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Összefoglalás: A háromrészes elemzés célja, hogy bemutassa az iraki politikai 
napirendet a 2018. május 12-re kiírt választások előtt meghatározó legfontosabb 
kérdéseket. Az első írásban a Moszul visszafoglalása utáni biztonsági helyzet ala-
kulását és az újjáépítés nehézségeit járjuk körbe. A két dolog szorosan összefügg: 
az előbbi javulása és az utóbbi megvalósítása nem képzelhető el egymás nélkül. 
A biztonság stabilizálásában az állami biztonsági szervek gyengesége, a nem állami 
szereplők kiemelkedő szerepe, valamint a radikális szervezetek újbóli megerősödé-
se jelenti a legnagyobb kihívást. Az újjáépítéshez a kuvaiti konferencián elhangzott 
nemzetközi felajánlások mértéke (33 milliárd dollár) elégségesnek tűnik; a kérdés 
inkább az, hogy a végrehajtás megindul-e, illetve hogy az állami szintű korrupció 
mennyire hátráltatja azt.

Abstract: The aim of the three-part analysis is to describe the most important 
questions which are shaping the political agenda of Iraq as it nears its general 
elections which are to be held on the 12th of May, 2018. In the first part, we discuss the 
security situation and the state of reconstruction after the retake of Mosul. The two 
questions correlate with each other deeply, and neither of them can be developed 
without the other. In the stabilization of security, the main challenges include the 
weakness of state security services, the big role of non-state actors and the possible 
re-emergence of radical organizations. In the field of reconstruction, the amount 
of 33 billion USD offered by international actors on the Kuwaiti conference seems 
sufficient, though the question remains of whether or not the implementation will 
actually begin and whether state corruption will hamper the process.

BEVEZETÉS

Moszul visszafoglalása, majd az Irak nyugati és északi területein végrehajtott 
offenzívák eredményeként az Iszlám Állam konvencionális katonai képes-
ségei megszűntek, a szervezet elvesztette területi jellegét. Ezzel új időszak 

kezdődött a dzsihadistákkal 2014 óta háborúban álló Irak történetében. Az újjáépí-
tés megkezdésével és a biztonsági helyzet stabilizálására való törekvésekkel egy 
időben a belpolitikai küzdelmek is felélénkültek, hiszen a különböző érdekcsoportok 
már a 2018. május 12-re tervezett parlamenti választásokra készülnek.

A Moszul visszafoglalása és az iraki választások közötti átmeneti időszakot két 
elemzésben mutatjuk be. Először a biztonsági helyzet alakulását és az újjáépítés 
folyamatát, a második alkalommal pedig az iraki választásokkal kapcsolatos kérdé-
seket tekintjük át.
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A BIZTONSÁGI HELYZET

Haider al-Abádi miniszterelnök 2017. július 5-én először gratulált az iraki vé-
delmi erőknek az Iszlám Állam feletti moszuli diadalukhoz, majd július 10-én 
formálisan is kihirdette a győzelmet. A hadjárat sikerrel végződött ugyan, 

de megmutatta az iraki biztonsági helyzet egyik legnagyobb kihívását, a biztonsági 
erők töredezettségét. Ez kétféleképpen is megnyilvánult: egyrészről az iraki bizton-
sági erők mellett számos, nem a központi állam által irányított szereplőt (a kurd 
pesmerga erőket, a Népi Mobilizációs Erőket, valamint szunnita törzseket és egyéb 
helyi milíciákat) is be kellett vonni annak érdekében, hogy sikerüljön az Iszlám Állam 
legyőzése. Másrészről az állami erők sem álltak egységes irányítás alatt: a harcok-
ban részt vettek a védelmi minisztériumtól függetlenül működő Különleges Műveleti 
Erők – amelyeket a Terrorelhárítási Szolgálat (Dzsiház Mukafahat al-Irháb, angol 
rövidítéssel: CTS) irányít –, az iraki hadsereg, valamint a belügyminisztériumhoz 
tartozó rendőrségi alakulatok. Bár ez önmagában nem feltétlenül jelent gyenge-
séget, a gyakorlatban a különböző állami szervek közötti koordináció sem ment 
zökkenőmentesen. Ez a két jelenség rámutatott arra a tényre, hogy az Iszlám Állam 
legyőzése és végső soron az iraki biztonsági helyzet stabilizálása csak egy széles 
körű, az állami és nem állami szereplők bevonásával történő együttműködés révén 
érhető el, vagyis a bagdadi kormány más aktorok közreműködésére is rászorul.

A terrorszervezet iraki fővárosának tekintett Moszul visszafoglalását követően 
három nagyobb terület maradt az országban a dzsihadisták irányítása alatt. Először 
a Moszultól nyugati irányban kb. 60 kilométerre található, nagyrészt kisebbségek 
(türkmének és jezidik) által lakott Tal Afart támadták meg a koalíciós erők. Ezt a 
szeptemberi akciót a Kirkuk szomszédságában fekvő Havidzsa település elleni kö-
vette, amely az ország kurdok lakta és déli részein zajló terrorista tevékenységek 
egyik logisztikai központja volt. Végül pedig az Anbár tartomány északnyugati siva-
tagos részén, a szíriai határszakasz mentén található terület ellen indultak meg az 
iraki hadsereg erői. Ez utóbbi hadművelet elsődleges célja az Eufrátesz folyó völ-
gyében elhelyezkedő, al-Káim nevű határváros visszafoglalása volt, amelyre 2017 
novemberében került sor.

