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Összefoglalás: A háromrészes elemzés második részének célja, hogy értékelje 
az iraki választás eredményét és bemutassa az azt követő politikai napirend leg-
fontosabb kérdéseit. Az írásban amellett érvelünk, hogy Muktada al-Szadr és a 
Száirún koalíció meglepetésszerű győzelme nem „visszatérés” vagy a síita politi-
kus újrapozícionálásának az eredménye. A sikerük inkább annak köszönhető, hogy 
a korábbi győztes síita pártkoalíció három részre bomlott fel, illetve a szokatlanul 
alacsony részvétel mellett egyedül Szadr volt képes megőrizni, sőt kis mértékben 
növelni is a szavazótáborát. A választások vesztese a szunnita arab közösség, ami 
különösen az ország biztonsága szempontjából aggasztó. Bár a jelenlegi trendek 
(a szektarianizmus csökkenése, a nemzeti párbeszéd erősödése) kedvezőek szá-
mukra, ugyanakkor nem sikerült egyértelmű politikai érdekérvényesítő képességre 
szert tenniük. Tekintettel az iraki kormányalakítások bonyolult és átláthatatlan folya-
matára, az elemzés szerzői egy „technokrata” vagy egy „Irán-barát” forgatókönyv 
megvalósulását tartják lehetségesnek; e két opció egyben az iraki belpolitika két 
követhető irányát (szekuláris/nemzeti vs. szektariánus) is kijelöli.

Abstract: The aim of the second part of the three-part analysis is to evaluate the 
results of the Iraqi elections and to describe the most important questions, which are 
shaping the political agenda of Iraq after the 12th of May. We argue that the surprise 
victory of Muqtada al-Sadr’s Sairoon coalition is not a result of a “comeback” or 
the re-positioning of the Shia politician. The outcome of the election is more due 
to the split of the previously dominating Shia party coalition into three fractions, the 
unusually low turnout, and the fact that it was only Sadr who managed to mobilize 
and even to slightly enlarge its electoral base. The clearest loser of the election is the 
Sunni Arab community which is a worrisome development for the national security 
of the country. Although the current tendencies – including shrinking sectarianism 
and the intensifying national dialogue – are beneficial for the Sunni constituency, 
they did not manage to obtain political advocacy power. Bearing in mind the complex 
and intransparent process of coalition talks, the analysis identifies the two most 
probable scenarios: a technocratic and an Iran-friendly scenario, both representing 
a long-term direction (secular/national and sectarian) for Iraqi domestic politics.

AZ IRAKI VÁLASZTÁSOK JELENTŐSÉGE

Irak politikai rendszere sajátos anomáliát jelent az arab Közel-Keleten, mivel (Tu-
nézia és kis részben Libanon mellett) egyike azon kevés régióbeli országnak, ahol 
a választásoknak valódi tétjük van, s a politikusok a demokrácia logikája szerint 

kénytelenek reagálni a választói véleményekre és akaratokra. Nincs még egy olyan 
állam a térségben, amelynek az elmúlt 15 év során minden megválasztott vezetője 
túlélte a bukását, és a politikai élet szereplője maradhatott, illetve ahol az elkövetett 
politikai hibák következménye ne a vezető leváltása lett volna. Ezeket az eredmé-
nyeket még akkor is el kell ismerni, ha az iraki demokráciát egy idegen hatalom 
teremtette meg, a nemzetközi jogot megsértő katonai beavatkozással.
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Nyilvánvalónak tűnik, hogy az iraki demokrácia még nem tökéletes. A 2003 óta 
eltelt idő bizonyos szempontból nemcsak a síita többség uralmáról, de annak a szun-
nita kisebbséggel szembeni bosszújáról is szólt, így polgárháborúhoz és régen nem 
látott erőszakhoz vezetett. A síita vezetés – részben erős amerikai nyomásra – 2007 
után korrekciót hajtott végre e téren, hogy aztán a belpolitikai hatalmi rivalizálás 
miatt 2011-től ismét visszatérjen a szunniták megfélemlítéséhez. Az Iszlám Állam 
2014-es váratlan térnyerése pedig éppen ennek a következménye lett.

