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Úvod 

 

Tématem mé bakalářské práce je vliv konsociační demokracie na stabilitu 

politického systému v Libanonu. Základní otázku, kterou si ve své práci pokládám, je 

zda politické uspořádání, založené na principech konsociační demokracie, přispívá 

ke vnitropolitické stabilitě v Libanonu.  

Libanon je malá hornatá země, ležící v oblasti východního Středomoří. Na ploše 

10 400 km2 zde žije 3 874 050 obyvatel.1 První libanonská ústava vznikla ve 

dvacátých letech minulého století, tedy v době, kdy byla země spravována Francií. 

V roce 1943 získal Libanon nezávislost a v zemi bylo zavedeno politické uspořádání 

založené na principu sdílení státní moci zástupci jednotlivých segmentů, které tvořily 

libanonskou společnost. Systém zde fungoval do sedmdesátých let 20. století. V roce 

1975 se režim zhroutil a v zemi vypukla občanská válka, která trvala do roku 1989. 

Politické zřízení, uplatňované v letech 1943-1975, bývá politology označováno jako 

konsociační demokracie.2 I přes malou rozlohu a nízký počet obyvatel je Libanon  

nesmírně důležitou zemí nejen proto, že se nachází v jedné z nejkonfliktnějších a 

nejdiskutovanějších oblastí dnešního světa, na Blízkém východě. Tato země je 

výjimečná především svým politickým zřízením, které vychází ze zásad sdílení moci 

politickými elitami. Systém reflektuje strukturu libanonského obyvatelstva, které je 

rozdělené na vysoký počet náboženských komunit.  

V práci se pokusím pomocí popisu charakteru libanonské společnosti a 

historického vývoje politického systému nastínit principy fungování konsociační 

demokracie v libanonském společenském a politickém prostředí. Mým cílem je 

především analyzovat způsob uplatňování tohoto typu politického uspořádání v 

Libanonu a zjistit hlavní příčiny jeho selhání v roce 1975. 

Při zpracování tématu vycházím z teorie konsociační demokracie. Za zakladatele 

teorie bývá považován nizozemský politolog Arend Lijphart. V 70. letech, kdy začaly 

vznikat úvahy o možnosti uplatnění konsociační demokracie v mimoevropských 

společnostech, Lijphart napsal rozsáhlou komparativní studii „Democracy in Plural 

Societies: A Comparative Exploration“3. Autor se v knize zabývá zejména 

mimoevropskými zeměmi, ve kterých je nebo byla uplatňována konsociační 

demokracie. Pomocí komparace těchto států dospívá k závěru, že politické 

                                                 
1 Lebanon. In: 

http://www.hydrotop.com/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=54. 
2 Lijphart, A.: Democracy in Plural Societies: a comparative exploration, New Haven 1980, s. 148. 
3 Lijphart, A.: Democracy in Plural Societies: a comparative exploration, New Haven 1980. 



uspořádání, založené na zásadách konsociační demokracie, může zajistit stabilní 

fungování politického systému v rozdělených společnostech zemí třetího světa. 

V publikaci Lijphart uvádí příklad Libanonu, který považuje za jeden ze států, kde 

byl tento model politického uspořádání po určitou dobu úspěšně uplatňován.4  

Podle Lijpharta byla konsociační demokracie v Libanonu zavedena po získání 

nezávislosti v roce 1943 a existovala zde do vypuknutí občanské války v roce 1975.5 

Autor pomocí stručné charakteristiky společnosti a politického uspořádání uvádí 

příznivé a nepříznivé podmínky pro úspěšné uplatňování konsociační demokracie 

v libanonském společenském a politickém prostředí.6  

Od doby sepsání Lijphartových tezí uplynulo třicet let. Během tohoto období 

v zemi došlo k zásadním změnám. Občanská válka skončila, v zemi byl obnoven mír 

a nastolen nový politický režim. V průběhu války a po jejím skončení vznikla řada 

studií a odborných publikací, zabývajících se problematikou politického zřízení 

v Libanonu. Pomocí nových poznatků, které mi umožňují nahlížet na události 

v Libanonu třicet let po sepsání Lijphartovy teorie, se budu snažit zhodnotit vliv 

konsociační demokracie na stabilitu tamního politického uspořádání. Lijphartovy 

závěry mi budou sloužit jako podklady pro vlastní analýzu.  

Politické uspořádání v Libanonu je vázáno na strukturu společnosti. V první 

kapitole se proto budu věnovat popisu složení a charakteristických rysů obyvatelstva 

s cílem zjistit, zda libanonská společnost splňuje podmínky, které jsou podle 

Lijpharta důležité pro úspěšné fungování konsociační demokracie. 

Ve druhé kapitole přejdu k popisu historického vývoje politického systému 

sdílení moci. Účelem je vysvětlit, za jakých okolností systém vznikal, které faktory 

přispívaly k jeho úspěšnému fungování, a které naopak ovlivnily jeho selhání. Této 

analýze přikládám velký význam, jelikož se zde pokusím zhodnotit, do jaké míry se 

systém politického sdílení moci v Libanonu vytvářel v závislosti na modernizaci a 

demokratizaci společnosti. Součástí kapitoly bude také popis vlivů cizích států na 

utváření politického systému. 

Ve třetí kapitole se budu věnovat rozboru politického zřízení, které bylo v zemi 

uplatňováno v době od získání nezávislosti na Francii v roce 1943 do vypuknutí 

občanské války v polovině sedmdesátých let. Tato část práce je pro mě stěžejní, 

jelikož v ní popisuji principy fungování politického systému sdílení moci v Libanonu. 

Zaměřím se především na prvky, které jsou podle Lijpharta určující pro stabilitu 
                                                 

4 Lijphart, A.: Democracy in Plural Societies: a comparative exploration, New Haven 1980, s. 147. 
5 Tamtéž, s. 148. 
6 Tamtéž, s. 147-176. 



konsociační demokracie. Samostatné podkapitoly jsou věnovány volebnímu systému 

a vlivu politických stran na stabilitu režimu. 

Tématem čtvrté kapitoly jsou příčiny selhání konsociační demokracie. Zde 

pomocí analýzy vnějších vlivů a vnitrospolečenských změn v Libanonu před 

vypuknutím krize popíši hlavní faktory, které narušily stabilitu politického zřízení a 

přivedly zemi na pokraj občanské války.  

Poslední kapitola bude věnována poválečné rekonstrukci politického uspořádání. 

V této kapitole se zaměřím především na změny ústavy, ke kterým došlo po skončení 

občanské války. Mým cílem je zjistit, do jaké míry nová ústava navazuje na 

předválečné politické uspořádání, k jakým změnám v Libanonu došlo a které prvky 

konsociační demokracie zůstaly zachovány. 

Mezi mé hlavní zdroje v teoretické části práce patří kromě výše zmíněné studie 

dále český překlad článku „Consociational Democracy“7. Původní článek vyšel 

v časopise World Politics v roce 1969. Lijphart zde podává stručný nástin modelu 

konsociační demokracie a základní principy jeho fungování. 

Při popisu společnosti, historického vývoje a politického uspořádání v Libanonu 

používám převážně anglicky psané zdroje. Z česky psané literatury čerpám především 

z publikací českého arabisty a historika Eduarda Gombára „Kmeny a klany v arabské 

politice“8 a „Moderní dějiny islámských zemí“9. Mezi mé nejdůležitější zdroje, psané 

v anglickém jazyce, patří zejména studie amerického antropologa Davida Smocka 

„The Politics of Pluralism, A Comparative Study of Lebanon and Ghana“10, kde 

autor podrobně charakterizuje libanonskou společnost. Historickým vývojem 

politického systému v Libanonu se zabývá Samir Khalaf v knize „Civil and Uncivil 

Vionlence in Lebanon. A history of the Internationalization of Communal Conflict“11 

a Charles Winslow v publikaci „Lebanon: War and Politics in a Fragmented 

Society“. Při popisu politického systému dále čerpám ze studie Michaela Kerra 

„Imposing Power-Sharing, Conflict and Coexistence in Northern Ireland and 

Lebanon“12. 

Důležitým zdrojem je pro mne také řada odborných časopisů, jako například 

International Journal of Middle East Studies či The Western Political Quaterly. Zde 

                                                 
7 Říchová, B., Lisa, A.: Antologie světových politologů, Praha 1995, s. 20 – 29. 
8 Gombár, E.: Kmeny a klany v arabské politice, Praha 2004. 
9 Gombár, E.: Moderní dějiny islámských zemí, Praha 1999. 
10 Smock, D.R., Smock, A.C.: The Politics of Pluralism, A Comparative Study of Lebanon and Ghana,  

New York 1975. 
11 Winslow, Ch.: Lebanon : War and Politics in a Fragmented Society, London 1996. 
12 Kerr, M.: Imposing Power-Sharing, Conflict and Coexistence in Northern Ireland and Lebanon, 

Dublin 2005. 



čerpám především z článků Josepha Chamie „Religious groups in Lebanon: A 

descriptive investigation“13, Jacoba Landaua „Elections in Lebanon“14, Michaela 

Suleimana „The Role of Political Parties in a Confessional Democracy: The 

Lebanese Case“15 nebo Andrewa Rigbyho „Lebanon: Patterns of Confessional 

Politics“16. 

Při svém zkoumání pracuji také s právními prameny, jako je Ústava Libanonu17, 

nebo Taifská dohoda18. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Chamie, J.: Religious groups in Lebanon: A descriptive investigation. In: International Journal of 

Middle East Studies, Vol. 11, No.2., s. 175-187. 
14 Landau, J.M.: Elections in Lebanon. In: The Western Political Quaterly, Vol. 14, No. 1, Part 1, 

March 1961, 120-147. 
15 Suleiman, M. W.: The Role of Political Parties in a Confessional Democracy: The Lebanese Case. In: 

The Western Political Quarterly, Vol. 20, No. 3. (Sep., 1967), s. 682-693. 
16 Rigby, A.: Lebanon: Patterns of Confessional Politics. In: Parliamentary Affairs, 1/2000, s. 169-180. 
17 The Lebanese Constitution. In: http://www.concourt.am/wwconst/constit/lebanon/lebann-e.htm. 
18 The Taif Accord. In: http://www.cggl.org/scripts/document.asp?id=46228. 



          1.   Skladba a charakteristika libanonské společnosti  

Politický systém sdílení moci v Libanonu je vázán na strukturu společnosti. 

V následujících dvou kapitolách se budu věnovat popisu složení a charakteristických 

rysů obyvatelstva. Účelem je zhodnotit, zda libanonská společnost splňuje 

podmínky,19 které jsou podle Arenda Lijpharta nezbytné pro stabilní fungování 

konsociační demokracie.  

Nejdůležitější zdroj, který mi slouží jako teoretický základ, je Lijphartův článek 

„Consociational Democracy“20, kde autor nastiňuje model konsociační demokracie a 

jeho fungování. V první kapitole, kde popisuji etnické a náboženské složení 

obyvatelstva Libanonu, čerpám především z práce amerického demografa Josepha 

Chamie „Religious groups in Lebanon: A descriptive investigation“21. Ve druhé 

kapitole se zaměřuji na charakteristické rysy jednotlivých segmentů a jejich vzájemné 

vztahy. Uvedenou problematikou se zabývá americký antropolog David Smock, který 

na toto téma napsal rozsáhlou srovnávací studii „The Politics of Pluralism, A 

Comparative Study of Lebanon and Ghana“22. V této studii Smock podrobně 

analyzuje náboženskou strukturu a vztahy mezi konfesemi v Libanonu. Při popisu 

role libanonských elit v současné politice čerpám zejména z knihy českého historika a 

arabisty Eduarda Gombára „Kmeny a klany v arabské politice“23. 

 

1.1 Konfesní složení obyvatelstva  

Obyvatelstvo státu Libanon je etnicky poměrně homogenní. Asi 90% populace 

tvoří Arabové, zbylých 10% jsou etničtí Arméni, Židé a Kurdové.24 Přesto se 

libanonská společnost vyznačuje vysokou fragmentací, která spočívá v jejím 

náboženském složení.  

Joseph Chamie, který se koncem sedmdesátých let zabýval demografickou 

skladbou Libanonu, zveřejnil studii, kde analyzuje vývoj náboženského složení 

                                                 
19 Mezi tyto podmínky patří rovnováha sil mezi komunitami, existence štěpných linií mezi segmenty, 

což předpokládá politické vyjednávání výhraně na úrovni elit, primordiální loajalita vůči vlastní 
komunitě, nebo vnitřní soudržnost subkultur. (Říchová, B., Lisa, A.: Antologie světových 
politologů, Praha 1995, s. 20 – 24.) 

20 Zde čerpám z českého překladu, který vyšel v roce 1995 v publikaci „Antologie světových 
politologů“ (Říchová, B., Lisa, A.: Antologie světových politologů, Praha 1995, s. 20 – 29.) 

21 Chamie, J.: Religious groups in Lebanon: A descriptive investigation. In: International Journal of 
Middle East Studies, Vol. 11, No.2 (Apr. 1980), s. 175–187. 

22 Smock, D.R., Smock, A.C.: The Politics of Pluralism, A Comparative Study of Lebanon and Ghana,  
New York 1975. 

23 Gombár, E.: Kmeny a klany v arabské politice, Praha 2004. 
24 Long, E. D., Reich, B.: The Government and Politics of the Middle East and North Africa, Boulder 

2002, s. 197. 



libanonského obyvatelstva v období od třicátých do sedmdesátých let 20. století.25  

V úvodu zdůrazňuje, že popis demografické struktury libanonské populace je 

poměrně problematický. Příčinou je především skutečnost, že během dvacátého 

století se v zemi konalo jediné oficiální sčítání lidu, a to v roce 1932. Důvodem byly 

podle Josepha Chamie obavy, že další oficiální sčítání by mohlo ohrozit politický 

systém země, který byl založen právě na výsledcích censu z roku 1932. Pozdější 

údaje o počtu příslušníků jednotlivých náboženských skupin vychází 

z demografických průzkumů a odhadů.26   

Podle výsledků sčítání lidu z roku 1932 je libanonská společnost složena ze 17 

náboženských skupin. V roce 1932 tvořili zhruba polovinu populace příslušníci 

křesťanských církví (maronité, řečtí katolíci, arménští katolíci, syrští katolíci, římští 

katolíci, řecká ortodoxie, arménská ortodoxie, protestanti a příslušníci syrské 

ortodoxie) a druhou polovinu muslimové (sunnité, šíité, drúzové, alávité a ismailité). 

Vzájemný poměr mezi křesťany a muslimy byl 6:5. Největší náboženskou komunitou 

byli maronité, jejichž počet dosahoval téměř 29% z celkové populace. Druhou 

nejpočetnější skupinou byli sunnitští muslimové, kteří tvořili asi 22% obyvatelstva. 

K šíitskému islámu se hlásilo asi 20% Libanonců. Čtvrtou největší komunitou byli 

příslušníci řecko-ortodoxní církve (10%), dalšími početnými komunitami byli 

drúzové (7%) a řečtí katolíci (6%). V zemi dále existovalo asi deset  náboženských 

skupin, žádná z nich ovšem netvořila více než 6% celkové populace.27 (viz příloha 

č.3) 

Od posledního sčítání lidu ve třicátých letech se počet obyvatel Libanonu zvýšil 

téměř na pětinásobek.28 Antropolog David Smock upozorňuje na skutečnost, že s 

nárůstem populace došlo i ke změně početního poměru mezi náboženskými 

skupinami. Hlavními příčinami těchto změn byla podle Smocka zejména vysoká 

emigrace křesťanů29 a příliv palestinských uprchlíků (vyznávajících především šíitský 

                                                 
25 Chamie, J.: Religious groups in Lebanon: A descriptive investigation. In: International Journal of 

Middle East Studies, Vol. 11, No.2 (Apr. 1980), s. 175–187. 
26 Joseph Chamie uvádí, že na tyto údaje je třeba pohlížet se značnou skepsí. Vychází z průzkumů, které 

byly prováděni jen na určitém vzorku obyvatel, proto mohou být značně nepřesné. (Chamie, J.: 
Religious groups in Lebanon: A descriptive investigation. In: International Journal of Middle East 
Studies, Vol. 11, No.2, s. 177.) 

27 Chamie, J.: Religious groups in Lebanon: A descriptive investigation. In: International Journal of 
Middle East Studies, Vol. 11, No.2, s. 177. 

28 V roce 2006 měl Libanon 3 874 050 obyvatel.  (Lebanon. In: 
http://www.hydrotop.com/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=54). 

29 Nejvíce křesťanských uprchlíků byli maronité a řečtí katolíci. (Smock, D.R., Smock, A.C.: The 
Politics of Pluralism, A Comparative Study of Lebanon and Ghana,  New York 1975, s. 76.) 



islám) během palestinsko-izraelské krize.30 Tím se značně změnil celkový poměr 

mezi křesťany a muslimy. Zatímco ve třicátých letech počet příslušníků křesťanské 

církve mírně převyšoval počet muslimů, v sedmdesátých letech se v důsledku 

uvedené migrace obyvatel tento poměr vyrovnal. Co se týče poměru mezi 

jednotlivými konfesními skupinami, výrazná změna nastala především uvnitř 

muslimského tábora, kde počet šíitského obyvatelstva díky vysoké porodnosti a 

přítomnosti Palestinců postupně převýšil počet sunnitů.31 (viz příloha č.5) 

 

1.2 Charakteristika libanonské společnosti  

David Smock ve své studii „The Politics of Pluralism, A Comparative Study of 

Lebanon and Ghana“ uvádí, že jednotlivé náboženské skupiny v Libanonu vystupují 

jako oddělené společenské jednotky. Příslušnost jednotlivce ke konkrétní skupině 

předpokládá příbuzenskou, náboženskou a komunální loajalitu vůči ostatním 

členům.32  

Vysoký počet Libanonců tráví život v obklopení především příslušníky vlastní 

komunity. Většina menších libanonských měst a vesnic33 je složena ze členů jedné 

konkrétní náboženské skupiny. Tato skutečnost je podle Smocka dána zejména 

historickým vývojem země. Libanonské hory se po staletí stávaly bezpečným 

útočištěm pronásledovaných náboženských menšin. Nejdříve zde koncem 10. století 

našeho letopočtu nalezly úkryt početné komunity maronitských křesťanů. Během 

jedenáctého století obydleli jižní část libanonských hor drúzové. Časem se zde 

usadily také početné komunity šíitů, sunnitů a příslušníků řecko-ortodoxní a řecko-

katolické církve. Tyto komunity spojovala skutečnost, že v zemích svého původu 

byly častým terčem útoků a nenávisti. Ve snaze uchovat si vlastní náboženské tradice 

se koncentrovaly v rámci určitého regionu, kde budovaly nábožensky homogenní 

vesnice a města.34 (viz příloha č. 1) 

Uvedené zvyky přetrvaly do dnešních dnů. Většina libanonských vesnic a 

menších měst je složena výhradně z příslušníků jedné konfese. Výjimku tvoří velká, 

zejména přímořská města, kde počet obyvatel převyšuje 50 tisíc (například Bejrút, 

                                                 
30 Smock, D.R., Smock, A.C.: The Politics of Pluralism, A Comparative Study of Lebanon and Ghana,  

New York 1975, s. 76-77. 
31 Tamtéž, s. 77. 
32 Tamtéž, s. 82. 
33  Menšími městy mám na mysli města, která mají méně, než 50 000 obyvatel. Města, jejichž populace 

přesahuje 50 000, označuji jako velká města.  
34 Smock, D.R., Smock, A.C.: The Politics of Pluralism, A Comparative Study of Lebanon and Ghana,   
    New York 1975, s. 26. 



