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Anotace 

Hlavním cílem diplomové práce s názvem „Budování Iráku po roce 2003“ bylo zpracování 

případové studie týkající se iráckého nation-buildingu v letech 2003 – 2011 a zodpovězení 

otázky, do jaké míry je tento proces úspěšný. Konceptuální zastřešení a východisko pro 

vyhodnocení úspěšnosti iráckého případu poskytuje analytický rámec německého 

politologa Jochena Hipplera. Práce je členěna do pěti kapitol. První diskutuje a vymezuje 

pojmy národ a nation-building. Obsahem druhé kapitoly zamýšlené jako nezbytné 

„uvedení do kontextu“ je obecná etnicko-náboženská charakteristika iráckého obyvatelstva 

a stručný přehled historie iráckého státu do roku 2003. Následující tři kapitoly jsou již 

věnovány Hipplerovým komponentům úspěšného nation-buildingu (integrující ideologie, 

národní integrace, funkční státní aparát). Třetí kapitola zkoumá, zda je v Iráku přítomna 

národní identita, jíž jsou podřízeny identity partikulární (etno-sektářské), či nikoliv. Čtvrtá 

kapitola je věnována kurdskému regionu v kontextu širších kurdsko-iráckých vztahů a 

jejich implikaci pro proces národní integrace. Pátá kapitola rozebírá funkčnost státního 

aparátu z hlediska vládnutí, zajišťování bezpečnosti a poskytování základních služeb 

obyvatelstvu. V závěru práce shrnuje hodnocení úspěšnosti iráckého nation-buildingu 

v jednotlivých dimenzích i celkově.  

Abstract 

The main aim of the master thesis titled “Nation-Building in Iraq after 2003” is to evaluate 

the success of nation-building processes in Iraq between 2003 and 2011. The analytical 

approach of the German political scientist Jochen Hippler serves as a theoretical and 

terminological starting point. The thesis is divided into five chapters. The first chapter 

deals with the general and conceptional problems and of the terms “nation” and “nation-

building”. This is followed by a brief overview of Iraqi history. The next part is devoted to 

Hippler’s three central elements of successful nation-building applied to the Iraqi context 

(i.e. integrating ideology, national integration and state-building). The third chapter 
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explores whether ethnosectarian identities are subordinate to Iraqi national identity. The 

forth chapter is focused on Kurdish-Iraq relations and its potential implications for 

territorial (and economic) cohesion of Iraq and the following chapter deals with 

capabilities of the state apparatus concerning governance, providing security and 

delivering basic services. In conclusion, the level of success is summarized in the three 

dimensions respectively as well as with regad to overall nation-building process in Iraq.  

Klíčová slova 

Irák, nation-building, etno-sektářství, národní identita, šíité, sunnité, Kurdové, národní 

integrace, state-building 

Keywords 

Iraq, nation-building, ethnosectarianism, national identity, Shiites, Sunnis, Kurds, national 

integration, state-building 
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AQI  al-Qáida v Iráku 

CPA  Prozatímní koaliční správa (Coalition Provisional Authority) 
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ISCI  Islámská nejvyšší rada Iráku (Islamic Supreme Council of Iraq), dříve 

SCIRI 

ISF  Irácké bezpečnostní složky (Iraqi Security Forces)  

ISI  Islámský stát v Iráku (Islamic State in Iraq) 

KDP  Kurdská demokratická strana (Kurdish Democratic Party)  

KRG  Kurdská regionální vláda (Kurdish Regional Government) 

OSN  Organizace spojených národů 

PUK  Vlastenecký svaz Kurdistánu (Patriotic Union of Kurdistan) 

RB OSN Rada bezpečnosti OSN 

SAR  Sjednocená arabská republika 

SCIRI  Nejvyšší rada pro islámskou revoluci v Iráku (Supreme Council for the 

Islamic Revolution in Iraq), později ISCI 

SOL Právní stát (State of Law) 

SSSR   Sovětský svaz 

UIA  Sjednocená irácká aliance (United Iraqi Alliance) 

UNAMI Asistenční mise OSN v Iráku (United Nations Assistance Mission in Uraq) 

USA  Spojené státy americké (United States of America) 

ZHN  Zbraně hromadného ničení 

  



Diplomová práce   Budování Iráku po roce 2003  

   

11 
 

Vybudovat národ trvá staletí, zničit jej však lze za pouhý den dva… 

Nik Abd ar-Rašíd bin Nik Abd al-Mádžid
1
 

Úvod 

K tématu práce 

 „Koalice ochotných“ vedená Spojenými státy (USA)
2
 zahájila invazi do Iráku 20. 

března 2003. Spojenecké síly překvapivě rychle a s minimálními ztrátami
3
 porazily 

regulérní iráckou armádu a již 1. května oznámil George W. Bush při svém projevu na 

palubě americké letadlové lodi Abraham Lincoln ukončení velkých vojenských operací. 

Vyvěšení transparentu Mission accomplished za prezidentovými zády se však záhy ukázalo 

být poněkud předčasné.
4
  

Proklamovaným cílem vojenské intervence bylo odstranit brutální diktaturu 

Saddáma Husajna a otevřít zemi cestu ke „svobodě a demokracii“. V jejím důsledku se 

však kdysi silný stát s výjimkou kurdských oblastí na severu takřka přes noc ponořil do 

chaosu a násilí provázeného totálním rozpadem bezpečnostních a státních struktur.  

Je obecně přijímaným faktem, že USA v Iráku selhaly v řadě aspektů „poválečné“ 

stabilizace, které plynuly především z chabého civilního plánování nedostatku 

kompetentního personálu a naprostého nepochopení dynamiky irácké společnosti.
5
 

Přestože na poválečné strategii pracovalo americké ministerstvo zahraničí již od srpna 

2002, pouhých několik týdnů před zahájením invaze americký prezident převedl 

odpovědnost za civilní plánování na Pentagon. Ten dosavadní práci expertů z ministerstva 

zahraničí smetl se stolu a vypracoval svoji vlastní strategii, která však vycházela z mylných 

a poněkud naivních předpokladů: že (1) Američané a jejich spojenci budou v Iráku vítáni 

jako osvoboditelé, (2) že státní struktury zůstanou zachovány a dojde pouze k výměně 

vedoucích přestavitelů režimu, a (3) že situace na místě nebude vyžadovat delší a početnou 

                                                           
1
 Vlastní překlad. Nik Abd ar-Rašíd bin Nik Abd al-Mádžid je ředitelem asociace melackých muzeí 

v Malajsii. Citováno z: AMIENYI, Osabuohien P. Comunicating National Integration : Empowering 

Development in African Countries, s. 1. 
2
 V roce 2003 bylo podle inform v koalici 49 členů včetně České republiky. Seznam členů viz Operation 

Iraqi Freedom : Coalition Members [online].  
3
 Do 1. května zemřelo 140 amerických a 33 britských vojáků (TRIPP, Charles. A History of Iraq, s. 275). 