Az autoriter politikai kultúra egyes elemei (mint a politikai erőszak, a korrup-
ció vagy a nepotizmus) nem tűntek el az egyik pillanatról a másikra ugyan, azok 
léte azonban önmagában még nem cáfolja a demokratikus elvek és intézmények 
létezését és működését. A kérdés inkább az, hogy az iraki rendszer képes-e ta-
nulni a hibáiból, tud-e a jövőben is korrekciókat végrehajtani. Núri al-Máliki három 
kormányban volt miniszterelnök 2006 és 2014 között, de ez a rövid időszak is elég 
volt számra ahhoz, hogy idővel olyan autoriter tendenciákat, mechanizmusokat ala-
kítson ki a hatalomgyakorlásában, hogy azokkal a „kis Szaddám” ragadványnevet 
érdemelte ki az irakiak körében.

Az elemzéssorozat második részének a célja az iraki választások eredményeinek 
értékelése, elsősorban belpolitikai szempontok alapján. Ahogy az előző elemzé-
sünkben megírtuk, a választások napirendjét elsősorban a biztonsági kérdések, 
valamint az újjáépítés és az alapvető gazdasági-szociális körülmények megterem-
tése dominálta, s nem az etnikai-vallási csoportok közötti nemzeti megbékélés 
kérdése. Ezt érdemes észben tartanunk az eredmények értékelésekor, hiszen ma 
már az iraki politikát nem lehet leírni a „klasszikus” szunnita arab–síita arab–kurd 
háromszögben lévő dinamika alapján.

Ennek belátásához először bemutatjuk a választások során folytatott politikai 
versengés dinamikáját, majd pedig a kormányalakítás folyamatának a mérföldköve-
it, végül pedig felvázoljuk a koalíciós tárgyalások kimenetelének a két legvalószínűbb 
forgatókönyvét.

A májusi választások valószínűleg nem túl gyorsan fognak új iraki kormány-
hoz vezetni. A korábbi tapasztalatok alapján egy elhúzódó, látható és láthatatlan 
érdekek mentén haladó, a nyugati gyakorlathoz képest jóval több párt érdekeit fi-
gyelembe vevő egyeztetések kezdődnek. Az eddigi tendenciák szerint a pártok egy 
gyenge politikust keresnek a miniszterelnöki pozícióra, mivel az a szándékuk, hogy 
a kormányfő irányítható legyen, de legalábbis az ő érdekeiket ne keresztezze. En-
nek voltunk tanúi Máliki és Haider al-Abádi esetében is. A mostani konstellációban 
Abádit éppen a viszonylagos gyengesége teszi ismét esélyessé arra, hogy a pártok 
közötti kompromisszumok után ő legyen a miniszterelnöki poszt várományosa.

https://www.nytimes.com/2014/07/15/world/middleeast/echoes-of-a-strongman-in-baghdad-today.html
http://kki.hu/assets/upload/13_KKI-elemzes_IRQ_Szalai_Wagner_20180405.pdf
http://kki.hu/assets/upload/13_KKI-elemzes_IRQ_Szalai_Wagner_20180405.pdf
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HATALMI RIVALIZÁLÁS AZ IRAKI BELPOLITIKÁBAN

Az elmúlt 4 év rendkívül turbulens volt az iraki belpolitikában (még a korábbi 
időszakhoz képest is). A 2014-es választások után a miniszterelnöki széket 
ismét elfoglaló Núri al-Máliki még azon a nyáron egy belső politikai puccs 

áldozata lett, miután a vezetése alatt szétzilált iraki biztonsági erők az Iszlám Állam 
támadása alatt összeomlottak, és az ország szunnita arabok lakta területei szinte 
teljes egészében a terrorszervezet uralma alá kerültek.

Az új miniszterelnök, Haider al-Abádi vezetői képességeit sokáig kétségbe von-
ták, a jelöltsége olyan kompromisszumnak tűnt, amely egyszerre felel meg a vezető 
síita politikusoknak, az Iszlám Állam elleni harcban érdekelt Egyesült Államoknak és 
Iránnak. Abádi prioritása természetesen az ország egységének a helyreállítása volt, 
amihez Washington és Teherán támogatását egyaránt igénybe vette. Az előbbi több 
milliárd dollárt fordított az iraki biztonsági erők felszerelésére és kiképzésére (lásd 
később), az utóbbi a Népi Mobilizációs Egységek (al-Hasd al-Sabi, röviden: Hasd) 
működéséhez és kiképzéséhez járult hozzá.

