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Összefoglalás: Nyolc hónappal az iraki parlamenti választások után megalakult 
az új iraki kormány. A szavazás eredményeként nagyrészt azonos mennyiségű 
mandátumot gyűjtött a Muktada al-Szadr és a Hádi al-Ámeri vezette tábor, akik 
kompromisszumos megoldásként egy mindkét oldal számára elfogadható, ám 
gyenge jelöltet támogattak: Adil Abdul-Mahdit. Az elemzés1 arra keresi a választ, 
hogy milyen tárgyalások és háttéralkuk kísérték a kormányalakítási folyamatot, 
milyen érdekek vezérelték az Amerikai Egyesült Államokat és Iránt, és milyen lehe-
tőségek nyílhatnak meg az iraki kormány és a Perzsa-öböl (a továbbiakban: Öböl) 
menti monarchiák kapcsolatában a jövőben.
 
Abstract: Six months after the election a new Iraqi government was formed. As 
a result of the elections, the two main political camps led by Muqtada al-Sadr 
and Hadi al-Ameri received approximately the same amount of mandates. As a 
compromise, they eventually stood behind the premiership of Adil Abdul-Mahdi, a 
candidate considered to be weak but acceptable to both sides. In the analysis, we 
seek to determine the negotiations and backdoor agreements which dominated the 
government formation process, the interests of the United States of America and 
Iran, and the possibilities of the relations between the Iraqi government and the Gulf 
monarchies.

BEVEZETŐ

Irakban 2018. május 12-én parlamenti választást tartottak, amelyet meglepetésre 
Muktada al-Szadr és a Száirún nevű koalíció nyert meg, maga mögé utasítva a 
két fő esélyest: a volt miniszterelnök, Haider al-Abádi és az Irán-barát Hádi al-

Ámeri pártját is. Mivel egyik fél sem tudott parlamenti többséget biztosító koalíciót 
összeállítani, az egyeztetések majdnem fél évig húzódtak, és csak 2018. október 
25-én, Adil Abdul-Mahdi miniszterelnökké történt kinevezésével értek véget.

Míg az Irakkal foglalkozó elemzéssorozatunk első részében a választásokat 
megelőző politikai napirend legfontosabb kérdéseivel (az újjáépítéssel és a bizton-
sági helyzettel) foglalkoztunk, addig a választások eredményét elemző másodikban 
Szadr győzelmét értelmeztük. Az iraki politikus a jó szereplését elsősorban nem a 
megnövekedett szimpátiának köszönhette, hanem annak, hogy a 2014-ben győztes 
rivális pártkoalíció háromfelé szakadt, miközben az egykor radikális kijelentései-
ről ismert politikus megőrizte a saját szavazói támogatását. Ezt olyan választási 
kampánnyal tudta elérni, amelyben a kormányzat reformját, a közszolgáltatások 
színvonalának és minőségének a javítását, valamint a régi politikai elit távozását 
ígérte.

A mostani, harmadik elemzés célja a kormányalakítási folyamatnak, illetve a 
lehetséges forgatókönyveknek a belpolitikai és nemzetközi szempontból történő ér-
tékelése és értelmezése. Eredetileg két forgatókönyvet valószínűsítettünk. Az egyik 

1 Az elemzés elkészítéséhez segítséget nyújtott Zelei Péter kutatóasszisztens.

http://kki.hu/assets/upload/13_KKI-elemzes_IRQ_Szalai_Wagner_20180405.pdf
http://kki.hu/assets/upload/20_KKI-elemzes_IRQ_Wagner_Szalai_20180605.pdf
http://kki.hu/assets/upload/20_KKI-elemzes_IRQ_Wagner_Szalai_20180605.pdf
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egy technokrata kormány megalakítása volt, s egy Szadr és Abádi közötti megálla-
podás alapján létrejövő együttműködést feltételezett. Ez a „technokrata” kormány 
az idősebb politikusok által dominált, hagyományos síita politikai hálózatokat hát-
térbe szorítaná, az iráni és az amerikai befolyást pedig csökkentené. Ennek ellentéte 
lett volna az Irán-barát forgatókönyv. Ez az újraegyesített Dava párt és a Hasd-erők 
által támogatott, Iránhoz közelebb álló, s Abádi, Núri el-Máliki (az Abádi előtti iraki 
miniszterelnök) és Ámeri által dominált kormányt takarna.

A gyakorlat ugyanakkor egyelőre rácáfolni látszik az előzetes értelmezésünkre: 
októberben ugyanis a két tömb között nagykoalíciós megállapodás jött létre. Kér-
déses azonban, hogy ez mennyire jelent hosszú távú megoldást, a nagykoalíció 
meddig tartható fenn, és a két politikai irányvonal hogyan fér meg egymás mellett.

A KORMÁNYALAKÍTÁS FOLYAMATA:
RIVALIZÁLÁS HELYETT NAGYKOALÍCIÓ?

Bár a szavazatok kikövetelt újraszámolása miatt 2018 nyarán hónapokig elhú-
zódott a törvényhozás összehívása, a pártok és pártszövetségek megkezdték 
a koalíciós tárgyalásokat. E folyamat során az utóbbiak nagyobb politikai 

blokkokba tömörültek, amelyek között a nyár végére gyakorlatilag patthelyzet ala-
kult ki. Két, közel azonos számú képviselővel rendelkező politikai csoportosulás jött 
létre: az Iszláh [Reform] és az al-Binaa [Építés].