Tripolis, Sidon nebo Týr).35 Ale i na území velkých měst žijí jednotlivé komunity 

odděleně a koncentrují se v určitých městských částech.36 

Náboženská segmentace v Libanonu se odráží do institucí, souvisejících 

s konkrétní komunitou. Smock upozorňuje na skutečnost, že mnoho organizací, které 

jsou ve většině zemích sekularizované, například školy, nemocnice, lékárny či tisk, 

mají v Libanonu konfesní charakter.37 „To umožňuje občanům, pokud si přejí, 

navštěvovat školy, mládežnické organizace či dobrovolná sdružení pouze se členy 

vlastní víry.“38 Vše ovšem závisí na vůli jedince, který má možnost  se rozhodnout, 

jestli chce strávit život v prostředí vlastní komunity nebo v prostředí konfesně 

smíšeném. Většina lidí ale tráví život v rámci vlastní konfese a s příslušníky jiné 

komunity přichází do kontaktu výhradně při formálních příležitostech, jako jsou 

například obchodní nebo politická vyjednávání.39 

Každá konfesní komunita má vlastní zákony, které upravují práva osob. Zahrnují 

například zaměstnanecké právo, manželské a rozvodové právo, dědičné právo atd. 

Tato práva se vážou na všechny členy komunity, nehledě na to, jestli své náboženství 

praktikují či nikoliv. Takový systém, kde si každý segment společnosti vytváří a 

praktikuje vlastní zákony týkajících se práv osob, výrazně posiluje roli komunálních 

elit a náboženských vůdců.40 

 Zásadní vliv na fungování politického systému sdílení moci v Libanonu mají 

političtí vůdci, kteří reprezentují jednotlivé konfese na celostátní úrovni, například ve 

vládě nebo v parlamentu. Pro porozumění role libanonských elit v politice a jejich 

vztahu k řadovým příslušníkům jednotlivých konfesí je nutné brát v úvahu charakter a 

specifika arabské společnosti, která jsou charakteristická výhradně pro arabské státy 

Severní Afriky a Blízkého východu. Tomuto tématu se věnuje český arabista Eduard 

Gombár v knize „Kmeny a klany v arabské politice“41. Zabývá se zde problematikou 

arabských kmenových a rodinných struktur, přičemž zkoumá roli tradičních elit 

v současné politice. V knize rozlišuje státy, kde přetrvává tradiční tribalismus 

(loajalita vůči kmeni nebo klanu) a státy s tradičními městskými a venkovskými 

                                                 
35 Důvodem jsou především pracovní příležitosti, které velká města nabízejí. (A Country Studies: 

Lebanon, in: http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+lb0043). 
36 Kerr, M.: Imposing Power-Sharing, Conflict and Coexistence in Northern Ireland and Lebanon, 

Dublin 2005, s. 123. 
37 Smock, D.R., Smock, A.C.: The Politics of Pluralism, A Comparative Study of Lebanon and Ghana,   
 New York 1975, s. 84. 
38 Tamtéž, s. 84. 
39 Tamtéž, s. 89. 
40 Lebanon, Lebanese confessional „societies“. In: http://lcweb2.loc.gov/cgi-

bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+lb0048). 
41 Gombár, E.: Kmeny a klany v arabské politice, Praha 2004. 



elitami.42 „Základní jednotkou těchto elit jsou rodiny, nikoli širší příbuzenské skupiny 

(klan, kmen).“43  

V Libanonu se podle Gombára setkáváme s tradičními venkovskými a městskými 

elitami, tzv. „hadára“44. Venkovské elity jsou pozůstatkem z feudálního období, kdy 

lenní pán umožňoval rolníkům a jejich rodinám obdělávat svou půdu, čímž si zajistil 

jejich loajalitu. Český antropolog Petr Skalník upozorňuje, že během devatenáctého a 

dvacátého století se z lenních pánů stávali političtí vůdci, tzv. „zuama“(velcí muži).45 

Z rolníků se postupně stali voliči, loajální svým politickým vůdcům. Odměnou za 

jejich loajalitu bývají různé výhody a privilegia, například zajištění pracovních pozic 

ve státní sféře.46  

 Základní jednotkou libanonských elit je rodina. Postavení „zuama“ je obvykle 

dědičné a politika je často brána jako rodinné podnikání.47 „Společenské postavení 

elitních rodin bývá dáno kombinací politických, podnikatelských, případně 

duchovních aktivit, přičemž profesionální schopnosti jedince mohou výrazně ovlivnit 

pozici elitních rodin.“48 Každá náboženská skupina je ovládána větším počtem 

elitních rodin. K boji o politický vliv proto častěji dochází v rámci komunit, než mezi 

komunitami navzájem.49 

Na politický vliv jednotlivých konfesí má výrazný dopad vnitřní centralizace, 

která zlepšuje pozici elit při politickém vyjednávání tím, že posiluje jednotu komunit. 

Smock zdůrazňuje, že schopnost komunit zaujmout jednotné stanovisko vůči 

zásadním otázkám, týkajících se budoucnosti celého státu (například zahraniční 

orientace státu nebo postoj vůči imigrantům), lépe umožňuje prosadit vlastní 

koncepci.50 Stupeň centralizace ovlivňují tradiční náboženští vůdci. Často figurují, 

jako důležité jednotící prvky celé komunity.  

Křesťanské komunity se vyznačují poměrně vysokým stupněm centralizace. 

Smock konstatuje, že nejvíce centralizovaná náboženská komunita v Libanonu jsou 

maronité. Nejvýše postavený církevní hodnostář maronitů je patriarcha, který tradičně 

                                                 
42 Gombár, E.: Kmeny a klany v arabské politice, Praha 2004, s. 13. 
43 Tamtéž, s. 13. 
44 Tamtéž, s. 234. 
45 Skalník, P.: Politická kultura na asijském pomezí: srovnání Libanonu a Papua Nové Guineje. In: 

Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie, Set OutS/Ceres, Praha 2004, s. 13. 
46 Lebanon: Zuama clientelism. In:  http://lcweb2.loc.gov/cgi-

bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+lb0114). 
47 Tamtéž. 
48 Gombár, E.: Kmeny a klany v arabské politice, Praha 2004, s. 234. 
49 Lebanon: Zuama clientelism. In: http://lcweb2.loc.gov/cgi-

bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+lb0114). 
50 Smock, D.R., Smock, A.C.: The Politics of Pluralism, A Comparative Study of Lebanon and Ghana,  

New York 1975, s. 77-82. 



sjednocuje celou konfesi. V minulosti se maronitský patriarcha těšil značné 

nezávislosti na katolické církvi v Římě51 a často zastával pozici mluvčího a obránce 

maronitů.52 V čele řeckých katolíků a řecké ortodoxie stojí, podobně jako v případě 

maronitů patriarcha, který je ale podřízen církevnímu vedení, jež sídlí v Sýrii. Funkce 

patriarchů obou skupin je omezována mezinárodním charakterem jejich církevních 

institucí, což má podle Smocka dopad na schopnost patriarchů vystupovat jako 

mluvčí skupiny v sociálních a politických záležitostech Libanonu.53 

Muslimské komunity (šíité a sunnité) byly v minulosti znevýhodněny oproti 

křesťanským zejména z toho důvodu, že zde neexistovala žádná hierarchická 

struktura ani náboženský vůdce, který by tyto konfese sjednocoval. Islám hlásá, že 

mezi bohem a člověkem by neměly stát žádné překážky, čímž jsou míněni náboženští 

vůdci nebo instituce.54 Smock uvádí, že tato skutečnost zhoršovala pozici 

muslimských komunit  zejména ve čtyřicátých letech 20. století, kdy probíhala 

politická vyjednávání o budoucnosti libanonské republiky a o podobě budoucí ústavy. 

Šíitské a sunnitské konfese byly vnitřně rozdělené, jejich členové se nedokázali 

shodnout na řešení důležitých otázek, týkajících se přidělování politických postů 

jednotlivým komunitám a pravomocí státníků.55 Ve snaze zlepšit svou vyjednávací 

pozici si sunnité brzy po získání nezávislosti začali vytvářet vnitřní hierarchické 

vazby a náboženské instituce, což později vedlo ke sjednocení komunity.56 

K centralizaci  šíitů v rámci jedné organizace došlo v roce 1969, kdy byla založena 

Nejvyšší šíitská islámská rada („Higher Shiite Islamic Council“). 57 

Drúzové se podobně, jako sunnité a šíité, sjednotili v rámci jedné konfesní 

instituce v 60. letech 20. století. V roce 1962 byla založena drúzská centrální 

organizace Rada Madhabi („Madhabi Council“).58 V čele rady stojí nejvyšší 

duchovní vůdce drúzů, šejk („shaykh“).59 

Dalo by se tedy shrnout, že nejvíce centralizovanou náboženskou skupinou 

v Libanonu jsou maronité, dále pak řečtí katolíci, sunnité, řecká ortodoxie, drúzové a 

nejméně centralizovanou skupinou v Libanonu jsou šíité.  

                                                 
51 Maronitská církev patří mezi katolické církve.  
52 Smock, D.R., Smock, A.C.: The Politics of Pluralism, A Comparative Study of Lebanon and Ghana,  

New York 1975, s. 78. 
53 Tamtéž. 
54 Tamtéž, s. 79. 
55 Tamtéž. 
56 Tamtéž. 
57 Tamtéž, s. 81. 
58 Smock, D.R., Smock, A.C.: The Politics of Pluralism, A Comparative Study of Lebanon and 

Ghana, New York 1975, s. 81. 
59 Tamtéž, s. 82. 



 

Z popisu konfesní skladby a charakteristiky obyvatelstva vyplývá, že libanonská 

společnost ve své podstatě splňovala základní podmínky pro úspěšné fungování 

konsociační demokracie. Podle Arendta Lijpharta je za prvé nutné, aby v pluralitních 

společnostech, kde je tento politický systém uplatňován, existovala rovnováha sil 

mezi jednotlivými skupinami. „Faktorem, který přispívá k prosazení konsociační 

demokracie tím, že u příslušníků elit podporuje představy o vhodnosti (či nezbytnosti) 

kooperace, je vícečetná rovnováha sil mezi subkulturami.“60 V zemi, kde se uplatňuje 

konsociační demokracie, by neměl existovat duální model mocenské rovnováhy, ani 

jasná hegemonie jedné subkultury.61 V Libanonu existovala relativní rovnováha mezi 

křesťany a muslimy. Výsledky sčítání lidu v roce 1932 odhalily, že tři nejpočetnější 

náboženské skupiny, maronité, šíité a sunnité, byly početně vyváženy. Dále zde 

existovalo 14 náboženských, převážně křesťanských komunit, které poměr mezi 

oběma náboženskými tábory vyrovnávaly.62 Neexistovala zde tedy hegemonie jedné 

náboženské skupiny, ani duální model mocenské rovnováhy, nýbrž vysoký počet 

skupin, z nichž ani jedna netvořila více než 30 % obyvatelstva.63   

Ke stabilitě politického systému země, kde je uplatňována konsociační 

demokracie dále přispívá, dochází-li k vyjednávání mezi hodnotově nebo kulturně 

různorodými subkulturami v pluralitní společnosti na minimální úrovni.64 „Pro 

konsociační demokracii je podstatné, že se jedná o politické uspořádání, které staví 

na heterogenní politické kultuře a které je schopno na úrovni politických elit vyvážit 

neshody a konflikty, jež by byly zákonitým důsledkem těsnějších kontaktů mezi 

jednotlivými subkulturami.“65 V Libanonu docházelo k politickému jednání výhradně 

na úrovni elit. Libanonské náboženské komunity se vyznačovaly vysokou mírou 

autonomie, kterou posilovalo to, že konfesní štěpení společnosti mělo i geografický 

rozměr.   

Vztahy mezi masami a elitami významně ovlivňovaly vnitřní komunální vazby, 

které Lijphart nazývá „primordiální loajality“66. Tradiční komunální vazby, jejichž 

                                                 
60 Říchová, B., Lisa, A.: Antologie světových politologů, Praha 1995, s. 20. 
   61  Tamtéž. 
62 Chamie, J.: Religious groups in Lebanon: A descriptive investigation, in: International Journal of 

Middle East Studies, Vol. 11, No.2, s. 177. 
63 Tamtéž. 
64 Říchová, B., Lisa, A.: Antologie světových politologů, Praha 1995, s. 23-24. 
65 Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií, Praha 2000, s. 207. 
66 Tento termín Arendt Lijphart převzal od amerického antropologa Clifforda Geertze. Primordiální 

loajalita označuje  jazykové, zvykové, rasové, regionální či pokrevní vazby ke své vlastní 
subkultuře. (Lijphart, A.: Democracy in Plural Societies: a comparative exploration, New Haven 
1980, s.17.). 



počátky v Libanonu sahají až do feudálního období, měly pozitivní dopad zejména na 

vnitřní soudržnost subkultur, což je další z nezbytných podmínek úspěšného 

fungování konsociační demokracie.67 Tyto vztahy zajišťovaly libanonským elitám 

loajalitu členů vlastní komunity, což jim umožňovalo vzájemně spolupracovat a činit 

politická rozhodnutí, která byla společností obecně přijímána.  

Vnitřní soudržnost subkultur dále ovlivňovala náboženská hierarchie v rámci 

jednotlivých konfesí. Důležitou roli zde zastával náboženský vůdce, který často 

působil jako jednotící prvek. Komunity, v jejichž rámci existovaly silné tradiční 

vazby na náboženské autority, byly vnitřně soudržnější, čímž se výrazně posílila 

jejich pozice při politickém vyjednávání.  

 

2. Počátky konsociační demokracie  

Tradice sdílení moci zástupci jednotlivých segmentů je faktorem, který by měl 

podle Arenda Lijpharta přispívat k úspěšnému fungování konsociační demokracie.  

Lijphart považuje předchozí zkušenost koaličního rozhodování za důležitý prvek, 

který napomáhá k udržení stability systému. Ve své komparativní studii „Demokracie 

v pluralitních společnostech“68 uvádí následující: „Alternativní, či dodatečný faktor, 

který napomáhá k umírněnosti a spolupráci politických vůdců, je existence tradice 

přizpůsobení  elit.“69 Dřívější zkušenost se systémem sdílení moci podle Lijpharta 

zvyšuje schopnost politických vůdců reagovat na případná nebezpečí, která s sebou 

přináší pluralitní společnost.70 

V následujících třech kapitolách se věnuji historickému vývoji politického 

systému sdílení moci v Libanonu. Cílem je zjistit, kdy a za jakých okolností systém 

vznikal, které faktory přispívaly k jeho úspěšnému fungování a které naopak vedly 

k jeho selhání. Při popisu vývoje politického systému do konce první poloviny 19. 

století čerpám zejména z publikací historiků Robina Feddena „Syria and Lebanon“71 

a Eduarda Gombára „Moderní dějiny islámských zemí“72. Problematice vzniku 

systému sdílení moci se věnuje politoložka Marie-Joëlle Zaharová v článku „Power 

sharing in Lebanon: Foreign protectors, domestic peace, and democratic failure“73. 

Zabývá se zejména vlivem evropských mocností na utváření politického režimu 
                                                 

67 Říchová, B., Lisa, A.: Antologie světových politologů, Praha 1995, s. 24. 
68 Lijphart, A.: Democracy in Plural Societies: a comparative exploration, New Haven 1980, s. 99. 
69 Tamtéž, s. 100. 
70 Tamtéž, s. 100. 
71 Fedden, R.: Syria and Lebanon,, London 1965, s. 215. 
72 Gombár, E.: Moderní dějiny islámských zemí, Praha 1999. 
73 Zahar, M.J.: Power sharing in Lebanon: Foreign protectors, domestic peace, and democratic failure. 

In:  http://www.prio.no/files/file46602_zahar_-_power_sharing_in_lebanon.doc.  



v Libanonu. Konflikty mezi segmenty v rozdělených společnostech se zabývá 

sociolog Samir Khalef v knize „Civil and Uncivil Vionlence in Lebanon. A history of 

the Internationalization of Communal Conflict“74. V kapitole, kde popisuji vývoj 

politického systému v Libanonu v první polovině 20. století, čerpám především 

z knihy politologa Charlese Winslowa „Lebanon: War and Politics in a Fragmented 

Society“. 

 

           2.1 Vývoj politického systému do roku 1840 

Hora Libanon75 byla od počátku 16. století do roku 1918 pod nadvládou 

Osmanské říše. První autonomní politická entita, kterou tvořily oblasti obývané 

maronity a drúzy76, vznikla počátkem 17. století za vlády panovníka Fakhr ad-Dina 

II. Došlo tehdy k prvnímu historickému sjednocení maronitů a drúzů v rámci jednoho 

územního celku. Území získalo statut knížectví („imirah“ 77) a po celou dobu své 

existence si zachovalo určitý stupeň nezávislosti. Vládce země, emír, pocházel 

z libanonského knížectví, ale oficiálně byl podřízen panovníkovi Osmanské říše. Jeho 

povinností bylo udržovat v zemi pořádek a každoročně odvádět daně sultánovi 

v Konstantinopoli.78  

Fakhr ad-Din II. v zemi vybudoval pevnou správu, která jí po 200 let zajišťovala 

bezpečí a ochranu před osmanskou nadvládou. Historik Robin Fedden konstatuje, že  

emír se během své vlády těšil široké podpoře ze strany svého lidu. Všeobecné uznání 

a autoritu si zajistil zejména svým tolerantním přístupem k příslušníkům obou 

konfesí, čímž dokázal výrazně posílit jednotu knížectví. Jeho úspěšná politika podle 

Feddena tkvěla především v tom, že údajně nikdy nedával najevo svou náboženskou 

příslušnost a neupřednostňoval tak komunitu, ze které pocházel. Získal si tím podporu 

všech náboženských skupin, žijících na libanonském území.79  

                                                 
74 Winslow, Ch.: Lebanon : War and Politics in a Fragmented Society, London 1996. 
75 Termínem „Hora Libanon“ je míněno historické jádro dnešního Libanonu. Svůj název oblast získala 

podle hor, kterým se již od 5. století př.n.l. říkalo „Bíle hory“ („L´bánon“ je hebrejský výraz, 
odvozený od kořene Ibn, což znamená „bílý“). (http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Lebanon.) 

76 Maronité, příslušníci křesťanské katolické církve, se uchýlili do libanonských hor z důvodu 
perzekuce ze strany muslimů v  Sýrii, kde se původně soustředili. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Maronite_Church). Drúzové přišli o století později na území dnešního 
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První známky konfesního násilí se v Libanonu začaly projevovat až počátkem 19. 

století. Důvodem těchto sporů byly intervence evropských mocností do 

vnitropolitických záležitostí a politika emíra Bashira II.   

Politolog Simon Haddad uvádí, že evropské velmoci začaly během 19. století 

významně zasahovat do událostí v Libanonu v souvislosti se snahou porazit nadvládu 

Osmanské říše na Blízkém východě. Výsledkem této intervence byly politické, 

náboženské a ekonomické ústupky ze strany Turků a posílení moci Francie, Velké 

Británie a carského Ruska ve východním středomoří. 80   

Jednotlivé mocnosti obratně využily pestrého náboženského složení libanonské 

společnosti a ovlivňovaly vnitropolitické dění tím, že se staly „ochránci“ jedné 

z konfesních komunit. Smock konstatuje, že největší vliv na vývoj vztahů mezi 

libanonskými konfesemi měla Francie, která se rozhodla převzít odpovědnost za 

ochranu komunálních zájmů a existenci maronitských katolíků.81 Francouzská 

intervence podporovala maronity při prosazování jejich kulturních, náboženských a 

politických požadavků. To mělo za následek přerušení vztahů této komunity 

s ostatními náboženskými skupinami, žijících v jejich okolí.82
 Velká Británie se ve 

snaze omezit vliv Francie postavila na stranu drúzů, čímž posílila postavení 

drúzských elit. Ochráncem zájmů příslušníků řecko-ortodoxní církve se stalo Rusko. 

Jeho vliv na tuto komunitu ovšem nebyl tak výrazný, jako vliv Francie na maronity. 