Moszul és az említett három terület elvesztésével az Iszlám Állam konvencionális 
katonai kapacitásai szinte teljesen megsemmisültek, így területbirtokló képessége 
is megcsappant. Mindennek következtében az iraki biztonsági helyzet – a statisz-
tikai mutatók szerint – 2017 júniusa és októbere között folyamatosan javult, az egy 
napra jutó biztonsági incidensek száma az addigi tizenhétről tíz alá csökkent. A kö-
vetkező hónapokban azonban ez a javuló tendencia véget ért, és egy főleg stagnáló, 
illetve hónapról hónapra változó állapot lett jellemző. Bár a harcok központját jelentő 
két tartományban, Anbárban és Ninivében a biztonsági helyzet javult, a fővárosban, 
valamint a Dijala és a Kirkuk tartományban zajló számos kisebb-nagyobb incidens 
miatt országos szinten a helyzet érdemben nem változott.

http://www.financialexpress.com/world-news/pm-iraqi-pm-haider-al-abadi-congratulates-troops-on-big-victory-in-mosul/749372/
https://www.alhurra.com/a/iraq-mosul-abadi/376390.html
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/07/Obs-ProspHuma-Iraq-july-2017.pdf
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/07/Obs-ProspHuma-Iraq-july-2017.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/David-Witty-Paper_Final_Web.pdf
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41856330
http://musingsoniraq.blogspot.hu/2018/02/violence-up-in-iraq-jan-2018_2.html
http://musingsoniraq.blogspot.hu/2018/02/violence-up-in-iraq-jan-2018_2.html
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Még most, 2018 első hónapjaiban sem látható érdemi javulás az országos 
adatokban (1. ábra). Január 1. és március 14. között átlagosan heti 65 konfliktus, 
atrocitás vagy támadás történt Irakban; a legtöbb március 1-je és 7-e között (ösz-
szesen 78), a legkevesebb pedig az azt megelőző héten (55). Ez az adat jól mutatja 
az iraki biztonsági helyzetnek az alapvető stagnálása melletti változékonyságát. 
Az áldozatok száma hetente átlag 127 fő volt – ez a szám azonban nem segíti a 
tendenciák vizsgálatát, hiszen a statisztikai adatokba beleszámítják az adott héten 
megtalált tömegsírokban fekvőket is. Ennek következménye a február 15–21-i hét 
kiugró értéke, amikor is az iraki hatóságok négy tömegsírt találtak Ninive tartomány-
ban, összesen 274 holttesttel. A biztonsági tendenciák azonosítására ezért sokkal 
alkalmasabb mérőszám a sebesülteké, amely szintén a „változékony stagnálásra” 
utal, azaz hogy a hónapról hónapra egyszer-egyszer bekövetkező nagy kilengések 
mellett nem történik igazi változás. A legtöbb sebesültet követelő hét a január 15. 
és 21. közötti volt, elsősorban az Iszlám Állam Bagdadban végrehajtott merénylete 
miatt, amely Moszul visszafoglalása óta a legnagyobb terrorakciónak számít.

1. ábra
Az iraki biztonsági helyzet alakulása heti bontásban (2018. január–március)

(Saját szerkesztés a Musings on Iraq blogon található adatok alapján)

Tartományi bontásban az ország legkevésbé biztonságos területe Ninive, ahol 
hetente több tucat áldozatot követelnek az egyes csoportok közötti harcok – a 
tömegsírokba került civilek mellett. Azt követi Bagdad és Kirkuk, ahol a kiugró ér-
tékeket leszámítva heti kb. 15-20 ember vesztette életét 2018 eleje óta. Rajtuk kívül 
Dijala és Szalahaddin szenvedett el több incidenst februárban, Anbarban pedig az 
alacsony intenzitású, de folyamatos konfliktusnak hetente akár heten is áldozatául 
eshetnek. Az említettek mellett Babíl, Szulejmánijja, Dohuk, Bászra és Erbíl is ap-
róbb incidensek helyszíne, de ott az összetűzések kevés emberéletet követeltek.

http://musingsoniraq.blogspot.hu/2018/02/security-in-iraq-feb-15-21-2018.html
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/15/suicide-attack-baghdad
http://musingsoniraq.blogspot.hu/2018/02/violence-up-in-iraq-jan-2018_2.html
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Az iraki kormány Moszul visszafoglalása óta három nagyobb biztonsági kihí-
vással néz szembe. Az első – és talán a legfontosabb – az állami biztonsági erők 
gyengesége. A 2014-ben, az Iszlám Állam megjelenését követően összeomlott had-
sereg és rendőrség az amerikai, illetve a nemzetközi támogatásnak köszönhetően 
2016-tól ismét képes volt részt venni az Eufrátesz, majd a Tigris folyó mentén fek-
vő települések visszafoglalásában. Ez azonban még nem jelentette, hogy valóban 
harcképes, a támadó műveletekre alkalmas katonai erőről lett volna szó – ezt jól 
mutatta az is, hogy a hadműveletekben a Terrorelhárítási Szolgálat játszott fősze-
repet, sőt még a belügyminisztérium alá tartozó egységek is fontosabb feladatokat 
kaptak, mint a hadsereg.

A harcok során a legsúlyosabb károkat is a Terrorelhárítási Szolgálat szenvedte 
el, amely a moszuli hadjáratban elveszítette a katonái 40 százalékát. Mivel a szer-
vezet jól teljesített – különösen az iraki védelmi erőkhöz és rendőrséghez képest –, 
napirendre került a megnövelése és a feladatai kibővítése. Ez azonban könnyen 
kontraproduktív lehet, hiszen a CTS-nek épp az jelentette a hatékonyság terén az 
előnyét, hogy az egy viszonylag kis méretű szervezet.

