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Wagner Péter                     Irak a tartományi választások után

Az elmúlt hónapokban Irak leginkább csak a helyi al-Káida (Iraki Iszlám Állam) ismételt 
aktivitása és a növekvő belpolitikai instabilitás kapcsán szerepelt a hírekben. A 2013. 
április 20-án megtartott tartományi választások szinte mínuszos hírként szerepeltek. Az 
egykor intenzív nemzetközi figyelem eltűnésére jellemző, hogy a választások eredmé-
nyéről alig születtek értékelések. Az arab tavasz, de főleg a szomszédos Szíriában folyó 
események jelentősen leértékelték Irakot, s ebben valószínűleg az amerikai csapatok más-
fél éve történt távozása is fontos szerepet játszott.

Bevezetés

A növekvő belpolitikai válságot már jelezte, hogy 2012 decemberétől hatalmas tün-
tetések sorozata rázta meg az országot. Az eseményekről érkező hírek szokatlanok 
voltak abból a szempontból, hogy nem terrorcselekményekről, a puszta erőszak-

ról szóltak, hanem politikai demonstrációkról. Az ország szunniták lakta területein több 
tízezres tiltakozások kezdődtek, melyekkel a helyi lakosság a Máliki-kormánynak a szun-
nita politikusokat (s rajtuk keresztül a szunnita arab közösséget) érintő üldözése ellen 
protestált. A kiéleződő szektariánus ellentétek mellett ismét megjelentek az Iraki Iszlám 
Állam jellegzetes terrortámadásai is. A 2013-as esztendő több robbantásos merénylettel 
indult, amelyek jelezték, hogy az amerikai kivonulás előtti időszak normalizálódó biz-
tonsági helyzete ismét romolhat. A belpolitikai feszültségek és a regionális instabilitás 
következtében Irakra nehéz évek várnak.

Az elemzés az áprilisi tartományi választások apropója kapcsán azt vizsgálja, hogy az 
USA által hátrahagyott politikai rendszer mennyire tűnik életképesnek. Bár az ország az 
elmúlt években számos területen jelentős fejlődésnek indult, s gazdasági és külpolitikai 
téren komoly eredmények születtek, a belpolitikai ellentétek nem enyhültek. A központi 
kormányzat és a kurd autonómia közötti vitás kérdésekre nem sikerült megoldást találni. 
A kivonulás előtti évek legnagyobb sikerének tartott fejlemény, a szunnita közösségnek 
az új iraki rendszerbe történő reintegrációja megakadni látszik. Mindezeken túl, a szíriai 
konfliktusnak az utóbbi időben tapasztalható súlyosbodása Irakot a régióban egyedüli 
módon, összetetten érinti. Ez az egyetlen szomszédos ország, ahol – az állam strukturális 
gyengeségét kihasználva – a különböző politikai entitások eltérő szereplőket támogatnak 
a szíriai polgárháborúban. Miközben a bagdadi kormány igyekszik semlegességet mu-
tatni, az iraki kurd vezetés támogatja a szíriai kurdokat, az iraki síita milíciák aktívan 
harcolnak az Aszad-rezsim mellett, míg az ismét megerősödő iraki al-Káida kiképzési és 
utánpótlási hátteret biztosít a szíriai dzsihádistáknak. Ez a sokrétű, egymással gyakran 
ellentétes részvétel vagy támogatás előrevetíti egyben, hogy a damaszkuszi rezsim eset-
leges bukása növelheti majd az iraki biztonsági kockázatokat is.
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IrakI helyzetkép a kIvonulás előtt

Az iraki helyzet értékelése az elmúlt években, de különösen 2010 óta, sajátos ket-
tősséget mutat. A sajtóhírek és a szakértők egy része az inváziótól a kivonulásig 
tartó eseményeket az amerikai kormány (bal)lépéseinek eredményeiként volt haj-

landó látni és láttatni. E szerint az értelmezés szerint 2003 óta folyamatosan amerikai 
irányítás alatt állt Irak, a nemzetközi híreket 2005–2006-ban uraló polgárháborús álla-
pot semmit sem változott, és az iraki kormányzat tevékenysége az amerikai (megszálló) 
erők szándékainak függvénye volt csak. A narratíva szerint az USA katonai és politikai 
értelemben is vereséget szenvedett, az amerikai demokratizálási és államépítési kísérlet 
kudarcot vallott.

Ez az álláspont nem veszi figyelembe az amerikai jelenlét fokozatos visszavonulását, 
amely politikai és katonai téren együtt járt a külföldi erők szerepvállalásának csökkené-
sével és átalakulásával. A polgárháborús időszakot jellemző erőszak az amerikai katonai 
jelenlét létszámbeli növelését és a felkelés elleni (counter insurgency) stratégia alkalmazá-
sát követően jelentősen csökkent. (Az alábbi ábrán lásd a U.S. surge rózsaszínnel kiemelt 
időszakát.) A 2007–2008 közötti időszakban a Bush-kormányzat, szembemenve minden 
háborúellenes felszólítással, tábornokai tanácsára 30.000 fővel megnövelte a katonai lét-
számot. Akkor senki sem hitte el (a stratégiát kitaláló tábornokokon kívül), hogy (egyéb 
katonai és politikai eszközök mellett) az erőszak rövid távú növelése hosszabb távon an-
nak csökkenéséhez vezethet – pedig ez következett be. Az Obama-adminisztráció 2010 
óta ezt a stratégiát próbálta Afganisztánban is alkalmazni.

Az iraki biztonsági incidensek és polgári áldozatok száma havi bontásban
(2004. január – 2011. december)

Forrás: Sam Khazai – Anthony H. Cordesman: „Iraq and the Challenge of Continuing Violence”. CSIS, 
http://csis.org/files/publication/120206_Iraqi_Violence.pdf, 2012. február 6. 9. o.

http://csis.org/files/publication/120206_Iraqi_Violence.pdf
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Részben ezek az eredmények (és a hazai politikai nyomás) tették lehetővé, hogy a 
második Bush-kormányzat az amerikai elnökválasztást követően, 2008 decemberében 
megkösse Bagdaddal az amerikai erők kivonását szabályozó Status of Force Agreementet 
(SOFA).1 Az egyezmény rendezte, hogy az amerikai csapatok 2011. december 31-ig mi-
lyen ütemben adják át a feladatokat az iraki biztonsági erőknek, és hogyan vonulnak ki. 
2009 közepétől ráadásul a különböző iraki ellenálló erők elleni harcban az amerikai erők 
szerepe minimálisra csökkent. Az, hogy ezt követően sem romlott a biztonsági helyzet, 
jelezte, hogy ebből a szempontból Irak fenntartható pályára állt.

A fenti táblázat jelzi a jelentősebb politikai eseményeket is, amelyek legalább olyan 
fontosak voltak az iraki rendezésben, az erőszak csökkentésében, mint a katonai lépések. 
Összefoglalva úgy lehet megragadni, hogy a Szaddám-rezsim utáni iraki politikai elit 
– amerikai nyomásra – 2009 után fokozatosan reintegrálta a 2003 után diszkriminált iraki 
szunnita közösséget, amely, maga is belefáradva az erőszakba, reményt látott arra, hogy 
érdekeit az új, plurális iraki rendszerben politikai eszközökkel el tudja érni.