A két blokk összetétele megfelelt az általunk technokratának, illetve Irán-ba-
rátnak nevezett lehetséges kormánykoalíciókénak. Az al-Binaa az Irán-párti síita 
vonalat képviseli. Ennek része a választásokon a második legtöbb mandátumot 
szerzett, Hádi al-Ámeri vezette Fatah [Hódítás] szövetség, valamint a harmadik 
helyezett, a 2014-ben megbuktatott miniszterelnök, Núri al-Máliki vezette Daúlat al-
Kánún [Jogállamiság] koalíció is. A két nagyobb politikai erő mellett számos kisebb 
párt és szövetség is csatlakozott az al-Binaahoz, így az keresztény, szunnita arab és 
türkmén képviselőket is a tagjai között tudhat.

Az Iszláh főként progresszív és nemzeti pártokat tömörít, vezetője a Száirún ko-
alíció és Muktada al-Szadr, aki a választások óta annak ellenére megkerülhetetlen 
kulcsembere lett a kormányalakítási tárgyalásoknak, hogy nem tagja a parlament-
nek. Az Iszláh blokkhoz tartozik még a leköszönő miniszterelnök, Haider al-Abádi 
vezette Naszr [Győzelem] koalíció, valamint a síita iszlamista Ammal al-Hakim által 
irányított Hikma [Nemzeti Bölcsesség] párt. A síita erők mellett az Iszláh blokk része 
számos szunnita politikus és az Ijád Allávi vezette szekuláris al-Vatanijja [Nemzeti 
Szövetség] is.

Mivel sem az Iszláh, sem az al-Binaa nem került egyértelműen domináns po-
zícióba, az alkudozás folyamata nagyon sokáig elhúzódott. Ennek két jelentős 
következménye lett: egyrészt a kormányalakítás átláthatatlansága és az abból ere-
dő bizonytalanság, amely egyszerre érintette az iraki lakosságot és a nemzetközi 

https://www.iraqinews.com/baghdad-politics/sadr-abadi-alliance-announces-formation-of-biggest-parliamentary-bloc/
https://www.u-news.net/en/news/50/12985/Iraq-%7C-al-Binaa-Alliance-The-Largest-Parliamentary-Bloc-Led-by-al-Maliki-and-al-Amiri.htm
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szereplőket is; másrészt a kisebb pártok (pl. a Nemzeti Bölcsesség vagy az egyes 
kurd politikai formációk) a megszokottnál is nagyobb befolyásra tettek szert.

Mindezek következtében a kormány összetételét még az iraki parlamentnek a 
2018. szeptember 3-iki (az újraszámolási folyamat lezárulása utáni) összehívásakor 
sem lehetett pontosan tudni, így a nemzetközi közvélemény a törvényhozás vezetői, 
valamint az államfő megválasztásának a körülményeiből igyekezett következtetni a 
pártok háttéralkuinak a tartalmára. 

A spekulációkat nehezítette, hogy a parlamenti pártok az Iszláh és az al-
Binaa blokk közötti feszültségek ellenére tíz napon belül megegyeztek a házelnök 
személyéről. (A kormányfőt ugyanis csak a házelnök és az államfő után lehet meg-
választani.) A 37 éves Mohamed al-Halbuszi az iraki politikusok új generációjához 
tartozik, és a legnagyobb szunnita koalíció tagjaként került be a parlamentbe. Pártja 
– a szektariánus logikának ellentmondva – az Irán-barát al-Binaa szövetség része. 
Ennélfogva Halbuszi szeptember 15-i megválasztása egyben Abádi jelöltjének, a 
korábbi védelmi miniszternek a vereségét is jelentette. Halbuszival együtt megvá-
lasztották a parlament síita (Száirúnhoz tartozó) és kurd (a Kurdisztáni Demokrata 
Párthoz [KDP] tartozó) házelnökhelyettesét is.

Az államfő megválasztását a nagy kurd pártok közötti ellentétek késleltették. 
(2003 óta Irakban a házelnök szunnita arab, a kormányfő síita arab, az elnök pe-
dig kurd.) A korábbi gyakorlat szerint az elnöki pozíciót a Kurdisztáni Hazafias Unió 
(PUK) nevű párt jelöltje – 2005 és 2014 között Dzsalál Talabáni, a párt vezetője – 
töltötte be. 2018-ban azonban a KDP úgy döntött, hogy a veterán politikus, Fuad 
Husszein személyében riválist indít Barham Szaleh, a PUK jelöltje ellenében. Mivel 
szeptember 30-án Iraki Kurdisztánban is parlamenti választásokat tartottak, az az 
informális megegyezés született, hogy az iraki államfőválasztással megvárják az 
ottani eredményeket. A KDP ez idő alatt intenzív alkudozást folytatott az iraki pár-
tokkal annak érdekében, hogy Husszein kapja meg a szavazatok többségét.

Az elnökválasztást végül október 2-án rendezték meg, és a PUK jelöltje, Barham 
Szaleh csak a második fordulóban szerezte meg a szavazatok többségét. Az új 
államfő – meglepetésre – két órán belül ki is hirdette az új miniszterelnök-jelöltet: 
Adil Abdul-Mahdit. A gyors döntés ismét kiemelte az iraki belpolitika alkukra épülő 
jellegét, és megerősítette a két rivális koalíció, az Iszláh és az al-Binaa között koráb-
ban megkötött megállapodás tényét.

