
     KKI 4:1
Mi lesz az Iszlám Állammal Moszul ostroma után?

Külügyi és Külgazdasági Intézet



KKI 4:1
A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa

Kiadó:
Külügyi és Külgazdasági Intézet

Szerkesztő:
Wagner Péter

Manyasz Róbert, iszlámjogi szakértő
Pénzváltó Nikolett, Stratégiai Védelmi Kutatóközpont,

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Szalai Máté, Külügyi és Külgazdasági Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem

Wagner Péter, Külügyi és Külgazdasági Intézet,
Károli Gáspár Református Egyetem

Szerkesztés és tördelés:
Tevelyné Kulcsár Andrea

A kiadó elérhetősége:
H-1016 Budapest, Bérc utca 13-15.

Tel.: + 36 1 279-5700
Fax: + 36 1 279-5701
E-mail: info@ifat.hu

http://kki.gov.hu

Fotó:
Belényi Dániel

© Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2016



2016/3

 Mi lesz az Iszlám Állammal Moszul ostroma után? 3

A Külügyi és Külgazdasági Intézet új, 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rö-
viden ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. A műfaj 
bevezetésének célja a magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők 
közötti párbeszéd elősegítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a vá-
laszt: „Mi lesz az Iszlám Állammal Moszul ostroma után?”

Manyasz RóbeRt

Moszul várható visszafoglalása nem jelenti valaminek a végét. De még a 
kezdetét sem. Két felvonás közötti szünet lehet egy sok felvonásos, egyha-
mar véget nem érő drámában, amelyet így lehetne röviden összefoglalni: 

küzdelem a „Közel-Kelet regionális hatalma” cím megszerzéséért.
Az Iszlám Államnak az Irak második legnagyobb városából s majdan az ország 

északkeleti részéből való kiszorítása az egyes aktorok számára más-más érték-
kel bír. A síiták dominálta iraki kormány számára óriási presztízsnövekedést 
jelent. A város visszafoglalásában fontos szerepet játszó síita milíciák (az úgyne-
vezett Népi Megmozdulás Egységei, al-Hasd al-Sabi) révén ugyanis kiterjesztheti 
a befolyását az ország középső részét jelentő szunnita háromszögtől északra fek-
vő területekre is, amelyek lakossága szintén a rivális vallási felekezethez tartozik. 
Ennek megfelelően a visszafoglalt városban és környékén síita túlkapások prog-
nosztizálhatók. Az esetleges bosszúhadjárat elmaradása sem jelent majd békét: 
Moszul a kormányzati ellenőrzése révén „bekapcsolódhat” az országban egyelőre 
feloldhatatlan szunnita–síita küzdelembe.

A kormány mellett álló egyik legjelentősebb külső szereplő, Irán a moszuli üt-
közet várhatóan sikeres kimenetelének a másik nagy nyertese. A perzsa állam 
tevőlegesen részt vállalt a Népi Megmozdulás Egységeinek felfegyverzésében és 
kiképzésében, valamint saját egységekkel vesz részt az északnyugat-iraki szunnita 
dzsihádisták elleni küzdelemben. Ha hozzávesszük, hogy mindeközben Szíriában 
a szövetségese, az Oroszország által is támogatott, Bassár el-Aszad vezette kor-
mányzat van offenzívában, nem csoda, ha Teherán úgy érzi, befolyását Irak déli síita 
vidékei mellett immár az ország északi területére is kiterjesztheti – a kurd entitást 
leszámítva.

Iráni vezetők már a megvalósulni látszó, összefüggő Teherán–Bagdad–Da-
maszkusz–Bejrút-folyosóról beszélnek, sőt annak kapcsán egyre inkább előtérbe 
kerül az iráni regionális hatalom kiépítésének másik módja, a haditengerészeti bá-
zisok létesítésének gondolata: a földközi-tengerit Szíriában, míg az indiai-óceánit 
Jemenben alakíthatják ki.

A magát győztesnek tartó harmadik szereplő a kurdok mozgalma lehet. A dzsihá-
dista entitás iraki felszámolásának közvetlenül ők lehetnek a legnagyobb nyertesei. 
Számukra az Iszlám Állam visszavonulásával megszűnik a legnagyobb belső fenye-
getés, s folytatódhat a két évtizede létező kváziállamuk további építése. A számos 
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nemzetközi aktort (így Nyugat-Európát, az Amerikai Egyesült Államokat vagy – ke-
vésbé ismert módon – Izraelt) maguk mögött tudó kurdok számára az észak-iraki 
autonómia immár a politikai mozgalmuk minimális célkitűzése csupán, s – bár ma 
még senki sem beszél kurd államról – az észak-szíriai fejlemények függvényében 
lehetőségeik még bármilyen irányba elmozdulhatnak.