Előbb a 2009-es tartományi, majd a 2010-es, második parlamenti választást megelőző 
időszak már egy valódi, jól felépített választási kampányra hasonlított – televíziós viták-
kal, politikai jelszavakkal –, amelyben a szunnita politikai erők is megmérették magukat.

A parlamenti választáson (a fragmentált iraki politikai rendszerre jellemzően, amely-
ben nem pártok, hanem széles koalíciók indulnak) négy nagyobb és számos kisebb 
szövetség indult, több mint hatezer jelölttel:2

- A Kurdisztán Lista gyakorlatilag a hagyományos két „történelmi” párt, a Maszúd 
Barzáni vezette Kurdisztáni Demokrata Párt (KDP) és a Dzsalál Talabáni által ve-
zetett Kurdisztáni Hazafias Unió (PUK) közös listája. Az új rendszerben Barzáni a 
kurdisztáni autonómia vezetője lett, míg Talabáni napjainkig az ország államfője.

- Az Irakijja nevű koalíció (al-Iraqiya) a szekuláris alapokon álló – főleg szunnita, 
kisebb részben síita – pártokat és csoportokat tömöríti. A koalícióban egykori szun-
nita ellenállók és a Baász párt volt tagjai jelentős arányban képviseltették magukat. 
A korábbi átmeneti kormány miniszterelnöke, síita Ijád Allávi vezette koalíció a 
szektariánus megosztottságot és Irán befolyását elutasító jelszavakkal kampányolt, 
míg ellenfelei a Baász párt hatalmának restaurációs kísérletével vádolták.

- A Jogállam nevet viselő koalíció (State of Law) a 2005-ös választásokat megnyert 
síita nagykoalícióból vált ki a tartományi választások előtt. Az önállósulás oka va-
lójában az volt, hogy a síita közösségen belül több miniszterelnök-jelölt is volt, és 
a parlamenti választások előtt az akkori kormányfő, Núri al-Máliki a saját politikai 
túlélése és pozíciója megőrzése érdekében ezt a megoldást válaszotta. A 2010-es 
választásokon a koalíció főleg szekuláris síita, kisebb mértékben szunnita pártokat 
tömörített.

- Az Iraki Nemzeti Szövetség (National Iraqi Alliance) neve ellenére az Irán-barát 
iszlamista pártokat tömöríti, köztük a radikális Moktada asz-Szadr pártját. A 2005-ös 

1 „Statement by the President on Agreements with Iraq”. White House, http://georgewbush-whitehouse.
archives.gov/news/releases/2008/11/20081127-1.html, 2008. november 27. A kézirat lezárásának 
idején, 2013. május 11-én, a tanulmányban hivatkozott linkek mind elérthetőek voltak.

2 Q&A: „Iraq’s 2010 Elections”. Al-Jazeera, http://www.aljazeera.com/focus/iraqelection2010/ 
2010/03/20103244723763210.html, 2010. március 3.

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/11/20081127-1.html
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/11/20081127-1.html
http://www.aljazeera.com/focus/iraqelection2010/2010/03/20103244723763210.html
http://www.aljazeera.com/focus/iraqelection2010/2010/03/20103244723763210.html
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síita nagykoalíció kettészakadásakor e két utóbbi koalíció, a Jogállam és az Iraki 
Nemzeti Szövetség jött létre.

2010 márciusában, a demokratikus normákat az arab világban akkor szinte egyedüli-
ként követő iraki választás rendkívül szoros eredményt hozott. A mandátumok többségét 
(91) Ijád Allávi koalíciója szerezte meg, az addigi miniszterelnök, Núri al-Máliki szövet-
sége pedig 89 mandátumot kapott a 351 fős parlamentben.3 A parlamenti demokráciák 
logikája alapján Allávi síitákat és egykori szunnita felkelőket, valamint a Baász tagjait is 
tömörítő szövetsége alakíthatott volna kormányt.

Máliki bonyolult politikai játszmába kezdett, hogy annak ellenére újból ő lehessen 
a miniszterelnök, hogy szövetsége kevesebb mandátumot szerzett. A kormányalakítás 
hét hónapig húzódott. Ezalatt mind a Jogállam, mind az Irakijja koalíció elsősorban a 
szadrista erőket próbálta magához édesgetni. Ebben az időszakban kulcsszerepet játszott, 
hogy az Egyesült Államok passzivitást mutatott az iraki politikai szereplők iránt, míg Irán 
– megváltoztatva korábbi negatív álláspontját Málikival kapcsolatban – a síita iszlamista 
és szekuláris erők koalíciója támogatóként lépett fel.

A Jogállam koalíció és az Iraki Nemzeti Szövetség Iraki Koalíció néven egyesült (így 
gyakorlatilag ismét létrejött a 2009-ben kettészakadt síita nagykoalíció). Ezt követően 
megindultak a kurd vezetéssel is a tárgyalások, akik elsősorban az autonómiával, a hata-
lommegosztással és a miniszterelnök kezében összpontosuló túlzott hatáskörrel szemben 
kértek biztosítékokat. A patthelyzetet végül Maszúd Barzáni javaslata oldotta fel, aki 
2010 novemberében Erbilbe hívta egyeztetésre a koalíciók vezető politikusait. Az erbili 
egyezmény egy nemzeti egységkormány létrehozását irányozta elő, amelyben a síita és a 
kurd erők mellett az Irakijja is helyet kapott. A hatalommegosztás keretében az egyébként 
a legtöbb mandátumot megszerző szekuláris koalíció csak szerény pozíciókhoz jutott. 
Allávi egy később felállítandó tanács vezetését kapta meg, amely a kormányfő mellett 
valamiféle stratégiai tanácsadóként működött volna be.4

Az Irakijja koalíció másik négy prominens személyisége (a legerősebb pártok veze-
tője) is szerephez jutott. Tárik al-Hásimi a ceremoniális jogkörökkel bíró egyik alelnöki 
helyet kapta meg, Száleh al-Mutlak az egyik kormányfő-helyettesi posztra került (pozí-
ciója semmilyen, törvényben pontosan meghatározott jogkörrel nem bír). Az egyetlen 
miniszteri szintű pozíciót Ráfi al-Íszávi nyerte el (pénzügyminiszter), míg Oszáma al-
Nudzsajfi a házelnök lett.5

A 2005-ös parlamenti választások utáni időszakhoz hasonlóan, a vezető pozíciók 
informális felosztását követően minden akadály elhárult az új kormány létrejötte elől. 
November 11-én a parlament al-Nudzsajfit házelnöknek, majd mindjárt ezt követően 
Dzsalál Talabánit ismét köztársasági elnöknek választotta. A kurd politikus Núri al-
Málikit kérte fel, hogy harminc napon belül alakítsa meg kormányát.

3 „Iraq Election Results: Challenger Edges out Iraqi PM”. Huffington Post, http://www.huffingtonpost.
com/2010/03/26/iraq-to-release-full-elec_n_514342.html, 2010. május 26.

4 Reidar Visser: A Responsible End? The United States and the Iraqi Transition, 2005–2010. 
Charlottesville, VA: Just World Book, 2010. 154–156. o.

