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Iszlamista irányzatok Jemenben

Napjaink jemeni belpolitikai életének egyik legszembetűnőbb vonása az állam 
és a különféle iszlamista irányzatok bizonyos fokú együttműködése. A rendszer 
működését szabályozó kompromisszumok az 1970-es években alakultak ki. 
Ennek értelmében a kormányzati stabilitás fenntartására az állam a korábbiak-
nál alacsonyabb szintre szorította vissza a politikai erőszakot és lehetővé tette 
a lakosság többsége számára a részvételt a politikai életben. Az így kialakult 
egyensúly viszont napjainkra veszélyesen megingott. A belpolitikai életben 
érezhető kihívások és a 2001. szeptember 11. után jelentkező külföldi nyomás-
gyakorlás következményei egyszerre fenyegetnek összeomlásával. Laurent 
Bonnefoy tanulmányában ezzel kapcsolatban az iszlamista mozgalmak eredetét 
és céljait vizsgálja, hogy megfelelő választ tudjon adni arra: milyen feltételek 
mellett tud a jelenlegi rendszer kiegyensúlyozott maradni.

Mindenek előtt a szerző a jemeni társadalom és a politikai élet kettős iden-
titására hívja fel a figyelmet, ami alapvetően megnehezíti azok pontos és szak-
szerű elemzését. Mint hangsúlyozza, egy olyan társadalomban, ahol egyszerre 
mutatkozik meg az Ali Abdullah Száleh elnök, a terror elleni harc szövetségesé-
nek, illetve ellenfelének, a nemzetközi terrorizmus egyik legveszélyesebb em-
berének tartott Oszama bin Láden iránt tisztelet, ott a folyamatokat több szem-
pontból kell megfelelően megközelíteni és magyarázni. Hangsúlyozza, hogy ez 
a kettős kötődés csak a helyi szervek toleranciájának köszönhetően alakulhatott 
ki. Ennek következményeként az egyes iszlamista csoportok immáron komoly 
befolyást tudnak gyakorolni a kormány politikájára, ami emellett még türelme-
sebben is viszonyul a különféle „dzsihádista” mozgalmakhoz.

Ezek a csoportok a USS Cole ellen 2000 októberében elkövetett merénylet 
után kerültek a figyelem középpontjába. A jemeni hatóságokat ekkor az USA 
több alkalommal is súlyosan elmarasztalta azzal az indokkal, hogy Szanaa csak 
verbálisan kötelezte el magát a terrorizmus elleni harcban, miközben a kormány 
több tagja is direkt vagy indirekt módon iszlám aktivistákat támogat. A valóság 
azonban ennél jóval összetettebb, amire a kormány pluralitása és megnyilatko-
zásai is utalnak. Az állami apparátus és az iszlamista csoportok összefonódását 
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ugyanis Bonnefoy stabilizáló tényezőnek tekinti. Megítélése szerint az iszla-
misták megbélyegzése és üldözése csak felerősítené a szélsőségeket, miközben 
a belpolitikai életbe való integrálásuk lényegesen visszaszorítja az erőszakot. 

Az iszlám vallás a kialakulása után eltelt mintegy ezer évben szorosan ösz-
szefonódott a jemeni állammal. Szétválasztásukra csak 1962-ben, a monarchia 
megdöntésével nyílt alkalom. A nasszerista típusú északi köztársaság és a mar-
xista déli rendszer létrejötte, majd pedig azok 1990 májusában végrehajtott 
egyesítése sem tudta azonban meggyengíteni a vallás politikai életre gyako-
rolt befolyását. Hit és állam viszonya ugyanakkor napjainkra új dimenziókkal 
egészült ki. Ez nem utolsó sorban annak is köszönhető volt, hogy az ország 
zeidita–sáfita vallási megosztottsága – főleg az oktatás és a migráció hatására 
– napjainkra jelentősen lecsökkent és sok helyen mindössze szimbolikusan él 
tovább. 