4
RADĚJ, Tomáš. Irácké povstání v letech 2003-2009 : Strategie, taktika a ideologie radikálních a 

nacionalistických uskupení, s. 41. 
5
 DIAMOND, Larry. What Went Wrong and Right in Iraq. In: FUKUYAMA, Francis. Nation-Building : 

Beyond Afghanistan and Iraq, s. 175.  
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vojenskou přítomnost a příliš nákladné rekonstrukční úsilí.
6
 V rozporu s tímto očekáváním 

však byly koaliční síly vnímány většinou iráckého obyvatelstva jako okupanti, jejichž 

přítomnost zavdala příčinu ke vzniku rozsáhlého povstání. Irácký státní aparát, na jehož 

stavu se podepsalo třináct let tvrdých sankcí a tři ozbrojené konflikty během dvou dekád, 

se zhroutil jako domeček z karet. Američané zůstali v Iráku téměř osm let a jen na 

rekonstrukci země vydali do konce roku 2011 takřka 62 miliard dolarů.
7
  

Dezintegrace iráckého státu a společnosti dosáhla úrovně, jež si uměl málokdo 

představit. Nejvýstižnějším dokladem všeobecného rozkladu byla občanská válka
8
 

charakterizovaná rozsáhlým povstáním, doprovázeným v letech 2006 – 2007 sektářsky 

motivovaným násilím mezi sunnity a šíity.
9
 Mnozí autoři začali poukazovat na umělost 

hranic Iráku, nerespektující „přirozené“ etno-sektářské
10

 a geografické linie. Sektářsky 

motivované násilí pro ně bylo důkazem hluboce zakořeněných antipatií mezi hlavními 

složkami iráckého obyvatelstva, jejichž jediným řešením je decentralizace a vytvoření tří 

vysoce autonomních regionů pro šíity, sunnity a Kurdy, má-li být obnovena bezpečnost a 

alespoň na papíře zachována územní celistvost Iráku, tzv. three-state/one country solution 

nebo též soft partition.
11

  

Obnova základních funkcí státu, poničené infrastruktury a mechanismů sociální 

integrace (nation-building) se stala v postinvazním Iráku nutností, byť ji někteří autoři 

včetně vlivného seniorního diplomata Petera Galbrighta považovali za úkol předem 

odsouzený k nezdaru.
12

   

Východiska a cíl práce 

Předkládaná práce se věnuje procesu budování „nového“ Iráku v kontextu americké 

okupace. Zvolený časový rámec reflektuje celé období americké přítomnosti v zemi, tj. od 

invaze v roce 2003 po stažení posledního kontingentu s americkými vojáky v prosinci 

                                                           
6
 BENSAHEL, Nora. Mission Not Accopmlished. In: MAHNKEN, Thomas G., KEANEY, Thomas. War in 

Iraq : Planning an Execution, s. 130 – 131.  
7
 Quarterly Report and Semiannual Report to the United States Congress, January 30, 2012, s. 21 [online].  

8
 Irák bezpochyby splňuje charakteristiky, které jsou občanské válce obvykle přisuzovány: 1) vedle řady 

nestátních aktérů byla jednou z bojujících stran irácká vláda, 2) konflikt měl za následek mnohonásobně více 

obětí než je stanovené minimum 1000 zabitých kombatantů/civilistů (odhad OSN hovoří o 34 000 obětí z řad 

civilistů jen v roce 2006, TRIPP, Charles. A History of Iraq, s. 334).     
9
 Pokud jsou v textu použita slova sunnité a šíité, jsou jimi míněni sunnitští a šíitští Arabové.  

10
 Termín etno-sektářství v kontextu této práce vyjadřuje přináležitost ke dvěma etnikům (arabskému a 

kurdskému) a ke dvěma větvím islámu (sunnitské a šíitské). 
11

 Typický příklad viz BIDEN, Joseph R., GELB, Leslie H. Unity through Autonomy in Iraq [online], 

GALBRIGHT, Peter. The End of Iraq : How American Incompetence Created a War Without End, nebo 

BAKER, Pauline H. A Way Out : The Union of Iraqi States [online].   
12

 GALBRIGHT, Peter. The End of Iraq : How American Incompetence Created a War Without End. 
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2011. Přestože USA nepochybně tento proces pomáhaly utvářet, věnuje se diplomová 

práce jejich působení spíše okrajově a hlavní pozornost směřuje k vnitřním 

sociopolitickým procesům. 

Práce si klade za cíl odpovědět na otázku, do jaké míry je proces budování 

„nového“ Iráku úspěšný. Zvolené téma a výzkumná otázka vychází z vědomí toho, že se 

Irák nachází ve strategicky důležitém regionu, jehož stabilita do značné míry závisí na 

úspěšnosti daného procesu.  

 Druhotným cílem diplomové práce je rovněž poskytnout podrobný faktografický 

vhled do současného dění v Iráku, kterému se česká odborná literatura, vyjma ojedinělého 

počinu Tomáše Raděje, příliš nevěnuje.
13

 V anglosaském odborném prostředí je téma 

budování nového Iráku pokryto podstatně lépe, obvykle je však věnována pozornost pouze 

některému z jeho aspektů. Zasazení do analytického rámce a komplexní pohled, jaký 

předkládaná práce nabízí, nápadně chybí. V tomto ohledu si tak činí ambice na jistou 

originalitu.  

Teoreticko-konceptuální rámec a zvolená metodologie  

Navzdory určitým slabinám, jako jsou vágnost a významová nejednoznačnost, je 

pro mne výchozím konceptem nation-building. Nation-building – doslovně „budování 

národa“ - je architektonickou metaforou naznačující přítomnost vědomě konajících 

„stavitelů“, klíčových politických aktérů. Poněkud zjednodušeně lze chápání a užívání 

pojmu nation-builing rozdělit do dvou kategorií podle toho, zda je jím míněn vnitřní 

sociopolitický vývoj probíhající v delším časovém rozpětí a na ohraničeném území, který 

kombinuje „přirozené“ procesy s rozhodováním politických elit, nebo zda je považován za 

součást strategie k dosažení určitých politických cílů vnitřních a/nebo vnějších aktérů.
14

  

Jako konceptuální východisko k posouzení úspěšnosti budování „nového“ Iráku 

slouží v této práci analytický rámec německého politologa Jochena Hipplera, který se jako 

jeden z mála autorů pokusil vnést do chápání procesů nation-buildingu jistou 

systematičnost.    

I přes rozdílný výklad stejného pojmu identifikuje Hippler tři společné prvky, bez 

kterého se úspěšný nation-building neobejde. Těmito prvky jsou: (1) integrující ideologie 

                                                           
13

 StudiiTomáše Raděje mapující irácké povstání vydalo v roce 2010 nakladatelství Ústavu mezinárodních 

vztahů.  
14

 HIPPLER, Jochen. Violent Conflicts, Conflict Prevention and Nation-Building – Terminology and 

Political Concepts. In: HIPPLER, Jochen (ed.). Nation-Building : A Key Concept for Peaceful Conflict 

Transformation? s. 6-7. 
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(integrating ideology) předpokládající vytvoření „národa“, resp. kolektivní národní 

identity, nadřazené identitám ostatním (etnickým, etno-náboženským, kmenovým, třídním 

atd.). (2) integrace společnosti (integration of society), jinými slovy též národní integrace, 

kterou Hippler chápe v duchu Karla Deutsche, když klade důraz na propojování skupin 

obyvatelstva na národní úrovni prostřednictvím intenzivní komunikace (transakcí) mezi 

nimi. V této práci je však Deutschův transakcionalismus z metodologických důvodů 

nahrazen aspektem teritoriální (a ekonomické) soudržnosti (viz níže); a (3) funkční státní 

aparát (state-building), který je nezbytnou podmínkou schopnosti efektivně kontrolovat 

celé území státu, přičemž současně implikuje existenci sebeuvědomělého politického 

společenství odpovídajícího oběma výše zmíněným bodům.  