5 „Iraq’s Secular Opposition: The Rise and Decline of al-Iraqiya”. International Crisis Group Middle 
East Report, No. 127. (2012). 21. o.

http://www.huffingtonpost.com/2010/03/26/iraq-to-release-full-elec_n_514342.html
http://www.huffingtonpost.com/2010/03/26/iraq-to-release-full-elec_n_514342.html
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A december 21-én felállt kormányon belül Málikinak súlyos árat kellett fizetnie a 
miniszterelnöki pozíció megtartásáért. Korábbi politikai programját, azaz a szekuláris 
tendenciák erősítését és az állami centralizáció megerősítését, a két szövetségese zsaro-
lása miatt fel kellett adnia. Névleg nemzeti egységkormányt alakított, amelyben néhány 
súlytalan pozíciót még a rivális Irakijja politikusainak is biztosított, ám a túl sok politikai 
engedmény miatt a kormány hatékonysága minimális lett. A kabinetben harmincöt mi-
niszteri pozíció volt a megalakuláskor Az iraki politikai erők (a szövetségségek és azok 
pártjai) a saját patronázsrendszerük működtetése érdekében osztották szét ezeket. Máliki 
– aki nem bízott a riválisaiban – ráadásul a belügyminiszteri és a hadügyminiszteri posz-
tot is jó ideig megtartotta magának.6

A koalíciós tárgyalások talán legnagyobb nyertesei a síita iszlamisták voltak. Moktada 
asz-Szadr, a politikai közösség legradikálisabb tagja, a kormányalakítás után nem sokkal, 
2011. január elején hazatért önkéntes iráni száműzetéséből.7 (Egy rövidebb hazalá-
togatás kivételével Szadr 2007 februárja óta élt Iránban, saját állítása szerint teológiai 
tanulmányainak folytatása céljából.) A dél-iraki városokban jelentős tömegek fogadták, 
Nedzsefbe érkezése pedig komoly erődemonstráció is volt egyben. Az iráni kormány az 
előző hónapokban maga is intenzív szerepet játszott az asz-Szadr és Máliki közötti koráb-
bi ellentétek elsimításában és a kormánykoalíció létrehozásában.8

A kiegyezés már csak azért is fontos volt, mert asz-Szadr iráni emigrációja épp ak-
kor kezdődött, amikor az amerikai és az iraki biztonsági erők (2007–2008-ban) egyre 
nagyobb nyomás alá helyezték annak Mahdi Hadserege nevű milíciáját. Miután a síita 
vezető milíciája egyre nagyobb befolyást szerzett az iraki olajtermelés szempontjából is 
kulcsfontosságú Bászrában, az iraki hadsereg szabályos katonai offenzívát indított a vá-
ros megtisztítására.9

6 Reidar Visser: „Parliament Approves the Second Maliki Government”. Historiae.org, http://historiae.
org/Maliki-second.asp, 2010. december 21. A 2010 utáni kormánykoalíciók változó méretéről és ösz-
szetételéről lásd: Evolution of Iraq’s Government from 2010–2011”. Musings on Iraq blog, http://
musingsoniraq.blogspot.hu/2011/11/evolution-of-iraqs-government-from-2010.html, 2011. november 10.

7 2007 februárjában az amerikai katonai vezetés és a nyugati hírforrások egyértelműen azzal hozták 
összefüggésbe a távozását, hogy a hatóságok a letartóztatására készültek. Hívei ráadásul kezdetben 
azt is tagadták, hogy vezetőjük elhagyta volna az országot. U.S. Insists Radical Cleric in Iran despite 
Denials”. CNN, http://edition.cnn.com/2007/WORLD/meast/02/14/iraq.main/, 2007. február 14.

8 „Cleric Moqtada al-Sadr Returns to Iraq after Self-Imposed Exile”. The Washington Post, http://www.
washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/05/AR2011010500724.html, 2011. január 6.

9 Ez volt az első alkalom, hogy az iraki hadsereg összehangolt támadást indított egy síita milícia ellen. 
A több mint 30.000 katona részvételével zajló művelet már az első napokban kudarcot vallott az el-
lenállók kitartásával szemben. A siker érdekében Máliki kénytelen volt támogatást kérni a koalíciós 
erőktől. Ez ugyan katonailag sikerre vitte a város elfoglalását, ám óriási politikai blamázst jelentett a 
kormányfőnek és a hadseregnek. Eric V. Thompson: The Iraqi Military Re-enters the Gulf Security 
Dynamic”. Middle East Policy, Vol. 16. No. 3. (2009). 32–33. o.

http://historiae.org/Maliki-second.asp
http://historiae.org/Maliki-second.asp
http://musingsoniraq.blogspot.hu/2011/11/evolution-of-iraqs-government-from-2010.html
http://musingsoniraq.blogspot.hu/2011/11/evolution-of-iraqs-government-from-2010.html
http://edition.cnn.com/2007/WORLD/meast/02/14/iraq.main/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/05/AR2011010500724.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/05/AR2011010500724.html
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Az irAki gAzdAság és olAjszektor

Bár az iraki olajvagyon jelentős, a tartalékokat a világ legjelentősebbjei között tart-
ják számon, a termelésből származó bevételek mégis csak nehezen biztosítják az 
ország gazdasági növekedését. A CIA becslése szerint az egy főre jutó jövede-

lem alapján Irak a 161. helyen áll az országok rangsorában. A mezőgazdasági szektor a 
GDP-nek körülbelül 10 százalékát biztosítja, miközben a munkaképes lakosság egyötödét 
foglalkoztatja. Az iraki élelmiszeripar annyira alultőkésített, olyan rossz helyzetben van, 
hogy a hazai piacon is képtelen felvenni a versenyt az iráni és a török árukkal. 
A munkanélküliség 25 százalékos, és a fiatalok körében a legmagasabb. Irakban az elmúlt 
évtizedek politikáinak (szankciók) következtében demográfiai robbanás következett be: 
a 30 milliós lakosság 37 százaléka 14 év alatti.10

Az olajtermelés és -export adja az ország bevételeinek 90 százalékát. A termelés 
azonban hatalmas lemaradásban van, az infrastruktúra terén az 1980-as évek és 2003 
között szinte semmilyen fejlesztés nem történt. Az inváziót követően elsősorban a hely-
reállításon volt a hangsúly: 2009-ig a termelés nem haladta meg a Szaddám-rezsim idején 
elért, kb. 2 millió hordó/nap szintet. 2011-ben – az elmúlt évek fejlesztései és a külföldi 
olajcégek befektetései miatt – ugrásszerűen nőtt a termelés, 2012 végére elérte a 3 millió 
hordó/nap szintet, ami harmincéves csúcsot jelent.11 Az összehasonlítás kedvéért: 1989-
ben Irak a termelésével a harmadik volt a világon; 2011-ben a csúcstermelő Szaúd-Arábia 
és Oroszország volt, napi kb. 10-12 millió hordóval.

Az olajtermelés növelésének és a meglevő létesítmények gyorsabb korszerűsítésének 
egyik akadálya, hogy az iraki parlament 2007 óta képtelen volt elfogadni a szénhidro-
gének kitermeléséről szóló törvényt. Pedig az kulcsfontosságú lenne, mert szabályozná, 
hogy a Kurd Regionális Kormányzat (KRK) területén levő szénhidrogénmezők kapcsán 
ki szerződhet a külföldi kitermelőkkel. Az alkotmány alapján minden olajbevétel a köz-
ponti költségvetésbe kerül, ahonnan 17 százalékot kap vissza a KRK (az ottani lakosság 
becsült aránya alapján).12

Az újonnan megkötött szerződések esetében sem lenne ez másképp. Ám a bevételek a 
kurd kormányzaton keresztül jutnak vissza, és Bagdad bizalmatlan, hogy a teljes összeget 
megkapja-e. Attól is tartanak, hogy a kitermelt kőolaj egy részé kicsempészik az ország-
ból, és az abból származó bevételek hivatalosan meg sem jelennek.