Mindezek ellenére az iszlamizmus jelen van Jemenben és alapvetően öt, az 
ország történetéhez és hagyományaihoz szorosan kapcsolódó ágra osztható fel: 
Muszlim Testvérek, „dzsihádisták”, szalafiták, szúfik, valamint a zeidita tradíci-
ókat újjáéleszteni akarók. Ezen csoportok között sokszor van átfedés és gyakran 
jön létre a helyzet megkívánta átmeneti szövetség. A szerző véleménye szerint 
ugyanakkor mégis jól meg lehet különböztetni őket egymástól számos olyan 
szempont alapján, mint például a pártpolitikában való részvétel, a vezetés iránti 
lojalitás vagy éppen az állammal való konfrontálódás, vagy a vallási és politikai 
élet egyéb szereplői által rájuk akasztott negatív jelzők.

A felsorolt irányzatok közül a Muszlim Testvériség tanításait követő isz-
lamisták élvezik a legnagyobb támogatottságot Jemenben. A Kairóban tanuló 
ösztöndíjasok közül sokan már az 1940-es években Hasszán al-Banna taní-
tásainak hatása alá kerültek. Habár ezek a diákok hivatalosan sohasem csat-
lakoztak a mozgalomhoz, az ideológia jól kivehetően megjelent az 1948-as 
és az 1962-es puccsoknál. A polgárháború alatt a fiatal köztársaság legfőbb 
célkitűzése a különféle irányzatok egyesítése volt, így a Muszlim Testvériség 
követői mind nagyobb számban lettek a különféle kormányzati intézmények 
tagjai az 1960-as évek második felétől. A szervezet működésének sikeres-
ségét bizonyítja, hogy 1990-ben al-Iszlah (Reform) néven pártot alapítottak 
tekintélyes törzsi vezetők és üzletemberek támogatásával, ami mind a mai na-
pig a jemeni belpolitikai élet aktív résztvevőjeként tevékenykedik. Rugalmas, 
a kül- és belföldi eseményekre azonnal és érzékenyen reagáló programjaival 
a demokratizálási folyamat parlamenti szereplője. A vallási legitimáció szor-
galmazása mellett a szabad választások és a többpártrendszer híve, valamint 
következetesen elzárkózik mindenféle, a központi hatalom ellen irányuló 
fegyveres konfrontációtól. 
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Velük ellentétben a jóval kisebb létszámú „dzsihádisták” készek bármikor 
erőszakot alkalmazni céljaik érdekében, aminek egyenes következményeként 
terrorista bázis képe alakult ki hazájukról a nemzetközi közvélemény tudatában. 
Harcosaik megjárták az 1980-as években Afganisztánt, később pedig Boszniát, 
Csecsenföldet és Irakot. Az 1994-es polgárháború alatt a nemzeti hadsereggel 
együttműködve szocialista politikusokat öltek meg és kifosztották Ádent. Ezt 
követően egy részük csatlakozott a biztonsági erőkhöz vagy a helyi törzsi hi-
vatalok valamelyikéhez. A többiek sejteket alkotva nemzetközi kapcsolatokat 
építettek ki, majd többek között turistákat raboltak el 1998-ban, 2000-ben meg-
támadták az ádeni kikötőben horgonyzó USS Cole rombolót, és 2001. szeptem-
ber 1. után számos bombamerényletet követtek el. Hiába végeztek 2002-ben az 
amerikaiak az al-Kaida helyi vezetőjével és tartóztattak le szimpatizánsokat a 
jemeni erők. Az aktivisták 2006-os tömeges szökése után két évvel az akciók 
új szakaszba léptek és a nyugati érdekeltségek mellett immáron a kormányza-
ti létesítmények is célpontokká váltak. Az ellenük megindított új antiterrorista 
politika pont ellentétes hatást váltott ki, mivel stratégiájuk tovább radikalizáló-
dott. Bonnefoy szerint ez különösen komoly veszélyforrást jelent, ha figyelem-
be vesszük az elszigetelt és elmaradott régiók lakossága, valamint a perifériára 
szorult, marginalizálódott törzsek körében élvezett támogatottságukat.