Sunnitští muslimové využívali toho, že sunnitský islám byl státním náboženstvím 

Osmanské říše, a tudíž si během 19. století uchovali nezávislost na evropských 

mocnostech.83  

Zásahy cizích velmocí do vnitropolitického dění v Libanonu způsobily zhoršení 

vztahů mezi konfesemi. Vnější vlivy by ale podle mého názoru nepřivedly zemi 

k vnitrospolečenské krizi, kdyby zde existoval autoritativní vládce, který by, podobně 

jako Fakhr ad-Din II., dokázal vycházet vstříc všem náboženským skupinám a 

předcházet tak vzájemným konfliktům.  
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Během první poloviny 19. století v zemi vládl emír Bashir II., který byl, stejně 

jako jeho otec, příslušníkem maronitské katolické církve. Maronité jej považovali za 

svého hlavního představitele a zastánce. Eduard Gombár uvádí, že počátky emírovy 

vlády byly, co se týče vztahů s Osmanskou říší, doprovázeny relativními úspěchy. Ve 

snaze získat pro libanonské knížectví co největší stupeň autonomie v rámci Osmanské 

říše emír udržoval dobré vztahy s tureckými místodržícími, čímž si zajistil sultánovu 

podporu.84 V oblastech vnitřní politiky si emír podle Gombára počínal poměrně 

nelítostně a oportunisticky. S cílem upevnit v zemi své postavení Bashir II. zvolil 

taktiku likvidace potenciálních konkurentů. Šlo především o rodiny drúzských 

feudálů, se kterými se vypořádával velmi krutě. Ničil jejich prestiž a bohatství, 

zabavoval jejich majetek. Na půdu, kterou drúzským feudálům zkonfiskoval, 

dosazoval maronitské rolníky ze severu a tím výrazně měnil demografickou a 

konfesní rovnováhu. Nenávist drúzů vůči emírovy vzrostla poté, co Bashir II. nechal 

zavraždit jednoho z nejvýznamnějších členů drúzské elity, šejka Bashira Junblatta.85
 

„Pád rodiny Junblattovců vyvolal trvalou nenávist drúzů proti emírovi Bashirovi II., 

která přerůstala v konfesní nenávist vůči maronitům.“86  

Konflikty, které následovaly, měly podle sociologa Samira Khalafa poprvé 

v libanonských dějinách konfesní charakter. Do té doby zde existovaly jisté spory 

uvnitř společnosti. Šlo však spíše o boje znesvářených rodin bez ohledu na jejich 

náboženskou příslušnost.87  

Gombár konstatuje, že zlom v libanonských dějinách nastal po vypuknutí 

Egyptské krize roku 1831. Bashir II. se během války postavil na stranu Egypta, který 

bojoval proti Osmanské říši. Egyptská vojska se po svém příchodu do Libanonu 

zpočátku těšila podpoře maronitů, zatímco drúzové stáli na straně osmanské armády. 

Bashir II. se stal časem vazalem Egypta a začal v Libanonu prosazovat vůli 

egyptského panovníka, což mělo přímý dopad na libanonské obyvatelstvo ve formě 

zvýšení daní a odvodů mladých Libanonců do egyptské armády.88 

Odpor proti egyptské přítomnosti v Libanonu vyvrcholil roku 1840 vlnou 

protestů, které vedly k sesazení Bashira II. a nastolení nového politického režimu. 

Povstalci, pocházející zejména z řad drúzského a maronitského obyvatelstva, žádali 

odchod egyptských vojsk a obnovení libanonské autonomie. Dalším důležitým 
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požadavkem byla reorganizace administrativního uspořádání Libanonu a vytvoření 

administrativní rady, ve které by byly reprezentovány všechny náboženské komunity. 

Rada měla sloužit jako poradní orgán emíra.89  

Odpor libanonského obyvatelstva a zásah evropských mocností přiměl 

egyptského vládce stáhnout svá vojska z libanonského území. Po porážce Egypta 

Osmanskou říší90 byl Bashir II. poslán do vyhnanství, čímž definitivně skončila jeho 

vláda v Libanonu.91 Emírova politika přivedla zemi k vnitrospolečenské krizi a 

přivodila konec existence libanonského knížectví. 

 

   

  2.2   Systém sdílení moci ve druhé polovině 19. století  

Nástupem Bashira III., následníka Bashira II., začala podle Gombára nová epocha 

libanonských dějin. Drúzové, kterým byl během vlády Bashira II. zabavován majetek 

ve prospěch maronitů, žádali navrácení svých statků, čímž se opět začalo zvyšovat 

konfesní napětí. Osmanská říše využila vnitrospolečenských nepokojů v Libanonu a 

pokusila se obnovit přímou vládu v zemi vysláním svých vojsk do Bejrútu. Nátlakem 

evropských mocností byla brzy donucena svá vojska stáhnout a definitivně se vzdát 

přímé vlády v Libanonu.92  

Poté, co se země zbavila nadvlády Osmanské říše bylo nutné vypracovat plán 

správy. První návrh řešení otázky administrativního uspořádání v Libanonu vznikl ve 

40. letech  19. století. Tvůrci návrhu byly evropské mocnosti v čele s rakouským 

knížetem Metternichem. Cílem nového správního uspořádání bylo podle Khalafa 

především snížit konfesní napětí, které začalo přerůstat v otevřené střety převážně 

mezi maronity a drúzy.93 Metternichův návrh byl přijat a roku 1843 došlo k rozdělení 

Libanonu na dva sandžaky („qa’immaqamiyyah“94). V čele severního  sandžaku stál 

maronitský místodržitel („qa’immaqam“95), místodržitel jižního sandžaku byl drúz. 

Každý z nich měl zastupovat náboženskou komunitu, ze které pocházel, zároveň byl 
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podřízen guvernérovy v Bejrútu, zastupujícího Osmanskou říši. Hranici obou 

sandžaků tvořila cesta mezi Bejrútem a Damaškem.96  

Nové správní uspořádání však nepřineslo očekávané zklidnění 

vnitrospolečenských konfliktů, naopak vedlo k dalšímu zhoršení vztahů mezi 

náboženskými komunitami. Selhání tohoto řešení mělo řadu důvodů. Nejvážnější byl 

podle mého názoru ten, že hranice sandžaků zdaleka neodrážely konfesní rozložení 

obyvatelstva. Smock uvádí, že například v jižním sandžaku, který byl pod vedením 

drúzského místodržitele, žilo velké množství křesťanů.97 Dalším důvodem byla 

skutečnost, že autoři řešení nebrali v úvahu ostatní náboženské komunity a příslušníci 

řecko-ortodoxní církve se brzy začali dožadovat vytvoření vlastního sandžaku. Do 

sporů o nové uspořádání se opět zapojily evropské velmoci a snažily se situaci obrátit 

ve prospěch té komunity, za jejíž ochránce se považovaly. Reformní řešení, 

iniciované evropskými mocnostmi, začala být ze strany libanonského obyvatelstva 

brzy bojkotována. 98   

Konfesní napětí neustále narůstalo a v roce 1858 v zemi vypukla občanská válka, 

která si vyžádal tisíce lidských životů. Zpočátku ale neměl konflikt konfesní, nýbrž 

třídní charakter.  Maronitští rolníci v severním sandžaku nejdříve povstali proti svým 

feudálním pánům, příslušníkům stejné komunity. Konflikt se brzy rozšířil do jižního 

sandžaku, kde maronitští poddaní následovali rolníky na severu. V jižním sandžaku 

byli ale majitelé půdy převážně drúzové. Drúzští rolníci se postavili na stranu svých 

drúzských pánů a začali útočit na maronitské povstalce. Tím, že se drúzové postavili 

na stranu členů vlastní komunity místo toho, aby po vzoru maronitů povstali proti 

svým feudálním pánům, nabyl konflikt konfesního charakteru. Během čtyř týdnů bylo 

zabito 11 000 křesťanů, což mělo za následek vysoký počet uprchlíků, především 

z řad maronitů.99 Střety, ke kterým původně docházelo pouze mezi maronity a drúzy, 

přerostly v násilnosti mezi křesťany a muslimy i za hranicemi Libanonu.100 Konflikt 

tím nabyl mezinárodního charakteru.   

 Dva roky po vypuknutí občanské války v Libanonu se do konfliktu zapojily 

evropské velmoci ve snaze situaci uklidnit. Důvodem intervence byla podle 
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politoložky Marie-Joëlle Zaharové zejména skutečnost, že politická nestabilita na 

Blízkém východě ohrožovala jejich obchodní záměry.101 V zájmu evropských 

mocností bylo vytvořit řadu opatření, která by v budoucnu zamezila podobným 

konfliktům. Především bylo třeba dlouhodobě vyřešit situaci v samotném ohnisku 

střetů, tedy v Libanonu. Roku 1861 Francie iniciovala vytvoření mezinárodní komise, 

v níž byla dále reprezentována Velká Británie, Rakousko, Rusko, Prusko a Osmanská 

říše. Výsledkem jednání velmocí byl návrh na zrušení dosavadního politického a 

administrativního uspořádání Libanonu z roku 1843, a vytvoření tzv. organického 

statutu („Reglement Organique“102). Návrh byl jednomyslně přijat a 9. června roku 

1861 byl v Libanonu mezinárodní komisí slavnostně vyhlášen organický statut.103 

(viz příloha č. 2) 

Horský Libanon byl přeměněn v autonomní sandžak, garantovaný šesti 

velmocemi (Velkou Británií, Francií, Ruskem, Rakouskem, Pruskem, Osmanskou říší 

a od roku 1867 Itálií). Včele Libanonu stál administrátor („mutasarrif“104), který byl 

dosazen z Konstantinopole a schválen pěti evropskými mocnostmi.105 V zemi byla 

zřízena 12-ti členná administrativní rada, ve které byli po dvou zastoupeni 

představitelé jednotlivých konfesí. Libanon byl rozdělen na 7 nižších správních 

jednotek, jejichž hranice respektovaly náboženské rozložení obyvatelstva na 

libanonském území. Zavedením organického statutu byl zrušen feudalismus.106 Všech 

šest zemí, jež se podílelo na zavedení organického statutu v Libanonu, se zároveň 

stalo garanty nového politického uspořádání.107  

Maronité požadovali úpravu nového uspořádání, jelikož složení administrativní 

rady podle nich nereflektovalo početní poměr mezi jednotlivými konfesemi. Podle 

Zaharové se maronité zasazovali především o to, aby složení administrativní rady 

zohledňovalo jejich početní převahu nad ostatními konfesemi.108  Opětovným 

zásahem evropských garantů byl roku 1864 organický statut upraven tak, že 

v administrativní radě zasedali 4 maronité, 3 drúzové, 2 řecko-ortodoxní, 1 řecko-
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katolík, 1 sunnita a 1 šíita, čímž byl uzákoněn konfesionální charakter Libanonu.109 

Princip proporčního zastoupení představitelů náboženských skupin v administrativní 

radě se stal pravidlem pro všechny úrovně administrativního i soudního žebříčku.110 

Proporční logika tedy nebyla prosazována pouze na úrovni nejvyšších státních funkcí, 

ale byla přenesena také na nižší správní jednotky. Systém sdílení moci jednotlivými 

konfesemi se tak stal celospolečenským principem.111 

Nové politické uspořádání se osvědčilo a záhy po jeho zavedení došlo k eliminaci 

konfesijního násilí v Libanonu. Zrušeno bylo až roku 1915 v souvislosti s oslabením 

moci Osmanské říše na Blízkém východě. Léta 1864-1915 se vyznačují vysokou 

mírou vnitropolitické stability, která dosud neměla v libanonské historii obdoby.112 

 

2.3  Libanon pod správou Francie 

Během první světové války skončila dlouhotrvající nadvláda Osmanské říše na 

Blízkém východě. Osud blízkovýchodních států byl svěřen do rukou vítězných 

evropských mocností. V dubnu 1920 se konala mezinárodní konference v San Remu, 

kde Společnost národů předala mandátní práva na Blízkém východě Velké Británii a 

Francii.113 Území dnešního Libanonu, které bylo již od roku 1918 pod francouzskou 

vojenskou správou, připadlo Francii.114  

Politolog Charles Winslow uvádí, že období, které předcházelo ustanovení hranic, 

bylo doprovázeno vnitřními spory týkajících se budoucí podoby libanonského území. 

Existovalo několik protichůdných návrhů. Muslimská část populace prosazovala 

připojení Libanonu k Sýrii, která byla stejně, jako Libanon spravována Francií. 

Maronité a částečně také drúzové naopak prosazovali vznik samostatného státu, 
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nový prvek mezinárodního práva měla být mandátní území kontrolována stálou mandátní komisí 
Společnosti národů. Komise však postrádala prostředky k vynucení svých rozhodnutí na mocnostech 
vykonávajících mandátní správu. V důsledku toho nakládaly s poručenskými územími de facto jako 
s koloniemi.“  (Čejka, M.: Izrael a Palestina. Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního 
konfliktu, Brno 2005, s. 40.) 
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nezávislého na okolních zemích. Křesťané se obávali především toho, že v případě 

připojení k Sýrii by se v novém státě stali menšinou. Podobně muslimové odmítali 

vznik samostatného státu Libanon, ve kterém by dominovali křesťané, kteří byli navíc 

podporováni Francií.115  

Nakonec Francie rozhodla ve prospěch maronitů, kteří požadovali vznik 

samostatného států Libanon a 1. září 1920 vyhlásil generál Henri Gouraud, zastávající 

post vysokého komisaře Francie v Libanonu, založení tzv. Velkého Libanonu 

(„Grand Liban“116). Nový stát zahrnoval původní území Hory Libanon, města Bejrút, 

Tripolis, Týr a Sidon, dále pak regiony Baalbek, Bakaa a oblasti Rashayya a 

Hasbayya. Konečnou podobu hranic pak země získala roku 1923 po Lausannské 

konferenci.117 Rozšířením historického území Libanonu o řadu přímořských měst a 

horských vesnic došlo ke změně početního poměru mezi komunitami.118 Francii se 

podle Zaharové přesto podařilo udržet autonomii a teritoriální integritu mladého státu, 

zejména díky přítomnosti vlastních vojenských jednotek.119  

Administrativní zřízení, které bylo Francií zavedeno po převzetí nadvlády 

v Libanonu, obsahovalo prvky systému sdílení moci z období organického statutu. 

Zemi spravovali 4 francouzští guvernéři ve spolupráci se 17-ti člennou konzultativní 

radou, v níž byly reprezentováni zástupci nejpočetnějších náboženských skupin. 

V roce 1922 byla založena nová státní instituce, tzv. reprezentativní rada Libanonu, 

která se skládala ze 30 poslanců. Jednotliví poslanci byli stejně, jako členové předešlé 

konzultativní rady, voleni generálem Gouraudem. Složení reprezentativní rady 

odráželo konfesní složení Libanonu z roku 1921, kdy proběhl demografický průzkum 

za účelem zjistit počet příslušníků jednotlivých konfesí. Rada sloužila pouze jako 

poradní orgán francouzských guvernérů, kteří disponovali společně s vysokým 

komisařem generálem Gouraudem veškerými rozhodovacími pravomocemi.120 

Zaharová konstatuje, že důvodem zřízení reprezentativní rady byla snaha předejít 
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konfliktům mezi náboženskými komunitami.121 „Jejím účelem bylo posílit sektářství a 

zvýšit moc vůdců jednotlivých komunit.“122 

V letech 1920-1926 přesto docházelo ke sporům mezi náboženským komunitami, 

zejména z důvodu neustávajících protestů ze strany arabských nacionalistů. 

Především sunnitští muslimové se odmítali smířit s vytvořením Velkého Libanonu a 

prosazovali připojení Libanonu k Sýrii.123 Francouzská vláda požadavky muslimů 

odmítla a roku 1925 jmenovala zvláštní komisi, složenou ze zástupců Francie a 

Libanonu. Komise  dostala za úkol vypracovat libanonskou ústavu.  

Ústava byla přijata v květnu roku 1926 a 24. května došlo k vyhlášení konstituční 

republiky Libanon.124 První libanonská ústava byla založena na demokratických 

principech. V preambuli bylo deklarováno, že Libanon je parlamentní demokratickou 

republikou, založenou na úctě k právům a svobodám člověka. Politické zřízení se 

zakládalo na principech rovnováhy a spolupráce mezi jednotlivými vládními 

složkami.125 

Politická moc byla koncentrována především v rukou prezidenta republiky. 

Ústava prezidentovi garantovala značnou nezávislost na parlamentu. Mezi jeho 

pravomoci patřila možnost vetovat návrhy zákonů, rozpustit parlament, jmenovat, či 

odvolat ze své funkce premiéra, s jehož odvoláním byl zároveň rozpuštěn vládní 

kabinet. Ústava dále prezidentovi umožňovala vládnout pomocí dekretů. 126 I přes 

značnou nezávislost prezidenta na parlamentu byla volba prezidenta nepřímá. 

Prezident měl být volen každých šest let parlamentem.127 

Vláda Libanonu byla proporčně složena ze zástupců náboženských skupin. Dvě 

křesla měla být obsazována maronity a sunnité, šíité, drúzové, zástupci řecko-

ortodoxní a řecko-katolické církve měli obsadit vždy po jednom křesle.128  

Parlament se podle ústavy z roku 1926 skládal ze dvou komor, z poslanecké 

sněmovny a senátu. O rok později proběhly výrazné ústavní změny a horní komora 

parlamentu byla zrušena. Od roku 1927 byl tedy libanonský parlament pouze 

jednokomorový. Distribuce křesel poslanecké sněmovny probíhala  na základě 
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konfesního složení libanonské společnosti. Byly v ní proporčně zastoupeny všechny 

náboženské skupiny, žijící na libanonském území.129 

Nové politické uspořádání mělo splnit dva hlavní cíle. Za prvé mělo Libanonu 

zajistit vnitropolitickou stabilitu a předejít vnitřním konfliktům tím, že byla 

zástupcům nejpočetnějších náboženských komunit zaručena proporční účast na 

zákonodárné a výkonné moci. Druhým cílem bylo hájit francouzská privilegia a 

umožnit zásahy Francie do vnitropolitického dění. Ústava obsahovala články, které se 

vztahovaly k francouzskému mandátu.130 Tyto články umožňovaly Francii plnou 

politickou kontrolu nad Libanonem. „Teoreticky byl francouzský vysoký komisař 

(High commissioner) pověřen poradní a dozorčí funkcí, v praxi vykonával nejvyšší 

pravomoci.“131 Francie měla například prostřednictvím svého zástupce právo řídit 

libanonskou zahraniční politiku, vetovat důležité zákony, či rozpustit libanonský 

parlament. 132 

Historik Michael Kerr konstatuje, že konsolidace politického systému v Libanonu 

po přijetí ústavy v roce 1926 nebyla úspěšná. Hlavní příčinou byl boj nejpočetnějších 

náboženských komunit o nejvyšší státní posty. Francie se obávala možného povstání 

a odmítla zorganizovat volby do nového parlamentu a prezidentské volby, vypsané na 

rok 1926. Do poslanecké sněmovny byly dosazeny stejné osoby, které tvořily 

reprezentativní radu v době před přijetím ústavy a prezident byl vybrán Francií.133  

Počátkem třicátých let se zintenzívnil odpor islámské komunity vůči novému 

politickému systému. Požadovaly zejména spravedlivější zastoupení sunnitských 

muslimů ve vládě a v parlamentu. V lednu 1931 se konal Všeobecný muslimský 

kongres, jehož účastníci vznesli nárok na úřad prezidenta republiky a polovinu 

administrativních míst státu, s odvoláním na svou početní převahu. Požadavky 

libanonských muslimů byly Francií odmítnuty.134 

Prezidentské volby byly vypsány na rok 1932, kdy končil mandát Charlese 

Debbase. Favoritem na post nového prezidenta byl sunnita Muhammad al-Jisr, který 
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byl podporován zejména muslimskou, ale také křesťanskou částí obyvatelstva.  