Az elmúlt években – a törvényi háttér kidolgozatlansága ellenére – a kurd autonóm 
kormányzat mintegy negyven külföldi vállalattal kötött termelésmegosztási szerződést 
(Production Sharing Agreemnt, PSA), amelyek révén jelentős extrabevételekhez jutott. 
Az iraki kormány nem tehet sokat ezek megakadályozására, ám álláspontja abból a 

10 „The World Factbook – Iraq”. Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/iz.html.

11 „Iraq Oil Production Hits 30-Year High”. DW, http://www.dw.de/iraq-oil-production-hits-30-year-
high/a-15788013, 2012. május 3.

12 „Iraq and the Kurds: The High Stakes Hydrocarbons Gambit”. International Crisis Group Middle 
East Report, No. 120. (2012). 1. o.
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szempontból kérlelhetetlen, hogy azokkal a külföldi vállalatokkal, amelyek a kurd ve-
zetéssel szerződést kötnek, nem hajlandó tárgyalni. 2012 őszén nagy visszhangot váltott 
ki, amikor az ExxonMobil amerikai olajvállalat úgy döntött, hogy a világ második leg-
nagyobb olajmezőjének tartott Nyugat-Qurnában megszerzett részesedését eladja, és 
helyette a kurdisztáni régióban kezdi el a kutatásokat. Bár az ottani mezők sokkal kiseb-
bek, a stabilabb politikai és biztonsági környezet és az eltérő elveken alapuló kitermelési 
megállapodások miatt gyorsabb megtérüléssel és nagyobb profittal kecsegtetnek.13

Az utolsó kormányválság 2013 tavaszán azért robbant ki, mert a központi kormány a 
2013-as büdzsében 3,9 milliárd USD helyett csak 645 millió USD-t különített el a KRK 
területén működő külföldi olajcégek szerződés szerinti kompenzálására, mondván: a kur-
dok előzőleg nem számoltak el transzparensen a 2012-es olajbevételeikkel. Válaszul a 
lépésre, a kurd képviselők kivonultak a parlamentből, a kurd miniszterek pedig nem vesz-
nek részt a kormány munkájában.14

vitA Az AmerikAi kAtonAi jelenlét meghosszABBításáról

A 2011. decemberi határidő lejárta előtt Washington és Bagdad kiterjedt tárgyalá-
sokat folytatott arról, hogy miként lehetne meghosszabbítani az amerikai erők 
jelenlétét az országban. Elsőre furcsán hangozhat, de az iraki politikai erők na-

gyobbik része a jelenlét fenntartásában volt érdekelt, még ha a jelszavak szintjén mindenki 
(beleértve az iraki kormányt is) harcos nacionalistának mutatkozott.15

Az amerikai katonai jelenlét kiterjesztéséhez fűzött pozitív várakozások oka az volt, 
hogy 2011-re ismét megerősödött a szektariánus politizálás. A 2010-es kormányalakí-
tási folyamatok már jelezték, hogy az iraki rendszer stabilitása nem fog javulni, és a 
Máliki-kormány helyzete nem teszi lehetővé, hogy az az ország problémáinak orvosolá-
sára koncentrálhasson. Az állandó belpolitikai csatározások, az ingatag egyensúly és az 
egyes közösségek között meglevő feszültségek hatására több politikai erő is az USA-ban 
látta annak a garanciáját, hogy pozíciói ne romoljanak a riválisaik javára.

A kurd közösség számára az amerikai megszállás az „ősellenség”, a Szaddám-rezsim 
bukását és a kurd autonómia legszélesebb kiterjesztését jelentette. A mindenkori amerikai 
vezetéshez egyébként is szoros szálakkal kötődő kurdok számára ennek az önállóságnak 
a biztosítását és a Bagdaddal fennálló ellentétekben (pl. a szénhidrogéntörvény kapcsán) 
a kurd álláspont képviseletét tette volna könnyebbé a meghosszabbított amerikai katonai 
jelenlét.

Az egykori szunnita ellenállók számára – bár paradox módon korábban ellenségei 
voltak az Egyesült Államoknak – az amerikai hadsereg jelenléte garantálta azt, hogy a 

13 „Exxon Nears Sale of South Iraq Stake”. The Wall Street Journal, http://online.wsj.com/article/
SB10000872396390444734804578064422904814416.html, 2012. október 18.

14 „Peace, Harmony and Oil”. The Economist, http://www.economist.com/news/middle-east-and-
africa/21576394-despite-assertions-contrary-iraqs-kurds-are-inching-towards-outright, 2013. április 30.

15 „Iraqi Ambassador: We will Request U.S. Troop Extension »in Our Own Sweet Time«”. The Cable 
blog, Foreing Policy, http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2011/08/25/iraqi_ambassador_we_will_
request_us_troop_extension_in_our_own_sweet_time, 2011. augusztus 25.
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többségi síita elit kénytelen-kelletlen, de ismét az iraki politikai közösség részének tekin-
tette őket. 2008 óta az iraki kormány számos olyan lépést tett amerikai nyomásra, amely 
lehetővé tette a szunnita közösség politikai reintegrációs törekvéseit, ami hozzájárult az 
erőszak csökkenéséhez.16 A 2011 utáni amerikai jelenléttől ez a közösség azt várta, hogy 
a trendek nem fordulnak meg, nem kezdődik újra az üldözésük és marginalizációjuk.

2011-ben még a Máliki-kormány is érdekelt lett volna az amerikai jelenlét fennma-
radásában, amely ebben az időszakban már nagyrészt kiképző/támogató feladatokra 
összpontosult. Politikai értelemben az amerikai diplomácia egyfajta közvetítő szerepet je-
lentett – elsősorban a szunnita kisebbség felé, másrészt a kurdokkal való kapcsolatokban 
is. Végül az sem volt elhanyagolható szempont, hogy az iráni befolyásolási kísérleteknek, 
az Irán-barát síita iszlamista csoportok nyomásának ellensúlyozására is alkalmas volt ez 
a kapcsolati rendszer.

A kivonulásról vagy maradásról folyó vitában gyakran felmerült az a szempont is, 
hogy az USA által kikényszerített politikai egyensúly felborulhat az amerikai erők távo-
zása után, a síita milíciák, illetve a Máliki-kormány külső nyomásra ismét elkezdheti a 
szunnita politikai csoportok marginalizációját, a szunnita arab közösség támadását.17

Az Egyesült Államok stratégiai érdekei még ennél is nyilvánvalóbbak voltak. A ki-
lenc évi katonai jelenlét ellenére aligha volt sikeresnek nevezhető az iraki beavatkozás. 
Csak az utolsó évek erőfeszítései nyújtottak némi elégtételt az eredmények szempontjá-
ból, ám egy elsietett kivonulás pont azt a másodlagos célt veszélyeztette volna, amelyre a 
szakértők már a kezdetektől figyelmeztettek.18

Az amerikai beavatkozás ugyanis stratégiai szinten nem meggyengítette, hanem meg-
erősítette Irán pozícióit. A Szaddám-rezsim eltávolításával és a síita közösség hatalomhoz 
juttatásával Teherán mozgástere jelentősen kiszélesedett. Immár semmilyen akadály nem 
hárult az iraki belpolitikai események befolyásolása elé, sőt egyes radikális síita csopor-
tok készséggel vállalták ezt a szerepet.19

2009 nyarától 2011 decemberéig fokozatosan csökkent a maradék amerikai katonai 
erő létszáma, 50.000 főről mintegy 12.000 főre. Míg 2007-ben több mint ötszáz bázisa 
volt a hadseregnek, addig ez a szám a kivonulás előtti időszakban ötre csökkent.20 

16 Bíró Noémi – Wagner Péter: „Felkelők, terroristák és halálbrigádok az iraki konfliktusban”. Külügyi 
Szemle, Vol. 6. No. 2–3. (2007). 200–220. o.