Na základě výše popsaných komponentů úspěšného nation-buildingu byly 

formulovány následující hypotézy:  

 H1: Přes sílící nacionalistický apel irácké společnosti stále dominují identity 

definované etno-sektářskou příslušností.  

 H2: Odstředivé tendence Regionu Kurdistán brání účinné integraci irácké 

společnosti. 

 H3: Proces state-buildingu v Iráku dosud nevedl k ustavení plně funkčního 

státního aparátu v oblasti vládnutí, zajišťování bezpečnosti a základních služeb.   

Předkládaná práce je příkladem paradigmatické případové studie. Irák po roce 2003 

nejenže výstižně postihuje složitost fenoménu nation-buildingu v obou výše zmíněných 

významových kategoriích, ale zároveň jasně poukazuje na problémy, jež mohou proces 

komplikovat a které je nutné překonat, pakliže je jeho cílem vytvoření funkčního a vnitřně 

soudržného státu a současně účinná prevence konfliktu. 

Při zkoumání současné irácké společnosti dominuje v západní literatuře etno-

sektářské paradigma nahlížející na Irák jako zemi tvořenou třemi hlavními, etnicko-

náboženskými skupinami – šíitskými Araby, sunnitskými Araby a Kurdy. Realita irácké 

společnosti je daleko komplexnější a vedle vertikálního dělení existují i horizontální štěpné 

linie (kmenová, třídní, náboženství vs. sekularismus, město vs. venkov, a další), kvůli 

kterým nelze šíity, sunnity a Kurdy považovat za monolitické skupiny. Vzhledem k 

omezenému prostoru a dostupnosti dat však diplomová práce vychází ze současného 

trendu i za cenu určitého zjednodušení.  

Předkládaná práce je interpretativní kvalitativní studií, která se místy též opírá o 

kvantitativní ukazatele (např. v případě hodnocení výsledků voleb a průzkumů veřejného 
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mínění). Hlavní použitou metodou je analýza procesu (process tracing), která umožňuje 

systematické zkoumání vybraného empirického materiálu s ohledem na výzkumnou otázku 

a vytyčené hypotézy. 

Míra úspěšnosti iráckého nation-buildingu je posuzována na kvalitativní škále: 

úspěšný – částečně úspěšný – neúspěšný. Znaky odlišující jednotlivé stupně jsou pro lepší 

přehlednost uvedeny v tabulce (Tabulka 1). 

 

Tabulka 1: Škála úspěšnosti nation-buildingu (inspirováno analytickým rámcem Jochena Hipplera) 

nation building integrující ideologie národní integrace state-building 

úspěšný 

inkluzivní a obecně 
přijímaná národní identita 

teritoriální a ekonomická 
soudržnost 

efektivní a odpovědné vládnutí 
 
stát jako garant bezpečnosti a držitel 
monopolu násilí 
 
stát jako poskytovatel základních služeb 
 

    

    

částečně 
úspěšný 

vnímaná národní identita, 
ale soupeřící partikulární 
narativy 

aktuální soudržnost podlomená 
implicitní hrozbou teritoriální a 
ekonomické dezintegrace 

nedostatečně efektivní a odpovědné 
vládnutí 
 
monopol státu na násilí zpochybňován 
přítomností ozbrojených nestátních 
aktérů 
 
státem poskytované služby nekvalitní a 
nedostačující  
 

   

    

neúspěšný 
 

dominance partikulárních 
identit 

akutní hrozba teritoriální a 
ekonomické dezintegrace 

kolaps vládnutí 
 
stát neschopný zajistit bezpečnost, ztráta 
monopolu násilí 
 
stát neschopný poskytovat základní služby 
 

   

    

 

Pro ověření platnosti uvedených hypotéz a přisouzení stupně úspěšnosti u 

jednotlivých komponentů nation-buildingu je zvolen následující postup: 

Část pojednávající o integrující ideologii vychází z předpokladu souběžné existence 

vícero kolektivních identit a jejich fluidního charakteru, který umožňuje měnit „sílu“ 

těchto identit v závislosti na vnějších podmínkách. Problém obtížné měřitelnosti identit řeší 

diplomová práce využitím průzkumů veřejného mínění a rozborem politického chování 

(politických elit i voličů), tj. jedné ze základních metod zkoumání míry přináležitosti ke 

kolektivním identitám podle „příručky“ Rawiho Abdelala.
15

 Rozbor politického chování je 

proveden na příkladu posledních celonárodních voleb do parlamentu v březnu 2010, 

                                                           

15
 ABDELAL, Rawi (eds). Measuring Identity: A Guide for Social Scientists, s. 21. 
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protože byly hodnoceny místními i zahraničními médii jako přesvědčivý důkaz o 

„vzkříšení iráckého nacionalismu“ a porážce (etno-)sektářství. Tento přístup při zkoumání 

dominující identity byl umožněn i díky relativně silné regionální koncentraci hlavních 

skupin obyvatelstva a použitému volebnímu systému s otevřenými kandidátními listinami a 

volebními obvody kopírujícími hranice iráckých provincií. 

Integrace společnosti je v Hipplerově podání založena na materiální propojenosti 

(národní infrastruktuře), která napomáhá sociální interakci mezi skupinami obyvatel a tedy 

i rozvoji jejich vědomí příslušnosti ke stejnému národu. Vzhledem k obtížné 

metodologické uchopitelnosti tohoto pojetí a nedostatku dat je v předkládané práci 

integrace chápána poněkud jinak -  jako propojování obyvatel státu za účelem zachování 

jeho územní celistvosti. I tak je však v analýze materiální a komunikační aspekt integrace 

obsažen. Tato část je věnována kurdskému regionu, který je od vzniku moderního Iráku 

považován díky svému uzavřenému hornatému charakteru a národním aspiracím tamního 

obyvatelstva za největší hrozbu teritoriální integritě iráckého státu. Analýza se v této části 

opírá zejména o pečlivé studium dokumentů (především irácké a kurdské ústavy) a možné 

implikace některých jejich ustanovení, které jsou podloženy empirickým pozorováním.    

Funkčnost státního aparátu je zkoumána na základě tří základních kriterií – 

vládnutí, zajišťování bezpečnosti a poskytování základních služeb obyvatelstvu. Hlavními 

ukazateli jsou schopnost vlády formulovat a implementovat naléhavé politiky, vývoj počtu 

bezpečnostních incidentů a jejich obětí a míra přístupu Iráčanů k základním službám jako 

je elektřina, pitná voda a sanitace, zdravotní péče a vzdělání. S vědomím důležitosti vztahu 

mezi státem a společností (respektive mezi očekáváními obyvatelstva a schopností/vůlí 

státu tato očekávání naplnit) jsou rovněž jako měřítko institucionální kapacity a efektivity 

použita data z průzkumů veřejného mínění. 