A második kihívás a biztonsági szektorban – az iraki állami szervek gyenge-
ségéből adódóan – kiemelkedő szerephez jutó nem állami szervezetek jelenléte 
és kezelése. Közülük is kiemelkednek az ún. Népi Mobilizációs Erők (al-Hasd al-
Sabi, azaz a Hasd), amelyeknek a létrehozását a közvélemény Ali al-Szísztáni 
nagyajatollah 2014. június 13-án kiadott felszólításához köti. A síita vallási vezető a 
szóvivője útján akkor ugyanis arra kérte az irakiakat, hogy csatlakozzanak a bizton-
sági erőknek az Iszlám Állam elleni harcához, és védjék meg az országot és a vallási 
szent helyeket. A kérést teljesíteni igyekvő önkénteseknek azonban – feltehetően a 
hadsereg 2014-es összeomlása miatt – nem mindegyike csatlakozott a hivatalos 
biztonsági erőkhöz: 2015 közepéig kb. 65 ezren a paramilitáris milíciákat választot-
ták. Ez utóbbiakat nevezzük összefoglaló néven Hasdnak, ami azonban némileg 
megtévesztő, hiszen ezek az erők nem állnak egységes irányítás alatt, egy jelentős 
részük pedig már 2014 előtt létrejött.

Az elmúlt években akár 140 ezer főre is megnövekedett Hasd-erők fontos sze-
repet játszottak az Iszlám Állam visszaszorításában, a síita lakosság körében ezért 
széles körű támogatottságnak örvendenek. Bár sokan Iránt sejtik a szervezet mö-
gött, ám ez általánosságban semmiképp sem igaz, hiszen a Hasd maga töredezett, 
nem rendelkezik egységes irányítással, összesen körülbelül hatvan kisebb-nagyobb 
milícia tartozik hozzá. A kutatások szerint ráadásul 2014 óta 30-45 ezer szunnita 
iraki is csatlakozott valamilyen formában az ernyőszervezethez (közülük kb. 
17 ezer már egy éven belül), akiket nehéz lenne egyértelmű iráni befolyással vádolni. 
A Hasd két legfontosabb vezetője az iraki Hezbollah egyik parancsnoka, Abu Mahdi 
al-Mohandisz és a legnagyobb láthatósággal és politikai erővel rendelkező Hadi al-
Ameri, aki a síita Badr Szervezet vezetőjeként volt ismert 2014 előtt. Mindketten 
valóban közel állnak az iráni rezsimhez, és részt vettek már az 1980–1988 közötti 
iraki–iráni háborúban is – Teherán oldalán.

A Hasd erőit az iraki kormány igyekszik a saját irányítása alá hajtani – legalábbis 
ennek a látszatát fenntartani –, de eddig kevés sikerrel járt. 2014-ben az akkori 

http://carnegieendowment.org/sada/68464
http://carnegieendowment.org/sada/68464
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/fy2018_CTEF_J-Book_Final_Embargoed.pdf
https://warontherocks.com/2017/07/the-best-thing-america-built-in-iraq-iraqs-counter-terrorism-service-and-the-long-war-against-militancy/
http://www.kas.de/wf/doc/kas_49248-1522-1-30.pdf?170616110851
https://www.annahar.com/article/141436-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.huffingtonpost.com/luay-al-khatteeb/sistanis-jihad-fatwa-one_b_7579322.html
https://www.huffingtonpost.com/luay-al-khatteeb/sistanis-jihad-fatwa-one_b_7579322.html
http://arabcenterdc.org/wp-content/uploads/2017/09/The-popular-mobilization-forces-and-iraqs-next-elections.pdf
http://www.kas.de/wf/doc/kas_49248-1522-1-30.pdf?170616110851
http://carnegie-mec.org/diwan/61986
http://www.meri-k.org/wp-content/uploads/2017/03/PMF-Report-0.2.pdf
http://www.gppi.net/publications/sunni-tribal-forces/
http://www.gppi.net/publications/sunni-tribal-forces/
https://www.huffingtonpost.com/luay-al-khatteeb/sistanis-jihad-fatwa-one_b_7579322.html
https://www.huffingtonpost.com/luay-al-khatteeb/sistanis-jihad-fatwa-one_b_7579322.html
http://www.kas.de/wf/doc/kas_49248-1522-1-30.pdf?170616110851
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miniszterelnök, Núri al-Malíki havi 750 dolláros fizetést ajánlott fel a Hasdhoz csat-
lakozóknak. Az új kormányfő, Haider al-Abádi 2016 novemberében egy törvény 
elfogadtatásával hivatalosan állami irányítás alá helyezte a milíciákat, és létrehozta 
az azok koordinálását ellátó, a miniszterelnöknek felelős Hasd Bizottságot. Ennek 
ellenére a Hasdot nem tekinthetjük hagyományos állami biztonsági szervezetnek, 
hiszen a gyakorlati irányítása sokkal inkább Amerihez, Mohandiszhoz, valamint a 
különböző milíciák vezetőihez köthető.