A harmadik nagyobb tömörülést a szalafiták alkotják, akiket szoros szaúdi 
kapcsolataik miatt vahhábitáknak is neveznek ellenfeleik. Noha számos mar-
káns eltérés különbözteti meg őket a dzsihádistáktól, ennek ellenére sokszor 
azonosítják tévedésen ezekkel a csoportokkal. Az 1980-as évek elején alapí-
tott mozgalom legfőbb célja, hogy megóvja a hívő muszlimokat a káosztól. A 
vezetők felé feltétlen lojalitást hangoztató irányzat emiatt távol tartja magát a 
fontosabb vallási és társadalmi összejövetelektől, valamint tartózkodik bármi-
féle politikai aktivitástól, legyen az akár szabad választás, tüntetés vagy forra-
dalom. Hiszik, hogy az államot a vezetők a háttérből kapott jó tanácsaikkal a 
helyes úton tudják tartani. Élesen elítéltek mindenfajta erőszakos akciót, amivel 
– főleg 2003 után – a jemeni kormány természetes szövetségesévé válhat-
tak. Hozzá kell mindehhez fűzni azt is, hogy támogatják a zeidita egyének 
és szúfi szent helyek elleni fellépést, illetve elítélik az összes többi vallási 
és politikai csoportot, amelyeket egyaránt az iszlám közösséget megosztó, 
erkölcsileg korrupt irányzatnak tekintenek. A kormányzat emiatt is támogatja 
őket, mivel ezzel gyengítheti dinamikusan politizáló iszlamista és szocialista 
ellenzékének hátterét. 

A szúfik jelentik a negyedik iszlamista ideáltípust a jelenkori Jemenben. A 
különösen az ország déli régióiban elismert irányzat a szalafitákhoz hasonlóan 
apolitikus elveket pártolt. Ennek ellenére a déli rész 1994-es elszakadási kísér-



118

letekor több vezetője a szecesszionisták oldalára állt, ezért a kormány a győ-
zelem kivívása után szemet hunyt, amikor a szalafiták és a Muszlim Testvérek 
lerombolták kegyhelyeiket. Az 1990-es években azonban a Dár al-Musztafa 
vallásos oktatási intézmény körül újjászerveződött, ami a korábbiaknál messze 
több elismerő figyelmet és segítséget kapott a központi hatalomtól a kormányzó 
párt választási jelöltjeinek támogatásáért cserébe. Toleranciát és békét hirdető 
programjukkal alapvetően az egyén személyiségének fejlődését és vallásos hi-
tének elmélyülését szeretnék elősegíteni. Ez, valamint a liberális gazdaságpoli-
tikával és vállalkozásokkal szemben tanúsított megértő álláspontjuk a szalafi-
tákhoz hasonlóan Szanaa természetes szövetségesévé teszi őket.