Mivel a Hasdba a korábbi síita pártmilíciák többsége szintén betagozódott, Abá-
dinak idővel azzal is szembe kellett néznie, hogy a 2016-ban elkezdődött harctéri 
sikerekből nemcsak ő profitálhat politikailag, hanem síita riválisai is. Mindez még vi-
lágosabbá vált, amikor 2018 januárjában a katonai szervezet egyik vezetője, Hádi 
al-Ameri bejelentette a Fatah szövetség megalakulását.A miniszterelnök joggal 
tarthatott attól, hogy a saját szavazói bázisának tekintett síita közösségen belül az 
új politikai koalíció is jelentős támogatásra számíthat, hiszen sokan a milíciákkal 
azonosítják a terroristák feletti győzelmet.

A szakértők ezért elsősorban az Abádi vezette Naszr szövetség vagy a Fatah 
győzelmét vélelmezték; a nyugati (amerikai) sajtó egyértelműen az előbbit tekintette 
esélyesnek. Ehhez képest okozott bombameglepetést Muktada al-Szadr és az iraki 
kommunistákkal közösen létrehozott Száirún mozgalom. Szadr az iraki demokrácia 
kezdete óta mindvégig a politikai spektrum szélén helyezkedett el, és a véleményé-
vel jelentősen elkülönült a többi síita iszlamista párttól. Miközben a pártja képviselői 
rendre mandátumokat szereztek a választásokon, Szadr az iraki politikai formáci-
ók, a politikai önérdek, a korrupció és a nepotizmus egyik legvehemensebb bírálója 
maradt. Jellemző erre a kettőségre, hogy amikor 2016 áprilisában a törvényhozás 
sokadszorra sem tudta megszavazni az Abádi által a miniszteri posztokra jelölteket, 
Szadr gyújtó hangvételű beszéde után a hívei megrohamozták a világ egyik legjob-
ban őrzött kormányzati negyedét, a Zöld Zónát, majd tiltakozásuk jeléül elfoglalták 
a parlamentet.

https://www.longwarjournal.org/archives/2018/01/iranian-backed-iraqi-militias-form-coalition-ahead-of-parliamentary-elections.php
https://www.aljazeera.com/news/2016/04/protesters-storm-baghdad-green-zone-parliament-160430120004964.html
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A 2018-AS IRAKI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE

Május 12-én fokozott biztonsági készültség mellett, s 2003 óta a legala-
csonyabb részvételi aránnyal (44,5%) zajlottak le az iraki parlamenti 
választások. A voksolás előtt 27 koalíció és összesen 143 párt (köztük a 

koalíciókon kívüliek is) mintegy 7000 jelöltje regisztráltatta magát. A 329 fős Kül-
döttek Tanácsában (Madzslisz al-Núváb) kilenc helyet a kisebbségeknek tartanak 
fenn: a keresztényeknek öt, a jezidieknek, mandeusoknak, sabakoknak és a fejli 
kurdoknak egy-egy mandátum jár. Az összes parlamenti mandátum negyedét női 
képviselőknek kell betölteniük.

A jelen elemzés az iraki választási bizottság (Independent High Electoral 
Commission, IHEC) hivatalos eredményeit veszi alapul, de elképzelhető, hogy a közel-
jövőben a mandátumok végső elosztásában kisebb változások lesznek. A választások 
napja óta felmerültek csalásokra utaló jelzések, amelyek hitelességét csak megerő-
sítette, hogy az ENSZ iraki missziója is szükségesnek érezte, hogy megszólaljon, és 
egyes helyeken (elsősorban Kirkukban) a szavazatok transzparens újraszámlálását 
javasolta. E kézirat lezárásáig az IHEC a szabálytalanságok miatt 1021 bagdadi, 
észak-iraki (arab és kurd), illetve néhány külföldi szavazókör eredményeinek a meg-
semmisítéséről döntött, ám azok eredménye érdemben már nem fogja befolyásolni 
a győztes koalíciók sorrendjét.