17 „The U.S. Withdrawal and Limited Options in Iraq”. Stratfor, http://www.stratfor.com/
weekly/20100816_us_withdrawal_and_limited_options_iraq, 2010. augusztus 17.

18 A hivatalos amerikai álláspont nem volt ennyire egyértelmű. Obama elnök már a választási kampányá-
ban nyilvánvalóvá tett, hogy Irak a „Bush-kományzat háborúja” volt, s annak mielőbbi befejezésére 
és a csapatok hazahozására törekszik. A fent említett amerikai stratégiai érdekek miatt ugyanakkor 
jelentős erők azt támogatták az Obama-adminisztrációban, hogy bizonyos feltételek mellett maradjon 
meg továbbra is a katonai jelenlét (a diplomáciai mellett). „How the Obama Administration Bungled 
the Iraq Withdrawal Negotiations”. The Cable blog, Foreing Policy, http://thecable.foreignpolicy.
com/posts/2011/10/21/how_the_obama_administration_bungled_the_iraq_withdrawal_negotiations, 
2011. október 21.

19 Az iráni térnyerésről a Közel-Keleten, beleértve az „arab tavasz” időszakát is, lásd: Rostoványi Zsolt: 
„Az »arab tavasz« hatása a Közel-Kelet geopolitikai térképének újrarendeződésére”. Külügyi Szemle, 
Vol. 11. No. 1. (2012). 44–71. o.

20 „Camp Victory, Emptied of U.S. Troops, Is Handed to Iraqi Government”. The Washington Post, 
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/camp-victory-emptied-of-us-troops-is-handed-
to-iraqi-government/2011/12/02/gIQAKfKNKO_story.html, 2011. december 2.
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A mintegy 900.000 fős iraki biztonsági erő (ennek kétharmada belbiztonsági) fokoza-
tosan, lépésről lépésre vette át a feladatokat az amerikai hadseregtől, amely az utolsó 
években már szinte csak a kiképzésre és a tanácsadásra koncentrált. Az USA sikerének 
tekinthető, hogy ebben az időszakban sem romlott érdemben a biztonsági helyzet (lásd a 
táblázat adatait).

Mindezeknek megfelelően, 2011 őszén tehát elvileg minden fél érdekelt volt vala-
milyen egyezség kialakításában. Gyakorlatilag egyetlen, de jelentős szimbolikus erővel 
bíró kérdés miatt az amerikai csapatok jelenlétének meghosszabbítása elmaradt. Az omi-
nózus kérdés az volt, hogy az amerikai katonák milyen joghatóság alá tartozzanak. Az 
iraki oldal ugyanis a nemzeti szuverenitást, a nemzeti büszkeséget ebben a kérdésben 
nem áldozhatta fel azok után, hogy az amerikai katonák és magán fegyveres cégek 2003 
óta rengeteg iraki civil halálát okozták (az Abu Ghraib börtönben történtekről nem is 
beszélve).

A tárgyalások kudarca után végül 2011. október 21-én jelentette be Barack Obama 
elnök, hogy – teljesítve a 2008-as elnökválasztási kampányban tett ígéretét – az amerikai 
erők állomásoztatásáról szóló kétoldalú szerződés lejártáig, 2011. december 31-ig kivonja 
az amerikai katonákat Irakból. Erre már december 18-án sor került: ekkor az utolsó, mint-
egy száz járműből álló konvoj is elhagyta Kuvait felé az országot.21

BAljós fejlemények Az AmerikAi kivonulás után

A mindenki által várt kompromisszum elmaradása az iraki belpolitikai életben 
szinte valamennyi félben növelte a bizonytalanságot és a bizalmatlanságot. Az 
egyedüli kivétel az immár kormányra került Irán-barát iszlamisták voltak, akik 

kényszerű „házasságra” léptek ugyan a Núri al-Máliki vezette Jogállam koalícióval, ám 
ennek révén jelentős kormányzati erőforrásokhoz és politikai befolyáshoz jutottak.

A katonák távozása után újra kellett tervezni az amerikai nagykövetség működését is. 
A katonai jelenlét meghosszabbítására készülve Washingtonban mintegy két-háromezer 
diplomata és további tizenháromezer tanácsadó, kiképző, de főleg kontraktor bagdadi 
jelenlétével számoltak. Az Erbilben, illetve Bászrában működő konzulátus a maguk ezer-
ezer fősre tervezett létszámával szintén hatalmasnak számított.22 A kivonulás után alig 
egy hónappal az amerikai külügyminisztérium már a túlméretezett jelenlét csökkentésén 
gondolkodott.23

Az iraki belpolitikát illetően jelzésértékű volt, hogy az utolsó amerikai katonák távo-
zásával szinte egy időben az iraki igazságszolgáltatás elfogatási parancsot adott ki Tárik 

21 „Last U.S. Troops Leave Iraq, Ending War”. Reuters, http://www.reuters.com/article/2011/12/18/us-
iraq-withdrawal-idUSTRE7BH03320111218, 2011. december 18.

22 A bagdadi amerikai nagykövetség a világ legnagyobbjának számít, mind méretében, mind az ott dol-
gozó diplomaták számát tekintve. A teljes iraki misszió (beleértve a konzulátusokat) méretét jól jelzi, 
hogy az amerikai külügyminisztérium diplomatáinak száma 12.000 fő.

23 „U.S. Planning to Slash Iraq Embassy Staff by as Much as Half”. The New York Times, http://www.
nytimes.com/2012/02/08/world/middleeast/united-states-planning-to-slash-iraq-embassy-staff-by-
half.html?pagewanted=all&_r=0, 2012. február 7.
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al-Hásimi alelnök, az Irakijja egyik vezetője ellen. A vád: terrorcselekmények elköveté-
se. Az iraki belpolitika kusza viszonyaira jellemzően, Hásimi az utolsó pillanatban nem 
külföldre, hanem Maszúd Barzánihoz, az autonóm kurd területekre menekült. Barzáni 
hiába szövetségese Málikinak, nem volt hajlandó Hásimit kiadni.24 Az alelnök testőreit a 
hatóságoknak sikerült letartóztatniuk. A Szaddám-rendszerre emlékeztető módon meg-
kínozták őket a börtönben (egyikük bele is halt a vallatásba), majd „önként” beismerték a 
felrótt vádakat, vállalva ezzel a halálbüntetést is. Alig egy évvel később a testőröket és az 
azóta száműzetésben élő Hásimit valóban halálra ítélte egy iraki bíróság.25 Az állítólagos 
bizonyítékokról utóbb kiderült, hogy valószínűleg koholmányok.26