Bonnefoy az ötödik iszlamista irányzatra a zeidita újjászületők elneve-
zést alkalmazza. A sajátosan jemeni mozgalom ideológiai gyökerei a zeidi-
ta imamátus 1962-es megdöntésére nyúlnak vissza. Az államformaváltás, 
majd pedig az azt követő polgárháború legnagyobb vesztesei az addigi tár-
sadalmi–vallási élet elitjét alkotó szajjidok voltak, akiknek új érvényesülési 
lehetőségeket kellett találniuk a köztársasági rendszeren belül. A különféle 
muszlim vallási irányzatok felé történő közeledési kísérleteket követően az 
1980-as években kezdtek önállóan megszerveződni és saját arculatot kiala-
kítani. Egy részük eszméjüket modern, a reformok iránt nyitott és felvi-
lágosult vallási doktrínaként ábrázolta. A politikai életbe liberális értelmi-
ségként tértek vissza és hamarosan a kormány legkritikusabb ellenzékévé 
váltak. Másik, az eredeti zeidita tanokhoz kötődő jelentős csoportjuk vallási 
intézményeket alapított, könyveket adott ki, majd 1990-ben megalapította 
az Igazság Pártját. Az 1990-es évek közepén azonban szakadás következett 
be a párton belül és létrejött a jóval radikálisabb elveket valló Hívő Fia-
talok szárnya. A mozgalom legfőbb célja a szalafiták visszaszorítása volt, 
amihez kezdetben élvezték a kormány támogatását is. 2001. szeptember 11. 
után azonban egyre élesebben bírálták a rendszer új terrorellenes stratégi-
áját, ami az addigi kiegyensúlyozott kapcsolatok elhidegüléséhez vezetett. 
A feszültség 2004 júniusában tetőzött, amikor megpróbálták letartóztatni 
a vezetőjüket. Heves ellenállásuk miatt katonai alakulatokat is be kellett 
vetni, és az összecsapások végére több ezerre becsülték a halálos áldozatok 
és a sebesültek számát. A Száleh elnök által 2008 júliusában meghirdetett 
egyoldalú fegyverszünetig a konfliktus rendszeresen kiújult a terroristának 
nyilvánított mozgalom és a központi hatalom között. Bonnefoy a helyzetet a 
fegyvernyugvás ellenére napjainkban is rendkívül instabilnak tekinti a zei-
diták és szajjidok ellen időközben bevezetett diszkriminatív intézkedések 
miatt, mivel az véleménye szerint könnyen az eddig hatékonynak bizonyuló 
politikai és vallási egyensúly felborulásához vezethet.
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A tanulmány szerzője az utolsó fejezetben azokat az integrációs lehetősége-
ket vázolja fel, amelyeket a köztársaság stabilitásának megerősítésére alkalmaz. 
Mint hangsúlyozza, Szanaa az átélt számos krízishelyzet ellenére rácáfolt azok-
nak a szakértőknek és újságíróknak a véleményére, akik az állam szétesését 
jövendölték meg. Mindezért a lakosságnak relatíve alacsony árat kellett fizetnie 
az arab világ többi, hasonló problémákkal szembesülő országaival ellentétben. 
A hatalom nem a korlátlan erőszakon alapult, a politikai szabadságok, ha kor-
látozottan is, de érvényesülhettek, nem került sor a társadalom jelentős részét 
érintő súlyos vérfürdőkre, és a lakosságot nem tartotta rettegésben sem az állam, 
sem a hadsereg, sem lázadók. Mindezekhez képest lényeges váltást jelentett a 
2004 júniusa óta eluralkodott polgárháborús állapot, ami komoly aggodalmakra 
ad okot.

A központi irányítás szilárdságának megóvása Bonnefoy szerint nagyon 
sokban függ a különféle politikai és vallási irányzatok közintézményekbe való 
beemelésétől. Egyéni szinten az iszlamista nézetekkel szimpatizálók számára 
adott a lehetőség a politikai és törzsi elitbe való bekerülésre. Térnyerésüknek 
viszont gátat szab, hogy a kormánypártnak sikerül folyamatosan megosztania 
és egymás ellen kijátszania az ellenzéki csoportokat. Nem beszélhetünk ugyan-
ekkor a hatalom kisajátításáról sem, mivel a fegyverekkel is rendelkező törzsi 
és vallási csoportok léte behatárolja a szanaai vezetés mozgásterét. Utóbbinak 
a 2001. szeptember 11-ei támadások után még körültekintőbb politikát kell 
folytatnia a kényes egyensúly fenntartására. Washington nyomásgyakorlására 
csatlakozott a terror elleni háborúhoz. Szuverenitásának hangsúlyozására és a 
társadalmi feszültség enyhítésére viszont korábban párbeszédet kezdeménye-
zett a radikális csoportokkal, a külföldi akciókról hazatérő aktivistákat pedig 
nem zaklatta, amennyiben beszüntették illegális tevékenységüket. A mind éle-
sebb és egyre gyakrabban elhangzó nemzetközi kritikák hatására azonban 2004 
után kénytelen volt változtatni stratégiáján. A vallási intézmények bezárása és 
a letartóztatások azonban a közbiztonság gyengüléséhez vezettek. A kormány 
napjainkra fokozatosan elveszítette a kapcsolatot azokkal a radikalizálódó cso-
portokkal, amelyeket nem is olyan régen még irányítása alatt tudott tartani. 
Bonnefoy megítélése szerint viszont a szélsőséges kisebbség ellen folytatott 
harc mindaddig nem jelent komolyabb veszélyt az államra, amíg a kabinet jó 
viszonyt ápol a többi, együttműködésre hajlandó iszlamista irányzattal.
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