A síita választók szavazataiért folyó, egyre növekvő versenyt jól mutatta a 
2005-ös választások idején még egységes politikai tömbjük lassú felbomlása. Idén 
a 2014-ben győztes, Núr al-Máliki vezette Jogállamiság koalíció már három kisebb-
re szakadt szét. Ezek: a nevét és vezetőjét megőrző Jogállamiság (26 parlamenti 
hely), az összesítésben a harmadik helyet megszerző, Abádi vezette Naszr (42 man-
dátum) és a Hádi al-Ameri irányította Fatah szövetség (47 mandátum), amely a 
második lett. A számokból világosan kiderült, hogy a síita szavazók egyértelműen 
megbüntették Málikit a szektariánus politizálás miatt. A másik érdekesség, hogy a 
három párt együttesen most több mandátumot szerzett, mint 2014-ben (akkor 92 
helyet szereztek meg), ami a szunnita arabok további térvesztésének a biztos jele 
(lásd az 1. ábrát).

https://thepeninsulaqatar.com/article/20/02/2018/Approx-7,000-candidates-compete-in-Iraqi-elections
http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/180520182
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=9093:un-special-representative-kubis-calls-on-ihec-to-promptly-and-thoroughly-investigate-all-complaints-concerning-the-electoral-process&Itemid=605&lang=en
http://ihec-iraq.com/ar/index.php/news-archive/headlines/8735-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.html
http://ihec-iraq.com/ar/index.php/news-archive/headlines/8735-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27474518
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1. ábra
A 2018-as iraki választáson indult legfontosabb pártkoalíciók

Pártkoalíciók Fontosabb partnerek Vezető Mandátumszám és a 
legfontosabb szavazóbázis

Száirún 
[Mozgásban]
szövetség

Szadristák;
Iraki Kommunista Párt

Muktada
al-Szadr

54
Bagdad, központi és déli 
tartományok, baloldali 

szavazók és reformpártiak

Fatah [Hódítás] 
szövetség

A Népi Mobilizációs 
Egységekhez köthető, 

kb. 18 síita csoport

Hádi al-
Ameri

47
Központi és déli 

tartományok
Naszr 
[Győzelem]
szövetség

A Dava párt
Abádihoz hű tagjai

Haider
al-Abádi

42
Ninive és az Iszlám Állam 

alól felszabadított területek
Daúlat 
al-Kánún 
[Jogállamiság]
szövetség

A Dava párt
Málikihez hű tagjai

Núri
al-Máliki 26

Kurd pártok 
(külön listán)

Kurdisztáni Demokrata 
Párt (KDP)

Necsirván 
Barzáni

25
Erbíl, Dohúk

Kurdisztáni Patrióta 
Unió (PUK)

Kosrat 
Raszúl Ali

18
Kirkuk, Szulejmánijja

Változás (Gorrán) 
mozgalom

Omár 
Szaíd Ali

5
Szulejmánijja

Al-Vatanijja 
[Haza]
szövetség

Szunnita és síita 
politikusok szekuláris, 

nemzeti pártja

Ijád Allávi
21

Szunnita többségű 
tartományok, Anbár, Dijala, 

Kirkuk
Al-Hikma al-
Vatani
[Nemzeti 
Bölcsesség]

Az Iraki Legfelsőbb 
Iszlamista Tanács 

pártból kilépett csoport

Ammar
al-Hákim

19
Síita területek

Forrás: saját gyűjtés. A táblázat az Atlantic Council, az al-Monitor három cikke, valamint Joel Wing 
írása alapján készült, elkészítésében nagy segítségünkre volt Zelei Péter.

A győztes Muktada al-Szadr pártjának úgy sikerült megszereznie a legtöbb 
mandátumot, hogy gyakorlatilag a 2014-es eredményeit ismételte meg. Az, hogy 
ez elegendő lett az első helyhez, két tényezőnek köszönhető. Egyrészt – mint már 
említettük – a 2014-es befutó, a Jogállamiság koalíció felbomlott, s ez megnyi-
totta az utat Szadrék számára az elsőség felé. A Száirún az előző választásokon 
39 mandátumot szerzett, ami most is mindenképpen dobogós helyre hozta volna 
őket. Másrészt az alacsony részvétel egyedül ennek a pártnak kedvezett, mivel az 
eredmények szerint ez volt az egyetlen, amely ismét mozgósítani, sőt kismértékben 
növelni is tudta a szavazótáborát, bár a 18 iraki tartományból eleve csak 11-ben 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/factbox-iraq-s-2018-parliamentary-elections
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/05/iraq-election-sadr-fateh.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/05/iraq-election-sadr-Ab�di-sunni-kurds.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/05/iraq-sunni-coalition-election.html
http://musingsoniraq.blogspot.com/2018/05/iraq-election-results-all-18-provinces.html
http://musingsoniraq.blogspot.com/2018/05/iraq-election-results-all-18-provinces.html
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indított jelöltet. A 2014-es választásokon szerzettnél (amikor még más formációban 
indultak) kb. 350.000-rel több szavazatot kaptak, így 1,14-ről 1,49 millióra növelte 
a szavazói számát. Mint a 2. ábra is mutatja, a szadristák az előző választáshoz 
viszonyítva érdemi növekedést csak egy-két tartományban tudtak elérni.