A decemberi események újraindították az iraki politikai életet megbénító, szin-
te permanens politikai krízist is. Egyik oldalról Máliki kormányfő folyamatosan azon 
igyekezett, hogy minél inkább erősítse saját szerepét, és minél több jogkört vonjon be a mi-
niszterelnöki pozíció alá. Ugyanakkor saját szövetségesei, az iszlamisták, de különösen a 
kurd vezetők, árgus szemekkel figyelték minden lépését, és megpróbálták megakadályoz-
ni azokat. A partvonalra szorított Irakijja 2012-ben tovább marginalizálódott. Egyrészt 
Málikinak sikerült kisebb csoportokat átcsábítania a kormánykoalíció oldalára, másrészt 
Allávi alkalmatlannak bizonyult, hogy megállítsa saját koalíciójának erodálódását.27

A politikai vetélytársak ellehetetlenítése mellett Máliki kétes legitimitású adminiszt-
ratív eszközökkel is igyekezett a saját pozícióját erősíteni. Eleve az a tény, hogy a védelmi, 
a belügyi és a nemzetbiztonsági tárcát megtartotta a kezében (vagy nem nevezett ki 
minisztert, vagy a parlament által jóvá nem hagyott, megbízott miniszterek vezették a 
tárcákat), óriási hatalmat biztosított számára. Emellett igyekezett olyan intézményeket is 
az ellenőrzése alá vonni, amelyeket az alkotmány egyértelműen a parlament hatáskörébe 
helyezett. Különösen érzékeny mezsgyére tévedt, amikor 2012 áprilisában vesztegetés 
vádjával letartóztatta az Országos Választási Bizottság vezetőjét és egyik tagját. Jóllehet 
a két tisztviselőt pár nap múlva kiengedték,28 Máliki később még egy kísérletet tett arra, 
hogy a bizottságot a parlamenttel leváltassa, de ismét éles kritikákat kapott minden oldal-
ról: saját koalíciós partnerei, az ellenzékkel összefogva szintén leszavazták a javaslatot.29 
Máliki hatalmi koncentrációjának része volt az Iraki Központi Bank feletti ellenőrzés 
megszerzése is. A korábbi forgatókönyvekhez hasonlóan Máliki előbb elbocsátotta a bank 
elnökét, s másnap a bíróság elfogatási parancsot adott ki ellene.30

24 Az elnökhelyettes később Katarba, majd Törökországba távozott; mindkét helyen államfőnek kijáró 
tiszteletadással fogadták.

25 „Tariq al-Hashemi, Sunni Vice President of Iraq, Sentenced to Death in Absentia”. The 
Huffington Post, http://www.huffingtonpost.com/2012/09/09/tariq-al-hashemi-vice-president-death-
sentence_n_1868347.html, 2012. szeptember 9.

26 Toby Dodge: „The Resistible Rise of Nuri al-Maliki”. Open Democracy, http://www.opendemocracy.
net/toby-dodge/resistible-rise-of-nuri-al-Maliki, 2012. március 22.

27 Uo.
28 „Iraq Election Commission Chief Released from Jail-Official”. Reuters, http://articles.chicagotribune.

com/2012-04-15/news/sns-rt-us-iraq-politicsbre83e0c5-20120415_1_Máliki-ihec-editing-by-serena-
chaudhry, 2012. április 15.

29 Reidar Visser: „A Bloody Nose for the State of Law Alliance in Parliament”. Iraq and Gulf Analysis, 
http://gulfanalysis.wordpress.com/2011/07/28/a-bloody-nose-for-the-state-of-law-alliance-in-
parliament/, 2011. július 28.

30 „Iraq Lawmakers See a Power Grab in Maliki Ouster of Central Banker”. Al-Monitor, http://www.
al-monitor.com/pulse/politics/2012/10/central-bank-head-arrest-warrant-stirs-up-old-divisions-in-
iraqs-parliament.html, 2012. október 18.
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Málikinak ezeket az alkotmánysértő vagy azt súroló intézkedéseit saját koalíciós 
partnerei is ellenezték. 2012 tavaszán Maszúd Barzáni éles kritikák sorozatát fogalmaz-
ta meg a kormányfővel szemben, kritizálva annak autoriter vezetési stílusát és túlzott 
centralizációs törekvéseit. A kurd politikus ismét felvetette a kurd önállóság kérdését, 
nemcsak otthon, hanem áprilisi amerikai útja során is. Barzáni és általában a kurd ve-
zetés frusztrációja továbbra is abból fakadt (és fakad), hogy Kirkuk státuszával és az 
olajtermeléssel kapcsolatos kérdésekben mindezidáig semmilyen előrelépés nem történt. 
A bagdadi kormány minden igyekezetével megpróbálta keresztülhúzni az ExxonMobil 
kurdisztáni megjelenésének már említett tervét, amelynek a kurd vezető valóban 
nagy jelentőséget tulajdonított. Mint mondta, „a hatalmas amerikai vállalat [azaz az 
ExxonMobil] megjelenése egyenértékű tíz hadosztállyal. Ha megjelenik valahol, nem 
távozik egykönnyen.”31A kurd kritikákkal egy időben megerősödtek a síita iszlamisták, 
mindenekelőtt a Moktada asz-Szadr részéről érkező bírálatok, hiszen a túlzott hatalmi 
koncentráció a szadristákat is érzékenyen érinthette volna.

Mindezek végül oda vezettek, hogy 2012 májusára előrehaladott tárgyalások folytak a 
Máliki-kormány megbuktatásáról. Asz-Szadr, Barzáni és Allávi a parlament elnökével és 
az államfővel egyeztetett a bizalmatlansági indítvány benyújtásáról.32 Júniusra kialakulni 
látszott egy, a Máliki kritikusai és koalíciós partnerei között a kormányfő elleni valószí-
nűtlen egység. A bizalmatlansági indítványt végül nem nyújtották be, mert az előzetes 
egyeztetések során úgy tűnt, hogy nem lesz meg a buktatáshoz szükséges 163 képviselő.33

A kormánybuktatási kísérlet kifulladása semmivel sem enyhítette a meglevő fe-
szültségeket. A kurd autonómia és Bagdad kapcsolatában a következő összeütközésre 
novemberben került sor, amikor a kormány, illetve az iraki hadsereg új katonai műveleti 
parancsnokságot hozott létre Kirkukban. Kurd részről ezt úgy értékelték, hogy a kormány 
ilyen indirekt eszközökkel akarja előre eldönteni a tartomány sorsát. Ráadásul a kurd ve-
zetés attól is tartott, hogy a parancsnokság felállítása az iraki hadsereg növekvő jelenlétét 
is maga után vonja.34

Máliki a szunnita politikai erőkkel is újabb konfrontációba bonyolódott. Előbb az 
Irakijja által delegált miniszterelnök-helyettest, Száleh al-Mutlakot tette ki a kormány-
ból, majd 2012 decemberében Ráfi al-Íszávi pénzügyminiszter testőrségének tíz tagját 
tartóztatták le a hatóságok terrorizmus vádjával. Mindenki attól tartott, hogy – Tárik al-
Hásimi alelnök esetéhez hasonlóan – a következő célpont maga a miniszter lesz. (Íszávi 
2013 márciusában végül maga mondott le posztjáról.)35 A testőrök letartóztatása 

31 „Iraq Focus”. Menas, Vol. 10. No. 4. (2012). 2–3. o.
32 „Iraqi Lawmakers Move Closer to Maliki No-Confidence Vote”. Al-Monitor, http://www.al-monitor.

com/pulse/politics/2012/05/talabani-and-sadr-want-to-secure.html, 2012. május 31.
33 Stephen Wicken: „Political Update: Can a No-Confidence Vote against Maliki Succesed this Time?”. 