A hosszú nyári patthelyzet tehát néhány hét alatt megoldódott, ami a külföldi 
sajtó és a belföldi média részéről, illetve a nagy pártblokkokból is pozitív vissz-
hangot váltott ki. Abdul-Mahdi kinevezését a Binaa és az Iszláh között létrejött 
konszenzus eredményeként értékelték, és reményüket fejezték ki, hogy az elejét ve-
szi a legnagyobb blokk megszervezéséért vívandó további küzdelmeknek. A másik 
oldal vezetője, Muktada al-Szadr Twitter-üzenetben méltatta az eredményt („Irak 
nagyobb a legnagyobb koalíciónál”). A két blokk arra is ígéretet tett, hogy nem szól-
nak bele a miniszterelnök független szakértői kormányának a kialakításába.

http://www.hurriyetdailynews.com/iraq-parliament-elects-pro-iran-list-candidate-as-speaker-136895
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/09/iraq-parliament-speaker-win-iran-halbousi.html
http://kki.hu/assets/upload/53_KKI-elemzes_wagner_20181205.pdf
https://fas.org/sgp/crs/mideast/R45096.pdf
https://www.wsj.com/articles/iraq-gets-a-governmentand-it-was-worth-the-wait-1538780073
https://www.wsj.com/articles/iraq-gets-a-governmentand-it-was-worth-the-wait-1538780073
https://sethfrantzman.com/2018/10/02/iraqis-and-others-react-to-barham-salihs-election-as-president-and-abdul-mahdi-seeking-to-form-new-government/
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2018/10/iraq-adel-abdul-mahdi-named-prime-minister-181003053509104.html
https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1047129780821344256
https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1047129780821344256


 Wagner Péter – Szalai Máté  6

KIVÁLASZTÁS KONSZENZUSSAL:
A GYENGE VEZETŐ RECEPTJE?

Abdul-Mahdi 2005 óta az első olyan síita vezető, aki nem tagja a korábbi kor-
mányfőket adó síita iszlamista Dava pártnak. Hetvenhat évesként (egy jó 
évtizeddel idősebb az előző miniszterelnöknél) közvetlen tapasztalata van 

Irak mindhárom politikai rendszeréről. Apja az 1958-ban megdöntött monarchia 
egyik elismert minisztere volt. Mahdi az Iraki Kommunista Párt tagjaként a Szad-
dám-rendszer elől 27 évesen Franciaországba emigrált, ahol közgazdaságtant 
tanult, majd – korábbi marxista nézeteit félretéve – a Ruholláh Khomeini-féle isz-
lám forradalom híve és az Iraki Iszlám Forradalom Legfelsőbb Tanácsának tagja 
lett. Az átmeneti kormányban alelnöki posztot töltött be, később olajügyi miniszter 
lett, 2016-ban azonban lemondott a pozíciójáról, és visszavonult. A 2018-as vá-
lasztásokon már képviselőként sem indult. Múltjából adódóan a kapcsolata mind a 
Nyugat, mind Irán felé megalapozott és pozitív, emellett az iraki belpolitikai életben 
is elismert személyiség, helyi mércével mérve a szektariánus politika felett álló, füg-
getlen politikusnak számít.

Az új kormányfő első lépései szimbolikusan erős tartalommal bírtak: Mahdi az 
első értekezletét a Zöld Zónán kívül tartotta (ez jelzésértékű volt), majd az interneten 
tett közzé nyílt pályázati felhívást a miniszteri posztok betöltésére. A népszerűséget 
erősítő döntések után a kormányalakítás első fordulója megmutatta a szembenálló 
erők, az Iszláh és az al-Binaa közötti nézeteltéréseket. 2018. október 25-én Mahdi 
huszonkét miniszterjelöltjéből csak tizennégyet tudott a parlamenti szavazáson el-
fogadtatni, a pártkoalíciók egymás jelöltjeit blokkolták. A miniszterelnök a védelmi 
és a belügyi tárca ügyvivőjéül saját magát jelölte ki.

Mahdi többször is hangsúlyozta kormánya független, feddhetetlen, technokrata 
jellegét, ám a valóságban attól is függött az adott miniszter személye, hogy melyik 
koalíció jelölte. Általánosságban látható, hogy a Száirún (Szadr) valóban szabad 
kezet adott Mahdinak, míg Ámeri konkrét személyek kinevezését követelte a mi-
niszterelnöktől. A miniszteri helyek várományosai között – az ígéretek ellenére – a 
technokrata jelöltek mellett szerepeltek régi vágású, megbízható pártkatonák is, ami 
feszültséggel járt. A kormány technokrata jellegét erősítette az ipari és az infrastruk-
turális miniszterek – a földművelésért, vízügyért, olajügyekért, egészségügyért, 
elektromos energiáért, szállításért, iparügyekért, szociális és munkaügyekért, va-
lamint az újjáépítésért felelős tárcák élére megválasztott vezetők zökkenőmentes 
kinevezése. Ezek a területek a 2022-ig szóló kormányprogram prioritásai, a miniszte-
rek zöme pedig komoly szakmai háttérrel rendelkezik, és valóban a szakterületükön 
kell majd helytállniuk.