Struktura a forma textu 

Zvolená struktura se snaží poskytnout čtenáři co nejpodrobnější vhled do 

jednotlivých aspektů iráckého nation-buildingu, jaký dovoluje omezený rozsah diplomové 

práce. Vlastní práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je věnována teoreticko-

konceptuálním východiskům, jejichž nedílnou součástí je vyjasnění pojmů nation a nation-

building. 

Obsahem druhé kapitoly je obecná etnicko-náboženská charakteristika iráckého 

obyvatelstva a stručný přehled klíčových historických událostí od vzniku země do roku 
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2003. Tato základní deskripce je zamýšlena jako „uvedení do kontextu,“ které by mělo 

čtenáři pomoci k pochopení některých souvislostí a lepší orientaci při následné analýze.       

Následující text již kopíruje Hipplerovy komponenty úspěšného nation-buildingu, 

které jsou dále rozděleny podle dílčích témat. Třetí kapitola se zabývá (ne)existencí 

integrující ideologie. Diskutovány jsou historické snahy politických elit o vštípení národní 

identity heterogenní irácké společnosti. Dále jsou popsány faktory, které vedly k posílení 

etno-sektářských identit na úkor identifikace s iráckým národem. Poté následuje rozbor 

politického chování iráckého obyvatelstva i představitelů hlavních politických stran 

v souvislosti s volbami do parlamentu v březnu 2010.  

Čtvrtá kapitola je věnována kurdskému regionu v kontextu širších kurdsko-iráckých 

vztahů a jejich implikaci pro proces národní integrace. A pátá kapitola rozebírá funkčnost 

státního aparátu z hlediska vládnutí, zajišťování bezpečnosti a poskytování základních 

služeb obyvatelstvu. Závěr diplomové práce hodnotí s ohledem na dříve popsané míru 

úspěšnosti dosavadního průběhu iráckého nation-buildigu.   

Co se týče formy textu, doslova přejaté pasáže z informačních zdrojů jsou v textu 

označeny uvozovkami, s výjimkou citátů použitých v úvodu některých kapitol, které jsou 

psány kurzívou. Kurzíva je rovněž použita v případě cizojazyčných termínů, které nejsou 

dosud v českém jazyce (vyjma odborné literatury) pevně zakotveny. Jedná se zejména o 

slova anglického (např. nation-building, state-building) nebo arabského původu (wataníja, 

muhásasa).  

Nelze opomenout technickou poznámku k přepisům arabských a kurdských výrazů 

a jmen. V diplomové práci jsou používány jejich fonetické přepisy. Striktní 

„arabštinářskou“ transkripci považuji pro naše účely za zbytečnou, neboť některé arabské 

fonémy a znaky je vyjadřující jsou známy pouze relativně úzkému kruhu odborníků. 

Zvláštní souhlásky „hamza“ (značená apostrofem, tzv. hlasivkový ráz), „
c
ajn“ (

c
, tzv. 

hrdelní úžinová hlasná souhláska) jsou proto zcela vynechány (název politické strany 

„Da
c
wa“ je tedy přepisován jako „Dawa“). Hrdelní úžinová nehlasná souhláska „ḥ“ a 

emfatické zadodásňové a předodásňové souhlásky „ṭ“, „ḍ“, „ṣ“ a „ẓ“ v textu nejsou nijak 

rozlišovány.  

Poznámka k použitým zdrojům 

Diplomová práce čerpá z reprezentativní šíře primárních a sekundárních 

informačních zdrojů. Až na několik výjimek se jedná o anglicky psanou literaturu. Úvodní 

teoretická část vycházela z několika stěžejních prací věnující se problematice nation-
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buildingu, kde je také proveden podrobnější rozbor existující literatury k danému tématu. 

Jejím příznačným rysem je (ostatně jako u literatury na toto téma obecně) nekonzistentní 

používání výrazu nation-building, které poukazuje na nepřítomnost shody mezi odborníky 

v tom, co termín vlastně označuje. Někteří autoři hovoří o nation-buildingu jako 

intervenční strategii, jejímž cílem je vybudování funkčního státního aparátu (Francis 

Fukuyama), případně poválečná obnova (James Dobbins). Jiní autoři naopak označují 

nation-building za vnitřní proces vytváření kulturně – politické identity vztahující se 

k území konkrétního státu.
16

 Definiční nesnáz je v teoretické části překlenuta využitím 

analytického rámce německého politologa Jochena Hipplera, který do značné míry spojuje 

oba výše zmíněné přístupy.  

K historickému vývoji Iráku, který je obsahem druhé kapitoly, existuje množství 

kvalitní literatury, z níž lze vyzdvihnout především monografii Charlese Trippa či manželů 

Sluglettových, která je doposud nejobsáhlejším dílem o moderní historii Iráku přeloženým 

do češtiny. 

Část věnující se integrující ideologii staví na početných studiích zabývajících se 

(převážně historickými) snahami o konstrukci irácké národní identity. Patří sem například 

díla Erica Davise, Liory Lukitz, Amatziy Baram a dalších. Kromě toho vychází tato i další 

části práce z velkého množství článků z odborných časopisů, renomovaných think tanků a 

publicistických zdrojů zahraniční provenience, jejichž výhodou je, že často vznikaly ve 

spolupráci s „insidery“ – iráckými dopisovateli.   

Jako velmi cenný zdroj posloužily zprávy nevládní organizace International Crisis 

Group, která je ve světě považována za jednoho z vedoucích poskytovatelů analýz a 

doporučení vládám a mezivládním organizacím v oblasti prevence a řešení násilných 

konfliktů.
17

 Její analýzy jsou založeny na rozsáhlém průzkumu v terénu (včetně rozhovorů 

s místními bezpečnostními experty, politiky a diplomaty, sledování místních médií, apod.). 

Pomohly tak překonat určitý nedostatek daný bádáním „na dálku“ a omezenou znalostí 

arabského jazyka, která neumožňovala studium iráckých pramenů.  

  

                                                           
16

 Např. BIRCH, Anthohy H. Nationalism & National Integration. 
17

 About Crisis Group [online]. 
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1 Nation-building: terminologická nesnáz 

Pojmu nation-building byla terminologická nejasnost předurčena už od počátku 

volbou slov, ze kterých je složen. Proto než přejdeme k diskuzi o nation-buildingu, bude 

užitečné objasnit význam slova nation, národ. 