Institute for the Study of War, http://www.understandingwar.org/backgrounder/political-update-can-
no-confidence-vote-against-Máliki-succeed-time, 2012. december 21.

34 Ez a félelem alaptalannak bizonyult. 2013 áprilisában a kétoldalú kapcsolatokban épp az okozott fe-
szültséget, hogy Kirkuk tartományban a kurd peshmerga erők az iraki hadsereg által üresen hagyott 
bázisokat foglaltak el. „Erbil Sends Forces to Outskirts of Kirkuk, Enraging Baghdad”. Al-Monitor, 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/kurdish-forces-in-kirkuk-enrage-baghdad.html, 
2013. április 29.

35 „Arrest of a Sunni Minister’s Bodyguards Prompts Protests in Iraq”. The New York Times, http://
www.nytimes.com/2012/12/22/world/middleeast/arrest-of-al-essawis-bodyguards-prompts-protests-
in-iraq.html, 2012. december 21.
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elleni tiltakozások indították el gyakorlatilag azt a hullámot, amely napjainkig is tart. Az 
ország szunniták lakta területein rendszeressé váltak az általában békés tüntetések; az 
esetenként tízezres nagyságrendű megmozdulásokon a lakosság a Máliki-kormány szek-
tariánus politizálásának befejezését követelte. A hatóságok viszonylag mérsékelten léptek 
fel a tüntetőkkel szemben egészen 2013 áprilisáig, amikor is egy Kirkuk tartománybeli 
városban, Hawijében összetűzés alakult ki a tüntetők és a hadsereg tagjai között. Az 
összecsapásban mintegy ötvenen haltak meg, több mint százan megsebesültek, ami még 
iraki viszonylatban is rendkívül súlyosnak számít, főleg úgy, hogy a tiltakozás békés 
volt. Az incidens még jobban feltüzelte a szunnita lakosságot, a törzsi vezetők fegyveres 
önvédelemre szólítottak fel, fegyveres csoportok randalíroztak több városban, a politikai 
vezetők egy szunnita autonómia felállítását követelték.36

A 2013. áprilisi tArtományi válAsztások

Az új Irak harmadik demokratikus tartományi választását 2013. április 20-án ren-
dezték meg. Bár általában egy ország belpolitikai folyamataiban az ilyen alsóbb 
szintű választások nem játszanak érdemi szerepet, Irakban – a belpolitika folya-

matosan változó állapotára tekintettel – egyelőre más a helyzet. Az előző két tartományi 
választás sok szempontból érdemi indikátora volt a következő évek eseményeinek. 
A 2005-ös tartományi és parlamenti választásokon a szunnita közösség távolmaradásá-
val tiltakozott kollektív megbélyegzésük és az amerikai megszállás ellen – ez mintegy 
előrevetítette az azt követő polgárháborús szembenállást.37 A 2009-es tartományi válasz-
tások kulcsszerepet játszottak ugyanennek a közösségnek a politikai reintegrációjában. 
Az akkori választási koalíciók és új kampánytémák pedig előre jelezték a szektariánus 
ellentétek háttérbe szorulását és a szekuláris, nacionalista politikát hirdető pártok nép-
szerűségének növekedését az iszlamista pártok rovására.38 A politikai pártok eredményeit 
tekintve a 2009-es választás viszonylag pontosan jelezte azokat a trendeket, amelyek az-
tán a 2010-es parlamenti választások idejére kiteljesedtek.

A 2013-as választások leginkább az egyre inkább autoriter tendenciákat mutató 
Máliki-kormány politizálásáról mondtak ítéletet (különös tekintettel saját síita iszlamista 
szövetségesei kapcsán). A részvétel a választási bizottság szerint 50 százalék körül volt; 
a helyi nem kormányzati szervezetek mérése szerint ez szerényebb méretet öltött: mind-
össze 37 százalékosra teszik a megjelenők arányát.39 Ezt látszik alátámasztani, hogy 

36 „Iraqi Sectarian Violence Spreads after Hawija Deaths”. Al-Monitor, http://www.al-monitor.com/
pulse/originals/2013/04/hawiji-sparks-sectarian-violence.html, 2013. április 26.

37 Az első demokratikus választásokon, 2005 januárjában, egyszerre tartották a parlament, a tartomá-
nyok és a Kurdisztáni Regionális Kormányzat parlamentjének voksolását is.

38 Fontos hozzátenni, hogy az iraki szavazók, különösen a síiták, a választásokon megbüntették az addig 
hatalmon levő síita iszlamista erőket (mindenekelőtt az ISCI-t) a rossz kormányzásuk miatt is. „Iraq’s 
Uncertain Future: Elections and Beyond”. International Crisis Group Middle East Report, No. 94. 
(2010). 2–3. o.

39 „Low Turnout in Iraqi Elections”. Al-Monitor, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/
iraqi-elections-low-turnout-challenges.html, 2013. április 23.
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Bagdadban, ahol a lakosság több mint 20 százaléka él, csak a választásra jogosultak har-
mada járult az urnák elé.40

A tizennyolc iraki tartományból csak tizenkettőben tartottak választásokat. Az elmúlt 
hónapok tiltakozáshulláma és a megromlott biztonsági helyzet miatt a szunniták lakta 
Anbár, illetve Moszul tartományban elhalasztották a választások időpontját 2013. júni-
us 20-ra. A Kurdisztáni Regionális Kormányzat három tartományában is elmaradtak a 
választások (2005 óta folyamatosan), és ugyanez volt a helyzet Kirkuk tartományban is, 
annak a már említett vitatott hovatartozása és rendezetlen jogi státusza miatt.41

A végleges választási eredmények ismeretében három trend állapítható meg. Egyrészt 
a szunnita közösségen belül az erőviszonyok eltolódása figyelhető meg. Míg az előző 
tartományi választás és a 2010-es parlamenti választások Ijád Allávi és pártja vezető 
szerepét hozták, addig most úgy tűnik, hogy jelentősen meggyengültek, az egyik szun-
nita koalíciós társuk előnyére. A házelnöki pozíciót betöltő Oszáma al-Nudzsajfi pártja 
Bagdadban és Szaláhuddínben egyedül több mandátumot szerzett, mint a másik három 
rivális szunnita politikus (Allávi, Hásimi, Mutlak) pártja együtt.42

Másrészt síita oldalon szembetűnő, hogy Máliki pártja nem tudott a 2009-es választá-
sokhoz hasonló, elsöprő eredményt elérni. 2009-ben ugyanebből a tizenkét tartományból 
kilencben szerezte meg a vezető szerepet; ez most csak hét helyen sikerült neki (illetve 
egy tartományban azonos eredményt ért el asz-Szadr pártjával). A mandátumok számá-
ban kifejezve ez azt jelenti, hogy míg a lehetséges 378 képviselői helyből 2009-ben 152-t, 
addig 2013-ban csak 102-t tudtak megszerezni.43 Máliki és pártja tehát továbbra is vezető 
helyzetben lesz, de a tartományi politizálás során sokkal inkább figyelembe kell majd 
venniük a koalíciós partnereik igényeit és véleményét.