Alapjában véve kijelenthető tehát, hogy bár vannak pozitív tendenciák, a régi 
mechanizmusok (politikai nyomásgyakorlás, nepotizmus, a régi elit reprodukciója, 

http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/03102018
http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/03102018
https://www.alhurra.com/a/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1/465832.html
https://www.middleeasteye.net/applications-ministerial-jobs-are-going-online-iraq
https://aawsat.com/english/home/article/1439691/iraqi-pm-appointed-caretaker-minister-defense-interior
https://aawsat.com/english/home/article/1439691/iraqi-pm-appointed-caretaker-minister-defense-interior
http://1001iraqithoughts.com/2018/10/28/will-fuad-husseins-appointment-as-finance-minister-sink-abdul-mahdis-reform-efforts/
http://1001iraqithoughts.com/2018/11/04/the-2018-2022-iraqi-government-program-a-critical-review/
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a felekezetek közötti kvótamegoszlás) továbbra is jelen vannak az iraki kormány-
alakítási folyamatban. A nagy pártok és a szűkebb pártelit tagjai még mindig 
megkerülhetetlenek, sőt sokszor erősebbek, mint az állami intézmények.

A két pártkoalíció közötti konszenzus nem a „nemzeti megbékélés” logikájának, 
hanem a szűk politikai elit „régi vágású”, zárt ajtók mögött történt megállapodásá-
nak az eredménye, amely taktikus kivárásként is értékelhető. Mivel egymás között 
nem sikerült eldönteniük az erőviszonyokat, most a háttérből próbálnak meg pozí-
cióba kerülni vagy a politikai bázissal nem rendelkező szakértői kormányra nyomást 
gyakorolni. Ennek következtében a kormány stabilitása és a kormányfőnek a politi-
kai folyamatokra való tényleges befolyása is erősen megkérdőjelezhető.

Muktada al-Szadr különösen fontos szerepet játszik a háttérben. Pártja ügyesen 
taktikázva befolyásolta a miniszterek személyéről szóló parlamenti szavazás kime-
netelét: elérte, hogy csak a tényleg pártoktól független jelöltek kapjanak tárcát, és 
igyekezett megakadályozni a korábbi miniszterek újraválasztását vagy ellenzéki je-
löltek bekerülését. Szadr a 2018. október 6-iki posztjában pedig a gratuláció mellett 
azt hangoztatta, hogy a védelmi és a belügyminiszter kinevezésének a kormányfő 
hatáskörében kell maradnia: „egyik pártnak vagy politikai blokknak sincs joga igényt 
formálni ezekre, (...) mivel az iraki rendőrség és a hadsereg kizárólag a nemzetnek 
tartozik felelősséggel”.

Szadr minden téren nacionalista retorikát folytatott. Október 24-iki posztjában 
(tehát a parlamenti szavazás után) kiemelte, hogy az „új kormányunk valóban iraki 
kormány, melyet sem keleti, sem nyugati hangok nem irányíthatnak”. Tweetjeinek 
zömében a nép választott képviselőit arra buzdítja, hogy kerüljék a szektás politi-
zálást, és tiszta kézzel viseljék a hivatalukat, az iraki nép érdekeit szem előtt tartva: 
„A titkos szavazások, a megosztó szektariánus politika, a régi politikai elit, a korrup-
ció, a külföldi erők befolyása, a kivándorlás miatt a nép rendszerszintű reformokat 
akar. Tisztességes kormányzatot független technokratákkal, olyan miniszterelnöki 
felügyelet mellett, amely mentes minden politikai nyomásgyakorlástól!”

Ezzel Szadr a „nép nevében” valójában annak ad hangot, hogy ő és pártja milyen 
feltételek mellett hajlandó a kormányt támogatni, ugyanakkor a nehéz reformok 
végrehajtásának a felelősségét a kormányra ruházza, azaz nem kockáztatja a 
saját politikai tőkéjét. Ultimátuma még határidőt is tartalmaz: Mahdi kormányának 
mindössze egy évet adott arra, hogy látható eredményeket tudjon felmutatni, 
elsősorban a korrupció elleni harc terén.
 

A VÁLASZTÁSOK NEMZETKÖZI POLITIKAI HATÁSAI

Az előző részben leírt bizonytalansági tényezők miatt egyelőre nem lehet 
pontos előrejelzést adni sem az iraki külpolitika iránya, sem Irak regionális 
hatalmi pozíciójának erőssége kapcsán. Az új kormánynak tagja ugyan a kül-

ügyi tárca vezetője, Mohamed Ali al-Hakim, de markáns külpolitikai irány még nem 
mutatkozik az új kabinet részéről. Éppen ezért az Irakban leginkább érdekelt erők 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/10/10/can-a-new-president-and-prime-minister-solve-iraqs-broken-politics/?noredirect=on&utm_term=.d8b1c864f049
https://carnegie-mec.org/diwan/77699
http://www.rudaw.net/english/opinion/28102018?keyword=abdul-mahdi
http://www.rudaw.net/english/opinion/28102018?keyword=abdul-mahdi
https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1048575124587405315
https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1055127509753360385
https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1054922467347755008
https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1049255707923628032
http://www.basnews.com/index.php/en/news/iraq/470744
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elsősorban Muktada al-Szadr előretörésének kontextusában értékelték a választá-
sok utáni belpolitikai eseményeket.