Francouzský vrchní komisař, znepokojen, že by úřad prezidenta zastával příslušník 

islámské složky obyvatelstva, 9. května 1932 zrušil ústavu, rozpustil poslaneckou 

sněmovnu a na post prezidenta opět dosadil Charlese Debbase.135 

Institucionální převrat, uskutečněný Francií v roce 1932, rozpoutal v Libanonu 

četné národní protesty a podnítil všechny náboženské komunity ke vzájemné 

kooperaci ve snaze vymanit se z politického vlivu Francie. 13. listopadu 1936 byla 

zástupci Francie a Libanonu podepsána smlouva, která měla zemi v budoucnu zajistit 

úplnou suverenitu.136   

Ke změně situace došlo až po porážce Francie nacistickým Německem a nastolení 

vichistického režimu na Blízkém východě. V roce 1941 vstoupily na území Libanonu 

vojenské jednotky Velké Británie a Svobodné Francie a oblast přešla pod kontrolu 

spojeneckých vojsk. Velká Británie přiměla Svobodnou Francii uznat nezávislost 

země a dne 8. června 1941 byla francouzským generálem Charlesem Catrouxem 

vyhlášena formální nezávislost státu Libanon.137 

 

Z popisu historického vývoje politického uspořádání v Libanonu do roku 1941 

vyplývá, že systém, založený na principu sdílení moci zástupci jednotlivých 

náboženských skupin, je výsledem dlouhodobého historického vývoje, jehož kořeny 

lze nalézt již v 17. století. Vývoj systému sdílení moci, který o tři století později 

vyústil v konsociační demokracii, úzce souvisí s rozvojem vztahů mezi konfesními 

komunitami. Tyto vztahy byly ovlivňovány vnějšími silami, které výrazně zasahovaly 

do vnitřního politického a společenského dění.  Účelem systému sdílení moci byla 

snaha předejít nebo zastavit násilí mezi jednotlivými komunitami. 

K prvnímu sjednocení libanonských konfesních skupin v jeden autonomní 

politický celek došlo vlivem existence vnějšího nepřítele. Tímto nepřítelem byla v 17. 

století Osmanská říše. Důležitou roli zde hrál silný panovník, Fakhr ad-Din II., který 

jednal v zájmu obou existujících konfesí, čímž si vysloužil jejich podporu. Území, 

které sjednotil a pro které vydobyl určitý stupeň politické autonomie, se stalo 

základem dnešního samostatného státu Libanon.   
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I přes náboženskou segmentaci libanonské společnosti v zemi panovala politická 

stabilita a do počátku 19. století zde nedocházelo k sektářskému násilí. Politická 

rovnováha mezi segmenty byla narušena vměšováním cizích mocností do 

vnitropolitického dění a bezohlednou politikou tehdejšího panovníka. V těchto 

podmínkách začaly vznikat první úvahy o vytvoření systému vládnutí, na kterém by 

se podíleli zástupci největších libanonských konfesí. 

Během druhé poloviny 19. století proběhly v Libanonu dva pokusy vytvořit 

politický systém, který by zajistil vnitropolitickou stabilitu. Oba návrhy politického 

uspořádání byly vypracovány evropskými mocnostmi, které v té době výrazně 

zasahovaly do vnitropolitického dění. První řešení z roku 1843 nebylo úspěšné. 

Důvodem selhání tohoto politického uspořádání bylo zejména to, že nereflektovalo 

rozdělení libanonského obyvatelstva na řadu náboženských segmentů a jejich 

geografické rozmístění na území Libanonu. V zemi brzy vypuklo sektářské násilí, jež 

vyústilo v občanskou válku. Konflikt si vyžádal vysoké ztráty na životech, což 

posílilo všestrannou vůli vytvořit politická opatření, která by v budoucnu zabránila 

střetům mezi konfesemi. 

S vědomím hrozby sektářského násilí vznikl návrh na vytvoření politického 

systému, jehož součástí byla tzv. administrativní rada, složená ze zástupců šesti 

nejpočetnějších konfesních komunit. Po zavedení politického zřízení, jež bylo 

založeno na systému sdílení moci, došlo k eliminaci sektářských konfliktů. K tomu 

výrazně přispěly evropské mocnosti, které kontrolovaly plnění organického statutu. 

Intervence cizích mocností poskytly konfesím přímé politické vyjádření ve všech 

právních institucí, jejich vliv na stabilitu politického systému v Libanonu byl ve 

druhé polovině 19. století pozitivní.  

Tradice systému sdílení moci se stala základem první libanonské ústavy, která 

byla přijata v době, kdy byl Libanon spravován Francií. Politický systém, který 

v zemi fungoval v letech 1926-1941, nebyl stabilní. Neúspěch zřízení z roku 1926 byl 

způsoben zejména neustálými spory jednotlivých konfesí o nejvyšší politické funkce, 

především o post prezidenta.  

Francie, která spravovala libanonské území, měla na vnitropolitické dění v zemi 

pozitivní i negativní  vliv. Zpočátku se zasloužila o to, že se země nestala součástí 

okolních států, především Sýrie. Během dvacátých let se těšila podpoře maronitů, 

kterým poskytovala různé výhody oproti ostatním komunitám. To mělo na 

libanonskou společnost výrazný destabilizační účinek. Přímé zásahy cizího státu do 

politického dění po přijetí libanonské ústavy postupně zapříčinilo protesty i ze strany 



maronitů a Francie se postupně stala společným nepřítelem všech konfesí. Následkem 

bylo sjednocení náboženských komunit za účelem získat pro Libanon úplnou 

nezávislost a vytvořit politický systém, který bude založen na politické spolupráci 

všech konfesí.   

 

3. Politický systém první republiky (1943 – 1975)  

V následujících třech kapitolách se budu věnovat rozboru politického zřízení, 

které bylo v Libanonu uplatňováno v době od získání nezávislosti na Francii v roce 

1943 do vypuknutí občanské války v polovině 70. let. Toto období bývá historiky 

nazýváno období první republiky. Lijphart ve své studii „Democracy in the Plural 

Societies, A Comparative Exploration“ uvádí, že jde o období, kdy v zemi úspěšně 

fungovala konsociační demokracie.138 Mým cílem je popsat základní principy 

politického systému sdílení moci v Libanonu a zaměřit se především na prvky, které 

jsou podle Lijpharta určující pro stabilitu konsociační demokracie.139 Samostatné 

kapitoly jsou věnovány popisu volebního systému a vlivu politických stran na 

stabilitu režimu. 

Mezi mé nejdůležitější zdroje patří především Ústava Libanonu140. Dále pak 

publikace historika Charlese Winslowa „Lebanon: War and Politics in a Fragmented 

Society“141, v níž autor podrobně popisuje moderní dějiny státu se zaměřením na 

období politických krizí. Volebnímu systému v Libanonu se věnuje izraelský 

politolog Jacob Landau v článku „Elections in Lebanon“142. V kapitole, kde se 

zabývám vlivem politických stran na stabilitu politického systému, čerpám především 

ze studie amerického politologa Michaela Suleimana „The Role of Political Parties in 

a Confessional Democracy: The Lebanese Case“143. Při srovnávání politického 

systému v Libanonu s teorií konsociační demokracie čerpám zejména z Lijphartovy 

studie „Democracy in the Plural Societies, A Comparative Exploration“144. 

  

 

                                                 
138 Lijphart, A.: Democracy in Plural Societies: a comparative exploration, New Haven 1980, s. 147. 
139 Mezi tyto prvky patří velká koalice, proporcionalita, menšinové veto a segmentální autonomie. 

(Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií, Praha 2000, s. 210.) 
140 The Lebanese Constitution. In: http://www.cggl.org/scripts/document.asp?id=1. 
141 Winslow, Ch.: Lebanon : War and Politics in a Fragmented Society, London 1996. 
142 Landau, J.M.: Elections in Lebanon. In: The Western Political Quaterly, Vol. 14, No. 1, Part 1, 

March 1961, s. 120-147. 
143 Suleiman, M. W.: The Role of Political Parties in a Confessional Democracy: The Lebanese Case. 

In: The Western Political Quarterly, Vol. 20, No. 3. (Sep., 1967), s. 682-693. 
144 Lijphart, A.: Democracy in Plural Societies: a comparative exploration, New Haven 1980. 



3.1 Ústava a orgány státní moci 

Libanon byl francouzským mandátním územím od konce první světové války až 

do roku 1943. Francie hrála důležitou roli při vzniku moderního státu Libanon a byla 

spoluautorem první libanonské ústavy. V polovině 30. let se v zemi začalo vytvářet 

silné nacionalistické hnutí, které žádalo úplnou nezávislost. Požadavkům nacionalistů 

bylo vyhověno po vypuknutí 2. světové války. V roce 1941 země přešla pod kontrolu 

spojeneckých vojsk a v červnu byla zástupcem Svobodné Francie, generálem 

Charlesem Catrouxem, vyhlášena formální nezávislost Libanonu. V roce 1942 byla 

ustanovena provizorní libanonská vláda, která měla za úkol připravit zemi na nové 

volby. Libanon přesto nadále zůstával pod vlivem Svobodné Francie.145 

V září roku 1943 se konaly všeobecné volby.  Prezidentem byl zvolen Bishar al 

Khuri. Na post premiéra Khuri jmenoval Riyada as Sulha a pověřil jej sestavením 

první vládu nezávislého státu Libanon. 8. listopadu 1943 poslanecká sněmovna 

novelizovala libanonskou ústavu s tím, že zrušila některé články, související s 

mandátem a modifikovala ty, jež upřesňovaly pravomoci francouzského komisaře, do 

té doby spravujícího libanonské území. Na příkaz Francie byli ihned pozatýkáni 

libanonští prominentní politikové, včetně nového prezidenta a premiéra. „Tento čin 

sjednotil křesťanské a muslimské vůdce v jejich odhodlání osvobodit se od 

francouzské nadvlády.“146 Francie pod nátlakem ze strany Velké Británie, Spojených 

států a arabských zemí propustila libanonské politiky 22. listopadu 1943. Libanon se 

stal zcela nezávislým státem.147 

Po získání nezávislosti bylo třeba radikálních změn dosavadní ústavy, 

vypracované především ve prospěch Francie, která zemi dosud řídila. Přesto, že 

reflektovala konfesní složení země a zajišťovala zastoupení všech náboženských 

skupin v parlamentu, nejvyšší posty dosud obsazovali zejména křesťané, se kterými 

Francie udržovala nadstandardní vztahy a často je zvýhodňovala na úkor muslimů.  

Politický systém první republiky byl založen na ústavě, která sestávala ze dvou 

částí, ze psaného dokumentu a z nepsané dohody. Psaná část ústavy vycházela 

z dokumentu z roku 1926, díky čemuž byla do libanonského politického systému 

převedena řada ústavních mechanismů z období, kdy byla země spravována Francií.  

Zachován zůstal volební systém, struktury zákonodárné a výkonné moci, soudnictví a 
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byrokracie. V. část ústavy, obsahující články, které upravovaly vztahy s Francií a 

pravomoci vysokého komisaře, byla zrušena.148  

Druhým, velice důležitým prvkem ústavy byla její nepsaná část, tzv. Národní 

dohoda („National Pact“149), uzavřená mezi maronitským prezidentem Bisharem al-

Khurim a sunnitským premiérem Riadem al-Sulhem. Národní dohoda vznikla po 

dlouhém vyjednávání mezi křesťanským a muslimským táborem v létě 1943. 

Zakládala se na čtyřech principech. Prvním principem bylo všestranné uznání 

nezávislého státu Libanon. Křesťanské náboženské skupiny se vzdaly své identifikace 

se Západem a muslimské komunity za to přislíbily hájit nezávislost Libanonu. Vzdaly 

se tedy svých požadavků připojení Libanonu k jakékoliv arabské zemi. Dále bylo 

zástupci všech skupin uznáno, že Libanon je arabský stát a oficiálním jazykem země 

je a nadále bude arabština. Přesto elity připustily duchovní a intelektuální vazby se 

Západem. Třetím schváleným principem bylo konstatování, že Libanon je členem 

rodiny arabských států, z čehož vyplývá jeho ochota spolupracovat s jakoukoliv 

arabskou zemí a příslib, že v případě konfliktu mezi arabskými státy zachová 

neutralitu.150 Posledním a pro politický systém nejdůležitějším principem bylo 

rozdělení nejvýznamnějších politických a administrativních funkcí mezi zástupce 

největších náboženských skupin. Podle dohody měl prezidentský post vždy zastávat 

maronitský křesťan a post premiéra sunnitský muslim. Funkci předsedy poslanecké 

sněmovny měl obsazovat šíitský muslim, post ministra spravedlnosti zastával 

zástupce řecko-ortodoxní církve a ministr obrany měl být drúz. Také obsazování 

administrativních funkcí probíhalo na základě početního poměru mezi konfesními 

skupinami.151 

Rozsáhlé prezidentské pravomoci, dané ústavou z roku 1926, zůstaly zachovány. 

Prezident sestavoval vládní kabinet bez předchozí konzultace s předními členy 

poslanecké sněmovny. Vláda byla závislá na rozhodnutích prezidenta a spolu s ním 

mohla kdykoliv rozpustit poslaneckou sněmovnu. Poslanecká sněmovna mohla 

teoreticky přimět vládní kabinet k rezignaci.152 Prezident nesměl být poslaneckou 
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sněmovnou odvolán ze své funkce během funkčního období, pokud se nedopustil 

vlastizrady, či vážného porušení ústavy.153  

Premiér republiky byl nejvýše postavený zástupce muslimské části libanonského 

obyvatelstva. Hlavní úlohou premiéra bylo řídit činnost vlády. Spolu s prezidentem 

republiky kontrasignoval veškeré návrhy, vycházející z jednotlivých rezortů. Jeho 

pravomoci byly běhěm první republiky v porovnání s prezidetnskými pravomocemi 

výrazně slabší. Nejvýznamnější pravomocí bylo právo vetovat návrhy prezidenta na 

složení budoucí vlády.154 

Vládní kabinet byl hlavním řídícím orgánem státní správy. Mezi jeho úlohy 

patřila příprava legislativních předpisů a jmenování či odvolávání vysokých členů 

státní byrokracie. Přesný počet rezortů ústava nepředepisovala, historicky se ale 

pohyboval mezi 4 až 22 v závislosti na konkrétních politických potřebách.155 

Předsedal-li vládě prezident, jednala jako Rada ministrů („Council of Ministers“ 156). 

Rada ministrů projednávala nejdůležitější státní záležitosti. V případě, že vládě  

předsedal premiér, vystupovala jako Ministerská rada („Ministerial Council“157). Ta 

se zabývala spíše rutinními  otázkami.158 

Podle Winslowa byla politická moc koncentrována v rukou prezidenta, který nad 

sebou prakticky neměl vyšší kontrolu.159 „Občanům Libanonu nebylo umožněno držet 

kontrolu nad prezidentem, jelikož mu byly ústavou dány takové pravomoci, aby mohl 

snadno manipulovat s dosazováním úředníků, kteří jej obklopovali a využívat 

rozdělení libanonské společnosti způsobem, který by vyhovoval jeho politickým 

potřebám.“160  

Parlament první republiky byl jednokomorový. Poslanecká sněmovna se skládala 

z 55 poslanců, počet poslaneckých křesel se téměř každé volební období měnil.161 

Národní dohoda potvrdila přidělování mandátů v parlamentu na základě konfesní 
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distribuce („confessional distribution“162). Každá náboženská skupina měla 

v poslanecké sněmovně rezervovaný určitý počet křesel. Mandáty byly rozděleny 

mezi křesťany a muslimy v poměru 6 : 5, v roce 1943 bylo z celkového počtu 55 

poslanců 30 křesťanů a 25 muslimů. Tento poměr měl odrážet konfesní složení 

libanonské společnosti a byl založen na výsledcích sčítání lidu, které proběhlo v roce 

1932.163 Mezi nedůležitější pravomoci poslanecké sněmovny patřila zejména volba 

prezidenta republiky.164 Winslow konstatuje, že i přes svou zákonodárnou funkci se 

poslanecká sněmovna na tvorbě zákonů podílela velice zřídka. Stala se spíše 

místem prosazování zájmů jednotlivých náboženských komunit.165 

 

3.2  Volební systém  

Volební systém první republiky byl totožný s volebním systémem, který byl 

v Libanonu zaveden po přijetí první ústavy v roce 1926. Poslanecká sněmovna byla 

volena každé čtyři roky v přímých a všeobecných volbách. Mezi hlavní úlohy 

parlamentu patřila volba prezidenta republiky a schvalování složení libanonské vlády, 

jmenované prezidentem.166 

Prezident republiky byl volen nepřímo poslaneckou sněmovnou ve dvoukolovém 

hlasování. V prvním kole bylo pro zvolení některého z kandidátů nutno získat 

nejméně 2/3 hlasů všech členů poslanecké sněmovny. Pokud nebyl zvolen v prvním 

kole, následovalo kolo druhé, kde kandidátovi na prezidenta stačila ke zvolení prostá 

většina. Volební období prezidenta republiky bylo šestileté bez možnosti 

znovuzvolení. 167 Za jmenování premiéra zodpovídal prezident, jehož rozhodnutí 

muselo být schváleno poslaneckou sněmovnou. S volbou předsedy poslanecké 

sněmovny musela souhlasit absolutní většina poslanců libanonského parlamentu.168  

Volby do poslanecké sněmovny probíhaly na základě stranického blokového 

hlasování („Party Block Vote“169). Libanon byl rozdělen na určitý počet volebních 
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obvodů, který se každé volební období měnil spolu s počtem poslanců 

v parlamentu.170 Důvodem častých reforem byla podle politologa Jacoba Landaua 

nespokojenost občanů s podobou hranic mezi jednotlivými obvody. Některé 

komunity se s jejich stávajícím rozložením cítily oproti ostatním komunitám 

znevýhodňovány.171 V roce 1943 a 1947 se volilo do 55-ti členného parlamentu 

nejdříve v pěti a v roce 1947 v šesti volebních obvodech. V roce 1952 došlo k 

reformě a počet volebních obvodů se pětinásobně zvýšil. Země byla rozdělena na 33 

obvodů, kde bylo voleno 44 poslanců do libanonského parlamentu. V dubnu roku 

1957 došlo k další reformě. Počet volebních obvodů byl snížen na 28 a počet 

poslanců zvýšen na 66. K poslední změně, která předcházela vypuknutí občanské 

války v roce 1975, došlo o patnáct let dříve, v roce 1960. Občané volili 99 poslanců 

ve 24 volebních obvodech.172 Volební obvody tehdy odpovídaly administrativnímu 

rozdělení Libanonu na 24 okresů, tzv. „qada’a“. 173   

Volební obvody byly vícemandátové, volič svůj hlas odevzdával ve prospěch celé 

kandidátní listiny. Politické straně, která v daném obvodu získala nejvyšší počet 

hlasů, byly uděleny všechny mandáty. Volič měl také možnost udělovat preferenční 

hlasy konkrétním kandidátům.174 

S cílem dodržet konfesní distribuci mandátů v parlamentu a zároveň podpořit 

spolupráci příslušníků různých komunit na regionální úrovni, byla v jednotlivých 

obvodech předem stanovena náboženská příslušnost volených poslanců.175 Například 

ve volebním obvodě, který odpovídal okresu Tripolis, bylo voleno 5 poslanců, z nichž 

4 museli být sunnité a 1 zástupce řecko-ortodoxní církve. Volič odevzdával hlas ve 

prospěch celé kandidátní listiny, kde měl možnost označit preferované kandidáty. 

Počet udělených preferenčních hlasů přitom nemusel odpovídat počtu mandátů 

přidělovaných v daném obvodě. Vítězná kandidátní listina získala všechny 

poslanecké mandáty. Ty byly uděleny kandidátům, kteří obdrželi nejvyšší počet 

preferenčních hlasů. Přitom musela být zohledněna náboženská příslušnost 
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jednotlivých poslanců podle toho, jak to pro konkrétní obvod předepisoval volební 

zákon.176 Politické strany proto musely representovat na jedné kandidátní listině více 

náboženských skupin tak, aby byl dodržen volební zákon, týkající se náboženského 

složení jednotlivých obvodů.  

Podle předního libanonského arabisty Michaela Hudsona měl volební systém v 

Libanonu dva důležité dopady na rovnováhu moci.  Za prvé, uvnitř volebních obvodů 

posiloval pozici dvou, či tří vůdců největších náboženských komunit tím, že 

zredukoval a konsolidoval počet skupin, jež v zemi držely moc. Zároveň ale nedošlo 

k redukci práv, či potlačování zájmů menšinových komunit. „Voliči měli možnost 

vybrat si kandidátní listinu, která nejlépe splňovala jejich nejzávažnější kritéria.“177 

Za druhé, stranické blokové hlasování v Libanonu vedlo ke zpomalení vývoje 

programových politik a politických stran. „Poslanec je reprezentantem svého 

volebního obvodu, své náboženské skupiny a zároveň své politické strany mnohem 

více, než reprezentantem socialismu nebo administrativních reforem.“178 Kandidáti,  

s cílem získat co největší podporu ve vlastním volebním obvodě, se mnohem více 

soustředili na zájmy segmentů v konkrétním regionu, než na zájmy občanů na 

celostátní úrovni.   