2. ábra
A Muktada al-Szadr híveire leadott szavazatok száma 2014-ben és 2018-ban

Az alacsony részvételi arány a Kurdisztáni Regionális Kormányzat (KRK) terü-
letén is jellemző volt. Ez azért meglepő, mert az ottani választók hagyományosan 
magasabb arányban járultak az urnákhoz az elmúlt években: a 2013-as kurdisztáni 
parlamenti választásokon közel 74, a 2014-es országoson 60 százalékuk jelent meg. 
Idén a három kurd tartományban 48 százalék volt a részvételi arány, és ebbe bele 
kell számolni a régióban szavazó több százezer belső menekült (azaz nem kurd) 
szavazót is, azaz a kurd pártokra leadott szavazatok száma még ennél is kisebb 
arányú volt. A mandátumaik számát szintén az általánosan alacsony részvételnek 
köszönhetik. Közülük a KDP megőrizte a parlamenti helyeit, a PUK-é kismérték-
ben csökkent. Vesztesnek a kisebb pártok számítottak, elsősorban a modernista 
Gorrán, amely a mandátumai majdnem felét elvesztette.

A politikai erők fragmentálódása egyébként általános tendencia az országban. 
Itt érdemes ismét felhívni a figyelmet arra, hogy a választási eredmények kapcsán 
szinte sohasem pártokról, hanem alkalmi jellegű koalíciókról beszélünk, amelyek-
nek esetenként akár tucatnyi párt is lehet a tagja. A 47 mandátummal másodikként 
befutó Fatah koalíció résztvevői közül például tíz párt szerzett mandátumot, ame-
lyek egy-egy képviselőt küldhetnek majd a parlamentbe, miközben a mandátumok 
közel 80 százalékát a két legnagyobb síita milícia szerezte meg. A töredezettség 
erősödése a kurdok között is érezhető volt, igaz kisebb mértékben. A induló pártok 
száma csak hárommal nőtt (5 helyett 8), ám ez elsősorban a régió belpolitikai krízi-
sével áll összefüggésben.

https://twitter.com/Akiko_Yoshioka/status/998803074394112002
https://twitter.com/Akiko_Yoshioka/status/998803074394112002
https://twitter.com/Akiko_Yoshioka/status/998803074394112002
http://www.rudaw.net/english/opinion/07102013
http://www.rudaw.net/english/opinion/07102013
http://www.kurdistan24.net/en/news/61983cf4-1840-42f1-b65e-fcae9f4b3e6b
http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/kurdish-opposition-parties-lost-in-may-12th-election-does-fraud-explain-it
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_parliamentary_election,_2018
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_parliamentary_election,_2018
https://twitter.com/Akiko_Yoshioka/status/999183170699341825
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A választások vesztesei a leglátványosabban az iraki szunniták, s talán ez az 
egyik legaggasztóbb Irak jövője szempontjából. A májusi választásokon mindösz-
sze 47 mandátumot szereztek, míg négy évvel ezelőtt 64 képviselői helyük volt. 
A szunnita arab lakossággal rendelkező három tartományból (Ninive, Szalahaddin, 
Anbár) kettőben síita politikai erők kapták a legtöbb szavazatot, ami azt jelenti, hogy 
a szunnita szavazók sem bíznak már a saját politikai elitjükben. Ahogy az előző 
választásokon, úgy a mostanin is a síita Ijád Allávi által vezetett, de szekuláris és 
nemzeti jelszavakat használó Al-Vatanijja tudta a legtöbb szunnita szavazatot be-
gyűjteni, de ez sem volt elég az átütő sikerhez. A szunnita közösség talajvesztése 
természetesen nem most kezdődött, hanem már 2003-ban, de az eredmények azt 
mutatják, hogy a közösség – és az elitje – válsága még közel sem ért véget. Mindez 
azért rendkívül fontos, mert a politikai és gazdasági mellőzöttségük újabb konfliktu-
sokat generálhat, és újabb szélsőséges csoportok számára nyithatja a meg az utat.