Ennek kapcsán említendő meg az egyik vesztes külső szereplő: Törökország. 
A kurdok Moszul utáni észak-iraki megerősödése – párhuzamosan az északkelet-
szíriai testvéreik hasonló célkitűzéseinek artikulálásával – zsigeri félelmeket ébreszt 
Ankarában. A török fegyveres erők a szíriai nyílt és a kissé burkoltabb iraki beavat-
kozással a kurd államiságot – a törökök egyik legnagyobb félelmét – igyekeznek 
megakadályozni. Mindemellett – éppen Moszul elfoglalása kapcsán – újrafo-
galmazták a konkrét észak-iraki török érdekeket is. Ankara az ott élő „turkomán 
testvérek” érdekei védelmezőjeként fog fellépni, de a török elnök még ennél is to-
vább ment: újra kihangsúlyozta az egykori moszuli vilajet „török” voltát. A mai török 
vezetés habitusának ismeretében Törökország várhatóan aktív részese marad az 
észak-iraki politikai játszmának.

Bár a Moszulból kiszorítandó dzsihádisták nem a mainstream szunnita kö-
zösséget képviselik, mégis ők az offenzívának és a majdan kialakuló helyi hatalmi 
struktúrának a legnagyobb vesztesei. A posztszaddámi Irakban a mostani, kiszo-
rított helyzetük megváltoztatására nincs sok esély. A szunnita háromszög után az 
ország északnyugati részén sem terem számukra sok babér. Amennyiben a síiták 
dominálta és Teherán által támogatott kormányzat nem enged teret számukra, a 
radikalizálódásuk ugyanúgy aktuális lehetőség marad, mint eddig – bármilyenek is 
legyenek az Iszlám Állam fennhatósága alatt szerzett tapasztalataik.

A szunnita közösség további marginalizációja pedig újra és újra aktivizálja majd 
a moszuli csata utáni helyzet másik, magát vesztesnek érző nemzetközi szereplő-
jét, Szaúd-Arábiát. A szunniták mentoraként fellépő Rijád nem fogja tétlenül nézni, 
hogy az északnyugat-iraki hadműveletekből ismét megerősödve kikerülő Irán to-
vább építse a hatalmi befolyását az országban és a régióban. Mindez borítékolja, 
hogy a két, középhatalmi ambíciókkal fellépő, deklaráltan felekezeti alapon rivális 
állam közötti iraki proxyháború nem ér véget.

WagneR PéteR

Az Iszlám Állam iraki, illetve szíriai sikerességét mindig is eltérő okokra lehe-
tett visszavezetni. Az tény, hogy mindkét esetben egy politikai-biztonsági 
vákuumot tudott gyorsan és hatékonyan kitölteni a szervezet, ám a vákuum 

létrejöttének körülményei eléggé különböztek. Az Iszlám Állam sorsa éppen emiatt 
fog Irakban másképp alakulni Moszul után, mint Szíriában, bár a szervezet ideológi-
ája még évtizedekig erőszakhoz fog vezetni.
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Az Iszlám Állam iraki „fővárosa”, az iraki Moszul a végső vereség előtt áll, ám 
a terrorszervezet jövője korántsem ennyire borús az országban. Habár a 2003 óta 
vezetőt és jövőképet vesztett szunnita kisebbség immár másodszor volt kénytelen 
megtapasztalni, hogy milyen az élet a dzsihádisták uralma alatt, a szélsőségesek 
most és korábban is elsősorban két dolognak köszönhették a térnyerésüket. Egy-
részt annak, hogy a bagdadi síita kormányzat kollektív bűnösként kezelte Szaddám 
Huszein egykori tömegbázisát, másrészt pedig a szunnita közösség az egykori 
diktátor elvesztése óta képtelen volt bármiféle politikai egységet felmutatni. A törzs-
főnökök, vallási vezetők, politikusok és volt tábornokok vetélkedése és a 2014-ben 
megbukott, Núri al-Máliki vezette kormányzat diszkriminációja együttesen a 
dzsihádista erők befolyásának „termőtalajává” változtatta a szunnita közösséget.