Volební systém byl vytvořen tak, aby co nejvíce podpořil spolupráci všech 

komunit a umožnil tak společné vyjednávání jejich zástupců na půdě libanonského 

parlamentu. Jeho účelem bylo podle Landaua minimalizovat soutěžení mezi 

konfesemi a podnítit spolupráci napříč segmenty.179 

 

3.3 Role politických stran v libanonské politice před rokem 1975 
 
Strukturní charakter společnosti měl výrazný dopad na vytváření a působení 

politických stran v politickém systému Libanonu. Základem pro konstituování 

stranického systému bylo vertikální štěpení libanonské společnosti na řadu 

konfesních skupin, mezi nimiž existovaly výrazné štěpné linie. Politické strany, 

založené výhradně na třídním štěpení libanonského obyvatelstva, nedokázaly získat 
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větší podporu lidu a v poslanecké sněmovně měly buď slabé, nebo nulové 

zastoupení.180  

Politolog Michael Suleiman rozlišuje dvě skupiny politických stran, které 

v Libanonu působily v letech 1943 až 1975.181  První skupinu tvořily nadnárodní 

politické strany („Trans-National Parties“182), které prosazovaly rozdělení státu nebo 

připojení Libanonu k jedné ze sousedních zemí. Druhou skupiny tvořily libanonské 

politické strany („Lebanese Political Parties“183), které podporovaly nezávislost, 

integritu a zachování země ve stávajících hranicích.184  

Suleiman uvádí, že stoupenci nadnárodních politických stran kritizovali 

konfesionalismus a politický systém sdílení moci. Některé nadnárodní strany 

napadaly libanonské zřízení především pro jeho rigiditu a snažily se prosadit úpravu 

systému ve prospěch vlastní komunity. Jiné se zasazovaly o úplné zrušení 

libanonského demokratického uspořádání a prosazovaly nastolení vlastního 

náboženského systému. Většina z těchto stran se nezabývala lokálními záležitostmi a 

soustředila se především na ekonomické otázky či zahraniční politiku.185  

Nadnárodním politickým stranám bylo zakázáno kandidovat ve volbách do 

libanonského parlamentu. Důvodem byla především skutečnost, že tyto strany 

podporovaly rozpad státu, nebo jeho připojení k jedné ze sousedních zemí. Přesto 

byly v zemi tolerovány a stát jim neoficiálně umožnil publikovat vlastní literaturu, 

nebo pořádat stranické schůze. Jejich aktivity byly ale omezovány především 
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v období státní krize, či v případě, že nějakým způsobem ohrožovaly stávající 

politické autority.186 

Libanonské politické strany podle Suleimana v zásadě podporovaly politický 

systém sdílení moci.187 Začaly vznikat během 30. let jako různá hnutí a mládežnické 

organizace, prosazující především nezávislost státu Libanon. Většina z nich se 

soustředila okolo konkrétního politického vůdce, kterého podporovaly. (viz příloha č. 

6) Na rozdíl od nadnárodních politických stran se libanonské strany snažily 

prosazovat spíše reformy, než revoluce nebo násilné změny. Akceptovaly politické 

zřízení Libanonu, popřípadě prosazovaly změnu pouze některé z jeho částí.188  

Libanonské strany měly převážně konfesní charakter. Přesto, že byly nuceny 

sestavovat nábožensky smíšené kandidátní listiny, vždy existovala určitá konfesní 

skupina, která v dané politické straně dominovala.189 Dalším důležitým znakem 

libanonských stran byl jejich regionální charakter. Ten byl dán zejména 

nerovnoměrnou distribucí politické moci, která byla koncentrována zejména v rukou 

prezidenta republiky. Politické strany ignorovaly záležitosti, týkající se státu jako 

celek, například zahraniční politiku. Byly si vědomy skutečnosti, že tyto záležitosti 

spravuje především prezident a vláda. Politické strany nemohly do těchto oblastí 

přímo zasahovat. Většina stran se tak primárně věnovala lokální politice a 

záležitostem týkajících se jednotlivých náboženských komunit.190  

Existence tradičních městských a venkovských elit, která zůstala zachována i po 

vytvoření moderního politického systému v roce 1943, vedla k tomu, že politické 

strany v letech 1943-1975 neobsadily více, než 1/2 poslaneckých křesel. 

V jednotlivých volebních obvodech vedle politických stran sestavovali kandidátku 

tzv. nezávislí. Kandidátní listiny nezávislých kandidátů tvořili příznivci a členové 

prominentních rodin, v jejichž čele stáli tradiční političtí vůdci, neboli „zuama“.191 

Nezávislí vždy získali většinu poslaneckých mandátů. Například v roce 1960 obsadili 

více než 2/3 křesel. Zbylou 1/3 mandátů získaly politické strany.192 (viz příloha č. 6)                     
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Politické strany byly v letech 1943 až 1975 slabé a neefektivní. Libanonská 

společnost byla  příliš segmentovaná na to, aby byly jednotlivé strany schopny 

vyvážit a přizpůsobit zájmy celé společnosti. Politiku v Libanonu tedy ovlivňovaly 

spíše na lokální, než na národní úrovni. Přesto podle Suleimana hrály velice důležitou 

roli při uchovávání stability libanonské demokracie. Žádná strana totiž nebyla 

dostatečně silná, aby získala převahu nad ostatními a stala se tak dominantní. Jejich 

vzájemná vyváženost působila, jako důležitý stabilizační prvek politického 

systému.193 Politické strany tak napomáhaly úspěšnému fungování konsociační 

demokracie a přispívaly k uchování vnitropolitické stability. 

 

Z popisu politického systému, který v Libanonu fungoval od roku 1943 do roku 

1975 vyplývá, že ústava obsahovala prvky, které jsou podle Arenda Lijpharta 

nezbytné pro zachování stability a funkčnosti konsociační demokracie.194  

Nepsaná dohoda zaručovala účast největších konfesí v libanonské politice, čímž 

umožňovala elitám nacházet spojence v systému, jako celku. Celonárodní vláda, 

složená ze zástupců různých náboženských komunit, tak plnila funkci tzv. Velké 

koalice, kterou Lijphart pokládá za důležitý rys konsociační demokracie.195 

Proporcionalita, což je další prvek určující stabilní fungování konsociační 

demokracie,196 byla zajištěna poměrným zastoupením všech náboženských skupin 

v libanonském parlamentu. Proporční zastoupení konfesí bylo přeneseno také do 

ostatních oblastí státní správy, nejvyšší administrativní funkce byly předem přiděleny 

zástupcům konkrétních konfesí. 

Mezi nepsané zákony, vztahující se k politickému systému Libanonu, patřilo také 

vzájemné veto („mutual veto“), které mělo podle Lijpharta zabránit prosazení 

většinového principu. Poslanci měli právo vetovat politická rozhodnutí v případě, že 

ohrožovala zájmy jednotlivých komunit.197 

Výrazným znakem konsociační demokracie v libanonském politickém zřízení 

byla segmentální autonomie. Tvořila integrální, ačkoliv nepsanou součást ústavy.198 

Režimu bylo zamezeno zasahovat do oblasti vnitřních záležitostí jednotlivých 
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konfesí. Každá komunita měla vlastní občanský zákoník a záležitosti, týkající se 

například rozvodů, či  dědičného práva, řešily oddělené komunální soudy.  

Volební systém byl vytvořen tak, aby minimalizoval soutěžení mezi konfesemi a 

maximalizoval spolupráci napříč jednotlivých segmentů. Prezident republiky byl 

volen parlamentem, premiéra dosazoval prezident a předseda poslanecké sněmovny 

potřeboval pro své zvolení souhlas většiny poslanců v parlamentu. Jelikož byly 

nejvyšší politické funkce a křesla v poslanecké sněmovně obsazovány podle pravidel 

konfesní distribuce, prezident, premiér a předseda vlády museli pro své zvolení získat 

podporu napříč jednotlivých segmentů.  

Pro zajištění proporčního zastoupení náboženských komunit v parlamentu se 

užíval volební systém stranického blokového hlasování. Systém byl doplněn o prvek 

konfesní distribuce mandátů v rámci jednotlivých obvodů, které byly podle předpisů 

volebního zákona nábožensky smíšené. Politické strany musely vytvářet kandidátní 

listiny s ohledem na předepsanou konfesní skladbu jednotlivých obvodů, čímž se 

posilovala spolupráce jednotlivých komunit na úrovni elit.  

Suleiman uvádí, že jedním z důsledků volebního systému v Libanonu bylo 

přenesení konfliktu na úroveň náboženské komunity samotné. Systém nutil elity, 

zastupující různé konfese, ke vzájemné spolupráci, což mělo za následek rozdělení 

každé konfese na řadu frakcí odlišné politické orientace. Konsenzus často existoval 

pouze na úrovni elit, na úrovni řadových příslušníků jednotlivých konfesí mohlo 

docházet, a také často docházelo ke konfliktům z důvodu různého politického 

smýšlení. Tato skutečnost ale neměla nikdy přímý dopad na stabilitu politického 

systému. Všechny politické strany byly minoritní a konflikty, ke kterým docházelo na 

úrovni řadových stoupenců jednotlivých stran, se nepřenesly na celostátní úroveň.199 

 

4.   Selhání konsociační demokracie v Libanonu 

Tématem následujících třech kapitol jsou příčiny selhání politického systému 

v Libanonu. Mým cílem je pomocí analýzy vnějších vlivů a vnitrospolečenských 

změn popsat hlavní faktory, které narušily stabilitu politického uspořádání a přivedly 

zemi na pokraj občanské války. 

Nejdříve se budu zabývat událostmi, které ovlivňovaly vnitropolitické dění 

v Libanonu zvnějšku. Účelem je popsat vliv cizích zemí na stabilitu politického 

zřízení. Dále se budu věnovat vnitřním příčinám selhání systému. Zde bych chtěla 
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především upozornit na nedostatky libanonské konsociační demokracie. V následující 

kapitole popíši, jaký vliv měly zásahy vnějších států a vnitřní nedostatky politického 

systému na vztahy mezi elitami jednotlivých konfesí a vztahy mezi libanonskou 

elitou a masou.  

Mezi mé nejdůležitější zdroje patří zejména studie Brendy Zaharové „The 

Regional Sources of Power-sharing Failure: The Case of Lebanon”200, ve které se 

autorka zabývá vnějšími příčinami zhroucení konsociační demokracie v Libanonu. Při 

líčení událostí, ke kterým docházelo během 50. a 60. let v oblasti Blízkého východu 

čerpám především z publikací Marka Čejky „Izrael a Palestina. Minulost, současnost 

a směřování blízkovýchodního konfliktu“201 a Michaela Hudsona „Democracy and 

Social Mobilization in Lebanese Politics“202. Příčinám kolapsu politického režimu 

v Libanonu se dále věnuje Tom Najem ve studii „The Collapse and Reconstruction of 

Lebanon“203. 

 

            4.1  Vnější příčiny zhroucení politického systému              

Libanonská ústava a nepsaná Národní dohoda z roku 1943 se staly základem 

politického uspořádání, které v zemi úspěšně fungovalo více než třicet let. 

V sedmdesátých letech se politický systém zhroutil a v Libanonu vypukla občanská 

válka, která trvala do roku 1989.  

Zaharová konstatuje, že zhroucení politického systému v Libanonu bylo 

zapříčiněno zejména událostmi, souvisejícími s palestinsko-izraelskou krizí. Libanon, 

který se nachází v jedné z nejkonfliktnějších a nejméně stabilních oblastí na světě,  se 

sám nedokázal ubránit následkům arabsko-izraelského konfliktu, který následoval po 

vytvoření samostatného státu Izrael v roce 1948. Přímý dopad konfliktu na stabilitu 

libanonské politiky byl podle Zaharové způsoben zejména skutečností, že od získání 

nezávislosti v roce 1943 neexistoval vnější protektor, který by garantoval dodržování 

systému sdílení moci a zamezoval konfesním skupinám vytvářet vazby na okolní 
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státy. Země tak postrádala garanta, který by dokázal předcházet intervence cizích 

zemí do vnitropolitického dění.204 

Brzy po vzniku Izraele došlo k první arabsko-izraelské válce, která po dlouhých 

bojích a jednáních skončila příměřím, podepsaném v roce 1949. Libanon se postavil 

na stranu arabských států, mezi které dále patřil Egypt, Sýrie, Irák, Jordánsko a 

Saudská Arábie. Přesto nadále zachovával oficiální neutralitu a přímo se nepodílel na 

vojenských operacích. Válka měla za následek vysokou emigraci palestinských 

uprchlíků z izraelského území. Uprchlíci hledali útočiště zejména v okolních 

arabských státech, mezi které patřil také Libanon. 205 

Politoložka Brenda Seaverová uvádí, že příchod desetitisíců Palestinců do 

Libanonu se stal obrovským problémem především proto, že narušil demografickou 

rovnováhu, na níž byla založena nedávno schválená ústava. Palestinští uprchlíci byli 

zejména muslimové, proto jejich příchod znamenal početní posilu muslimského 

obyvatelstva Libanonu. Nastalou situaci nelibě snášeli zejména maronité, do té doby 

nejpočetnější náboženská skupina. Uprchlíci způsobili výrazné ekonomické, sociální 

a politické zatížení domácího režimu.206 Křesťané se podle Seaverové obávali 

především toho, že pod vlivem vzrůstající muslimské populace dojde k porušení 

neutrality země a k zahraniční orientaci na arabský svět.207 „Z toho důvodu se 

libanonská vláda rozhodla omezit příliv palestinských uprchlíků a předejít vzniku 

nacionalistického hnutí, které by mohlo vést k narůstajícím sociálním a politickým 

požadavkům mas. To by mohl vést ke zhoršení vztahů s Izraelem.“208  

Skutečná krize v Libanonu vypukla v souvislosti s Šestidenní válkou, ke které 

došlo v červnu 1967 mezi Izraelem a koalicí Egypta, Sýrie a Jordánska. Do té doby 

země udržovala neutralitu a nezapojovala se do arabsko-izraelského konfliktu. Po 

Šestidenní válce vzrostl počet palestinských uprchlíků na libanonském území a 

v okolí Bejrútu a mnoha dalších měst vznikly velké palestinské uprchlické tábory. 

Počet Palestinců v Libanonu území se zvýšil téměř dvojnásobně.209 Na libanonsko-

izraelských hranicích začalo docházet ke střetům s palestinskými ozbrojenými 

skupinami. Krize vyvrcholila podepsáním Káhirské dohody („Cairo agreement“) 
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v roce 1969, která měla regulovat aktivity palestinských ozbrojených skupin na 

libanonském území. Po roce 1967 došlo k nárůstu agresivity Palestinců, žijících 

v libanonských uprchlických táborech, čímž se zvýšil tlak na libanonskou vládu.210 

Události z roku 1967 měly dále výrazný dopad na vztahy mezi Libanonem a Sýrií. 

Hlavní důvody spočívají podle Seaverové zejména na skutečnosti, že Sýrie vždy 

usilovala o připojení Libanonu k vlastnímu území. Hranice mezi oběma zeměmi 

neuznávala, podle ní byly vytvořeny uměle Francií, aby zde mohla snáze prosazovat 

vlastní koloniální záměry.211  Zájem o ovládnutí Libanonu vzrostl zejména poté, co 

izraelské vojenské jednotky během Šestidenní války dobyly Golanské výšiny na 

hranicích se Sýrií. Kdyby se Izraeli podařilo proniknout na území jižního Libanonu, 

získal by strategickou pozici pro případ útoku na Sýrii.212 Sýrie se ale do 

vnitropolitického konfliktu intenzivně zapojila až po vypuknutí občanské války v roce 

1975. 

Situace se výrazně zhoršila po příchodu palestinských ozbrojených složek. V roce 

1970-71 byli z Jordánska vyhnáni členové palestinského militantního hnutí 

Organizace pro osvobození Palestiny (OOP).213 Příslušníci organizace se usadili 

zejména v uprchlických táborech v jižním Libanonu. Politolog Marek Čejka uvádí, že 

bojovníci OOP na libanonském území pokračovali ve svých guerillových aktivitách, 

které předtím vyvíjeli v Jordánsku. Často operovali přímo z palestinských 

utečeneckých táborů, které se pak stávaly terčem izraelských odvet.214  

Podle Seaverové se přítomnost palestinských uprchlíků a zejména jejich 

ozbrojených složek v Libanonu stala neřešitelným problémem v důsledku 

mezinárodního charakteru palestinsko-izraelského konfliktu. Do konfliktu se zapojily 

téměř všechny arabské státy, jež nesouhlasily s existencí Izraele a evropské mocnosti, 

které naopak samostatný stát Izrael podporovaly. To vedlo k obrovskému 

zahraničnímu tlaku na Libanon, jehož strategická poloha a vysoký počet 

palestinských uprchlíků se stali výzvou zejména pro Sýrii a Izrael. Sýrie se podle 
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Seaverové snažila navázat dobré vztahy s místními muslimy a Izrael hledal podporu 

zejména mezi maronity.215  

I přes výrazný tlak na libanonskou vládu se maronitští a sunnitští političtí vůdci 

snažili dodržovat nepsanou smlouvu z roku 1943 a udržovat dobré vztahy mezi 

konfesemi. Palestinská otázka ovšem způsobila výraznou společenskou polarizaci a 

smlouva mezi křesťany a muslimy byla neudržitelná. Největším problémem byl 

odlišný názor libanonských elit na přítomnost OOP v Libanonu. Zatímco sunnitští 

vůdci palestinské ozbrojené jednotky spíše podporovali, maronité otevřeně 

nesouhlasili s jejich aktivitami v Libanonu. Situace se vyostřila po incidentu, který se 

odehrál 4. dubna 1973 v Bejrútu, kdy došlo ke střetu mezi izraelskými ozbrojenými 

jednotkami a členy OOP. Událost vedla k rezignaci premiéra Salama a muslimská 

část vládnoucí koalice byla nadále neúčinná.216 

 

4.2 Vnitřní zdroje politické nestability 

Během období, které následovalo po přijetí ústavních změn v roce 1943, 

docházelo v zemi k častým změnám ve složení libanonské vlády. Mezi lety 1943 až 

1964 se v Libanonu vystřídali 3 prezidenti a 35 vlád. Podle ústavy se měly volby do 

poslanecké sněmovny konat každé čtyři roky, životnost vládních kabinetů ale trvala 

v průměru 7 měsíců. Nejdéle trvající vláda byla u moci dva a půl roku.217 Americký 

odborník na současné dějiny Blízkého východu Michael Hudson konstatuje, že 

neustálé změny ve skladbě vládních kabinetů jsou přirozeným důsledkem výrazné 

fragmentace politické kultury. Libanonská vláda není založena na politickém 

programu, ale na konfesním složením společnosti. „Změny vládních kabinetů jsou 

jednoduše indikátory procesu vyvažování moci, jsou rutinním vyjádřením 

nekonečných výměn koalic stejných elit.“218  

Zaharová konstatuje, že největším problémem libanonského politického 

uspořádání byla rigidita politického systému, který nebyl schopen reagovat na 

demografické změny obyvatelstva a politické události, ke kterým docházelo během 

50. a 60. let. V důsledku těchto událostí začalo docházet ke sporům mezi 
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náboženskými skupinami, které systém nedokázal minimalizovat, čímž postupně 

ztratil důvěru obyvatelstva.219 

Rozdělení hlavních politických postů v zemi a přidělení jednotlivých křesel 

v parlamentu bylo založeno na sčítání lidu z roku 1932.  V té době byli nejpočetnější 

náboženskou skupinou v Libanonu maronité a druhou nejpočetnější skupinou sunnité. 