1.1 Co je to nation? 

Jak uvádí Miroslav Hroch, definovat termín národ je obtížný úkol, který 

zaměstnával celé generace badatelů. Ačkoliv je společným kořenem termínu latinské natio, 

převody do jednotlivých jazyků v různých kulturních a politických podmínkách jeho 

význam poněkud měnily a přidávaly mu odlišné konotace.
18

  

Ve francouzštině byl la nation chápán jako velký počet lidí, kteří žijí na území 

vymezeném zřetelnými hranicemi a kteří jsou podřízeni téže vládě. Vlivem Velké 

francouzské revoluce se však význam slova posunul ve dvojím ohledu – národ je tvořen 

souborem občanů, přičemž rozhodující roli hraje společný jazyk. Od poloviny 19. století se 

pak k určujícím znakům národa připojila vedle státu, společných zákonů a jazyka i 

„pospolitost tradic“.
19

  

V německém jazyce se pro národ používají výrazy Volk a Nation, jimiž je nejméně 

od 18. století taktéž míněna pospolitost lidí charakterizovaná společnými zákony, jazykem 

a zvyky. Brzy však začal být kladen důraz i na společný původ. Zatímco někteří autoři oba 

výrazy chápali jako synonyma, jiní spojovali Nation s etnicitou a původem a Volk pro ně 

představoval pojem zahrnující příslušníky různých etnik na území státu, nebo prostě jen 

obyvatele státu. V novodobé historii získalo slovo Volk silné emociální zabarvení, když 

bylo používáno k označení jakési pospolitosti krve všech lidí hovořících stejným jazykem 

bez ohledu na to, ve kterém státě žijí.
20

  

V angličtině převážil od 18. století termín nation nad synonymickým pojmem 

people. Odlišujícím znakem od výše zmíněných jazykových kontextů je těsná blízkost (ne-

li přímo splynutí) výrazu nation s termínem state, stát. Populární encyklopedie z roku 1841 

tuto skutečnost postihuje zřetelně: „Jestliže se společnost lidí…spojí za účelem vlády a 

vzájemné ochrany,…obvykle nazýváme takovou společnost, resp. politický útvar, státem 

nebo národem.“
21

 Vzhledem k anglosaskému původu termínu nation-building, a takřka 

                                                           
18

 HROCH, Miroslav (ed.). Pohledy na národ a nacionalismus : čítanka textů, s. 9-11. 
19

 HROCH, Miroslav (ed.). Pohledy na národ a nacionalismus : čítanka textů, s. 12.  
20

 HROCH, Miroslav (ed.). Pohledy na národ a nacionalismus : čítanka textů s. 11-12. 
21

 Tamtéž. 
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totožném pojímání slov nation a state v anglickém jazykovém úzu, vychází tato práce 

z předpokladu, že národ koresponduje se státními hranicemi.   

1.1.1 Odvěká kategorie či sociální konstrukt? 

Vědeckému diskursu o vysvětlení původu národů dominoval od poloviny 19. století 

až téměř do poloviny 20. století primordialismus. Pilířem tohoto pojetí je předpoklad, že 

národy zde byly odpradávna, prožívající své období rozkvětu i úpadu a zapomnění. Jejich 

objektivní existenci je tudíž možné a nutné oživovat. Primordialisté se zpravidla snažili 

určit objektivní znaky přináležitosti k národu od politických státních vazeb až po pouto 

krve.
22

  

V důsledku neblahé zkušenosti s nacistickou ideologií se však po skončení druhé 

světové války od primordialismu postupně upouštělo a v akademickém diskursu jej začalo 

nahrazovat konstruktivistické hledisko. Naprostá většina autorů odmítla východisko o 

národu jako odvěké entity a začala na něj nahlížet jako na svébytnou politickou, resp. 

sociální pospolitost, jejíž členové jsou si příslušností k ní vědomi a považují ji za hodnotu. 

Odtud plyne i rostoucí důraz na studium subjektivních postojů příslušníků národa a projevů 

nacionalismu.
23

  

Americký politolog Karl W. Deutsch definoval národ jako „pospolitost 

komplementární komunikace“, tedy jako skupinu, jejíž příslušníci jsou schopni vzájemně 

komunikovat snáze, komplexněji a intenzivněji než s příslušníky jiných skupin. Díky těmto 

komunikačním výměnám se postupně vytváří sdílené národní uvědomění a kultura.
24

 Na 

Deutschovu koncepci navazuje Carl Friedrich, který za národ označuje politicky 

organizovanou a autonomní skupinu osob, které navzájem komunikují a spolupracují lépe 

než „navenek“ a které svou sounáležitost spojují s určitými hodnotami a kulturou.  

Friedrichova konceptualizace se tak již blíží stále častěji zdůrazňovanému určení národa 

jako státní pospolitosti, jehož praxe vychází do velké míry z anglického jazykového úzu.
25

 

Podobný přístup lze najít i v pracích dalších představitelů deutschovské tradice Charlese 

Tillyho či Steina Rokkana, kteří se pokoušeli vytvořit obecné modely procesu formování 

národů (rozuměj národních států) v Evropě.  

Velkým kritikem myšlenkové školy spojované s Karlem Deutschem byl Walker 

Connor, který ji vytýkal tendenci směšovat pojmy stát a národ a opomíjení etnické 

                                                           
22
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diverzity jako možné překážky v úspěšné integraci státu.
26

 Connor termín národ vyhrazuje 

pro označení etnické skupiny. Etnicitu však na rozdíl od zastánců primordialismu nechápe 

jako objektivní znak, nýbrž jako subjektivní pocit společného původu, který nemusí být 

(zřídkakdy je) doložitelný fakty. Podstata národa je tedy podle Connora nehmatatelná, 

tvořena psychologickým poutem spojující skupinu lidí, které je v jejich podvědomém 

přesvědčení zcela zásadně odděluje od všech ostatních.
27

  

Connorovy teze byly dále rozvíjeny dvojím směrem. První směr určovali Benedict 

Anderson, Ernest Gellner či Eric Hobsbawm, kteří se shodovali na premise, že národy jsou 

sociálním konstruktem moderní doby. Význam imaginace akcentoval ve svém díle 

především Benedict Anderson, který národ označil za pomyslné společenství (imagined 

communitites), které existuje teprve tehdy, jsou-li si jeho členové schopni představit, že 

jsou příslušníky pospolitosti s lidmi, které nikdy osobně nepoznali a ani nepoznají.
28

 

Jedním z hlavních faktorů, které umožnily zformovat schopnost této kolektivní představy, 

byla podle Andresona geneze tiskového kapitalismu.
29

  

Z Andersonova termínu imagined communitites vycházeli v devadesátých letech 

radikální konstruktivisté, kteří se domnívali, že národ je možné zcela libovolně „vynalézt“, 

bude-li o to usilovat dostatečně vlivná skupina, která bude zároveň disponovat vhodnými 

výchovnými a informačními prostředky. Historická složka národní existence je redukována 

na pouhý mýtus – účelové vyprávění, které může být modifikováno podle zájmů těch, kteří 

národ „vytvářejí“.
30

     

Druhý směr navazující na Connora je asociován především s dílem Anthonyho D. 