További aggodalmat okoz az iraki kormány számára, hogy a Hasd vezetői egy 
választási szövetséget alakítottak, és elindulnak a májusi parlamenti választásokon. 
Az úgynevezett Fatah Szövetség magában foglalja az iráni kapcsolatokkal vádolt 
síita milíciákat, köztük a Hezbollahot és a Badrot is. A koalíció élére Hadi al-Amerit 
választották meg, aki elutasította ugyan, hogy Haider al-Abádival közös listán in-
duljanak, de kilátásba helyezte a választások utáni együttműködés lehetőségét. 
Kijelenthető tehát, hogy az államtól különálló, azzal párhuzamos struktúrákat ki-
építő Hasd vezetőinek a politikai ereje növekszik, így a választások után komoly 
szerepet játszhatnak az ország jövőjében.

Külön kérdést jelent a Kurdisztáni Regionális Kormányzat és az annak hadse-
regét alkotó pesmergák, valamint a központi kormányzat együttműködésének a 
jövője – bár az Iszlám Állam ellen együtt harcoltak, 2017 őszén egy pillanat alatt fel-
színre törtek a köztük lévő feszültségek. A kurdoknak ráadásul nemcsak a központi 
erőkkel vannak konfliktusaik, hanem más nem állami szereplőkkel, így a Hasddal 
is – ami több incidenshez is vezetett az elmúlt fél évben.

A harmadik kihívást azon radikális csoportok jelentik, amelyek kifejezetten el-
lenérdekeltek az iraki biztonsági helyzet stabilizálásában. Az Iszlám Államot mint 
területet birtokló entitást sikerült ugyan felszámolni, de magát a terrorista hálózatot 
nem. 2018-ban a dzsihadista szervezet kisebb-nagyobb merényletek sorát vállalta 
magára, köztük az említett januári, bagdadi akciót és több kirkuki támadást. Ennek 
megfelelően, bár az amerikai vezetésű koalíció iraki tevékenysége vesztett az inten-
zitásából, a hivatalos adatok szerint 2018 januárjában is már tizenkét, februárban 
pedig tizenkilenc bombázást hajtott végre (és márciusban is érkezett hír ilyen légi-
csapásról).

Ráadásul nincs okunk azt feltételezni, hogy az innovációs és megújulási ké-
pességét már máskor is bizonyító csoport ne készült volna fel a visszaszorulásra, 
Moszul (és a szíriai Rakka) elvesztésére, és ne alakult volna vissza felkelőszerve-
zetté. Az Iszlám Állam a felhalmozott vagyona egy jó részét megtartotta, s abból 
több külföldi és iraki „befektetést” is megvalósított. A dzsihadisták emellett fontos 
szereplőkké váltak a regionális feketepiacon, például a török illegális fegyverkeres-
kedelemben, a vezetőik (köztük Abu Bakr al-Bagdádi) pedig nagy valószínűséggel 
a szíriai–iraki határ túloldalán, az Eufrátesz folyó völgyében továbbra is folytatják a 
működésüket.

Az Iszlám Állam mellett azonban nem zárhatjuk ki más radikális dzsihadista 
szervezetek felbukkanását/újjászerveződését sem. Újságírói értesülések szerint az 
al-Káida például tavaly nyár óta több országban is igyekszik az Iszlám Állam vissza-
szorulását a saját terjeszkedésére kihasználni, így például Algériában és Jemenben. 

http://carnegieendowment.org/sada/?fa=59888
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/03/future-militias-post-isil-iraq-170324090705631.html
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/03/future-militias-post-isil-iraq-170324090705631.html
https://www.longwarjournal.org/archives/2018/01/iranian-backed-iraqi-militias-form-coalition-ahead-of-parliamentary-elections.php
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/20102017
http://www.kurdistan24.net/en/news/9c42123b-a9a6-4d4f-a24f-91a23a94ada7
https://ent.siteintelgroup.com/index.php?option=com_customproperties&task=tag&tagId=134&phpMyAdmin=31b32de8000cb1c40d5792b21dc9961a
https://ent.siteintelgroup.com/index.php?option=com_customproperties&task=tag&tagId=134&phpMyAdmin=31b32de8000cb1c40d5792b21dc9961a
https://airwars.org/data/
https://ukdefencejournal.org.uk/allied-strikes-continue-islamic-state-iraq-syria/
http://carnegieendowment.org/2017/10/03/securing-peace-after-fall-of-isil-pub-73301
https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21737302-their-so-called-caliphate-crumbles-jihadists-are-saving-up-fight
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603835/EXPO_IDA(2017)603835_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603835/EXPO_IDA(2017)603835_EN.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2018/02/abu-bakr-al-baghdadi-alive-wounded-north-syria-180212150123915.html
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/19/al-qaida-recruit-from-islamic-state-affiliates-isis
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Irakban a hálózat megjelenése egyelőre csak potenciális veszélyt jelent, mivel ott 
az Oszáma bin Láden által létrehozott szervezet helyi csoportja az Iszlám Állam ré-
szévé vált. Az általa jelentett fenyegetés mégsem lebecsülendő, hiszen az al-Káida 
a szíriai tagszervezetének az Iszlám Államból történt kiválása után Szíriában is újjá 
tudta szervezni magát, amikor az elmúlt hónapokban létrehozta a Horasz ad-Dín 
[A Hit Őrzői] nevű dzsihadista koalíciót.

Természetesen a két nagy dzsihadista hálózattól független radikális csoportok 
megjelenésével is számolni kell Irakban. Ilyen például a Kirkuktól délre található 
Túz Kurmátu városban létrejött Fehér Zászlók nevű csoport, amely kurd milíciákból 
és az Iszlám Állam maradványaiból szerveződött. Bár az ilyen jellegű nem állami 
aktorok önmagukban nem jelentenek kihívást országosan, de helyi szinten meg-
akadályozhatják a biztonsági helyzet stabilizálását és az újjáépítés megkezdését.