Politická moc byla koncentrována především v rukou prezidenta, jehož post 

obsazoval podle nepsané dohody maronita. Maronité tedy zastávali nejdůležitější 

politické funkce v zemi a navíc měli početní převahu v parlamentu. 

Rigidita politického systému v Libanonu se projevila zejména tím, že se elity 

nedokázaly vypořádat s výraznými demografickými změnami, ke kterým došlo od 

posledního sčítání lidu. Během 50. a 60. let se v zemi výrazně zvýšil počet muslimů, 

zejména šíitů a sunnitů. Maronité, kteří ztratili početní dominanci, již podle zásad 

politického uspořádání, založeném na demografickém složení společnosti dosud měli, 

pozbyli nárok zastávat nedůležitější politické funkce v zemi. „V 60. letech si většina 

obyvatel Libanonu uvědomovala, že politický systém sdílení moci je založen na 

demografickém mýtu.“220  

Populační nárůst muslimů ovlivnil příliv desetitisíců palestinských uprchlíků 

z Izraele a početní převaha křesťanů se stala minulostí. Šíité, jejichž populace vzrostla 

nejrapidněji, začali ve druhé polovině 60. let vznášet námitky proti politickému 

systému, ve kterém byli nedostatečně reprezentováni. Zasazovali se proto o zásadní 

změny politického uspořádání.221 Arabista Tom Najem uvádí, že vládnoucí elity, 

reprezentující zejména křesťanské komunity, byly proti radikálním politickým 

reformám, které by vedly ke ztrátě jejich dominantní pozice. Z důvodu odmítání 

požadavků po politických reformách se společnost čím dál více polarizovala a nebyla 

tak schopna čelit ostatním nepříznivým vlivům.222 

Další faktor, který způsobil selhání politického systému v Libanonu, byla podle 

předního libanonského historika Kamala Salibiho skutečnost, že se zde nevytvořila 

jednotná politická společnost („political community“).223 Národní dohoda byla 

založena na souhlasu největších náboženských komunit s neutrální 

zahraničněpolitickou orientací země. Politické změny v arabském světě, zejména 
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narůstající arabský nacionalismus a popularita arabského socialismu, vyvolali 

nesouhlas některých skupin obyvatelstva s neutralitou zahraniční politiky. Například 

politická strana Libanonská levice („Lebanese Left“), složená zejména z muslimů, 

byla křesťany odsuzována pro sympatie, které projevovala vůči arabskému 

nacionalismu. Libanonská levice nebyla považována za stranu, jejíž politický 

program je založený na sociální rovnosti. Křesťanské náboženské skupiny ji viděly 

jako hnutí, které usiluje o narušení tradičního postavení křesťanské komunity, 

založené na politické kultuře, vycházející z evropských křesťanských hodnot. 

Muslimové byli proto obviňováni z porušování jednoho z pilířů Národní dohody, což 

prohloubilo propast mezi muslimským a křesťanským táborem v Libanonu.224  

 

4.3  Zhroucení vnitrospolečenských vztahů  

Konsociační demokracie v Libanonu byla založena na dobrých vztazích mezi 

politickými vůdci tamních náboženských skupin. Jejich postavení záviselo na vnitřní 

soudržnosti subkultur, která elitám zajišťovala loajalitu členů vlastní skupiny a 

posilovala jejich legitimitu. Nepříznivá vnitropolitická situace ve spojení s vnějšími 

vlivy  postupně vedla ke zhoršení vztahů mezi libanonskými elitami a narušila kohezi 

uvnitř jednotlivých konfesních skupin. Tyto problémy časem přerostly do takových 

rozměrů, že demokracie v Libanonu, založená na vnitrospolečenském konsenzu, byla 

nadále neudržitelná. 

K selhání konsenzu mezi elitami výrazně přispěly vnější zásahy do 

vnitropolitického dění v Libanonu, zejména pak problematika palestinských 

uprchlíků. Brenda Seaverová konstatuje, že tyto okolnosti ovlivnily vzájemné vztahy 

mezi muslimskými a křesťanskými elitami a způsobily polarizaci uvnitř jednotlivých 

konfesí. 

Co se týče vztahů na úrovni elit v rámci křesťanského tábora, křesťanské elity 

tento problém podle Seaverové tolik nezasáhl především z toho důvodu, že v jejich 

čele stála nejpočetnější náboženská skupina, maronité.225 „Jednota křesťanských elit 

byla odrazem soudržnosti maronitských vůdců.“226 I přes souboj, který probíhal mezi 

maronitskými vůdci o prezidentský post a přes odlišné názory členů elity na 
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spolupráci se Sýrií a řešení palestinské otázky, zůstaly křesťanské elity relativně 

jednotné až do vypuknutí války.227 

Vztahy na úrovni elit v muslimském táboře byly problematičtější. Muslimským 

elitám bránila ve spolupráci skutečnost, že v čele každé ze tří nejpočetnějších 

náboženských komunit (šíitů, sunnitů a drúzů) stáli silní političtí vůdci. Seaverová 

uvádí, že největší rozhodovací pravomoci mezi všemi muslimskými skupinami měli 

sunnité. Navzdory této skutečnosti ovšem nedokázali reprezentovat celý muslimský 

tábor zejména proto, že šíitský zástupce zastával vysokou politickou funkci a měl 

poměrně rozsáhlé politické pravomoci. Výraznou roli zde také hrála relativní početní 

rovnováha mezi oběma komunitami. Sunnité také nemohli ignorovat politické 

požadavky, vznášené drúzským vůdcem Jumblatem. Jeho cílem byla 

dekonfesionalizace („deconfessionalization“) politického systému zejména z toho 

důvodu, že při stávajícím politickém uspořádání by sám nikdy nemohl zastávat post 

prezidenta nebo premiéra.228  

Seaverová konstatuje, že vztahy mezi libanonskými elitami a masami uvnitř 

jednotlivých subkultur byly výrazně zasaženy událostmi, ke kterým docházelo v 50. a 

60. letech v Libanonu. V muslimském táboře začalo docházet k porušování vnitřní 

soudržnosti především z důvodu odlišných pohledů různých společenských tříd na 

dění, které probíhalo v okolních státech. Jednalo se zejména o Šestidenní válku, 

příchod OOP do Libanonu, tlak ze strany Izraele na libanonské vládnoucí elity a 

nárůst arabského nacionalismu, či palestinských nacionalistických ideologií.229 

„Napětí mezi muslimskými oligarchy a radikalizovanými masami bylo stupňováno 

neshodami ohledně společenských a ekonomických změn, vyžadovaných levicově 

smýšlejícím obyvatelstvem, stejně jako jejich politickými požadavky zastoupení 

většího počtu muslimů v exekutivě, v armádě a ve vysokých administrativních 

funkcích.“230 Tlak členů muslimských komunit na jejich politické vůdce se podle 

Seaverové zvýšil poté, co  muslimské nižší sociální třídy, žijící v oblasti jižního 

Libanonu, požadovaly od vlády, aby jim zajistila vyšší ochranu před důsledky 

neustálých leteckých a pozemních útoků Izraelců na palestinské ozbrojené milice.231 

V Libanonu pod vlivem vnějších zásahů do vnitropolitického dění vznikla řada 

hnutí a organizací, které byli tvořeny zástupci různých muslimských náboženských 
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skupin. Nestály tedy podle Seaverové na striktně na konfesních základech, ale na 

ideologiích, jež nejlépe vyjadřovaly nesouhlas jejich členů se stávajícím politickým 

uspořádáním Libanonu.232 

Vnější vlivy a zejména pak neshody ohledně přítomnosti palestinských uprchlíků 

v Libanonu ovlivnily také soudržnost křesťanských konfesí. V křesťanském táboře se 

stejně, jako v muslimském, vytvořila řada ozbrojených hnutí napříč jednotlivými 

náboženskými komunitami.233 Jejich cílem bylo zachovat dominantního postavení 

křesťanů na libanonské politické scéně a zisk kontroly nad palestinskými uprchlíky. 

Podle Seaverové existence křesťanských milic narušovala soudržnost mezi masami a 

jejich vůdci zejména proto, že v jejich čele nestála křesťanská vládnoucí elita. Tato 

ozbrojená hnutí často jednala proti vůli křesťanských politických vůdců.234  

Seaverová uvádí, že odlišné názory na přítomnost OOP v Libanonu existovaly 

také v rámci křesťanských komunit. Podpora palestinského ozbrojeného hnutí byla 

ale výrazně slabší, než ze strany muslimského tábora. Koncem 60. let vzniklo 

katolicko-ortodoxní studentské hnutí, které veřejně vyjadřovalo podporu OOP. 

K tomuto hnutí se přikláněla i řada křesťanských intelektuálů a duchovenstva. 

Umírnění křesťanští politikové se z počátku snažili Palestincům v mnohém ustupovat 

ve snaze uchránit Libanon před politickou krizí, která zemi po příchodu několika set 

tisíc palestinských uprchlíků reálně hrozila. Většina křesťanského obyvatelstva ale 

stála proti přítomnosti palestinských uprchlíků v zemi, zejména z důvodu obav ze 

ztráty vlastního dominantního postavení na libanonské politické scéně.235
 

Političtí vůdci tak postupem času ztratili podporu členů vlastních konfesí. 

Uvědomovali si, že tato ztráta autority je zapříčiněna výraznou fragmentací uvnitř 

jednotlivých komunit. Proto se snažili posílit vnitřní soudržnost na úrovni mas s cílem 

upevnit vlastní pozici, což vedlo podle Najema paradoxně ke zhoršení vztahů na 

úrovni samotných elit.  

Najem uvádí, že politické elity využívaly aktuálních sporných témat, jako byla 

problematika palestinských uprchlíků, nebo panarabistické cítění zejména muslimské 
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části obyvatelstva za účelem udržet vnitřní soudržnost komunit a existující 

hierarchické uspořádání. Především vůdci sunnitské komunity otevřeně podporovali 

přítomnost palestinských uprchlíků, což vedlo k odporu ze strany maronitských elit. 

Ty se naopak snažily posílit svou pozici tím, že se po vzoru řadových příslušníků 

vlastních komunit otevřeně stavěly proti přítomnosti Palestinců v Libanonu.236 

„Maronitské elity, se staly stejně jako jejich sunnitské protějšky,  vězni svých vlastních 

ulic.“237  

Výsledkem bylo, že libanonští vůdci, kteří byly nuceni ustupovat požadavkům 

členů vlastní komunity, nebyli nadále schopni nalézt společné řešení problémů, 

kterým byla země vystavena.238 Libanonská vláda se stala bezmocnou a nebyla 

schopna zabránit útokům křesťanských ozbrojených hnutí na Palestince. Muslimové 

se postavili na stranu palestinských uprchlíků a v zemi vypukla občanská válka. 

 

Z uvedeného popisu okolností, které předcházely zhroucení politického systému 

v Libanonu plyne, že selhání režimu bylo zapříčiněno vnějšími faktory, které výrazně 

narušily vnitřní rovnováhu mezi konfesemi. Popis příčin zhroucení režimu dále 

odhaluje nedostatky libanonského politického zřízení.   

Podle Arenda Lijpharta je jednou z podmínek umožňující stabilní fungování 

konsociační demokracie relativně nízké absolutní zatížení rozhodovacího aparátu. 

Tuto podmínku řadí do roviny vztahů mezi elitami existujících subkultur. Dojde-li 

například v důsledku blížící se společenské krize k nárůstu tlaku na vládnoucí 

struktury, snižuje se schopnost elit nalézt konsensuální řešení této krize.239 Příchod 

desetitisíců palestinských uprchlíků způsobilo výrazné zatížení libanonského 

vládnoucího aparátu. Přítomnost Palestinců v zemi a nepříznivý tlak mezinárodního 

prostředí přispěly k tomu, že vládnoucí elity nadále nebyly schopny vyjednávat nejen 

se zástupci jiných subkultur, ale také se členy vlastních komunit. Uvnitř komunit se 

vytvořila řada různých frakcí, které měly odlišné názory na otázku přítomnosti cizích 

uprchlíků.   

Neschopnost libanonské vlády reagovat na demografické změny, ke kterým 

v zemi došlo po vypuknutí palestinsko-izraelské krize, byla způsobena zejména 

rigiditou politického systému. Reformám, které by vedly k úpravě konfesní distribuce 
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mandátů mezi libanonské náboženské komunity tak, aby složení poslanecké 

sněmovny odráželo skutečnou konfesní skladbu společnosti, bránila zejména 

koncentrace politické moci v rukou maronitů.  

Bezprostředně před zhroucením politického systému došlo k výraznému narušení 

vztahů mezi libanonskými elitami. Elity se rozdělily na dva tábory. Křesťanský tábor 

se zasazoval o odchod palestinských uprchlíků z libanonského území a zároveň se 

snažil zachovat stávající politický systém, který zvýhodňoval zejména maronity. 

Muslimský tábor z velké části podporoval přítomnost palestinských uprchlíků a 

zároveň žádal politické reformy, které by vedly k jejich spravedlivější reprezentaci  

v parlamentu a ve vládě.  

Vypuknutí občanské války dále předcházelo zhroucení vztahů mezi libanonskou 

elitou a masou. Lijphart uvádí, že pro zajištění stabilního fungování konsociační 

demokracie je důležitá vnitřní soudržnost jednotlivých segmentů. Elity musí 

spolupracovat tak, aby si zachovaly loajalitu členů skupin, které zastupují.240 

V Libanonu vnitřní soudržnost komunit posilovala autorita vůdců, kteří je 

reprezentovali ve vládě. Jakmile došlo k porušení soudržnosti komunit a začaly zde 

vznikat různě frakce, jejichž názory a cíle byly často protichůdné, elity ztratily 

autoritu a nebyly schopny nalézt společné východisko z blížící se krize. Se ztrátou 

autority jednotlivých vůdců pozbyl autoritu i celý vládní aparát a politický systém 

Libanonu se zhroutil. 

 

5. Rekonstrukce politického systému po skončení občanské války 

v roce 1989 

V posledních třech kapitolách se věnuji poválečné rekonstrukci politického 

uspořádání v Libanonu. Účelem je především popsat ústavní změny, ke kterým došlo 

po skončení občanské války a jejich přijetí libanonskou společností.  

Nejdříve se budu zabývat okolnostmi, které vedly k ukončení občanského 

konfliktu. Dále se budu věnovat reformám libanonské ústavy. Zde se zaměřím na 

prvky, které tvoří základ politického systému sdílení moci. V poslední kapitole 

nastíním přijetí ústavních změn libanonskou společností a vyhlídky na budoucí 

fungování politického zřízení. 
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V následujících kapitolách čerpám zejména ze studií Toma Najema „The Collapse 

and Reconstruction of Lebanon“ 241 a Andrewa Rigbyho „Lebanon: Patterns of 

Confessional Politics“ 242. Dále pak z dokumentu, který se stal základem ústavních 

změn v Libanonu, tzv. Taifské dohody243. Poválečnou rekonstrukcí se dále zabývá 

libanonský politolog Hassan Krayem ve studii „The Lebanese Civil War and the Taif 

Agreement“244 a Samir Ofeish v článku „Lebanon’s Second Republic: Secular Talk, 

Sectarian Application“ 245. 

 

5.1 Libanonská společnost během občanské války a cesta k míru 

Během občanské války byl libanonský parlament zcela ochromen. Od roku 1976, 

kdy došlo k rozložení libanonské armády, byl pouze loutkovým orgánem. „V letech 

1975-1990 se v Libanonu nekonaly volby a poslanci se občas scházeli jen proto, aby, 

řečeno s mírnou nadsázkou, si odhlasovali zvýšení platů.“246 Přesto ale nedošlo 

k úplnému rozložení státu. V jeho čele nadále stál nepřímo volený prezident, 

zachován zůstal také státní byrokratický aparát. 

Roli parlamentu podle Najema oslabovaly zejména různé skupiny a hnutí, které se 

v zemi vytvořily po příchodu palestinských přistěhovalců. Původní hierarchické 

struktury náboženských komunit, v jejichž čele dříve stáli lokální vůdci, „zuama“, 

kteří skupiny sjednocovali a zároveň zastupovali v parlamentu, se zhroutily. „Zuama“ 

ztratili kontrolu nad členy jednotlivých skupin, od nichž se odštěpily ozbrojené 

skupiny, které odmítly spolupracovat s vládou.247 Arabista Luboš Kropáček uvádí, že 

během války docházelo ke směšování politiky s náboženstvím. Členové ozbrojených 

milic proklamovali, že bojují za zájmy své náboženské komunity a hájí její postavení 

v Libanonu. „Média často zkratkovitě používala jen náboženské názvy k označení 

ozbrojených seskupení bojujících za cíle zhola nenáboženské.“248  

Země byla rozdělena na několik teritorií, které ovládala různá libanonská 

militantní hnutí a palestinské ozbrojené skupiny. Některé skupiny, konkrétně 
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maronité a OOP, se pokoušely vybudovat vlastní stát ve státě.249 Do 

vnitrospolečenského konfliktu se postupně začaly zapojovat i sousední země, 

především Sýrie a Izrael, které do Libanonu vyslaly vlastní vojenské jednotky. Ty 

obsadily určité oblasti250 a v zemi se vytvořila řada enkláv, které spadaly pod kontrolu 

různých militantních hnutí.  Hlavní město Bejrút byl tzv. Zelenou linií rozdělen na 

západní muslimskou část a východní část křesťanskou. Do vnitrospolečenských sporů 

výrazně zasahovaly okolní státy. Občanská válka jim podle Najema poskytla 

příležitost prosazovat v zemi vlastní agendy prostřednictvím manipulace jedné ze 

znepřátelených frakcí. Zejména Sýrie, Izrael a Írán vyostřovaly vztahy mezi 

náboženskými skupinami tím, že vždy otevřeně podpořily jednu komunitu, která jim  

nejlépe umožnila prosadit své vlastní cíle.251  

Andrew Rigby, který se specializuje na mírové procesy na Blízkém východě 

uvádí, že od samého počátku války v zemi existovaly snahy o ukončení občanského 

konfliktu pomocí ústavní reformy. Tyto pokusy ale podle Rigbyho vždy ztroskotaly, 

jelikož ani jedna ze svářících se stran nebyla ochotna přistoupit ke kompromisnímu 

řešení. Maronité od počátku požadovali návrat k předválečnému politickému 

uspořádání, muslimové žádali ústavní reformy. Dalším důvodem selhání vyjednávání 

mezi elitami byla skutečnost, že uvnitř jednotlivých skupin existovaly ozbrojené 

frakce, jejichž vůdci odmítali přijmout řešení, sjednané mezi oficiálními zástupci 

komunit.252 Ke krvavým střetům nedocházelo pouze mezi náboženskými komunitami, 

ale také uvnitř komunit. Příčinami konfliktů uvnitř konfesí byly většinou odlišné 

pohledy na způsob řešení politické nestability a na zásahy zahraničních států do 

vnitřních záležitostí země. 

Občanská válka vyvrcholila v září 1988, kdy v zemi proběhly prezidentské volby. 

V zemi se vytvořily dva politické tábory. V čele jednoho stál maronitský generál 

Michel Aoun, který byl 22. září jmenován vojenským předsedou vlády. Jeho kabinet 

byl však akceptován pouze na křesťanských teritoriích. V západním Bejrútu a dalších 

oblastech Libanonu byl považován za legitimní kabinet, v jehož čele stál prosyrský 

Salim al-Hoss. Exekutivní autorita byla tedy rozdělena mezi vojenskou vládu Aouna 
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a občanskou vládu Hosse. Tyto dvě autority stály proti sobě a prosazovaly v zemi 

vlastní legitimitu.253 

Generál Aoun se rozhodl osvobodit Libanon od cizí okupace, izraelské i syrské, a 

získat kontrolu nad celou zemí. 14. března roku 1989 generál Aoun a libanonské 

armádní jednotky pod jeho velením začaly prosazovat Osvobozeneckou válku („War 

of Liberation“) zaměřenou proti Sýrii. 254 Válka měla devastující účinky. Místo toho, 

aby omezila počet syrských vojenských jednotek na libanonském území, jejich počet 

naopak zvýšila. Navíc v oblastech probíhajících bitev vznikla masivní emigrace. 