Smithe, který taktéž považoval národ za kategorii moderní společnosti, avšak domníval se, 

že pro jeho zformování má zásadní význam existence předmoderního etnického 

společenství, ethnie.
31

 Smithova perspektiva klade důraz na historické a symbolicko-

kulturní atributy etnického společenství (vlastní kolektivní jméno, mýtus o společném 

původu, sdílená historická paměť, společná kultura, spojení s určitou „vlastí“ a pocit 

solidarity s významnými částmi populace) a stojí tak někde na pomezí mezi 

primordialismem a konstruktivismem.
32
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 HROCH, Miroslav (ed.). Pohledy na národ a nacionalismus : čítanka textů s. 18.  
31
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 SMITH, Anthony. Etnický základ národní identity. In: HROCH, Miroslav (ed.). Pohledy na národ a 
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Smith rozlišuje dva modely národa – (1) teritoriální (občanský), v jehož pojetí je 

národ politickým společenstvím rovnoprávných občanů, kteří obývají přesně vymezené 

území a sdílejí společné hodnoty a tradice. Příslušnost k národu je vyjádřena státním 

občanstvím;
33

 (2) etnický model chápe národ jako společenství lidí stejného původu, 

rodného jazyka, zvyků a tradic. Příslušnost k národu je v tomto pojetí vyjádřena 

národností.
34

 Podle Smithe ve skutečnosti každý nacionalismus obsahuje v různé míře 

prvky obou zmíněných modelů. Ač tyto modely nahlížejí na národ z odlišné perspektivy, 

lze z nich podle Smithe vyvodit obecné znaky národa, který lze definovat jako 

„pojmenovanou část lidské populace sdílející historické území, společné mýty a 

historickou paměť, masovou veřejnou kulturu, hospodářství a rovná práva a povinnosti 

všech jejích příslušníků.“
35

  

Tato práce (a především pak kapitola pojednávající o integrující ideologii) vychází 

ze Smithova výkladu národa a z něj odvozené národní identity, pro jejichž konstrukci je 

klíčová přítomnost  ethnie - strukturálních předpokladů, jež jsou artikulovány a rozvíjeny 

v rámci kulturně-historických narativů. Vytvoření jednotného národa, kde hranice území 

vytyčené po první světové válce určují hranice národní identity, je v případě Iráku 

komplikováno mobilizací dílčích ethnies (kolektivních identit) a jejich odlišných narativů.   

 

1.2 Co je to nation-building? 

Výraz nation-building není žádnou novinkou. V 50. a 60. letech se hojně používal 

především k popisu procesů národní integrace a konsolidace vedoucích k vytvoření 

moderního národního státu. Mezi jeho hlavní proponenty patřili autoři jako Karl Deutsch, 

Charles Tilly či Reinhard Bendix. Ačkoliv původně sloužila klasická teorie nation-

buildingu k pochopení evoluce vyspělých západních států, v souladu s předpokladem 

lineárního vývoje
36

 byla podle jejích zastánců aplikovatelná univerzálně a 

industrializovaný a byrokratizovaný národní stát západního typu představoval jediný 

správný model pro rozvoj postkoloniálních zemí. 

V praktické rovině v sobě pojem nation-building zahrnoval dva úzce propojené 

komponenty – politický rozvoj, který si kladl za cíl dosažení institucionální úrovně a 
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 SMITH, Anthony. National Identities, s. 9-12. 
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 Tamtéž. 
35

 SMITH, Anthony. National Identities, s. 14.   
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sociální soudržnosti rozvinutých zemí, a ekonomický rozvoj, jehož vnímaným 

předpokladem bylo zavedení tržní ekonomiky.
37

 Jak správně podotýká Brian Atwood, 

tehdejší chápání konceptu není možné oddělit od kontextu probíhající studené války, 

během níž tvořil nation-building součást „západní“ strategie zadržování Sovětského svazu 

a jeho vlivu na země třetího světa.
38

 

V průběhu 70. let však začali političtí činitelé a akademici od užívání pojmu nation-

building postupně upouštět. Na vině byla především jeho diskreditace válkou ve Vietnamu, 

v jejímž důsledku začal být termín asociován s hrubou vojenskou silou při pacifikaci 

země.
39

 

Znovu byl pojem „oprášen“ až s koncem studené války v souvislosti s velkým 

nárůstem vnitrostátních konfliktů a fenoménu zhroucených států, které představují 

v souladu s rozšířením konceptu bezpečnosti potenciální hrozbu na regionální i globální 

úrovni.
40

 Nation-building se tedy opět stal nedílnou součástí mezinárodněpolitické debaty. 

Zejména v anglosaském prostředí je tento termín velmi populární, ačkoliv málokterý z 

autorů se zdržuje jeho konceptualizací nebo zasazením do teoretického rámce.
41

 Vzhledem 

k absenci jednotné definice a chápání jako takového, je nation-building používán odbornou 

i laickou veřejností značně nekonzistentně. Jeho významovou vágnost umocňuje i 

skutečnost, že bývá nesprávně zaměňován s jinými pojmy (např. state-building, 

demokratizace či postkonfliktní rekonstrukce). 

Podle německého politologa Jochena Hipplera se v současnosti o nation-buildingu 

hovoří nejčastěji v kontextu (1) opatření, jež mají zabránit sociální fragmentaci a možnému 

rozpadu státu; (2) vojenského řešení konfliktů; (3) vojenské intervence; a (4) postkonfliktní 

obnovy.
42
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V souladu s prvním bodem chápou někteří autoři nation-building jako soubor 

aktivit, jimiž se snaží politické elity docílit sociální soudržnosti státu. Podle Anthonyho H. 

Birche implikuje nation-building na jedné straně přímé iniciativy k posílení vědomí 

národní identity a hrdosti, a na straně druhé opatření k minimalizaci politických dopadů 

společenských štěpení (etnických, náboženských, atp.).  Za tímto účelem jsou vytvářeny 

symboly národní identity, standardizovaný vzdělávací systém či politické instituce, které 

mají reprezentovat všechny složky obyvatelstva.
43

  

Častěji se však výraz nation-building objevuje v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem (tj. body 2, 3 a 4). V tomto kontextu spojuje nation-building aspekty 

zahraniční, rozvojové a bezpečnostní politiky a zásah vnějšího aktéra (státu, regionální či 

mezinárodní organizace), jehož smyslem je prevence či zvládnutí konfliktu, dosažení 

místní a regionální stability a usnadnění rozvoje. Převažují američtí autoři, jejichž pojetí 

konceptu do velké míry reflektuje historickou zkušenost USA se zaváděním nových 

pořádků ve třetích zemích – od poválečného Německa a Japonska po současný 

Afghánistán a Irák.
44

 Podle Francise Fukuyamy je v americkém prostředí termín nation-

bulding obvykle používán jako synonymum pro budování funkčního státu (state-building), 

jehož cílem je vedle poválečné obnovy a ekonomického rozvoje především 

restrukturalizace vládních institucí.
45

 Definice Marka Bergera hovoří o vytváření či 

konsolidaci vlády nad mezinárodně uznaným teritoriem v souladu se systémem 

suverénních národních států, které tvoří konstitutivní prvky mezinárodního systému.
46

 

Bývalý diplomat a současný ředitel Centra pro mezinárodní bezpečnost a obrannou 

politiku think thanku RAND Corporation James Dobbins ve své studii z roku 2003 

definoval nation-building jako aktivitu založenou na „použití ozbrojených sil po skončení 

konfliktu ve snaze podpořit trvalý přechod k demokracii.“
47

 Podle takového výkladu 

směřuje nation-building zejména k politické transformaci a ustavení demokratických 

institucí.  