A három főbb kihívás mellett számos egyéb tényező is nehezítheti a biztonság 
megteremtését Irakban. Ezek közül kiemelkedik az Iszlám Állam elleni harcok köz-
ben okozott sérelmek kezelése. 2014 óta ugyanis a dzsihadista szervezet mellett 
az iraki biztonsági erők, a különböző nem állami szereplők és a milíciák számos 
kisebb-nagyobb atrocitást követtek el civilekkel vagy nem állami szervezetekkel, 
csoportokkal szemben. A Human Rights Watch több tömeges kivégzés nyomára 
bukkant, az ENSZ Iraki Támogató Missziója (United Nations Assistance Mission for 
Iraq, UNAMIR) és az ENSZ emberi jogi biztosának irodája pedig 2017 októberében 
részletes jelentést publikált a szemben álló felek által elkövetett „nemzetközi bűnök-
ről”. A vádakra az iraki kormányfő jellemzően elutasítóan reagált. Ám ezeknek az 
ügyeknek a kivizsgálása és rendezése elengedhetetlen a stabilitás megteremtésé-
hez, hiszen az Iszlám Állam 2014-es felemelkedése is az iraki szunnita lakosságot 
2003 óta ért sérelmek következménye volt. Az ENSZ jelentése szerint az iraki kor-
mány a dzsihadistákhoz csatlakozott férfiak családját a kollektív bűnösség elve 
alapján büntette, ami a legjobb esetben is elidegeníti a szunnita lakosságot, rosz-
szabb esetben pedig újrateremti a radikalizálódás alapjául szolgáló frusztrációkat.

A kormányzati erők által elkövetett atrocitások jóvátétele mellett természete-
sen az Iszlám Állam 2014 és 2017 közötti bűneinek a feldolgozása is fontos lenne. 
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a 2379. számú, 2017. szeptember 21-én elfogadott 
határozatában létrehozott egy különmegbízott által vezetett nyomozócsoportot az 
Iszlám Állam által elkövetett háborús bűnök, emberiesség elleni bűnök, valamint a 
népirtásnak tekinthető tevékenységek kivizsgálására. Ezek utóbbiak közül kiemel-
kednek az ország jezidita lakossága által elszenvedett atrocitások.

AZ ÚJJÁÉPÍTÉS KÉRDÉSEI

Az Iszlám Állam 2014 júniusa és 2017 decembere közötti iraki jelenlétét 
követően a közbeszéd egyre több figyelmet szentelt az újjáépítés szük-
ségességének. Az ország az előző évtized polgárháborújában is jelentős 

károkat szenvedett, de a terrorszervezet elleni harcok – különösen az elfoglalt 

https://jamestown.org/program/expect-iraq-liberation-mosul/
https://southfront.org/seven-al-qaeda-affiliated-groups-form-new-force-in-northern-syria/
http://www.middleeasteye.net/news/iraq-islamic-state-white-flag-hashd-al-shaabi-1282818812
https://www.hrw.org/news/2017/06/05/iraq-dozens-found-handcuffed-executed-around-mosul
https://www.hrw.org/news/2017/07/19/iraq-execution-site-near-mosuls-old-city
http://carnegieendowment.org/sada/72795
https://www.middleeastmonitor.com/20140124-dismissing-sunni-grievances-in-iraq-is-not-a-solution/
https://www.iraqinews.com/features/u-n-iraq-halt-collective-punishment-suspected-affiliates/
https://www.nytimes.com/2017/10/26/world/middleeast/iraq-isis-sunni.html
http://undocs.org/S/RES/2379(2017)
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/25/slaves-of-isis-the-long-walk-of-the-yazidi-women
http://syrianaccountabilityproject.syr.edu/wp-content/uploads/Report-on-the-Yazidi-Genocide-SAP-2.pdf
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városok visszaszerzése – rendkívül súlyos pusztításokat okoztak. Iskolák, kórhá-
zak, közművek és mezőgazdasági és ipari létesítmények váltak rommá. Ramádiban 
mintegy kétezer lakóház, a központi kórház és a pályaudvar pusztult el, Tikritben és 
környékén nagyjából ezerötszáz épület semmisült meg. A legsúlyosabb rombolást 
Moszul, főleg annak szunniták lakta nyugati városrésze szenvedte el, ahol körülbelül 
ötezer épület sérült meg súlyosan vagy dőlt romba (2. ábra). Iraki becslések szerint 
a lakóingatlanok újjáépítésére 17 milliárd dollár kellene.

2. ábra
AZ ENSZ felmérése a Moszul óvárosát ért pusztításról

Piros: teljesen megsemmisült, narancssárga: súlyosan sérült, citromsárga: mérsékelten sérült épület.

Az emberéletek kioltása révén végzett pusztítás mellett külön humanitárius 
katasztrófát jelent a belső menekültek helyzete. A hazatérők száma folyamatosan 
növekszik – a legnagyobb arányban épp azokban az észak-iraki tartományokban, 
ahol a legsúlyosabb harcok folytak. Az ENSZ humanitárius koordinációjáért felelős 
szervezetének a 2018. februári kimutatása szerint jelenleg mintegy 3,5 millióan tér-
tek haza, de továbbra is 2,3 millió belső menekült ellátásáról kell gondoskodni.