Reakcí na devastující Osvobozeneckou válku generála Aouna byl nárůst 

veřejného odporu proti pokračující občanské válce. Obyvatelé Libanonu dávali 

najevo  touhu po obnovení jednoty, která se projevila například během masivní 

dělnické demonstrace, jež se konala roku 1987 v oblasti Zelené linie. Existoval i 

veřejný názor, že žádná v válčících frakcí nemůže vyhrát válku a že neexistuje 

alternativa nového kompromisu zajišťující fungování Libanonu jakožto zemi 

s jednotným centrálním politickým systémem.255 

Roku 1989 se do občanské války v Libanonu ve snaze urovnat stupňující se 

regionální konflikt, zapojila Liga arabských států256. 30. září 1989 zorganizovala 

setkání libanonských poslanců ve městě Taif v Saúdské Arábii. Po 22 dnech diskusí 

se všemi vůdci a státními činiteli, poslanci dosáhli 22. října 1989 konečné dohody. 

Charta národního usmíření („Charter of National Reconciliation“), neboli Taifská 

dohoda („Taif Accord“) se stala základem ústavních změn, které vedly nejen ke 

vnitropolitické reformě, ale taktéž v ní byly uznány „zvláštní vztahy“ mezi 

Libanonem a Sýrií.257 

 

5.2 Taifská dohoda; změny, které tato dohoda vnesla do politického systému 

v Libanonu  

Taifská dohoda se stala základem ústavní a správní reformy, která vstoupila 

v platnost poté, co byla v září roku 1990 přijata libanonským parlamentem. Přijetí 
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ústavních změn znamenalo formální ukončení dlouhotrvající občanské války 

v Libanonu.  

Dokument byl založen na konsociačních principech, jejichž účelem bylo 

regulovat konflikty, plynoucí z odlišných zájmů libanonských subkultur tím, že mezi 

nimi zajistí politickou rovnováhu. Rigby uvádí, že podmínkou pro zachování 

jednotného státu Libanon byla spolupráce všech komunit, které musí na prvním místě 

souhlasit s politikou sdílení moci a nikoliv usilovat o vlastní dominanci.258 Všestranné 

přijetí kompromisního řešení reformy libanonské ústavy bylo umožněno tím, že ani 

jedna ze znepřátelených frakcí ve válce nezvítězila. Dalším faktorem, který přispěl ke 

znovuzavedení konsociačních principů do politického zřízení v Libanonu, bylo 

zachování demografické rovnováhy mezi náboženskými skupinami. Poměr mezi 

křesťany a muslimy se sice od třicátých let, kdy proběhlo poslední sčítání lidu, změnil 

ve prospěch muslimské populace, 259 celkově byl ale poměr mezi muslimy a křesťany 

počátkem 90. let relativně vyrovnaný.260 (viz příloha č. 4) Problémem bylo, že ústava 

stále odrážela konfesní složení obyvatelstva z roku 1932, kdy počet křesťanů mírně 

převyšoval počet muslimů. 

Taifská dohoda vnesla určité změny do politického systému v Libanonu,  

fundamentální principy ústavy první republiky ale zůstaly zachovány. Nejvyšší 

politické posty v zemi jsou nadále přidělovány zástupcům konkrétních náboženských 

komunit. Post prezidenta zastává maronita, post premiéra sunnita a post předsedy 

poslanecké sněmovny šíita.  

Důležitou změnou bylo přenesení některých prezidentských pravomocí ve 

prospěch vládního kabinetu, což posílilo postavení sunnitského premiéra. Prezident je 

podle dohody hlavou státu a symbolem jeho jednoty. Dále je považován za strážce 

libanonské nezávislosti, teritoriální integrity a ústavy.261 Změna jeho postavení ve 

vládním kabinetu je vyjádřena zejména v 17. článku ústavy. V původní ústavě z roku 

1943 zněl článek následovně: „Exekutivní moc je svěřena prezidentu republiky, který 

ji vykonává za asistence ministrů v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny 
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ústavou.“262 V libanonské ústavě, doplněné v roce 1990 o změny, schválené o rok 

dříve v Taifu, zní 17. článek následovně: „Exekutivní moc je svěřena Radě ministrů, 

kteří ji vykonávají v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny ústavou.“263 Pozice 

předsedy vlády a ministrů byla reformovanou ústavou posílena. Prezident je nucen 

svá politická rozhodnutí konzultovat s premiérem i s předsedou poslanecké 

sněmovny.264 Premiér předsedá Radě ministrů. Na svůj post je nominován 

prezidentem, který je povinen tuto nominaci konzultovat s předsedou poslanecké 

sněmovny. 265 Tím jsou posíleny pravomoci předsedy poslanecké sněmovny na úkor 

prezidenta republiky. 

 Taifská dohoda dále přispěla ke zlepšení postavení předsedy poslanecké 

sněmovny tím, že prodloužila období, po které zastává svou funkci z jednoho na 4 

roky. Ze své funkce může být odvolán pouze každé dva roky a pouze v případě, 

nastane-li jedna ze situací, uvedených v ústavě.266 S rozšířením pravomocí předsedy 

poslanecké sněmovny došlo ke zlepšení postavení celého parlamentu. Taifská dohoda 

určila, že parlament může být rozpuštěn pouze za určitých situací. Podle odstavce 65 

reformované ústavy k tomu může dojít jen tehdy, není-li poslanecká sněmovna 

usnášeníschopná, či odmítne-li schválení státního rozpočtu s úmyslem paralyzovat 

vládu.267 Pozice zákonodárného sboru byla dále posílena  tím, že mu bylo umožněno 

odložit návrh zákona, předloženého vládou. Tato pravomoc poskytla libanonskému 

parlamentu více moci při vyjednávání s exekutivou tak, že omezila schopnost vlády 

obejít parlament pomocí vynášení vládních dekretů. Premiér byl tedy nucen jednat o 

přijetí předloženého zákona parlamentem s předsedou poslanecké sněmovny.268  

Další zásadní inovací, kterou Taifská dohoda přinesla, byla změna v konfesním 

složení parlamentu. Od roku 1943 byl počet křesťanů a muslimů v poslanecké 

sněmovně v poměru 6/5. Tato skutečnost se stala předmětem sporu již před 

vypuknutím občanské války. Muslimové, zejména šíité, upozorňovali na skutečnost, 

že tento poměr již neodpovídá konfesní skladbě libanonského obyvatelstva a důrazně 

požadovali změnu tohoto pravidla. Tvůrci Taifské dohody těmto požadavkům 
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vyhověli a poměrné zastoupení náboženských skupin v libanonském parlamentu byl 

pozměněn ve prospěch muslimů. V dokumentu je stanoveno, že parlamentní křesla 

budou rozdělena rovnoměrně mezi křesťany a muslimy, proporčně mezi denominace 

každé skupiny a proporčně mezi obvody.269 Původní poměr 6/5 byl tedy změněn na 

paritní zastoupení muslimů a křesťanů v poslanecké sněmovně. Smlouva dále 

nařizovala zvýšení počtu parlamentních křesel z původních 99 na 108. 54 křesel měli 

obsadit muslimové a 54 křesel křesťané. V roce 1992 se v zemi konaly svobodné 

volby do poslanecké sněmovny. Počet křesel byl těsně před volbami navýšen ze 108 

na 128. Každé náboženské skupině je přidělen počet mandátů, který reflektuje 

konfesní složení libanonské populace. Musí být ale striktně dodrženo pravidlo, že 

50% křesel obsadí muslimové a 50% křesťané.270  

Velice důležitou součástí Taifské dohody byla proklamace národního cíle 

postupného odstranění politického sektářství („political sectarianism“). Ve smlouvě 

je psáno, že „zrušení politické sektářství je fundamentální národní záměr.“271  

Politické sektářství má být postupně odstraněno z oblasti státních služeb, tedy ze 

soudnictví, armády a veřejných institucí. Výjimku má tvořit obsazování 

ministerských postů, které budou nadále zastávány zpolovice křesťany a zpolovice 

muslimy. Smlouva dále nařídila časem odstranit údaj o náboženském vyznání 

libanonských státních příslušníků z občanských průkazů.272 Dohoda určila, že pro 

dosažení těchto cílů je nutné vypracovat postupný plán, který by zrušení 

konfesionalismu umožnil. „Poslanecká sněmovna, zvolená na základech rovného 

zastoupení křesťanů a muslimů, je povinna přijmout vhodná opatření za účelem 

dosažení tohoto záměru a zformovat Národní radu, v jejímž čele bude stát prezident 

republiky a ve které bude dále přítomen premiér a předseda poslanecké sněmovny, 

politikové, intelektuálové a významné osobnosti z kulturní oblasti (social 

personalities).“273 Úkolem Národní rady má být hledání prostředků, které by 

umožnily zrušení sektářství („sectarianism“) a tyto prostředky představit poslanecké 

sněmovně a vládnímu kabinetu, jenž tyto prostředky realizují.274 Dále dohoda 
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stanovila, že poté, co se v zemi uskuteční první volby do poslanecké sněmovny na 

nekonfesních základech, bude zřízena horní komora parlamentu, v níž budou 

reprezentovány všechny libanonské duchovní rodiny („spiritual families“).275 

V Taifské dohodě ale není zmíněno, v jakém časovém horizontu má být politické 

sektářství odstraněno. 

 V dohodě také existuje nařízení o rozpuštění všech libanonských a 

nelibanonských ozbrojených skupin a hnutí. Všem milicím je nařízeno, aby do šesti 

měsíců odevzdaly veškeré zbraně státu.276 Cílem tohoto nařízení bylo zdůraznit 

potřebu odstranit z libanonské společnosti militantní skupiny, které stály za mnohými 

incidenty, jež se odehrávaly během občanské války.277  

Součástí smlouvy byla také rezoluce, týkající se odstranění zásahů cizích států do 

vnitropolitického dění v Libanonu. Rezoluce OSN číslo 425 omezovala pobyt 

izraelských vojenských jednotek na libanonském území a upravovala  libanonsko-

syrské vztahy. Tato část dohody měla výrazný dopad na vnitřní politický systém, 

jelikož přítomnost cizích vojenských sil na libanonském území byla jedním 

z destabilizačních prvků vnitropolitického uspořádání. Podle dohody mělo postupně 

dojít ke stažení izraelských vojenských jednotek z Libanonu, což by mělo vést 

k upevnění státní suverenity a eliminaci zásahů Izraele a jeho spojenců i protivníků 

do vnitropolitického dění.278 Smlouva na druhou stranu deklarovala zvláštní vztahy 

Libanonu se Sýrií.  Stanovila realizaci společných zájmů obou států podpisem smluv, 

které tyto zájmy umožní. Dále deklarovala, že Sýrie podporuje nezávislost a jednotu 

Libanonu a ani jedna země nesmí ohrozit bezpečnost či suverenitu té druhé.279 

Smlouva zajistila územní suverenitu země  v tom smyslu, že Sýrie uznala samostatný 

stát Libanon. Legitimizovala ale zásahy Sýrie do vnitropolitického dění v Libanonu, 

čímž se zkomplikoval odsun syrských vojenských jednotek.  

Taifská dohoda byla základem reformy libanonské ústavy, po jejímž přijetí 

vstoupil Libanon do druhé fáze vývoje, tzv. druhé republiky. Účelem dohody bylo 

zajištění rovnováhy mezi jednotlivými náboženskými skupinami přenesením 

prezidentských pravomocí na vládu a parlament, což posílilo pozice předsedů těchto 

institucí. Po přijetí Taifské dohody jsou vůdci tří největších náboženských komunit 

v Libanonu mnohem více nuceni ke vzájemné spolupráci, jelikož v zemi již nadále 
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neexistuje vláda jednoho muže, jak tomu bylo před vypuknutím občanské války, ale 

vláda tzv. „trojky“280. Podle libanonského politologa Sami Ofeishiho mají vztahy 

mezi členy „trojky“ obrovský dopad na vztahy mezi náboženskými skupinami, které 

tito vůdci reprezentují. Libanonský prezident, premiér a předseda poslanecké 

sněmovny jsou zároveň nejvyššími představiteli komunity, kterou ve vládě zastupují. 

Jejich případné úspěchy či neúspěchy při vyjednávání znamenají úspěchy nebo 

neúspěchy celé konfesijní skupiny. Ofeish ve své studii, kde se zabývá libanonskou 

druhou republikou, cituje prezidenta Hrávího281, který v roce 1998 prohlásil, že 

libanonský politický systém je „systémem tří prezidentů“ navzdory libanonské 

ústavě, kde je v preambuli Libanon označen za parlamentní demokratickou 

republiku.282 

Nelze tvrdit, že by se reformovaná ústava výrazně lišila od ústavy první 

republiky. Politický systém druhé republiky byl postaven na stejných základech, jako 

politický systém, vycházející z prvorepublikové ústavy. Nepsané dohody z roku 1943 

se staly po přijetí  ústavních reforem formální součástí psaného dokumentu, což 

zpřísnilo jejich dodržování. „Filosofie konfesní reprezentace, smíření a porozumění 

mezi různými konfesijními komunitami zůstala stejná. Z tohoto pohledu lze na Chartu 

národního smíření pohlížet, jako na zdokonalenou formu Národního paktu a 

neanuluje jej, ale naopak jej doplňuje.“283  

                                             

5.3 Libanonská společnost po přijetí Taifské dohody 

Taifská dohoda poskytla libanonské společnosti pravidla a opatření, která měla 

zamezit konfliktům mezi konfesními skupinami i uvnitř skupin. Jejím účelem bylo 

obnovit v Libanonu politickou stabilitu a rovnováhu moci, které povedou k posílení 

pozic vládních institucí, jež v zemi nastolí pořádek a posílí jak vnitřní soudržnost 

jednotlivých komunit, tak i pozice jejich vůdců při vzájemném vyjednávání.  

Politolog Hassan Krayem uvádí, že od podepsání Taifské dohody se politická 

situace v Libanonu zlepšila. Občanská válka skončila  a v zemi opět zavládl mír. 
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„Státní instituce obnovily svou autoritu, armáda je opět sjednocená a nabývá síly a 

zastavil se úpadek státní ekonomiky…“284  

Přesto se země podle Hudsona stále nezbavila vnějších vlivů, které destabilizují 

vnitřní politické uspořádání. Politickou stabilitu narušují zejména zásahy syrské 

vlády, jejíž vliv na politické dění v Libanonu se po přijetí Taifské dohody zvýšil.285  

Rigby konstatuje, že ke zhoršení situace v Libanonu došlo v roce 1992, kdy 

v zemi proběhly první poválečné parlamentní volby. Velká část maronitské populace 

se rozhodla tyto volby bojkotovat, jelikož nesouhlasila se změnami politického 

uspořádání, které přinesla Taifská dohoda. V zemi se po volbách vytvořil tábor, 

složený zejména z křesťanské části populace, který stojí proti současnému 

politickému uspořádání Libanonu.286  

Určitá část obyvatel také žádá splnění jednoho z cílů Taifské dohody, a to 

dekonfesionalizaci politického uspořádání Libanonu. Tato skutečnost je způsobena 

zejména tím, že tradiční konfesní vůdci jednotlivých náboženských skupin během 

občanské války ztratili svou autoritu. To výrazně změnilo charakter libanonské 

společnosti, kde dříve existovaly striktní hranice mezi jednotlivými konfesními 

skupinami, vyznačujícími se poměrně vysokým stupněm vnitřní soudržnosti.  

Dekonfesionalizace politického uspořádání je zatím v nedohlednu, jelikož v zemi 

podle mého názoru neexistuje dostatečně silné vedení, které by tyto cíle uskutečnilo. 

Součástí Taifské dohody bylo nařízení o postupném odstranění „politického 

sektářství“, z čehož plyne, že politické uspořádání tak, jak je dohoda určila, mělo být 

pouze dočasné. Smlouva naznačila, že by země měla postupně směřovat k většinové 

demokracii, avšak mechanismy, které poskytla za účelem obnovení vnitropolitické 

stability, vedly k prohloubení konfesní segmentace společnosti.   

 V dnešní době v zemi nepanuje obecný záměr změnit politické uspořádání ve 

smyslu zrušení konsociační demokracie a zavedení demokracie většinového typu. 

Domnívám se, že se v zemi zatím nevytvořila politická kultura, díky níž by 

libanonská společnost dokázala přijmout pravidla soutěživé demokracie. Primordiální 

loajalita k vlastní náboženské komunitě stále přetrvává i přesto, že jednotlivé skupiny 

již nejsou tak centralizované, jako tomu bylo před vypuknutím občanské války. Nelze 

říct, že by přijetí Taifské dohody znamenalo odstranění všech příčin, které přispěly 

k vypuknutí občanské války. Některé z těchto faktorů, jako je například existence 
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ozbrojených hnutí, přítomnost palestinských uprchlíků nebo zásahy okolních států do 

vnitropolitického dění dodnes přetrvávají. Všestranná vůle předejít konfliktu, který by 

opět přerostl v občanskou válku, je však silnější. 

  

Ze závěrečných tří kapitol, kde se věnuji poválečné rekonstrukci libanonského 

státu, plyne, že po nastolení míru v zemi došlo k významným ústavním změnám, 

které vedly k obnovení vnitropolitického konsenzu. Občanská válka v Libanonu 

skončila poté, co se do konfliktu zapojila Liga arabských států. 22. října 1989 bylo 

v Saúdské Arábii uspořádáno setkání libanonských politiků za účelem vyjednat 

reformy ústavy, které by přispěly k urovnání občanského konfliktu. Výsledkem 

jednání byla Taifská dohoda, která se stala základem ústavních reforem.   

Taifská dohoda vnesla zásadní změny do politického systému v Libanonu. 

Dohoda byla založena na konsociačních základech, jejichž účelem bylo regulovat 

konflikty mezi konfesemi tím, že v zemi obnoví vzájemnou politickou rovnováhu. 

Fundamentální principy ústavy první republiky, která byla založena na systému 

sdílení moci zástupci libanonských konfesí, ale zůstaly zachovány. Posty prezidenta, 

premiéra a předsedy poslanecké sněmovny byly nadále obsazovány zástupci třech 

nejpočetnějších komunit, křesla v poslanecké sněmovně se podobně jako v období 

první republiky rozdělovala podle principů konfesní distribuce.  

První důležitou změnou, ke které došlo po přijetí Taifské dohody, bylo přenesení 

některých prezidentských pravomocí ve prospěch vládního kabinetu, čímž se 

zabránilo, aby byla politická moc nadále koncentrována v rukou maronitů. Pozice 

předsedy vlády a ministrů byla reformovanou ústavou posílena. Podobně došlo 

k posílení pozice předsedy poslanecké sněmovny. Tím se zlepšilo postavení celého 

parlamentu.  

Další důležitou změnou byla úprava přidělování křesel v poslanecké sněmovně 

zástupcům jednotlivých konfesí. Polovinu křesel v parlamentu nyní obsazují křesťané 

a druhou polovinu muslimové. Složení poslanecké sněmovny tak lépe odpovídá 

reálné skladbě libanonského obyvatelstva.  

Poslední důležitou změnou byla úprava vztahů Libanonu s okolními státy. Cílem 

bylo přinutit cizí vojenské jednotky k odchodu ze země a zlepšit vztahy se Sýrií, která 

konečně uznala nezávislost a suverenitu Libanonu. Tím byly odstraněny největší 

nedostatky ústavy z roku 1943. 

  



Závěr 

 

V úvodu své práce jsem si položila otázku, zda politické uspořádání, založené na 

principech konsociační demokracie, přispívá ke vnitropolitické stabilitě v Libanonu. 