Az első reakciók Szadr győzelmét Irán befolyásának a csökkenéseként, valamint 
az Öböl menti szunnita országok, elsősorban Szaúd-Arábia komoly lehetőségeként 
értékelték. Rijád 2003 óta nem találta meg a megfelelő eszközt arra, hogy az érdekeit 
az iraki belpolitikában is érvényesítse, mivel az ország geopolitikailag, történelmileg 
és társadalmilag is szorosabb kapcsolatot ápol Iránnal, mint Szaúd-Arábiával. Eb-
ből a szempontból volt jelentős esemény, hogy tavaly júliusban Muktada al-Szadr 
– akkor még ellenzéki politikusként – a szaúdi Dzsiddába látogatott, és ott köz-
vetlen beszélgetést folytatott Mohamed bin Szalmán (MbSZ) trónörökössel. Szadr 
irodája akkor a szaúdi–iraki kapcsolatokban bekövetkezett „áttörésnek” nevezte a 
találkozót. Ezt követően az Egyesült Arab Emírségekben meglátogatta az MbSZ-
hez közel álló Mohamed bin Zájidot, Abu-Dzabi trónörökösét, valamint az emírségi 
külügyminisztert is.

A fentiekben vázolt általános képet azonban több szempontból is árnyalnunk 
kell. Egyrészt az Iszláh és a Binaa közötti megegyezés azt mutatja, hogy Szadr 
kénytelen, képes és hajlandó is az Irán-barát erőkkel való együttműködésre. Más-
részt, bár igaz, hogy Szadr platformja az iráni és az amerikai befolyás csökkentését 
tűzte zászlajára, ez azonban (az iráni média félelmei ellenére) nem a szunniták vagy 
Szaúd-Arábia iránti szimpátiából ered, hanem a külső szereplők befolyásának ál-
talános csökkentésére való törekvésből. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Szadr 
nem a „szaúdiak embere”, tehát a hatalomra jutása csak abban az esetben jár a 
szaúdi jelenlét erősödésével, ha az az iráni befolyás csökkenését hozza magával.

Harmadrészt, egyelőre azt is nehéz megítélni, hogy Szadr pontosan milyen vi-
szonyban áll Rijáddal. A politikus hivatalosan igyekszik távolságot tartani a szaúdi 
politikai vezetéstől, hiszen nem biztos, hogy a szimpátia nyílt kimutatása a válasz-
tók körében pozitív fogadtatásra lelne. Jól mutatja a helyzet ellentmondásosságát 
az a közjáték, amely a választásokat követően a közösségi médiában zajlott le. Az 
Öböllel kapcsolatos ügyekért felelős szaúdi miniszter, Thámer al-Szabhán (aki ko-
rábban az ország iraki nagykövete is volt) Twitteren fejezte ki pozitív véleményét a 
választások eredményéről, és abban Szadr egy korábbi posztjának a stílusát utá-
nozta (az iraki politikus abban ugyanis a pártok neveit egybefűző szójátékkal jelezte 
az egyes politikai erőkkel való tárgyalási szándékát). A Száirún szóvivője rögtön ma-
gyarázkodásba kezdett: kijelentette, hogy „Szabhán láthatóan elhamarkodottan 
posztol [a közösségi médián], és őszintén szólva, nem is érti jól az iraki helyzetet”.

Negyedrészt, egyelőre úgy tűnik, hogy a szunnita országok közül nem Szaúd-
Arábia, hanem Katar tudja a legjobban kihasználni az iraki belpolitikai fejleményeket. 
Bár Bagdad hivatalosan pártatlan maradt a katari válság során, az elmúlt idő-
szakban kifejezetten felélénkültek a kapcsolatok Dohával: márciusban biztonsági 
együttműködési megállapodást kötött egymással a két ország, a bagdadi külügy-
minisztérium szóvivője pedig hivatalosan is cáfolta azokat az emírségi vádakat, 
amelyek szerint Katar iraki síita milíciákat támogat pénzügyileg. Áprilisban ráadásul 
egy új tengeri útvonalat is nyitottak Doha és Bászra között, amelyre a szaúdi, bah-
reini és emírségi területen áthaladó tengeri útvonalak lezárása miatt különösen nagy 

https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-the-saudi-crown-prince-is-advancing-on-baghdad-1.6117819
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/sadr-victory-diminish-iran-influence-iraq-180525115900074.html
http://www.mei.edu/content/article/io/muqtada-al-sadr-s-victory-iraqi-elections-raises-alarm-tehran
https://www.aljazeera.com/news/2017/07/iraq-muqtada-al-sadr-rare-saudi-visit-170731073908238.html
http://www.middleeasteye.net/news/iraqi-shia-leader-sadr-visits-uae-boosting-ties-sunni-states-749395211
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/05/iran-muqtada-sadr-elections-reactions-abadi-nasr-sairoon.html
https://www.middleeastmonitor.com/20180524-iraqs-sadr-movement-denies-secret-relations-with-saudi-arabia/
https://twitter.com/thamersas/status/996130520835739648?s=09
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-qatar-idUSKBN18X286
https://www.middleeastmonitor.com/20180315-qatar-iraq-sign-security-cooperation-agreement/
https://www.middleeastmonitor.com/20180315-qatar-iraq-sign-security-cooperation-agreement/
https://www.aljazeera.com/news/2018/03/iraq-rejects-uae-claims-qatar-funding-paramilitaries-180321132835594.html
http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/230420186
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szüksége volt az Öböl menti kis országnak. A katari külügyminiszter májusban, majd 
a kormány felállását követően, november elején ismét Bagdadba látogatott, ahol a 
kapcsolatok mélyítése mellett a Katar külgazdasági konnektivitása szempontjából 
fontos kikötőkkel kapcsolatos projektekről is tárgyalt.