Az elvesztett mandátumokat a rivális síita iszlamista pártok és a helyi érdekeket 
képviselő, egy-egy tartományban induló, lokális koalíciók szerezték meg. Meglepetésre 
sikerült visszatérnie az egykori vezető iszlamista erőnek, az Ammár al-Hakím vezette 
Iraki Iszlám Legfelsőbb Tanácsnak (ISCI), s szinte minden déli tartományban megdup-
lázta az eredményeit 2009-hez képest.44 A párt által a tizenkét tartományban megszerzett 

40 „Low Turnout in Local Elections”. Iraq Businesss News, http://www.iraq-businessnews.
com/2013/04/22/low-turnout-in-local-elections/, 2013. április 22.

41 Az új, demokratikus Irak történetében a Kurdisztáni Regionális Kormányzat területén 2005-ben 
tartottak először és utoljára tartományi választásokat, akkor a másik 15 tartománnyal együtt. Bár 
több kísérlet is volt rá, azóta különféle indokokkal mindig megakadályozat a két nagy kurd párt, 
hogy a négyévente ismétlődő tartományi választások megtörténjenek. „Kurdistan Region: Instead 
of elections, government chooses silence”. Kurdish Institute for Elections, http://www.kie-ngo.org/
newdesign/DirejeHewal.aspx?Jimare=41 2013. április 29.

42 Ahmed Ali: „2013 Iraq Update #19: Iraqi Provincial Election Results: Final but Not Decisive”. Institute 
for the Study of War Iraq. http://iswiraq.blogspot.hu/2013/05/iraq-update-19-iraqi-2013-provincial.
html, 2013. május 11.

43 Uo.
44 Az Iraki Iszlám Legfelsőbb Tanács (Islamic Supreme Council of Iraq, ISCI) Szaddám Huszein ural-

mának legfontosabb síita iszlamista ellenállási szervezete volt, a rezsim bukása után pedig a síita 
közösséget képviselő egyetlen politikai erő lett. A gyenge kormányzati teljesítmény, az alapító halálát 
követő, az új vezető személye kapcsán kialakult belviszály azonban a szervezet fokozatos gyengü-
léséhez vezetett. Amíg a 2005-ös választások után szinte az összes tartományt a kezében tartotta a 
párt, addig a 2009-es tartományin másodlagos politikai erővé gyengült, a 2010-es parlamentin pedig 
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65 mandátum egyben azt is jelenti, hogy maga mögé utasította Moktada asz-Szadr párt-
ját, amely csak hatvan képviselői helyet szerzett.45 Mindezek ellenére, asz-Szadr kapcsán 
nem lehet érdemi visszaszorulásról beszélni, hiszen eredményei hasonlóak a 2009-es vá-
lasztáson elértekhez, sőt egyes tartományokban még javítani is tudott a pozícióján.46

Harmadrészt – inkább a tartományi választások jellegéből fakadóan – a helyi 
viszonyokra fókuszáló pártok, szervezetek is jól teljesítettek. A megszerezhető mandá-
tumok közel 20 százaléka került olyan szervezetekhez, amelyek nem tartoznak a nagy 
politikai pártokhoz. Nedzsefben és Dijalában ilyen csoportok szerezték meg a legtöbb 
mandátumot.47

konklúzió

A belpolitikai helyzet és a tartományi választások eredményeinek elemzéséből 
úgy tűnik, hogy a 2014-es parlamenti választások felé közeledve az országban 
egyrészt ismét megerősödik a síita–szunnita szembenállás, másrészt az egyre 

autoriterebbnek mutatkozó iraki kormányfő a saját koalíciós partnereivel, különösen a 
kurdokkal, egyre többször kerül konfliktusba. Az egyébként is erősen fragmentált iraki 
belpolitikában eltűnnek vagy legalábbis meggyengülnek a korábbi évek vezető személyi-
ségei, ezáltal még kaotikusabbá válhat az ország. Valószínűsíthető, hogy Ijád Allávi, aki 
2010-ben a legtöbb szavazatot megszerző koalíciót vezette, lassan marginalizálódik, és 
2014-ben nem kerül hasonlóan kedvező helyzetbe. Oszáma al-Nudzsajfi házelnök pártja 
jól szerepelt a választásokon, ami elvileg vezetéshez juttathatja a szunnita politikai kö-
zösségen belül, ám az elmúlt hónapok eseményeit figyelembe véve könnyen előfordulhat 
az is, hogy a hátralevő egy évben maga is áldozatául esik majd a Máliki-kormány újabb 
koncepciós kísérleteinek. A szunnita közösség forrongó állapotára tekintettel, kiemelked-
hetnek új vezető egyéniségek is, amennyiben kitartanak a politikai párbeszéd mellett, de 
az is előfordulhat, hogy bojkottálni fogják a következő választásokat.

A síita választási koalíció egy fokkal stabilabbnak tűnik. Núri al-Málikival szemben 
egyre nagyobb az elégedetlenség, 2012-ben saját koalíciós társai is majdnem megszavaz-
ták a megbuktatását. A tartományi választások az egykor már „leírt” rivális, az Ammár 
al-Hakím vezette ISCI jelentős sikerét hozták, ami a parlamenti választások belső koalí-
ciós tárgyalásaira és a hatalom megosztására is hatással lehet.

mindössze nyolc mandátumot tudott szerezni. Egykori katonai szervezete, a Badr, 2003 után szintén 
politikai párttá alakult, majd 2009-ben (az apja örökébe lépő Ammár al-Hakím megválasztása után) 
fokozatosan kivált az ISCI-ből, s 2010-ben már önállóan indult a parlamenti választásokon. Ebben az 
összefüggésben tűnik jelentősnek az ISCI és Ammár al-Hakím ismételt megerősödése. Reidar Visser: 
„No Longer Supreme: After Local Elections, ISCI Becomes a 10 Per Cent Party South of Baghdad”. 
Historiae.org,http://historiae.org/ISCI.asp, 2009. február 5.

45 Ali: i. m.
46 „Patterns of Electoral Behaviour in Iraq: The Use of the Personal Vote in the April 2013 Provincial 

Elections”. Iraq and Gulf Analysis, http://gulfanalysis.wordpress.com/category/iraq-local-
elections-2013/, 2013. május 9.

47 „Election Results so Far: Low Voter Turnout, More Compromises Needed”. Niqash, http://www.
niqash.org/articles/?id=3211, 2013. április 25.
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Véleményem szerint 2013-ban a politikai feszültség és az azzal járó erőszak tovább 
fog nőni Irakban, ami a síita koalíciót kétféle döntésre kényszerítheti a 2014-es válasz-
tások idejére. Vagy olyan új kormányfőjelöltet állítanak majd, akinek maradt még némi 
hitele a szunnita és a kurd közösségek előtt, vagy összezárnak, és vállalva a további konf-
rontációt, megtartják Málikit (vagy egy hasonlóan megosztó politikust) kormányfőnek.

Bár mindenki az első megoldást szeretné látni, érdemben semmi sem akadályozza a 
síita többséget az utóbbi döntés meghozatalában. A növekvő olajtermelés biztos anyagi 
forrást kínál a kormány politikájához, lehetővé teszi a hatalmas, több mint félmilliós iraki 
biztonsági erő fenntartását és az egyébként alacsony hatékonyságú, korrupt közigazga-
tás működését. Ráadásul Irán befolyása komolyan megerősödött az elmúlt években, így 
a sajátos, tágabb regionális kontextusban értelmezendő iráni érdekek szempontjai sem 
zárhatóak ki majd a 2014-es választások kapcsán kezdődő politikai szövetségépítésekből.
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