A lakóépületek mellett jelentős károkat szenvedett a tágabb értelemben vett 
infrastruktúra is. A pusztításban nagy szerepet játszott, hogy a saját embereik 
védelme érdekében a koalíciós erők az általuk nyújtott légi támogatást előnyben 
részesítették a szárazföldi műveletekkel szemben, ami olyan helyzetekhez vezetett, 
mint például Moszulban, ahol egy-egy ellenséges mesterlövészre hat-nyolc bombát 
is ledobtak (ez nagyjából ugyanennyi épület megrongálását jelentette). A városért 

https://www.aljazeera.com/news/2016/03/destruction-ramadi-worse-iraq-160304182242699.html
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/iraq0915_4up_0.pdf
http://unhabitatiraq.net/mosulportal/wp-content/uploads/2017/07/170713_Damage-Assessment.pdf
http://www.dw.com/en/kuwait-summit-promises-30-billion-in-iraq-reconstruction-aid/a-42586658
http://unosat-maps.web.cern.ch/unosat-maps/IQ/CE20140613IRQ/UNOSAT_A3_Mosul_Old_City_points_damage_assessment_30June2017_Landscape_p.pdf
http://musingsoniraq.blogspot.ru/2018/03/number-of-displaced-returning-home.html
http://musingsoniraq.blogspot.ru/2018/03/number-of-displaced-returning-home.html


 Szalai Máté – Wagner Péter 10

folytatott harcok legintenzívebb időszakában a nemzetközi koalíció légiereje heti öt-
hatszáz bombát dobott Moszulra.

Az okozott károk néha messze túlmutattak a háborús pusztításon, és a politikai 
bosszú jellegét viselték magukon. Az Iszlám Államnak a jezidita és a keresztény 
lakosság ellen elkövetett támadását a templomok és a falvak szándékos rombolása 
is követte. Az iraki kormányerők, de főleg a síita milíciák pedig a terroristák által a 
síita közösség ellen elkövetett atrocitások miatti bosszú egyik módjaként tekintettek 
a harcok során vagy azt követően végrehajtott szándékos rombolásra.

Részben ezért is nagy várakozások előzték meg a 2018 februárjára meghirdetett 
újjáépítési konferenciát. Az esemény, amelynek Kuvait adott otthont, hetvennégy or-
szág, több nemzetközi szervezet és a több mint ezer, az üzleti lehetőségben érdekelt 
vállalkozás részvételével zajlott le. Az előzetes hírek szerint Irak 88 milliárdnyi támo-
gatást kért a nemzetközi közösségtől, ebből 23 milliárdot rövid távú helyreállításra, 
65 milliárdot pedig hosszabb távú, az egész országot érintő fejlesztési célokra.

A felajánlásokból összesen 33 milliárd dollár gyűlt össze, befektetések és köl-
csönök formájában. Figyelemre méltó, hogy a legjelentősebb összeget Törökország 
(5 milliárd), illetve a Perzsa-öböl menti olajmonarchiák, mindenekelőtt Kuvait (1+1 
milliárd) és Szaúd-Arábia (1,5+0,5 milliárd dollár) ajánlotta fel. 1-1 milliárd dollárnyi 
kölcsönt ajánlott fel az Egyesült Arab Emírségek és Katar, további kétmilliárd dollárt 
két öbölbeli pénzügyi alap és bank.

A legtöbb nyugati ország nem kívánt érdemben szerepet vállalni. Az Amerikai 
Egyesült Államok kezdetben azt jelezte, hogy nem kíván semmilyen új felajánlást 
tenni, végül az azóta már menesztett Rex Tillerson külügyminiszter, aki a rész-
vételével emelte a kuvaiti találkozó súlyát, egy hárommilliárd dolláros hitelkeret 
biztosítását jelezte a beszédében. Csak összehasonlításképpen: ekkora összeget a 
Pentagon egy év alatt költött el az Iszlám Állam elleni háborúra Irakban és Szíriában. 
A harcokra fordított kiadások valószínűleg nőttek Moszul és Rakka visszafoglalásá-
ig, azóta pedig csökkenhettek.

Annak ellenére, hogy az Európai Unió (EU) a legmagasabb szinten képviseltette 
magát a konferencián (Frederica Mogherini külügyi és biztonságpolitikai főképviselő 
a kuvaiti emírrel, az iraki miniszterelnökkel, az ENSZ-főtitkárral és a Világbank elnö-
kével közösen vett részt), külön pénzügyi konstrukcióval szintén nem készült. Bár 
pontos kimutatás nincs róla, de az EU kb. 800-900 millió eurónyi segélyt és támo-
gatást nyújtott Iraknak 2014 és 2017 között. Az összeg nagy része – humanitárius 
segélyként – a szíriai és a belső menekültek életkörülményeinek a javítását célozta. 
A különböző nem kormányzati szervezetek (NGO-k) 330 millió dollárnyi felajánlást 
tettek a humanitárius igények támogatására vonatkozóan.