Szaúd-Arábia és Irak között külügyminiszteri szintű találkozóra az új iraki kor-
mány felállása óta még nem került sor. November elején a két ország olajügyi 
minisztere tárgyalt Bagdadban, ami nem jelentett újdonságot, hiszen Bagdad és 
Rijád az OPEC-ben eddig is együttműködött. A hónap közepén az iraki elnök az irá-
ni útját követően Szaúd-Arábiába is ellátogatott, ami az egyensúlyozási szándékot 
mutatja ugyan, de – mivel az államfő nem tagja a kormánynak – a jelentőségét 
nem szabad túlértékelni.

A katari válságon túl a szíriai eseményekre is hatással lehet az iraki választások 
kimenetele. A bagdadi kormány eddig kiállt a szíriai elnök, Bassár al-Aszad mel-
lett, sőt az iraki légierő be is avatkozott szíriai területen az Iszlám Állam (IS) ellen. 
A dzsihádista csoport jelentette közös fenyegetés közel hozta egymáshoz a két 
kormányt, s azok nemrégiben a két állam közös határszakaszának az ellenőrzésé-
ben való együttműködésről is döntöttek. Ez elég nagy változás ahhoz képest, hogy 
Muktada al-Szadr 2017-ben – az első fajsúlyos síita politikusként – még távozás-
ra szólította fel Aszadot. Bár akkor egyébként pozitívan beszélt a szíriai elnökről, 
ám egy évvel később, a 2018. áprilisi dúmai vegyifegyver-támadást követően már 
keményebb szavakat használt. Úgy tűnik azonban, hogy az iráni befolyással szem-
benézni kénytelen új iraki kormány Szadr keménykedése ellenére nem fog változtatni 
a Szíria-politikáján: októberben az iraki külügyminiszter már az Aszad-kormány izo-
lációjának a feloldása mellett érvelt.

AMERIKAI ÉS IRÁNI ÉRDEKEK

Az iraki belpolitikai folyamatokra a legnagyobb befolyással rendelkező külső 
szereplő az Egyesült Államok és Irán, amelyek a kormányalakítási folyama-
tot nemcsak közelről figyelték, de alakítani is akarták. Habár az iraki politikát 

nem érdemes egy nullaösszegű iráni–amerikai versengésként értelmezni, az emlí-
tett okból kifolyólag fontos azt Washington és Teherán szempontjából is értékelni.

Szadr koalíciójának győzelmét az amerikai sajtó és a politikai elit meglepetéssel 
és ellenérzéssel fogadta. Ez természetes is, hiszen a politikus volt lényegében az 
egyetlen a győztes oldalon, aki 2003 óta vehemensen követelte az amerikai csapa-
tok távozását, és akinek Mahdi Hadserege nevű milíciája támadásokat hajtott végre 
az amerikai erők ellen. Az összeütközések csúcspontja a 2004. nyári felkelés volt, 
amelynek során a Bagdadban található Szadrvárosban és Nedzsefben napokig tar-
tottak a harcok a két fél között. Szadr Amerika-ellenessége személyének egyfajta 
démonizálásához vezetett az Egyesült Államokban, ahol nem igazán tudták elfo-
gadni az ifjú politikus nacionalista beállítottságát. Pedig abban az évben ő volt az 
egyetlen, aki síita oldalon a szunnita felkelők támogatásáról beszélt, és aki Fallúdzsa 
ostroma után segélyszállítmányt küldött a szenvedőknek.

http://www.middleeasteye.net/news/muqtada-al-sadr-1454688277
https://m.gulf-times.com/story/612327/FM-s-visit-has-opened-new-chapter-in-Qatar-Iraq-ti
https://www.reuters.com/article/us-iraq-saudi-oil/iraq-and-saudi-arabia-agree-to-work-together-to-stabilize-oil-markets-idUSKCN1NF0GF
https://www.reuters.com/article/us-iraq-saudi-oil/iraq-and-saudi-arabia-agree-to-work-together-to-stabilize-oil-markets-idUSKCN1NF0GF
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iraqs-president-meets-saudi-king-after-visiting-rival-iran/2018/11/18/10debec4-eb49-11e8-8b47-bd0975fd6199_story.html?noredirect=on&utm_term=.64af50b7c61c
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iraqs-president-meets-saudi-king-after-visiting-rival-iran/2018/11/18/10debec4-eb49-11e8-8b47-bd0975fd6199_story.html?noredirect=on&utm_term=.64af50b7c61c
http://www.thebaghdadpost.com/en/story/26120/Abadi-calls-for-saving-Assad-s-regime-more-massacres-in-Syria
https://www.thenational.ae/world/mena/iraqi-air-strike-targets-isis-position-in-syria-abadi-says-1.727603
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-iraq-idUSKCN18E1ZU
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-iraq-idUSKCN18E1ZU
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/05/iraq-syria-upper-mesopotamia-security.html
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-syria-sadr/sadr-becomes-first-iraqi-shiite-leader-to-urge-assad-to-step-down-idUSKBN17B070
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-syria-sadr/sadr-becomes-first-iraqi-shiite-leader-to-urge-assad-to-step-down-idUSKBN17B070
http://www.middleeasteye.net/news/controversial-shiite-iraqi-cleric-sadr-urges-assad-step-down-1344377597
http://www.middleeasteye.net/news/controversial-shiite-iraqi-cleric-sadr-urges-assad-step-down-1344377597
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-iraq-border-un-envoy-bashar-alassad-jordan-golan-heights-a8589706.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-iraq-border-un-envoy-bashar-alassad-jordan-golan-heights-a8589706.html
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A parlamenti választásokat megelőzően Washington természetes szövetségese 
az akkori miniszterelnök, Haider al-Abádi volt, akit olyan pragmatikus, Nyugat-barát, 
mérsékelt politikusnak tekintettek, akivel az USA együtt tud működni, és így Irán be-
folyását is korlátozhatja. Az amerikai remények szerint az imázsának „felépítésével” 
és az Iszlám Állam felett aratott győzelem jelentette politikai tőkével Abádi képes 
lesz a rivális Irán által támogatott és a Népi Mobilizációs Erők sikereire építő Hádi 
al-Ámeri legyőzésére.