E problémák az elmúlt két év alatt semmit sem enyhültek, sőt amióta Törökor-
szág a szunnita közösség védelmezőjeként lép fel (amivel részben persze az iráni 
befolyás korlátozása is a célja), a helyzet csak bonyolultabbá vált. Az terroristák 
szemszögéből azonban a legfontosabb, hogy a szunnita arab elit és lakosság kö-
rében még mindig van annyi elégedetlenség és düh, amely biztosítja számukra a 
fennmaradáshoz szükséges támogatást.

Bagdadban a mai napig rendszeresek a támadások, és 2016. november 17-én 
Fallúdzsában is újabb bombamerénylet történt – az első azóta, hogy nyáron meg-
tisztították a várost a terroristáktól. A dzsihádisták korábban is bizonyították már 
rendkívüli túlélőképességüket és adaptivitásukat, ezért ha rajtuk múlik, az erőszak 
2017-ben, Moszul eleste után is folytatódni fog, legfeljebb annak mértéke lesz kér-
déses. A labda a kormányzat oldalán pattog: a megoldásra egyszer már láttunk tőle 
példát – igaz, erős amerikai nyomásra. A kérdés tehát Irak esetében az lesz, hogy a 
Haider al-Abbádi vezette kormány (és a mögötte álló Irán) miként definiálja a saját 
érdekeit, a szunnita arabok nélkül, vagy velük békében együtt élve.

Szíriában az Iszlám Állam helyzete más: ott is egy vákuumot foglalt el, de az 
ottani sikerességét a tapasztalatának és a szervezettségének köszönhette, nem 
a népszerűségének. A szíriai szunnita közösségen belül nagy vetélkedés zajlik a 
politikai képviselet érdekében, amelyben nemcsak az ellenzéki csoportok, de az 
Aszad-rezsim is versenyben van.

Moszul visszafoglalása után a következő célpont az észak-szíriai Rakka lesz, 
ahol a szélsőségeseket egyszerre támadja a többi ellenzéki erő (törökök, arabok és 
kurdok), az Egyesült Államok által vezetett nemzetközi koalíció és a szíriai rezsim 
mögött álló nemzetközi koalíció. Bárhogy is alakul Szíria jövője az elkövetkező évek-
ben, az Iszlám Állam maradványainak ott nehezebb dolguk lesz, mint Irakban – bár 
az erőszakhoz való „hozzáférésük” nekik is megmarad.

Globális szinten az Iszlám Államnak a Moszul elvesztése utáni időszakára vo-
natkozóan két kérdés válik majd érdekessé. Egyrészt az, hogy szétesik-e az Iszlám 
Állam „brandje”. Azaz mi lesz az iszlám világ távoli vidékein fekvő „tartományaival”, 
és vajon a dzsihádista ideológia egy újabb permutációja jelenik-e meg, vagy ké-
pes lesz-e az al-Káida visszatérni? A másik kérdés, hogy milyen veszélyt jelentenek 
majd a Szíriából és Irakból hazatérni akaró európai (vagy akár orosz) szélsőségesek. 
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Ez – az elmúlt évektől eltérően – ma már minden érintett országban prioritás. Még 
nem tudjuk, hogy a második párizsi, illetve a brüsszeli terrortámadást végrehajtó 
sejt nyugat-európai jelenléte a kivétel volt-e, vagy egy új trend kezdete, de az biztos, 
hogy Európa ma már felkészültebben várja az új kihívásokat.

Pénzváltó nikolett

Haider al-Abbádi miniszterelnök 2016. október 17-én jelentette be, hogy az 
Iraki Biztonsági Erők megkezdték a 2014 júniusában elesett, szimbolikus 
jelentőségű iraki nagyváros, Moszul régóta várt felszabadítását az Iszlám 

Állam ellenőrzése alól. Bár az ostrom a várakozások szerint még hosszú és véres 
lesz, az erőviszonyokra tekintve a kormányerők katonai győzelme nem lehet kér-
déses. Az Iszlám Állam az utolsó iraki erősségének és területei döntő részének az 
elvesztését követően azonban nagy valószínűséggel még egyáltalán nem szűnik 
meg, csupán átalakul.