Irak szomszédjai közül Irán passzivitása meglepetést okozott, ám utólag kiderült, 
hogy ez nem azt jelentette, hogy az ország nem kíván élni a lehetőséggel, hanem 
hogy külön kívánta közölni a támogatását. Több mint egy héttel a kuvaiti csúcs 
után, az iráni alelnök bagdadi látogatása kapcsán jelentette be Haider al-Abádi ira-
ki miniszterelnök, hogy Teherán kétmilliárd dolláros hitelkeretet fog biztosítani Irak 
számára. Ez az összeg paritásban van a perzsa ország regionális riválisáéval, Sza-
úd-Arábiáéval.

https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2017/03/28/with-500-bombs-a-week-mosul-airstrikes-mark-the-most-kinetic-phase-of-isis-air-war-so-far/
https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2017/03/28/with-500-bombs-a-week-mosul-airstrikes-mark-the-most-kinetic-phase-of-isis-air-war-so-far/
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-reconstruction-ku/allies-promise-iraq-30-billion-falling-short-of-baghdads-appeal-idUSKCN1FY0TX
https://twitter.com/abuhamad1/status/963711060258717701
https://twitter.com/abuhamad1/status/963711060258717701
https://www.reuters.com/article/us-usa-iraq-conference-exclusive/exclusive-u-s-not-planning-to-contribute-money-at-iraq-reconstruction-conference-officials-idUSKBN1FS30L?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5a7d1cc604d3015ca4534cb9&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/02/278289.htm
https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/02/278289.htm
https://www.iraqinews.com/iraq-war/pentagon-war-isis-costs-9-2-million-day/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39668/eu-co-chair-kuwait-international-conference-reconstruction-iraq_mt
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/32427/eu-and-iraq_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/32427/eu-and-iraq_en
https://twitter.com/IraqiGovt/status/963079029644517376
https://twitter.com/IraqiGovt/status/963079029644517376
http://www.oananews.org/content/news/politics/abadi-announces-irans-participation-2-billion-dollars-reconstruction-iraq
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A kuvaiti találkozót követően szinte azonnal megindult a vita, hogy a felajánlott 
összeg sok vagy kevés, illetve hogy a konferencia az Abadi-kormány sikere vagy 
kudarca-e. Viszonyítási alapként érdemes jelezni, hogy a sajtóhírekben szere-
pelt 88 milliárd dollárnyi iraki igény nagyságrendileg megegyezik az ország 2018-as 
költségvetésével. Arra számítani, hogy ekkora összeget bármely ország képes len-
ne összegyűjteni a nemzetközi partnerektől, eleve illuzórikus.

Ha megnézzük, hogy hasonló célokkal milyen nagyságú támogatást sikerült 
idáig nemzetközi donorkonferenciákon elérni, akkor kiderül, hogy az Afganisztán-
nak 2012-ben és 2016-ban felajánlott 16, illetve 15 milliárd dollárnyi segély jelenti 
az utóbbi tíz év csúcsát. A közép-ázsiai ország az említett összegeket négyéves 
ciklusokra kapta meg, s a felajánlások egy jelentős részét a biztonsági erőkre for-
dított pénzek tették ki. A donorkonferenciákat minden alkalommal a Világbank és a 
Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund, IMF) szoros támogatásával 
és tervezési kapacitásának felhasználásával készítették elő. A Világbank a donor-
konferenciát megelőzően, az afgán költségvetés alapos ismerete birtokában és az 
ország modernizációjának legfontosabb irányelveit figyelembe véve tett javaslatot 
a szükséges segélyforrásokra.

Irak ráadásul – az elmaradott agrárállam Afganisztántól eltérően – a világ 
negyedik legnagyobb kőolajtartalékával rendelkező ország, amelynek termelése 
megközelíti a napi 5 millió hordót.

Véleményünk szerint, amennyiben összevetjük az Afganisztánnak felajánlott 
összeget és az éves iraki költségvetést, akkor egyértelmű, hogy a 33 milliárd dollárnyi 
befektetési és hitelezési felajánlás igen komoly eredménynek, sikernek tekinthető. 
A sikerérzetet ráadásul az is erősíti, hogy tulajdonképpen egy, a polgárháborúból 
épp csak kilábaló, súlyos belső problémákkal, politikai krízissel és korrupcióval küz-
dő országról van szó. Természetesen annyival most is fontos árnyalni a képet, hogy 
a Kuvaitban vagy a korábbi donorkonferenciákon elhangzott felajánlások valójában 
ígéretek, és csak évekkel később fog kiderülni, hogy pontosan hány projekt vagy 
befektetés valósul meg.

A nemzetközi beszámolókban, hírekben sokszor félreérthetően fogalmaztak 
azzal kapcsolatban, hogy pontosan mire van szüksége Bagdadnak, és mi a célja a 
kuvaiti találkozónak. A háromnapos rendezvényt megelőzően a nemzetközi segé-
lyezésben ismert donorkonferenciáról beszéltek, amikor is a donorországok vissza 
nem térítendő fejlesztési segélyt biztosítanak a recipiens országnak – de, mint fen-
tebb említettük, erre egyrészt nincs szüksége Iraknak, másrészt maga az igényelt 
összeg is túl magas lenne.

Azt, hogy nem kimondottan a segélyekről és az Iszlám Állam okozta pusztítások 
helyreállításáról szólt a kuvaiti találkozó, már finoman jelezték azok az akkoriban 
többé-kevésbé figyelmen kívül hagyott hírek, amelyek az iraki delegáció terveivel fog-
lalkoztak. A konferencia előtt négy nappal az iraki kormány befektetésösztönzéssel 
foglalkozó szervezete egy 157 projektből álló listát hozott nyilvánosságra, s az volt a 
célja, hogy azokhoz befektetőket találjon Kuvaitban. A prioritást olyan elképzelések 
élvezték, mint a Bagdad–Bászra- és a Bagdad–Moszul-vasútvonal rekonstrukciója, 
kapacitásbővítése, metróvonalak létesítése Bagdadban, illetve a moszuli repülőtér 

http://kki.hu/assets/upload/28_KKI-elemzes_AFG_Wagner_20161104.pdf
https://www.reuters.com/article/us-oil-opec-iraq/iraq-nears-oil-output-capacity-of-5-million-bpd-committed-to-opec-cuts-idUSKBN1F20E6
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-reconstruction/iraq-seeks-100-billion-to-reconstruct-transport-agriculture-and-oil-sectors-idUSKBN1FT188
http://1001iraqithoughts.com/2018/02/13/iraqs-reconstruction-conference-a-turning-point/
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helyreállítása. Ezek közül csupán az utóbbinak lehet köze a háború utáni újjáépítés-
hez, a többi üzleti befektetésekről szólt.