A választásokat követően, miután világossá vált, hogy Abádi nem lesz abban 
a helyzetben, hogy a pártja egyedül alakítson kormányt, Washington – elsősor-
ban az azóta lemondott Brett McGurk különmegbízott gyakori iraki látogatásain 
keresztül – megpróbált közvetítői szerepet betölteni és a különböző iraki és kurd 
partnerekre nyomást gyakorolni, hogy lehetőleg Abádi (vagy más kompromisszu-
mos miniszterelnök-jelölt) révén biztosítsa az amerikai érdekeket.

Mivel a választások után az iraki kormány a nemzeti függetlenséget képvise-
lő és az Irán-barát tábor (azaz nem az Amerika- és az Irán-barát tábor) közötti 
kompromisszum eredményeként jött létre, az Egyesült Államok pozíciója nem ja-
vult Irakban. Ugyanakkor érdemben nem is csökkent, hiszen az iraki politikai erők 
egy jelentős része az Irán befolyásával szembeni ellensúlyként tekint Washington-
ra. A kormány felállását követően a két adminisztráció fel is vette a kapcsolatokat, 
és Irak az Irán kapcsán 2018. november 5-én életbe lépett másodlagos szankciók 
alól másfél hónapig tartó átmeneti mentességet kapott.

Washington Irak-politikája szempontjából fontos kérdés az amerikai kikép-
zési misszió és az IS-ellenes koalíció jövőjének a biztosítása. Az USA 2018-ban 
1,269 milliárd dollárt fordított az iraki biztonsági erőkre és a kurd pesmergákra, és 
2019-re mintegy 850 millió dollárt kért a Pentagon azok további működésére. Az 
érdemi különbség a két összeg között abból adódik, hogy erre az évre már nem 
tervezték be a katonai műveletek támogatását (tavaly erre a célra 329 millió dollárt 
szántak). A gyakorlatban az amerikai igény, hogy mintegy ötezer amerikai katona és 
még több civil kontraktor maradhasson Bagdadban és néhány iraki katonai bázison, 
valamint az amerikai és a koalíciós légierő szabadon használhassa az iraki légteret.

Az Egyesült Államok számára Irak az iráni befolyás ellensúlyozása mellett a 
terrorizmus elleni harc miatt kiemelkedő jelentőségű. Az Iszlám Államnak mint 
hagyományos területbirtokló entitásnak a legyőzése következtében a dzsihádista 
szervezet ellen létrejött koalíció több tagja is megkezdte a katonai jelenléte átala-
kítását: részben csökkentették a létszámokat, részben pedig nagyobb szerepet 
biztosítottak a kiképzési, támogatási feladatoknak. Az Egyesült Államokban is felme-
rült az amerikai erőforrások átcsoportosításának a lehetősége, ám az iraki hadsereg 
és a pesmergák továbbra is igénylik a mentorálást és a tapasztalatok átadását, és a 
védelmi minisztérium jelentése szerint még évekig – ha nem évtizedekig – szüksé-
gük lesz külső segítségre. Ráadásul az IS terrorista hálózatként túlélte az elmúlt év 
vereségeit, ezért nagy a valószínűsége, hogy egy esetleges amerikai kivonulás után 
a szervezet újra megerősödne.

http://www.rudaw.net/mobile/english/middleeast/iraq/141020183
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-sanctions-iraq/u-s-grants-iraq-45-day-waiver-over-iran-sanctions-to-import-gas-electricity-u-s-embassy-idUSKCN1NF09Z
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2019/fy2019_CTEF_JBook_Final.pdf
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2019/fy2019_CTEF_JBook_Final.pdf
http://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/1681464/lead-inspector-general-for-operation-inherent-resolve-i-quarterly-report-to-the/
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Az Egyesült Államok egy új NATO-misszió indításával is igyekszik bővíteni a sa-
ját és szövetségesei jelenlétét az országban. 2017 januárjában kezdődött a NATO 
Training and Capacity Building in Iraq (NTCB–I) elnevezésű, korlátozott jellegű, ki-
képzésre és képességfejlesztésre fókuszáló program, amelyet a 2018 nyarán tartott 
NATO-csúcs döntése a NATO kiképző missziójába (NATO Mission Iraq, NMI) in-
tegrált. Az NMI célja – az előző évtizedben folytatott misszióétól (NATO Training 
Mission – Iraq, NTM–I) eltérően – a katona-egészségügy, az aknamentesítés, a 
házilagos robbanószerek elleni fellépés terén az iraki képességek támogatása, illet-
ve a biztonsági szektor reformjával (SSR) és a szovjet típusú haditechnikai eszközök 
karbantartásával kapcsolatos tanácsadás.

