, amelyben több mint 
félmillió ember pusztult el, és további milliókat 
kényszerített otthonaik elhagyására. Ma a vala-
mikor bizonytalan lábakon álló Aszad-rezsim 
az ellenzék utolsó maradványait söpri el, és 
újra kézbe veszi az irányítást. Politikai foglyok 
ezrei tűntek el vagy senyvednek a rendszer 
tömlöceiben, a kormány pedig közel 5,6 millió 
menekült és 6,2 millió országon belül lakhelyét 
elhagyni kényszerülő ember hazatérése elé 
gördít akadályokat.

Eközben a szaúdi és az Egyesült Arab 
Emírségek rezsimjei – amelyeket otthon bírál-
nak jemeni állóháborújuk miatt – bloggereket, 
emberi jogi aktivistákat, újságírókat és jogá-
szokat börtönöznek be a kormány interneten 
való kritizálása miatt. A másként gondolko-
dással szembeni növekvő türelmetlenség talán 
leghírhedtebb példájaként Dzsamál Hasogdzsi 
újságírót szaúdi ügynökök gyilkolták meg 
Szaúd-Arábia isztambuli nagykövetségén 2018 
októberében. Libanonban, amelyet a térségben 

a szabadság iskolapéldájaként tartanak számon, 
a kormány elkezdte korlátozni a szólásszabad-
ságot. 2018-ban 38 ember ellen indult eljárás 
online posztolásért, amely a 2017-es szám 
négyszerese. Ezeknek a posztoknak a legtöbb-
je a politikusokat, az elnököt vagy az ország 
biztonsági szerveit bírálta. A Freedom House3 
szerint 2012 és 2017 között a sajtószabadság 
csökkenése volt megfigyelhető a Közel-Kelet 
21 országa közül 18-ban. Ezt a térségre jellem-
ző visszafejlődést ragadja meg az Economist 
Intelligence Unit (EIU) demokráciamutatója, 
amely azt jelzi, hogy a Közel-Kelet és Észak-
Afrika együttesen továbbra is a világ legalacso-
nyabban teljesítő részét teszik ki a demokrácia 
valamennyi mércéje: polgári szabadságjogok, 
a választási folyamat és a pluralizmus, a kor-
mány működése, a politikai kultúra és a politi-
kai részvétel tekintetében.

Ahogy sérültek a politikai szabadságjo-
gok, ugyanez történt az utóbbi néhány év-
tized fejlődési eredményeivel is. Egy a 
multidimenzionális szegénységről az UNDP 
és az OPHI által készített 2018-as globális 
jelentés megállapította, hogy az arab államok 
népességének közel egyötöde, azaz 65 millió 
ember élt a Világbank meghatározása szerinti 
extrém szegénységben, amelyben az embe-
rek kevesebbet keresnek napi 1,9 dollárnál. 
További egyharmaduk vagy „szegény” volt, 
vagy „veszélyeztetett”. Valójában az arab tér-
ség volt az egyetlen a világon, ahol 2013 és 
2015 között – a ráta körülbelüli 4 százalékról 
6,7 százalékra emelkedésével – az extrém 
szegénység növekedése volt tapasztalható. 
Egyiptomban a legfrissebb adatok azt mutat-
ják, hogy a szegénységi ráta a 2015-ben mért 
28 százalékról mára 33 százalékra emelke-
dett, főként a megszorító intézkedéseknek és 
az egyiptomi font 2016-os leértékelésének 
köszönhetően. 2016-ban a Közel-Keleten és 
Észak-Afrikában több mint 15 millió gyerek 
nem járt iskolába, ami visszaesést jelent a 
2007-es szinthez képest. Amikor a nemek 
és a gazdagság szerinti egyenlőtlenségeket 

3 Amerikai központú civil szervezet, amely a de-
mokrácia, a politikai és emberi szabadságjogok 
helyzetének kutatásával foglalkozik.
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nézzük, még lehangolóbbnak tűnnek a térség-
ben uralkodó állapotok. A Palesztin Autonóm 
Területekkel együtt 11 közel-keleti ország 
– Algéria, Egyiptom, Irán, Irak, Jordánia, 
Libanon, Marokkó, Szaúd-Arábia, Szíria, 
Tunézia és Jemen – tartozik a legrosszabbul 
teljesítő kategóriába az ENSZ nemek szerinti 
fejlődési mutatói (GDI) alapján, amely egy 
adott országban a férfi és női lakosság pont-
számának különbségét méri az ENSZ emberi 
fejlettségi indexe (HDI), a fejlettségi statiszti-
kák egy összetett értékelése alapján. A legna-
gyobb hanyatlás olyan országokban volt, mint 
Szíria és Jemen, ahol háborús konfliktusok 
zajlottak az elmúlt évtized folyamán. 2012 és 
2017 között Szíria 27 hellyel szorult hátrébb 
a HDI listáján; Jemen 20 hellyel. Jelenleg a 
szíriaiak közel 85, és a jemeniek 80 száza-
léka él szegénységben. 2018 folyamán 10,5 
millió szíriai és 20 millió jemeni szenvedett 
alultápláltságtól. 