O několik let později Dobbins svou definici mírně korigoval, když zdůraznil, že 

smyslem nation-buildingu je především transformace postkonfliktní společnosti, která 

bude žít „v míru sama se sebou i svými sousedy.“ Ekonomický rozvoj a demokratizace 
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jsou sice důležitými nástroji, které mohou proces pozitivně ovlivnit, nejsou ale schopny jej 

samy o sobě zaručit.
48

 Dobbins předkládá seznam „úkolů“, které nation-building obnáší, 

které řadí je podle priority následovně: bezpečnost (peacekeeping, vláda práva, reforma 

bezpečnostního sektoru), humanitární pomoc (pomoc uprchlíkům, poskytnutí přístřešku, 

základních potravin a zdravotní péče), vládnutí (obnova základních služeb a veřejné 

správy), ekonomická stabilizace (stabilizace měny, obnova vnitrostátního a mezinárodního 

obchodování), demokratizace (podpora vzniku politických stran, občanské společnosti, 

svobodného tisku a voleb). 

1.2.1 Konceptualizace pojmu dle Jochena Hipplera  

Zobecníme-li výše uvedené, můžeme rozdělit užívání pojmu nation-building do 

dvou kategorií. (1) V analyticko-deskriptivním pojetí je nation-building chápán jako 

dlouhodobý sociopolitický proces probíhající na konkrétním území, během kterého 

dochází k postupnému propojování tamních komunit v politické společenství. Jeho průběh 

je výsledkem interakce mezi vědomým rozhodováním vnitřních aktérů (politických elit) a 

„přirozenými“ procesy ekonomického, politického či kulturního charakteru. Může v sobě 

zahrnovat různé prostředky a nástroje, například ekonomickou či kulturní integraci, 

politickou centralizaci, byrokratickou kontrolu, demokratizaci, vojenské dobytí, represe 

nebo etnické čistky. Tento zdaleka nekompletní výčet naznačuje, že jeho průběh může být 

jak mírový, tak násilný. (2) Podle strategicko-normativního pojetí je nation-building 

součástí strategie vnitřních a/nebo vnějších aktérů, kteří chtějí dosáhnout takového 

politického a společenského uspořádání, které bude nejlépe sloužit jimi prosazovaným 

zájmům, naplní určité funkční požadavky (jako např. sociální koheze, hospodářský rozvoj), 

nebo posílí jejich postavení na úkor politických oponentů.
49

   

I přes rozdílné chápání stejného pojmu identifikuje Jochen Hippler tři společné, 

vzájemně provázané a podmíněné prvky, bez kterých se úspěšný nation-building 

neobejde.
50

  Tyto komponenty zároveň tvoří konceptuální východisko pro vyhodnocení 

úspěšnosti iráckého nation-buildingu.  
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(1) Integrující ideologie (integrating ideology) předpokládá vytvoření „národa“, 

respektive kolektivní národní identity. Tato identita nemusí být vždy orientována 

nacionálně. Může být založena i na normativních hodnotách – konstitučním 

patriotismu (svoboda, rovnost bratrství), sekulárních ideologiích (např. socialismus) 

či náboženství (např. vznik Pákistánu). Souběžná existence jiných identit 

(kmenových, etnických, etno-náboženských, třídních apod.) v rámci jednoho státu 

nepředstavuje riziko, jsou-li podřízeny identitě národní. Pokud tomu tak není a 

obyvatelstvo se identifikuje primárně s úžeji vymezenými komunitami, může být 

ohrožena sociální a politická soudržnost daného státu; 

(2) Integrace společnosti (integration of society) obnáší propojování různých skupin 

obyvatelstva, které napomáhá vytvořit vědomí o společné příslušnosti k určitému 

národu. Vyznačuje se vysokou mírou komunikace napříč jednotlivými skupinami a 

jejím nezbytným předpokladem je existence národní infrastruktury – dopravní a 

komunikační infrastruktury, národního hospodářství či celostátních médií; 

(3) funkční státní aparát (state-building) je nezbytnou podmínkou schopnosti efektivně 

kontrolovat celé území státu, která současně implikuje existenci sebeuvědomělého 

politického společenství odpovídajícího oběma výše zmíněným bodům. Funkčnost 

státu zahrnuje schopnost vykonávat monopol násilí na celém území, generovat 

finanční prostředky na svůj chod či vytvořit byrokratický aparát obsazený 

loajálními úředníky. 
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2 Kontextuální zasazení analýzy 

Obsahem této kapitoly je obecná etnicko-náboženská charakteristika iráckého 

obyvatelstva, po níž následuje chronologický popis vývoje iráckého státu od jeho vzniku 

po pád režimu Saddáma Husajna v roce 2003. Jejím cílem je poskytnout čtenáři vodítko 

pro pochopení některých souvislostí a lepší orientaci v současném dění v Iráku.  

2.1 Etnicko-náboženské složení Iráku  

Irák je co do skladby obyvatelstva velmi pestrou zemí (viz Příloha 1). 

Z náboženského hlediska Iráku dominuje muslimské vyznání, ke kterému se hlásí 95 % 

obyvatelstva, z nichž cca 60-65 % jsou stoupenci šíitské větve islámu, 32-37 % jsou 

sunnité. Většinu (zhruba 75-80 %) iráckého obyvatelstva tvoří Arabové.
51

 Šíitští Arabové 

obývají převážně území na jih od Bagdádu a i v samotném hlavním městě představují 

většinu. Sunnitští Arabové žijí zejména v oblasti tzv. „sunnitského trojúhelníku“ 

ohraničeném městy Ramádí, Bagdád, Baqúba a Tikrít. Současně tvoří většinu obyvatel 

města Mosul (arabsky Músul) a významnou menšinu v Basře na jihu Iráku.  

Nejpočetnější nearabskou menšinou jsou Kurdové, kterých je cca 15-20 %. 

Kurdové žijí především v severních guvernorátech (tj. provinciích) Iráku – Dahúku, Arbílu 

a Sulajmáníji. Zároveň tvoří většinu obyvatel Kirkúku a obývají významné části provincií 

Ninive (arabsky Nínawá) a Dijálá. Kurdové jsou sunnité, ale malá část z nich (Kurdové 

Fajlí) se hlásí k šíitskému vyznání.  

Křesťané mají v Iráku přibližně tříprocentní podíl.
52

 Křesťanskou menšinu tvoří 

zejména Asyřané, kteří se většinově hlásí k chaldejské katolické církvi. Kromě Bagdádu 

žije tato komunita především v okolí Mosulu a Dahúku. Jejich počet však po roce 2003 

výrazně klesl (některé odhady hovoří o úbytku až 50 %).
53

 Křesťané jsou v poinvazním 

Iráku obzvláště zranitelní – jsou častým terčem útoků islámských radikálů. Tomu odpovídá 

i jejich disproporční zastoupení v celkovém počtu iráckých uprchlíků a vnitřně vysídlených 

osob (IDPs).  

Další významnou menšinou turkického původu jsou Turkmeni.
54

 Odhady jejich 

počtu se výrazně liší. Některé odhady hovoří 200 – 300 tisících, podle jiných dosahuje 
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turkmenská populace 2,5 milionu lidí.
55

 Turkmeni žijí převážně na severu Iráku 

v provinciích Ninive, Arbíl a Kirkúk, jehož sporný status je důvodem turkmensko-kurdské 

nevraživosti.  