Figyelembe véve a fentieket, egyáltalán nincs szó Muktada al-Szadr „visszatéré-
séről” vagy a síita politikus újrapozícionálásáról, ahogy azt a nyugati sajtó állította. 
Szadr érdemben nem változtatott a retorikáján: továbbra is a szektariánus megosz-
tottság és az idősebb generációhoz tartozó, a hatalom kisajátítására törekvő síita 
iszlamista pártokkal szemben pozícionálja magát, erős populista felhangokkal. Az 
eltelt 15 évben a gondolkodásában az USA-ellenesség mellett megjelent az Irántól 
való távolságtartás is, a politikai erőszak alkalmazását pedig sokkal jobban korlá-
tozza. Az egykor általa szervezett milícia, a Mahdi Hadserege a nála is radikálisabb 
csoportok kiválásával jelentősen meggyengült, majd az Iszlám Állam moszuli győ-
zelme után Szarája al-Szalam néven szerveződött újjá.

A KORMÁNYALAKÍTÁS FOLYAMATA
ÉS A LEHETSÉGES KOALÍCIÓK

A választásokat követően a kormányalakítás még több hónapig is elhúzódhat. 
Ennek két oka is van. Egyrészt a folyamat törvényi kerete egy lassú, nehézkes 
rendszert ír elő, amelynek a legfontosabb mérföldkövei a következőek:

• a választás eredményének ratifikálása után a köztársasági elnök 15 napon 
belül összehívja a Küldöttek Tanácsát (vagyis a parlamentet);

• a tanács az első ülésén abszolút többséggel megválasztja a házelnököt és 
a helyetteseit;

• a Küldöttek Tanácsa kétharmados többséggel megválasztja a köztársasági 
elnököt;

• a köztársasági elnök a megválasztását követő 15 napon belül megbízza a 
legtöbb mandátummal rendelkező frakciót és annak miniszterelnök-jelöltjét 
a Minisztertanács (kormány) megalakításával;

• a miniszterelnök-jelölt 30 napon belül összeállítja a miniszterek javasolt névsorát;
• a Küldöttek Tanácsa egyesével és abszolút többséggel megszavazza a kor-

mány tagjait és a kormányprogramot;

https://www.reuters.com/article/us-iraq-election-sadr/iraqs-firebrand-cleric-sadr-makes-comeback-in-vote-initial-results-suggest-idUSKCN1IE0WS
https://www.reuters.com/article/us-iraq-election-sadr/iraqs-firebrand-cleric-sadr-makes-comeback-in-vote-initial-results-suggest-idUSKCN1IE0WS
https://www.npr.org/sections/parallels/2018/05/26/614433787/after-muqtada-al-sadrs-surprise-win-iraqs-political-leaders-try-to-form-governme
http://foreignpolicy.com/2014/09/18/all-the-ayatollahs-men/
http://www.iraqiembassy.us/article/a-guide-to-iraqs-government-formation-process-as-stated-in-the-constitution
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• ha a miniszterelnök-jelölt nem kapja meg az abszolút többséget, a köztársa-
sági elnök 15 napon belül úgy személyt nevez meg.

Mivel az eredmények ratifikálása e kézirat lezárásáig nem történt meg, egyelőre 
e folyamatnak még az első mérföldkövéig sem jutottak el Irakban.

A kormányalakítás lassúságának a másik oka az iraki pártstruktúra törede-
zettsége. A biztos kormánytöbbséghez a 329 fős törvényhozásban legalább 165 
képviselőre van szükség, ám a legtöbb szavazatot elért szadristák mindössze 54-et 
küldhetnek a parlamentbe, ami a kívánatosnak kevesebb mint egyharmada. Ez azt 
jelenti, hogy egy leendő stabil kormánykoalíciónak legalább négy-öt pártból kell áll-
nia, ami – legalábbis rövid távon – kiszámíthatatlanságot eredményez.