Szakértők egy része azt emeli ki, hogy a kalifátus a fizikai területeivel együtt 
(azok révén) erőforrásokat, befolyást, illetve ideológiai hitelességet is veszít. Ka-
pacitása, vonzereje és toborzóképessége is csökken: helyette más szervezetek 
– Szíriában a Dzsabhat Fatah as-Sám (a korábbi al-Nuszra Front), globálisan pe-
dig a stratégiai türelmet gyakorló al-Káida – kerülnek előtérbe. Elemzők egy másik 
része ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az Iszlám Állam a sikert nem területben, 
hanem ideológiában, jelenlétben és legitimitásban méri. A virtuális tér – a közösségi 
média mint korunk radikális mecsete – továbbra is rendelkezésére áll az ideológia 
globális szintű terjesztéséhez. Ami pedig a közel-keleti térséget illeti, nem szabad 
lebecsülnünk annak az erejét sem, hogy muszlimok egy egész generációja látta 
a kalifátus születését. Az, hogy mi lesz az Iszlám Állammal Moszul ostroma után, 
véleményem szerint nagyban függ attól, hogyan tud alkalmazkodni a változó kör-
nyezethez, illetve reagálni az ellenségei hibáiból fakadó új lehetőségekre.

Szíriában – amíg nem sikerül visszafoglalni Rakkát, sőt lényegében mindaddig, 
amíg az ország a bukott államiság jegyeit viseli magán – az Iszlám Állam még so-
káig megkerülhetetlen harcoló, illetve területet birtokló tényező maradhat. Az Iszlám 
Állam iraki és szíriai magszervezetét alkotó fegyveres csoport ugyanakkor a terület-
vesztéssel párhuzamosan a konvencionális hadviseléstől várhatóan egyre inkább 
visszalép, és taktikai és műveleti szinten egyaránt a gerillaharc és a terrorizmus 
eszközeire támaszkodik majd – területet birtokló kváziállamból felkelő szervezetté 
alakul.

Irakban a szervezet egyes elemei Moszul elvesztését követően valószínűleg 
átmenetileg visszahúzódnak az árnyékba, illetve az iraki–szíriai határvidék nehe-
zen ellenőrizhető, sivatagos területeire. Az Iszlám Állam elődje, az Iraki al-Káida 
korábban már sikeresen alkalmazta ezt a túlélési stratégiát: legutóbb 2008-ban, 
amikor nagyrészt felszámolták a csoportot. Akkor kiterjedt földalatti struktúrát 

https://www.theguardian.com/world/video/2016/oct/17/iraqs-prime-minister-announces-operation-to-retake-mosul-from-isis-video
http://www.vox.com/world/2016/11/22/13699384/mosul-battle-isis-syria-raqqa-obama-baghdad-sunni-shia-iraq-dead
http://www.iraqinews.com/iraq-war/65-thousand-iraqi-soldiers-ready-mosul-liberation-battle/
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/10/21/does-isis-need-territory-to-survive
http://www.voanews.com/a/is-islamic-state-losing-ground-but-winning-the-war-of-ideas/3514056.html
http://www.bbc.com/news/magazine-29761018
http://understandingwar.org/sites/default/files/ISIS Defense in Iraq and Syria -- Standard.pdf
http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1192.html
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hoztak létre: megerősítették a hírszerzésüket, és zsarolással, megfélemlítéssel, or-
gyilkosságokkal továbbra is a markukban tudták tartani a környező városokat, és 
így biztosították a bevételeiket, amíg várták a visszatérés idejét. Az Iszlám Államnak 
most két éve volt e hálózat megerősítésére. Tekintve, hogy a dzsihádista szervezet 
felemelkedését lehetővé tevő két legfőbb tényező – a szunniták elnyomása és a 
szíriai konfliktus – megszűnése egyelőre nem várható, okkal remélheti, hogy ezúttal 
is lesz lehetősége a visszatérésre.

Az Iszlám Állam előreláthatólag „márkanévként” is fennmarad. A szervezetnek 
hűséget fogadott régióbeli szélsőséges csoportok már annak megszületése előtt, 
attól függetlenül is léteztek, így a működésüket nem fogja közvetlenül, jelentősen 
visszavetni az Iszlám Állam visszaszorulása. Sőt, a magszervezet fragmentálódása 
következtében az Irakban és Szíriában harcoló fegyveresek egy része valószínűleg 
a környező instabil államokban szóródik majd szét, hogy ott növelje a tagok számát. 
Az is valószínűsíthető ugyanakkor, hogy amint kifizetődőbb alternatíva kínálkozik, e 
radikális csoportok közül többen elhagyják majd a „brandet”.

Végül pedig bizonyos, hogy az Iszlám Állam ideológiája nem szűnik meg: egyé-
nekben és emberek kis csoportjaiban tovább fog élni szerte a világon. A szervezettel 
közvetlen fizikai kapcsolatba talán soha nem is került vagy a szíriai és iraki had-
színtérről hazatérő radikálisok folyamatos, fokozott éberséget igénylő, ugyanakkor 
összességében várhatóan mégis alacsony szintű fenyegetést jelentenek majd a 
nyugati államok biztonságára is.