Irán – az Egyesült Államokkal ellentétben – láthatóan komoly hatással tudott 
lenni a kormányalakítási tárgyalásokra. Abdul-Mahdi személyéről gyakorlatilag egy 
bejrúti találkozón döntöttek, amelyen Muktada al-Szadr mellett Haszan Naszrallah 
sejk, a Hezbollah vezetője, valamint Kasszem Szulejmáni tábornok, az iráni Forra-
dalmi Gárda vezetője vett részt. Ennek ellenére az új kabinet feletti iráni befolyást 
korlátozza a koalíciós kormány jellege, Szadr hatalma, valamint az amerikai jelen-
lét is. Teheránnak ugyanakkor kétségtelen előnye, hogy Irakban az állam mellett 
nem állami szereplők hálózatára – elsősorban a Hasd al-Sábira [Népi Mobilizációs 
Erők] – is tud támaszkodni, hogy az érdekeit érvényesítse. A Hasd-milíciák állami 
integrációja névleg már korábban elindult, de 2018 novemberétől – a washingtoni 
adminisztráció nemtetszése ellenére – a milicisták fizetését is az állam biztosítja. Ez 
egyértelmű győzelmet jelent Irán számára, hiszen a több tucatnyi milíciát tömörítő 
ernyőszervezet a jövedelem új forrásától függetlenül, továbbra is a Teherán-barát 
síita iszlamista politikusok, mindenekelőtt Hádi al-Ámeri (Fatah) befolyása alatt áll. 
Ez a jelenség egyébként beleillik a biztonsági szektornak az egész régióban megfi-
gyelhető hibridizációs tendenciáiba.

KONKLÚZIÓ

Az elhúzódó iraki kormányalakítási folyamatot egyik nagyobb belpolitikai és 
nemzetközi szereplő sem könyvelheti el egyértelmű sikerként. Muktada al-
Szadr az első helyen végzett ugyan, és a korábbinál nagyobb befolyásra tett 

szert, mégsem volt képes az ellenfelének tekintett Binaa blokk nélkül kormányt 
alakítani. A másik oldalon Hádi al-Ámerinek és Núri al-Málikinak sikerült komoly 
zsarolási potenciált szereznie és ezzel a kormányzati politikák keretét meghatároz-
nia, ennek ellenére nem tudták a Szadr jelentette kihívást semlegesíteni. Ugyanez 
igaz a külső erőkre is: az Egyesült Államok favoritja, Haider al-Abádi pozíciói erősen 
meggyengültek, a gazdasági és biztonságpolitikai kapcsolatok révén azonban Wa-
shingtonnak az iraki kormányra való befolyása nem szűnt meg teljesen. Bár Irán 
hatása egyáltalán nem csökkent, úgy tűnik, az egyensúlyozásra egyre több iraki 
politikai erő válik nyitottá.

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_12/20171205_1712-backgrounder-NTCB-Iraq-en.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_12/20171205_1712-backgrounder-NTCB-Iraq-en.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_07/20180709_1807-backgrounder-NTCB-Iraq-en.pdf
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/09/iraq-elections-prime-minister-sadr-soleimani-abdulmahdi.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/09/iraq-elections-prime-minister-sadr-soleimani-abdulmahdi.html
http://kki.hu/assets/upload/20_KKI-elemzes_IRQ_Wagner_Szalai_20180605_2.pdf
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/11/pmu-iraq-shiite-militias-adil-abdul-mahdi.html
https://carnegie-mec.org/2018/10/30/hybridizing-security-armies-and-militias-in-fractured-arab-states-pub-77596
https://carnegie-mec.org/2018/10/30/hybridizing-security-armies-and-militias-in-fractured-arab-states-pub-77596
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A nagykoalíciós kompromisszum összességében egy gyenge kormányt hozott 
létre, amelyre a hivatalos pozíciót be nem töltő politikusoknak nagyobb befolyásuk 
van, mint a miniszterelnöknek vagy a minisztereknek. Ha a kabinet (a tényleges 
felállását követően) nagyobb változások nélkül ki is bírja a négy évet, nem sok esély 
mutatkozik arra, hogy ki tudja majd elégíteni a tömegeknek a változások iránti vágya-
it, ami viszont a bászrai eseményekhez hasonló társadalmi ellenálláshoz vezethet. 
Akkor pedig Szadr, ha betartja az ígéretét, akár még idén kormánybuktatást is végre 
tudna hajtani, ami eszkalálná a közte és az Irán-barát erők közötti konfliktusokat.

Nemzetközi szinten az új kormány felállása egyelőre nem hozott érdemi válto-
zást: az iráni és az amerikai befolyás továbbra is elsődleges jelentőségű, a szunnita 
országok – elsősorban Törökország és Szaúd-Arábia – csak másodlagos szerepet 
tudnak játszani. Ennek fényében kijelenthető, hogy azok a narratívák, amelyek arról 
szólnak, hogy Muktada al-Szadr választási győzelme után Rijád növekvő fontosság-
ra tesz szert, egyelőre nem tűnnek megalapozottnak. Katar az egyetlen térségbeli 
szunnita ország, amely egyértelműen örülhet az új iraki kormánynak, amellyel a 
kapcsolatai tovább mélyültek az elmúlt hónapokban. Ugyanakkor a külpolitikai kér-
désekben is fontos hangsúlyozni a jelenlegi kormány törékenységét és az ebből 
fakadó kiszámíthatatlanságot.