Szadr számos párt képviselőjével tárgyalt már a választások óta (többek között 
Amerivel és Abádival is), egy Twitter-posztjában pedig – a pártok neveiből alko-
tott szójátékkal – egy széles körű, a legtöbb nagypártot magában foglaló koalícióra 
utalt. Ebben gyakorlatilag felsorolta az összes jelentősebb politikai erőt, a Núri al-
Málikihoz kötődő Jogállamiságon kívül. A két politikus – Máliki és Szadr – ugyanis 
személyesen is rossz viszonyban van, amiben a politikai és ideológiai ellentéteik 
(elsősorban Máliki Irán-barátsága, szektariánus politikája, illetve a kormányzásához 
kötődő korrupció és nepotizmus) mellett az is közrejátszik, hogy 2008-ban Máliki 
parancsára a fegyveres erők Bászra városában megtámadták a Szadr által vezetett 
Mahdi Hadseregének. A kettejük közötti feszültségek miatt nehéz elképzelni, hogy a 
Száirún és a Jogállamiság közösen kormányozzon.

Ebben a helyzetben viszont Abádinak – a csalódást keltő választási szereplése 
ellenére – nagy politikai mozgástere van. Mivel a Jogállamiság és a Fatah (tehát a 
Máliki és az Ameri által vezetett blokkok) ideológiailag és Irán kérdésében is közel 
állnak egymáshoz, az Abádi-féle szövetség, a Naszr lehet a mérleg nyelve köztük és 
Szadr között. Jelenleg így két szcenáriónak van a legnagyobb esélye (lásd: 3. ábra).

• A technokrata forgatókönyv: egy Szadr és Abádi közötti megállapodás alap-
ján létrejövő együttműködés, amely a magát technokratának nevező, az 
idősebb politikusok által dominált, hagyományos síita politikai hálózatokat 
háttérbe szorító, az iráni és az amerikai befolyást csökkentő kormányt jelen-
tene Irak számára.

• Az Irán-barát forgatókönyv: ez az újraegyesített Dava párt és a Hasd-erők 
által támogatott, Iránhoz közelebb álló, valamint Abádi, Máliki és Ameri által 
dominált kormányt takarna.

https://www.aljazeera.com/news/2018/05/iraq-election-commission-annuls-thousands-votes-iraq-180530201934317.html
http://www.kurdistan24.net/en/news/b649b3f7-d3be-4068-b5d3-6372911a3ef8
https://www.reuters.com/article/us-iraq-election/cleric-sadr-meets-iraq-pm-abadi-hinting-at-coalition-idUSKCN1IL071
http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/140520185
https://www.npr.org/sections/parallels/2018/05/26/614433787/after-muqtada-al-sadrs-surprise-win-iraqs-political-leaders-try-to-form-governme
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3. ábra
A két legvalószínűbb szövetség az iraki választások után

A technokrata
forgatókönyv

Az Irán-barát
forgatókönyv

Politikai vezetők Muktada al-Szadr,
Haider al-Abádi

Hádi al-Ameri,
Núri al-Máliki,

Haider al-Abádi

Részt vevő politikai listák Száirún,
Naszr

Fatah,
Jogállamiság,

Naszr
Mandátumok száma
(a jelenleg ismert 
eredmények alapján)

96 114

Meghatározó
politikai erők

Szadristák
és a Dava párt Abádihoz 

lojális tagjai

Újraegyesített Dava párt, 
Hasd

Politikai színezet
Technokrata, 

függetlenségpárti, 
„nemzeti”

Irán-barát,
síita dominanciájú

Habár az Irán-barát szövetségnek önmagában több mandátuma van, mint a 
technokrata szadrista koalíciónak, mindkét esetben szükséges további partnerek 
bevonása. Ebből a szempontból viszont kétségtelenül előnyt élvez a technokrata 
forgatókönyv: az Ammar al-Hakím által vezetett Hikma [Bölcsesség] koalíció és a 
nemzeti összefogást pártoló, szekuláris Vatanijja párt is közelebb áll a Szadr–Abá-
di-vonalhoz, mint a síita iszlamista koalícióhoz. Valószínűleg ennek köszönhető, 
hogy Abádi a választások óta egyre jobban alkalmazkodik retorikailag a szadrista 
nyelvezethez, ami közeledést jelenthet a két fél között. Az Al-Sark al-Aúszat érte-
sülései szerint Abádi és Szadr egy hét főből álló listát állított össze a potenciális 
miniszterelnökökről, amely Abádi mellett tartalmazza Faleh al-Fajad nemzetbizton-
sági tanácsadó, valamint Muktada unokatestvére, Dzsafar al-Szadrnak a nevét is.