A projektlista nem véletlenszerűen összerakott tervek sorozata volt, hanem 
tudatos munka eredménye: nemzetközi szakértők támogatásával kialakított olyan 
igényeket tartalmazott, amelyek az elmúlt évek pusztításai, illetve a rövid és közép-
távú újjáépítési és fejlesztési tervek kapcsán a Világbank, az IMF és az iraki fél által 
közösen elkészített, 301 oldalas jelentésben is szerepelnek.

Az iraki kormány a két szervezet segítségét azt követően volt kénytelen igénybe 
venni, hogy a zuhanó olajárak miatt 2016-ban összeomlott az ország költségve-
tése. A készenléti hitelről szóló megállapodás feltétele – más országok esetéhez 
hasonlóan – a pénzügyi egyensúlyt célzó gazdasági reformok, megszorítások stb. 
véghezvitele és a fejlesztési tervek előkészítése volt. Ez utóbbi során alakult ki a 
Bagdad által kommunikált és a hírekben is megjelent 157 projekt és számították 
ki a 88 milliárd dollárnyi befektetési szükségletet. A Világbank és az IMF becslése 
szerint az országnak túlnyomóan saját forrásokra (az olajbevételekre) kell támasz-
kodnia, mintegy 50 milliárd dollár értékben, és csak a fennmaradó 38 milliárdos 
igényt szükséges külső forrásokból finanszíroznia. Azonban ez az összeg is két 
részletre oszlana: 27 milliárd dollár hitel vagy befektetés, 11 milliárd a klasszikus 
segély. A kuvaiti konferencián felajánlott 33 milliárd dollárnyi összeg (továbbá Irán 
kétmilliárd dolláros ígérete) a 38 milliárd dolláros külső finanszírozást fogja (nagy-
jából) biztosítani. Ez egyben azt is jelenti, hogy a konferencia egyértelműen siker 
volt, hiszen a Világbank és az IMF által számolt támogatási igényt a felajánlások 
nagyrészt fedezik.

KONKLÚZIÓ

Az iraki biztonsági helyzet stabilizálása, valamint az újjáépítés és a fejlesztés 
megindítása egymással összefüggő és a másik nélkül elképzelhetetlen fo-
lyamat. A legfontosabb kihívások kezelése – az állami erőszakszervezetek 

intézményi gyengeségének megszüntetése, a nem állami szervezetek megfelelő be-
folyásolása, az elmúlt évek sérelmei miatt kialakult helyzet menedzselése, valamint 
a radikális csoportok semlegesítése – elengedhetetlen a nemzetközi befektetések 
megindulásához, Irak versenyképességének megteremtéséhez. Másrészt viszont 
az újjáépítési és fejlesztési források rendelkezésre állása nélkül nehéz mélyreható 
reformokat elindítani, valamint a lakosságot az iraki gazdaság újjáélesztésébe be-
vonni. A két folyamat tehát a jövőben egymásra utaltan, egymással párhuzamosan, 
egymást gyorsítva vagy lassítva fog haladni.

A kuvaiti konferencia nem a segélyekről szólt, hanem arról, hogy Irak a fejlesz-
tésekkel kapcsolatos tervei megvalósításához külső fedezetet találjon. Az IMF és a 
Világbank becslése szerint az országnak rövid és középtávon 38 milliárd dollárra van 
szüksége kölcsönök vagy segélyek formájában, és ezt az összeget a konferencián 
történt felajánlások nagyrészt le is fedik. A háború utáni helyreállítás költségeinek és 

http://www.iraq-businessnews.com/wp-content/uploads/2018/02/Iraq-Recons-Inves-World-Bank-Jan-2018.pdf
http://www.iraq-businessnews.com/2018/02/22/its-not-the-donations-stupid-key-points-from-kuwait-conf/#_edn6
http://www.iraq-businessnews.com/2018/02/22/its-not-the-donations-stupid-key-points-from-kuwait-conf/#_edn6
http://www.iraq-businessnews.com/2018/02/22/its-not-the-donations-stupid-key-points-from-kuwait-conf/#_edn6
http://www.iraq-businessnews.com/2018/02/22/its-not-the-donations-stupid-key-points-from-kuwait-conf/#_edn6
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az új beruházásoknak a többségét az iraki kormánynak kell majd finanszíroznia – 
ám kérdés, hogy ezt miként tudja megvalósítani.

Az iraki reformtervek – legyen szó a korrupció elleni harcról, a pénzügyi átlátha-
tóság növeléséről, a kormányzati és intézményi reformokról, a létszámcsökkentésről 
vagy éppen a biztonsági szektor reformjáról – a partikuláris érdekek érvényesülése 
következtében eddig minden alkalommal elbuktak. Irak a jelenlegi, hordónként 
60 dollár feletti olajárnak köszönhetően most kedvező helyzetben van. A megfele-
lő tervezés, a reformok végrehajtása és a pénzügyi fegyelem kiemelkedően fontos 
lesz az elkövetkező években, ha a tervekben szereplő 50 milliárd dollárnyi összeget 
valóban újjáépítésre és befektetésekre akarja fordítani az iraki kormány.