Ez a kulcsfontosságú mutatók szempontjá-
ból mért pangás vagy visszaesés lassú gaz-
dasági növekedéssel párosul. Az Economist 
Intelligence Unit szerint a 2014 és 2016 
közötti olajárcsökkenést követően egyfoly-
tában csökken a közel-keleti és észak-afrikai 
gazdasági növekedés. A régió 2015 és 2016 
között átlagosan 3,6 százalékos növekedést 
mutatott, de ez a szám 2017-ben 1,6 százalék-
ra, 2018-ban pedig 1,3 százalékra esett vissza. 
Ez a stagnáló növekedés megterhelte a kor-
mányok költségvetését. Libanon államadós-
sága jelenleg a GDP több mint 153 százalé-
kával egyenlő, ami a harmadik legmagasabb 
a világon. Még a gazdag erőforrásokkal 
rendelkező országok, mint Szaúd-Arábia 
is nehézségekkel küzdenek. A királyság 
tervei szerint úgy szeretné feltölteni az 
államkincstárt és finanszírozni a növekvő 
költségvetési hiányt, hogy több mint 31 mil-
liárd dollárt bocsát ki adósságban 2019-ben. 
Ugyancsak 2019-ben a Moody’s Investors 
pedig nagy hozammal kecsegtetőnek, de 
kockázatosnak (junk bond) sorolta vissza 
Omán hitelminősítését, az alacsony olaj-
árakra és az ország magasba szökő költség-
vetési hiányára hivatkozva. 

A térség kormányai a vállalkozói szellem 
szükségességét hangsúlyozzák a magánszek-
torban a halmozódó gazdasági gondok láttán. 
Az Egyesült Arab Emírségek a startupok – in-
novatív mikrovállalkozások – célpontjává vál-
toztatta magát, és jelenleg olyan sikersztorikkal 
dicsekedhet, mint a Careem telekocsi-appliká-
ció, a Souq online kereskedelmi platform és 
a Property Finder (’Ingatlankereső’) ingatlan-
platform. Egyiptom szintén egyre fontosabb re-
gionális központnak számít. Egy a MAGNiTT 
– közel-keleti startupok egyik online közösségi 
platformja – által készített jelentés szerint 
2018-ban Egyiptom gyarapodott a térségben 
a leggyorsabban az „ügyletek száma alapján”. 
A kormányok pedig Bahreintől Libanonig és 
Szaúd-Arábiáig a magánszektorbeli beruhá-
zást támogató kezdeményezésekkel állnak elő, 
mint például a Riyadh Vision 2030 digitális 
platform. A magánszektornak ez a szerény 
kiterjesztése azonban nem volt elegendő ah-
hoz, hogy jó állásokat biztosítson a polgárok 
számára. Az arab államokban továbbra is ma-
gas a munkanélküliség – 2018-ban átlagosan 
7,3 százalékot ért el; ha nem számítjuk bele az 
olajban gazdag államokat, Bahreint, Kuvaitot, 
Ománt, Katart, Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab 
Emírségeket, akkor 10,8 százalék volt. A kül-
földi közvetlen befektetések száma továbbra 
is alacsony maradt; 2018-ban a Nemzetközi 
Valutaalap szerint ez mindössze 2,4 százalékát 
jelentette a világ összes külföldi közvetlen 
befektetésének. 

Ezek után nem tűnik meglepetésnek, hogy 
az arab polgárok kormányaikba vetett bizalma 
összeomlóban van. A Princetoni Egyetemmel 
együttműködő „Arab Barometer” statisztikai 
kutatóintézet felmérései, amelyek hat arab or-
szág (Algéria, Egyiptom, Jordánia, Libanon, 
Marokkó és Tunézia) és a Palesztin Autonóm 
Területek országos reprezentatív mintáin alap-
szanak, azt mutatják, hogy az utóbbi évtized-
ben csökkent a közbizalom a kormányban. 
2016-ban a válaszadók több mint 60 százaléka 
mondta, hogy „bizonyos mértékig” bíznak a 
kormányban vagy hogy „egyáltalán nem bíznak 
benne”, összevetve a 2011-es mindössze 47 szá-
zalékkal. Másrészt a válaszadók 60 százaléka 
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2016-ban azt mondta, hogy „nagymértékben 
bíznak” a katonaságban, ami több a 2011-es 
49 százalékhoz képest. Egy 2018-as Zogby vé-
leménykutatás szerint a megkérdezettek több-
sége Egyiptomban, Irakban és Tunéziában azt 
válaszolta, hogy rosszabb helyzetben vannak, 
mint öt évvel korábban. 2019-ben pedig a BBC 
tíz arab országot érintő felmérése azt derítette 
ki, hogy a 18 és 29 év közötti válaszadók több-
sége szeretne kivándorolni. Emberek ezrei let-
tek besorozva a térségben dúló háborúk miatt.