Abádi mellett kiemelendő még a Kurdisztáni Demokratikus Párt szerepe: a 
Barzáni család által vezetett kurd politikai formáció is királycsinálóvá válhat a maga 
25 fős frakciójával. Ha e három párttal sikerül a Szadr–Abádi-koalíciónak megálla-
podnia, azzal már csak négy főre lenne szüksége a kormánytöbbséghez – őket a 
számtalan kisebb pártból könnyen meg lehetne szerezni. Egy korábbi kezdeménye-
zés értelmében a kurd pártok együtt tárgyaltak volna a különböző politikai erőkkel 
a kormányalakításról, ám végül nem sikerült megállapodásra jutniuk a delegáció 
összetételével kapcsolatban, így a KDP önállóan ment Bagdadba. Ugyanakkor a 18 
képviselővel rendelkező PUK is jó pozícióba kerülhet a többségre áhítozó koalíciók 
között.

A két legvalószínűbb forgatókönyv mellett ugyanakkor még számos más felál-
lás is elképzelhető a pártok között, mind elméletben, mind gyakorlatban. A korábban 
említett jelenség (amely szerint a legnagyobb hatalommal rendelkező politikusok 

http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/30052018
https://www.dailysabah.com/op-ed/2018/05/28/elections-power-struggles-and-the-future-of-iraq
https://aawsat.com/english/home/article/1281391/seven-potential-names-iraqi-prime-ministry-seat
https://aawsat.com/english/home/article/1281391/seven-potential-names-iraqi-prime-ministry-seat
https://aawsat.com/english/home/article/1281391/seven-potential-names-iraqi-prime-ministry-seat
http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/30052018
http://www.rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=378528
http://www.rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=378528
http://www.basnews.com/index.php/en/news/kurdistan/439140
http://www.basnews.com/index.php/en/news/kurdistan/439140
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inkább keresnek egy gyengébbnek tartott vezetőt miniszterelnöknek, és nem ma-
guk ülnek be a bársonyszékbe) jó néhány, előzetesen megjósolhatatlan koalícióhoz 
és kormányhoz vezethet, így egyelőre a bizonytalanságon kívül nem lehet konkré-
tumokat jósolni.

KONKLÚZIÓ

Az iraki választások meglepetésszerű eredménye, valamint a kormányalakítási 
tárgyalások elhúzódása egyelőre – vagy akár rövid távon belül is – kiszá-
míthatatlanná teszi az ország belpolitikai folyamatait. Jelenleg a legnagyobb 

esélye két forgatókönyvnek van: egy, a külső hatalmak befolyását háttérbe szorító/
kiegyensúlyozó, nemzeti és technokrata kormány felállása, illetve egy Irán-barát 
és Nyugat-ellenes, a Dava párt hagyományos elitjének a támogatását élvező ad-
minisztráció létrehozása. Ez a két tendencia középtávon is dominálhatja az iraki 
belpolitika közép- és hosszú távú alakulását.

Elemzésünk következő részében az iraki választások külpolitikai és regionális di-
menzióját járjuk körbe, azonban annak kapcsán is fontos megjegyezni, hogy nyugati 
szempontból e két forgatókönyv közül egyértelműen a technokrata tendencia érvé-
nyesülése az, amely jobban tudja biztosítani Iraknak az olyan a jövőjét, amelyben az 
Egyesült Államok és Európa is érdekelt. Az Irán-barát forgatókönyv ugyanis konzer-
válhatja a szektariánus politikai dinamikát, Teherán befolyásának a növekedését és 
a szunnita társadalmi rétegek alávetettségi érzetét, ami táptalajt jelenthet az Iszlám 
Állam típusú szervezetek kialakulásának és előretörésének. Természetesen semmi 
garancia nincs arra, hogy a Szadr–Abádi-szövetség képes lesz egy nemzeti, szek-
tariánus, határokon átívelő kormányzati gyakorlatot végrehajtani, ennek az esélye 
mégis jóval magasabb, mint a másik forgatókönyv esetén.