A jövőt fürkészve érdemes mindenkor szem előtt tartanunk, hogy az Iszlám Ál-
lam nem az oka a közel-keleti, illetve a nyugati társadalmak problémáinak, hanem 
csak a tünete. Amíg a probléma gyökerét nem kezeljük, a tünetek újra és újra visz-
szatérhetnek. Az Iszlám Állam – fizikai megjelenési formái és aktuális elnevezésétől 
függetlenül – az elégedetlenség kifejezésének egyfajta eszköze és a radikalizáció 
egy ma divatos, iszlamista köntösbe bújtatott útja is. Ami ellen erővel fellépni szük-
séges, de közel sem elégséges – az ugyanis önmagában csak tüneti kezelés lehet.

szalai Máté

A Moszul visszafoglalását követő időszakra tekintve a legtöbb elemző már te-
meti az Iszlám Államot vagy legalábbis annak iraki szárnyát. Kétségtelen, hogy 
a dzsihádista szervezet számára az ország második legnagyobb városának 

az elvesztése utánpótlási, infrastrukturális, morális és szimbolikus szempontból is 
kritikus visszaesésnek tekinthető, amely után nagyon kevés esély valószínűsíthető 
az újjászerveződésre. Ennek ellenére több körülmény is óvatosságra kell, hogy intse 
a nemzetközi közösséget az Iszlám Állam (vagy egy másik, hasonló csoport) újjáé-
pülési képességével kapcsolatban.

Egyrészt a szervezet érdemben fel tudott készülni a moszuli csatára. A hírek már 
hónapokkal az offenzíva novemberi megindítása előtt a város visszafoglalásának 

http://warontherocks.com/2016/10/after-the-battle-for-mosul-get-ready-for-the-islamic-state-to-go-underground/
https://intelcenter.com/maps/is-affiliates-map.html
https://www.stratfor.com/.../assessing-threat-jihadists-returning-syria
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az előkészületeiről szóltak, így (az egyértelmű túlerővel szembenéző) Iszlám Állam 
vezetőinek volt idejük és kapacitásuk a Moszul elvesztését követő időszak stratégi-
áját kidolgozni. A csoport a majdnem két évtizedes története során több, hasonlóan 
válságos időszakban bizonyította már a középtávú újraszerveződési képességét, 
így hiba lenne azt feltételezni, hogy nem készültek fel a következő hónapokra, évekre.

Másrészt viszont attól még, hogy ha az Iszlám Államot fizikailag sikerül is le-
győzni és a harcosait elkergetni, a dzsihádista szervezet létrehozását lehetővé 
tevő körülmények nem változtak meg számottevően. Azok a politikai, gazdasági 
és társadalmi feszültségek (szunnita–síita ellentétek, arab–kurd szembenállás, 
egyenlőtlen fejlődés, anyagi különbségek stb.), amelyek életre hívták a „kalifátust”, 
nem szűntek meg, épp ellenkezőleg: az Iszlám Állam visszaszorítása során újra-
termelődtek. Valószínűsíthető, hogy Irak szunnita arab lakosságát továbbra sem 
sikerül majd bevonni a politikai folyamatokba, ráadásul a félhivatalos síita milíciák 
tevékenykedése újabb sérelmeket okozott a szektariánus kapcsolatokban.

Mindezek következtében kijelenthető, hogy ha rövid távon nem is, de középtá-
von mindenképpen nagy esély van egy, az iraki szunnita arabokat képviselni kívánó, 
radikális szervezet megalakítására/újrateremtésére. Az, hogy a létrejövő szerveze-
tet Iszlám Államnak fogják-e nevezni vagy másnak, már egy további kérdés. Ha 
Abu Bakr al-Bagdádi csoportja el is jelentéktelenedik, a magját képező társadalmi 
frusztráció Moszul visszafoglalása után is megmarad. Így, még ha nem is jelenik 
meg újra az Iszlám Állam, a visszaszorulását követő űrt más csoportok – például 
a Szíriában kifejezetten sikeresnek mondható al-Káida vagy a különböző arab na-
cionalista csoportok – ki tudják tölteni. Az egyetlen szereplő, amelyik képes lenne 
ezt megakadályozni, az az iraki (és a szíriai) kormány lenne, ám kérdéses, hogy a 
politikai vezetés mennyire nyitott a politikai rendszer inkluzívvá tételére.

https://iswresearch.blogspot.hu/2016/11/anticipating-iraqs-next-sunni-insurgency.html