Hatalmat az embereknek
Számos tekintetben elmondható tehát, hogy a 
Közel-Kelet rosszabb képet fest sok fejlettségi 
mutató szempontjából, mint egy évtizeddel 
ezelőtt. Mégis van egy alapvető különbség. Bár 
az arab tavasz tiltakozásai nem vezettek a so-
kak által remélt reformokhoz, sikerült a politi-
kai tevékenység és a másként gondolkodás egy 
olyan kultúráját megteremteni az arab emberek, 
főként a fiatalabbak között, hogy ez mindmáig 
fennmaradt. A kormányok többé már nem rin-
gathatják magukat abban a hitben, hogy polgá-
raik passzívak maradnak. Csak 2018-ban tilta-
kozó mozgalmak voltak Irakban, Libanonban, 
Marokkóban, Szudánban és Tunéziában. 
2019 folyamán Algériában és Szudánban 
tiltakozók lemondásra kényszerítették orszá-
guk vezetőit, Abd el-Azíz Buteflíkát, illetve 
Omar el-Basírt. A tiltakozók mindkét ország-
ban ügyeltek arra, hogy békések maradjanak 
– még a kormány kegyetlen válaszlépései 
ellenére is – ugyanakkor valódi demokratikus 
reformokat követeltek, nem pedig a katonai 
kormányzás új formáját. Továbbá úgy tűnik, 
hogy a tiltakozók mindkét országban tanultak 
az Egyiptomban és Szíriában kudarcba fulladt 
demokratikus átmenetből. Szudánban a tiltako-
zók továbbra is békés politikai átmenetet és el-
számoltatható kormányt szorgalmaztak, még a 
2019. júniusi mészárlás után is, amely legalább 
száz halottat és tucatnyi sebesültet hagyott 
maga után. 2019. augusztus 17-én a szudáni 
katonaság és az ellenzék egyezséget kötött egy 
hároméves átmeneti szakaszt illetően, amely 
alatt polgári lakosok és a katonaság fogja 
váltani egymást a hatalomban. Algériában a 

gyengélkedő Buteflíka tavaly áprilisi lemon-
dása ellenére a polgárok nem hagytak fel 
azon követelésükkel, hogy távozzanak a régi 
gárda kulcsfigurái. Buteflíka belső körének 
néhány tagja lemondott vagy letartóztatták 
őket, decemberre pedig választásokat jelen-
tettek be. Sok tiltakozó szkeptikus a választá-
sokkal kapcsolatban, amelyeket a katonaság 
próbálkozásának tekintenek egy befolyásolható 
elnök hatalomra juttatására. Ugyanakkor azt 
is megmutatták már, hogy nem engedik bele-
kényszeríteni magukat a régi rezsim módosított 
változatának elfogadásába. Ez az új tiltakozási 
kultúra jelenik meg Szíriában is, ahol polgári 
tiltakozási hullám zajlott a lázadók – jelenleg 
az Asszad-rezsim ellenőrzése alatt álló – ko-
rábbi erődítményeiben. Például, 2019-ben a 
délen fekvő Dara városában, amely a 2011-
es Asszad-ellenes tiltakozások kiindulópont-
ja, szíriaiak százai vonultak az utcára, hogy 
felemeljék szavukat az ellen, hogy a kormány 
szobrot állítson Asszad apjának, a hosszú ideig 
diktátorkodó Háfez al-Asszadnak. Lehet, hogy 
a rezsim megnyerte a polgárháborút, de ezek a 
tüntetések azt sejtetik, hogy nem lesz könnyű 
hatalmát helyreállítania.

A Közel-Kelet ma szabályos vihart él át: mi-
közben romlanak a társadalmi és gazdasági kö-
rülmények, és a kormányok foggal-körömmel 
ragaszkodnak azokhoz az elnyomó intézkedé-
sekhez, amelyek az arab tavasz kiváltói voltak, 
egy új nemzedék kerül előtérbe. Ennek az új 
arab nemzedéknek az ifjú tagjai hozzá vannak 
szokva ahhoz, hogy hangot adjanak elégedet-
lenségüknek. Látták a 2010–11-es lázadások 
ígéreteit és kudarcait, és ellenállást mutatnak, 
ha vezetőik manipulálni akarják őket. Továbbá, 
ezeknek a vezetőknek nincs többé eszközük 
a lakosság megvásárlására. Amit ma 2011 óta 
visszaesésnek tekintünk a térségben, lehetsé-
ges, hogy a jövőben az arab újjáéledés sokkal 
hosszabb folyamatának kezdeti szakaszaként 
látják majd. Ehhez az újjáéledéshez valószínű-
leg nehéz, fájdalommal kikövezett út fog ve-
zetni. Az arab népesség egy dologról azonban 
meg van győződve: a jelenlegi helyzet nem 
tartható fenn.

(Foreign Affairs)