Cílem bylo analyzovat způsob uplatňování tohoto typu politického uspořádání 

v Libanonu a zjistit hlavní příčiny zhroucení režimu v roce 1975. Podkladem pro mou 

práci byla Lijphartova teorie konsociační demokracie, kterou autor na konci 70. let 

aplikoval na případ Libanonu. Pomocí popisu skladby a charakteristických rysů 

společnosti, historického vývoje politického systému, fungování systému v letech 

1943-1975, příčin vypuknutí občanské války a poválečného vývoje jsem dospěla 

k následujícím závěrům: 

Z popisu konfesní skladby a charakteristiky libanonského obyvatelstva vyplynulo, 

že libanonská společnost ve své podstatě splňuje základní podmínky, které jsou podle 

Lijpharta nezbytné pro úspěšné fungování konsociační demokracie. Lijphart tvrdí, že 

v pluralitních společnostech, kde je tento typ politického zřízení uplatňován, musí 

existovat početní rovnováha mezi jednotlivými segmenty. Poměr mezi muslimy a 

křesťany v Libanonu je poměrně vyrovnaný. Podle výsledků sčítání lidu v roce 1932 

v zemi existuje 17 náboženský komunit, z nichž nejpočetnější jsou maronité, šíité a 

sunnité. Žádná z libanonských konfesí ale netvoří více, než 30% obyvatelstva.  

Dále podle Lijpharta ke stabilitě politického systému země, kde je uplatňována 

konsociační demokracie přispívá, dochází-li k vyjednávání mezi hodnotově nebo 

kulturně různorodými subkulturami na minimální úrovni. V Libanonu dochází 

k politickému vyjednávání výhradně na úrovni elit. Libanonské konfese se vyznačují 

vysokou mírou autonomie, kterou posiluje skutečnost, že konfesní štěpení společnosti 

má také geografický rozměr. Vztahy mezi masami a elitami v Libanonu ovlivňují 

vnitřní komunální vazby, které Lijphart označuje termínem primordiální loajality. 

Tyto tradiční komunální vazby, jejichž počátky sahají až do feudálního období, mají 

pozitivní dopad především na soudržnost subkultur, což je další z nezbytných 

podmínek úspěšného fungování konsociační demokracie. Primordiální loajality 

zajišťují libanonským elitám loajalitu členů vlastní komunity, což jim umožňuje 

vzájemně spolupracovat a činit politická rozhodnutí, která jsou společností obecně 

přijímána.  

Lijphartovy závěry bych ještě doplnila o jeden důležitý prvek. Vnitřní soudržnost 

subkultur před vypuknutím občanské války v roce 1975 ovlivňovala také náboženská 

hierarchie v rámci jednotlivých konfesí. Důležitou roli zde zastával náboženský 



vůdce, který přispíval k vnitřní centralizaci. Působil tedy jako jednotící prvek. 

Komunity, v jejichž rámci existovaly silné tradiční vazby na náboženské autority, 

byly vnitřně soudržnější. Situace se ale změnila během občanské války a dnes již 

náboženští vůdci nehrají tak důležitou roli, jako před rokem 1975. 

Z popisu historického vývoje politického systému v Libanonu plyne, že systém, 

založený na principu sdílení moci zástupci jednotlivých náboženských skupin, je 

výsledem dlouhodobého historického vývoje, jehož kořeny lze nalézt již v 17. století. 

Vývoj systému sdílení moci, který o tři století později vyústil v konsociační 

demokracii, úzce souvisí s rozvojem vztahů mezi konfesními komunitami. Tyto 

vztahy byly ovlivňovány vnějšími silami, které výrazně zasahovaly do vnitřního 

politického a společenského dění.  Účelem systému sdílení moci byla snaha předejít 

nebo zastavit násilí mezi jednotlivými komunitami. 

Tradice společného soužití více konfesí v rámci jednoho autonomního celku sahá 

až do 17. století, kdy v zemi vládl Fakhr ad-Din II. Ke sjednocení komunit došlo pod 

vlivem vnějšího nepřítele, kterým byla Osmanská říše. Podle historiků získal Fakhr 

ad-Din II. podporu příslušníků různých konfesí zejména tím, že nikdy nedával najevo 

svou náboženskou příslušnost. Území, které sjednotil, tvoří historické jádro dnešního 

Libanonu. 

Politické uspořádání, založené na principech sdílení moci, má své počátky již v 

polovině 19. století. První úvahy o vytvoření systému vládnutí, na kterém by se 

podíleli zástupci největších libanonských konfesí, začaly vznikat v souvislosti 

s propuknutím prvních konfliktů mezi komunitami. Ty byly zapříčiněny zejména 

zásahy cizích mocností a bezohlednou politikou tehdejšího panovníka.  

Během druhé poloviny 19. století proběhly celkem dva pokusy vytvořit politický 

systém, který by přispěl k mírumilovnému soužití libanonských konfesí. Oba návrhy 

politického uspořádání byly vypracovány evropskými velmocemi, které v té době 

výrazně zasahovaly do vnitropolitického dění. První řešení z roku 1843 nebylo 

úspěšné. Důvodem selhání tohoto zřízení bylo zejména to, že nereflektovalo rozdělení 

libanonského obyvatelstva na řadu náboženských segmentů a jejich geografické 

rozmístění na území Libanonu. S vědomím hrozby sektářského násilí vznikl druhý 

návrh na vytvoření politického systému, jehož součástí byla tzv. administrativní rada, 

složená ze zástupců šesti nejpočetnějších konfesních komunit. Po zavedení 

politického zřízení, jež bylo založeno na systému sdílení moci, došlo k eliminaci 

sektářských konfliktů. K tomu výrazně přispěly evropské mocnosti, které 

kontrolovaly plnění organického statutu. Intervence cizích mocností poskytly 



konfesím přímé politické vyjádření ve všech právních institucích a jejich vliv na 

stabilitu politického systému v Libanonu byl ve druhé polovině 19. století pozitivní.   

Prvky systému sdílení moci politickými elitami, které zastupovaly jednotlivé 

segmenty, byly přejaty do první libanonské ústavy v roce 1926. Tato ústava platila v 

době, kdy byla země spravována Francií. Vláda byla proporčně složena ze zástupců 

náboženských skupin. Křesla v libanonském parlamentu byla přidělována tak, aby 

odrážela konfesní skladbu obyvatelstva. Tento politický systém, který v zemi 

fungoval v letech 1926-1941, nebyl stabilní. Hlavní příčinou neúspěchu zřízení byly 

neustálé spory konfesí o nejvyšší politické funkce. 

Při vytváření konsociační demokracie hrála důležitou roli Francie. Její přímé 

zásahy do politického dění v Libanonu postupně zapříčinily protesty ze strany všech 

konfesí. Francie se tak stala společným nepřítelem libanonských komunit, které se 

sjednotily ve snaze získat pro zemi úplnou nezávislost a vytvořit politický systém, 

který by byl založen na politické spolupráci všech konfesí.   

Nezávislý stát Libanon vznikl v roce 1943. Toho roku došlo k reformě ústavy, 

která se skládala z psaného dokumentu, vycházejícího z první libanonské ústavy a z 

nepsané dohody. Nepsaná část ústavy obsahovala prvky, které jsou podle Lijpharta 

nezbytné pro zachování stability a funkčnosti konsociační demokracie. Zaprvé zde 

existovala velká koalice elit, tzv. celonárodní vláda, která byla složená ze zástupců 

různých konfesí. Druhá podmínka konsociační demokracie, proporcionalita, byla 

zajištěna poměrným zastoupením všech náboženských skupin v libanonském 

parlamentu. Každé konfesi byl přidělen určitý počet křesel tak, aby složení 

poslanecké sněmovny odráželo početní skladbu obyvatelstva. Tvůrci systému se řídili 

výsledky sčítání lidu, které proběhlo v roce 1932. Proporční zastoupení konfesí bylo 

přeneseno také do ostatních oblastí státní správy a nejvyšší administrativní funkce 

byly předem přiděleny zástupcům konkrétních konfesí. Mezi nepsané zákony, 

vztahující se k politickému systému Libanonu, patřilo také vzájemné veto, které je 

podle Lijpharta třetí nezbytnou podmínkou konsociační demokracie. Poslanci měli 

právo vetovat politická rozhodnutí v případě, že by ohrožovala zájmy jednotlivých 

komunit. Výrazným znakem konsociační demokracie v libanonském politickém 

zřízení byla segmentální autonomie, která rovněž tvořila nepsanou součást ústavy. 

Režimu bylo zamezeno zasahovat do oblasti vnitřních záležitostí jednotlivých 

konfesí. Každá komunita měla vlastní občanský zákoník a záležitosti, týkající se 

například rozvodů, či  dědičného práva, řešily oddělené komunální soudy.  



Volební systém byl vytvořen tak, aby minimalizoval soutěžení mezi konfesemi a 

maximalizoval spolupráci napříč jednotlivých segmentů. Pro zajištění proporčního 

zastoupení náboženských komunit v parlamentu se užíval volební systém stranického 

blokového hlasování.  

Politické strany byly slabé a neefektivní. Libanonská společnost byla příliš 

segmentovaná na to, aby jednotlivé strany byly schopny vyvážit a přizpůsobit zájmy 

celé společnosti. Politiku v Libanonu tedy ovlivňovaly spíše na lokální, než na 

národní úrovni. Přesto hrály velice důležitou roli při uchovávání stability libanonské 

demokracie. Žádná strana totiž nebyla dostatečně silná, aby získala převahu nad 

ostatními a stala se tak dominantní. Jejich vzájemná vyváženost působila, jako 

důležitý stabilizační prvek politického systému. 

Politický systém, zavedený v roce 1943, se v polovině 70. let zhroutil a 

v Libanonu vypukla občanská válka. Selhání režimu bylo zapříčiněno vnějšími 

faktory, které výrazně narušily vnitřní rovnováhu mezi konfesemi. V důsledku 

příchodu desetitisíců palestinských uprchlíků v souvislosti s izraelsko-palestinskou 

krizí došlo k výraznému zatížení libanonského vládního aparátu. Přítomnost 

Palestinců v zemi a nepříznivý tlak mezinárodního prostředí přispěly k tomu, že 

vládnoucí elity nebyly nadále schopny vyjednávat nejen se zástupci jiných subkultur, 

ale také se členy vlastních komunit. V důsledku příchodů Palestinců došlo také 

k výrazným demografickým změnám, které změnily početní poměr mezi komunitami. 

Neschopnost vlády reagovat na vzniklou situaci byla způsobena zejména rigiditou 

politického systému. Reformám, které by vedly k úpravě konfesní distribuce mandátů 

mezi libanonské náboženské komunity tak, aby složení poslanecké sněmovny 

odráželo skutečnou konfesní skladbu společnosti, bránila zejména koncentrace 

politické moci v rukou maronitů.  

Zhroucení politického režimu předcházelo narušení vztahů mezi skupinami na 

úrovni elit a mezi elitou a masou v rámci jednotlivých segmentů. Tím byly porušeny 

podmínky, které jsou podle Lijpharta nezbytné pro úspěšné fungování konsociační 

demokracie. Libanonské elity se v důsledku odlišných pohledů na problematiku 

palestinských uprchlíků rozdělily na dva tábory, na křesťanský a muslimský, čímž 

bylo znemožněno vzájemné konsensuální vyjednávání. Vnitřní soudržnost segmentů 

byla narušena zejména tím, že se v rámci jednotlivých komunit začaly vytvářet různé 

frakce, jejichž názory a cíle byly často protichůdné. Elity postupně ztratily podporu ze 

strany řadových příslušníků vlastních komunit a jejich návrhy na řešení krize byly 



společností časem odmítány. Se ztrátou autority jednotlivých vůdců pozbyl autoritu i 

celý vládní aparát a politický systém Libanonu se zhroutil.  

Občanská válka v Libanonu trvala 15 let. V roce 1989 došlo díky zásahu vnějších 

států k uzavření míru a k sepsání Taifské dohody, která se stala základem ústavních 

reforem. Fundamentální principy z ústavy z roku 1943 zůstaly zachovány. Posty 

prezidenta, premiéra a předsedy poslanecké sněmovny byly nadále obsazovány 

zástupci tří nejpočetnějších komunit, křesla v poslanecké sněmovně se nadále 

rozdělovala podle principů konfesní distribuce. Důležitou změnou, ke které došlo po 

přijetí ústavních reforem, bylo přenesení některých prezidentských pravomocí ve 

prospěch vládního kabinetu, čímž se zabránilo tomu, aby byla politická moc nadále 

koncentrována v rukou maronitů. Pozice předsedy vlády a ministrů byla 

reformovanou ústavou posílena. Podobně došlo k posílení pozice předsedy 

poslanecké sněmovny. Tím se zlepšilo postavení celého parlamentu. Změnou prošlo 

také přidělování křesel v parlamentu. Poslanecké mandáty byly přerozděleny mezi 

jednotlivé konfese tak, aby složení sněmovny lépe odpovídalo náboženské skladbě 

obyvatelstva. Součástí Taifské dohody byla proklamace národního cíle postupného 

odstranění politického sektářství z oblastí státních služeb a veřejných institucí, což 

naznačilo budoucí možné směřování k většinové demokracii. Tento cíl ale doposud 

nebyl žádným způsobem realizován a nynější politická a společenská situace 

v Libanonu ukazuje, že k těmto změnám v nejbližší době pravděpodobně nedojde. 

Z uvedených závěrů vyplývá, že politický systém sdílení moci má v Libanonu 

dlouholetou tradici. Nevytvářel se v souvislosti s demokratizací a modernizací 

libanonské společnosti, ale jako účinné opatření proti vnitřním konfliktům mezi 

náboženskými komunitami. Důležitou roli vždy hrály cizí státy, bez jejichž přičinění 

by tento systém v Libanonu pravděpodobně nikdy nevznikl. Konsociační demokracie 

přispívala ke stabilitě politického systému v době, kdy země nemusela čelit vnitřnímu 

napětí. Ve chvíli, kdy došlo ke zvýšenému tlaku na rozhodovací aparát, vládnoucí 

elity ztratily schopnost konsensuálního řešení krize a politický systém se zhroutil.  

 

 

 

 

Summary 



Political system in Lebanon is based on principles of power-sharing by political 

elites. Political leaders are representants of various religious groups, which make up 

the Lebanese society. The power-sharing regime has its roots in the 19th century, 

when the country was under the rule of Ottoman empire. The first constitution of 

Lebanon, which was adopted in 1926 under the French mandate, took up the tradition 

of power-sharing from the 19th century and enshrined confessional politics throughout 

all levels of governance. The political system, which was established in 1943 when 

Lebanon obtained full independence, enshrined basic principles of consociational 

democracy. From 1943 until the eruption of the civil war in 1975, the political 

institutions sought to preserve the autonomy of the country’s seventeen religious 

groups while guaranteeing their proportional representation in the central 

government. 

The subject of this work is impact of the consociational democracy on stability of 

the political system in Lebanon. My main goal is to analyse, whether the political 

arrangement, based on the principles of power-sharing by political leaders, 

contributes to stability of the Lebanese political system. The work is based on the 

theory of consociational democracy, which was first formulated by Arend Lijphart in 

1967. In his study “Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration“ 287 

Lijphart classified Lebanese political system, which existed in the country since 1943 

until 1975, as successful example of consociational democracy.  

Firstly I characterize the Lebanon’s demography and the structure of the society. 

Then I turn to the historical development of power-sharing regimes and describe their 

institutions and conditions under which they were established. Finally, I analyse the 

reasons of failure of the consociational democracy in 1975 and briefly outline the 

process of peace-building when the civil war finally ended in 1989. In this chapter I  

focus mainly on reforms of the Lebanese constitution. 

Pursuant to my analysis I found out that the political system of Lebanon has a 

strong tradition and was established as an effecitive provision to reduce the 

intercommunal violence. The foreign powers always played an important role either 

as a collective enemies, or as protectors of observance of power-sharing principles. 

Consociational democracy contributed to stability of the political system, when the 

country didn´t have to face the domestic tension. When the intercommunal frictions 

evoked pressure on governance, the polical system lost stability and failed. 

                                                 
287 Lijphart, A.: Democracy in Plural Societies: a comparative exploration, New Haven 1980, s. 147. 
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Příloha č. 1: 
 
Rozložení náboženských komunit na libanonském území v 19. století 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Smock, D.R., Smock, A.C.: The Politics of Pluralism, A Comparative Study of 
Lebanon and Ghana,  New York 1975, s. 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2: 
 
Území Libanonu v roce 1914 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Mapa zobrazuje hranice jednotlivých sandžaků, které na území Libanonu existovaly v letech 1861 – 
1914 a dále teritoriální hranice Velkého Libanonu z roku 1920. Tyto hranice platí dodnes.  
Zdroj: http://www.unimaps.com/lebanon1914/index.html. 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3:  
 
 
 
Výsledky sčítání lidu v Libanonu z roku 1932 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky: 1 Percentuální výpočty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná čísla. 
                   2 Informace o počtu příslušníků této komunity nejsou z původního zdroje   
                      dostupné. 
 
Zdroj: Chamie, J.: Religious groups in Lebanon: A descriptive investigation, in: International Journal of Middle 
East Studies, Vol. 11, No.2, s. 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSLIMOVÉ 328 180 41,94%1 
      

Sunnité 175 925 22,48% 
Šíité 154 208 19,71% 

Drúzové 53 047 6,78% 

Alávité ?2   
Ismailité ?    

      
KŘESŤANÉ 392 544 50,16% 
(katolíci)     

Maronité 226 379 28,93% 
Řečtí katolíci 45 999 5,88% 

Arménští katolíci 5 694 0,73% 
Syrští katolíci 2 675 0,34% 

Římští katolíci ?    
Chaldean 528 0.07% 

(nekatolíci)     
Řecká ortodoxie 75 522 9,65% 

Arménská ortodoxie 25 462 3,25% 
Protestanté 6 712 0,86% 

Syrská ortodoxie 2 574 0,33% 
      
OSTATNÍ     

Židé, Bahá'í 9 819 1,25% 

      
Celkový počet 
obyvatel 782 543 100% 
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Příloha č. 4: 
 

       Graf č. 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Chamie, J.: Religious groups in Lebanon: A descriptive investigation, in: International Journal of Middle 
East Studies, Vol. 11, No.2, s. 17. 
 
Graf č. 4:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Veškeré údaje o počtu příslušníku jednotlivých konfesí po roce 1932 jsou pouhé odhady, založeny na 
výpočtech, které prováděly různé sociologické ústavy v letech 1943 - 1956. 
Zdroj: Chamie, J.: Religious groups in Lebanon: A descriptive investigation, in: International Journal of Middle 
East Studies, Vol. 11, No.2, s. 17. 



Příloha č.5: 
 
Graf 1: 

Zdroj: Chamie, J.: Religious groups in Lebanon: A descriptive investigation, in: International Journal of Middle 
East Studies, Vol. 11, No.2, s. 17. 
 
Graf 2: 
                                                                                                                                                                     

Poznámka: Celkový počet libanonské populace v roce 1984 byl 3 575 000. Údaje o náboženském složení 
Libanonu v roce 1984 jsou pouhým odhadem.  
Zdroj: Richani, N.: Dilemmas of Democracy and Political Parties in Sectarian Societies: The Case of the PSP in 
Lebanon, New York 1998, s. 69. 
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Příloha č. 6: 
 
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny v roce 1960 
 
 
 
Tabulka č. 1:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Landau, J.M.: Elections in Lebanon, in: The Western Political Quaterly, Vol. 14, No. 1, Part 1, March 
1961, s. 125. 
 
 
 
 
Tabulka č. 2: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Landau, J.M.: Elections in Lebanon, in: The Western Political Quaterly, Vol. 14, No. 1, Part 1, March 
1961, s. 134. 
 

 Náboženská skupina Počet obsazených křesel 

KŘESŤANÉ 53 

Maronité 30 
Řecká ortodoxie 11 

Řečtí katolící 6 
Arménská ortodoxie 4 

Arménští katolíci 1 
Protestanti 1 

    

MUSLIMOVÉ 45 

Sunnité 20 
Šíité 19 

Drúzové 6 

    

OSTATNÍ 1 

Celkově 99 

Název politické strany   Počet poslaneckých mandátů 

Falangisté   6 
Národní liberální strana stoupenci Camilla Sham'una 6 
Pokroková socialistická 
strana stoupenci Kamala Junblata 5 
Národní blok stoupenci rodiny Eddé 

Konstituční strana stoupenci Bishara al-Khuriho 4 

Najjada 
sunnitská polovojenská 
strana 1 

Nezávislí   72 

Celkový počet   99 