V Iráku existují další skupiny, které lze označit za etnicko-náboženské menšiny, 

třebaže může být toto označení v některých případech považováno za sporné. Určujícím 

rysem těchto skupin bývá svébytné náboženství, jazyková odlišnost či subjektivní pocit 

odlišné etnicity příslušníků těchto menšin, leckdy posilovaný dodržováním tradice sňatků 

v rámci jejich malých a uzavřených komunit. Takovým příkladem mohou být Mandejci 

(nebo též Sabejci), původem náboženská skupina, jejíž počátky leží nejspíš v prostředí 

židovských gnostických sekt v době vzniku křesťanství.
56

 Specifickou komunitu 

představují i Jazídové, kurdské „subetnikum“ vyskytující se v hornatých oblastech na 

severu Iráku. Jazídové, někdy hanlivě nazývaní „uctívači ďábla“, praktikují náboženství 

ovlivněné zoroastrismem, judaismem, nestoriánským křesťanstvím s prvky manichejské 

gnóze a vírou ve stěhování duší. V centru jejich víry, která byla historicky důvodem 

k jejich pronásledování, stojí kult Pavího anděla.
57

 Výčet iráckých pospolitostí, který si 

rozhodně nedělá ambici na úplnost, uzavírají Šabakové, jejichž jazyk je zvláštní směsicí 

perštiny, arabštiny, turečtiny a kurdštiny. Žijí převážně v okolí Mosulu a většinově se hlásí 

k šíitské odnoži islámu kombinující prvky křesťanství.
58

 

2.2 Nation-building v Iráku do roku 2003  

Historii Iráku můžeme interpretovat jako historii jednotlivých etap iráckého nation-

buildingu, jejichž nedílnou součástí bylo vytváření nových politických a sociálních struktur 

a současně popření těch předchozích. Jak si ukážeme v následující části, soupeření o 

určitou vizi a uspořádání Iráku stálo za vzestupem i pádem iráckého království, Qásimovy 

republiky i baasistické diktatury.  

2.2.1 Irácká monarchie 

Území dnešního Iráku bylo od poloviny 16. století do první světové války součástí 

Osmanské říše. Po jejím skončení připadla správa tří provincií (vilájetů) – Bagdádu, Basry 

a Mosulu - Velké Británii. Britské zájmy v oblasti souvisely zejména se zabezpečením 
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 Iraq: Iraqi-Turkmen (Turkomen); Treatment by Iraqi Government, Security and Police Personnel as Well 

as General Public [online].  
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 RADĚJ, Tomáš. Irácké povstání v letech 2003-2009 : Strategie, taktika a ideologie radikálních a 

nacionalistických uskupení, s. 22.  
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leteckého spojení mezi různými částmi britského impéria a v neposlední řadě také s 

objevem ropy.
59

 Odpor proti britskému mandátu však v roce 1920 zažehl všelidové 

povstání, které bývá často označováno za první projev jisté formy iráckého nacionalismu, 

neboť se během něj proti britské přítomnosti pevně spojily tamní rozdílné komunity.
60

 

Mluvit v této době o jakémkoliv národním uvědomění Iráčanů by bylo zajisté předčasné, 

ale pravdou je, že vymezení se proti společnému nepříteli do jisté míry napomohlo rozvoji 

vědomí kolektivní sounáležitosti.
61

 

Přestože byla vzpoura potlačena, byla jedním z faktorů, které Brity přiměly upustit 

od nákladné přímé správy a zajistit si místo toho svůj vliv a zájmy ustavením loutkové 

irácké monarchie. Do jejího čela postavili Fajsala ibn Husajna, jednoho z vůdců arabského 

povstání proti turecké nadvládě a člena hašemitské dynastie z Hidžázu, která svůj původ 

odvozuje od proroka Muhammeda.
62

  

Nový státní útvar byl konglomerátem relativně nesourodých celků, rozdílných jak 

z hlediska etnicko-náboženského složení, tak geografického charakteru. Provincie Mosul 

se rozkládala na hornatém a úrodném území severního Iráku obývaného převážně Kurdy 

s historickými a kmenovými vazbami na tureckou Anatolii. Pro Bagdád byla příznačná 

vyprahlá pouštní krajina osídlená většinově arabským sunnitským obyvatelstvem, pevně 

stmeleným konzervativními velkorodinnými vazbami a tradičním kodexem chování. 

Provincie Basra zaujímala rovinaté území stepního charakteru obývané především 

arabskými šíity, historicky a kulturně navázanými na své souvěrce v Persii.
63

  

K překlenutí heterogenity iráckého obyvatelstva a dosažení politického sjednocení 

měla dopomoci institucionalizace sunnitsko-arabské dominance. Zatímco v té době ne 

příliš uvědomělé šíitské obyvatelstvo neprojevovalo výrazný nesouhlas se sunnitskou 

nadvládou v Bagdádu, Kurdové se v období monarchie uchýlili k několika ozbrojeným 

povstáním, která jednoznačně dokazovala jejich vlastní aspirace, sahající až vytvoření 

nezávislého kurdského státu.
64

 I přes výrazně protibritské nálady veřejnosti si ale Spojené 
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království svůj vliv v zemi udrželo bez větších problémů až do pádu Iráckého království 

v roce 1958. Výjimkou byla krátká epizoda během druhé světové války, během níž se 

v Iráku dostala k moci proněmecká vláda,
65

 jejíž působení ukončila až britská invaze 

v roce 1941. Poslední dvě desetiletí života monarchie se nesla ve znamení značné 

nestability a nejistoty pramenící z proměn mezinárodní situace
66

, sílícího sociálního pnutí a 

ideové krystalizace politické opozice v zemi. Všeobecná nespokojenost se šířila i mezi 

příslušníky armády, z jejichž řad vzešla tajná organizace Svobodných důstojníků v čele 

s Abd al-Karímem Qásimem a Abd al-Salámem Árifem, která nakonec nepopulární 

probritskou monarchii 14. července 1958 svrhla.
67

  

2.2.2 Qásimova republika 

Skupinu Svobodných důstojníků od počátku rozdělovaly vnitřní neshody plynoucí 

z neexistence společné ideologie a politického programu. Ty se projevily zejména v otázce 

(ne)připojení Iráku k projektu Sjednocené arabské republiky (SAR) egyptského prezidenta 

Násira. Z mocenského souboje vyšel vítězně odpůrce arabské unie a irácký patriot Qásim, 

který měl podporu levice (zejména Irácké komunistické strany
68

). Svým odmítnutím 

členství v SAR však Qásim proti sobě popudil Árifa a řadu dalších arabských nacionalistů, 

včetně stále sebevědomějších příslušníků strany Socialistické strany arabské obrody 

(Baas).
69

 

Na krátké období Qásimovy vlády se často nostalgicky vzpomíná jako na „zlatou 

éru“ irácké republiky.
70

 Qásim, dodnes Iráčany nazývaný al-zaím (vůdce), byl vůbec 

prvním (a také zatím posledním) iráckým politickým představitelem se širokou lidovou 

podporou. Jeho oblíbenost je připisována asketickému způsobu života,
71

 upřímné snaze o 
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zlepšení životních podmínek obyvatelstva či zpřístupnění vládních institucí představitelům 

dříve vyloučeným skupinám obyvatel, především šíitům a Kurdům.
72

  

Obzvláště slibný byl zpočátku Qásimův přístup ke Kurdům, kteří byli v prozatímní 

ústavě označeni jako rovní partneři Arabů v iráckém státě a řada jejich představitelů byla 

vyzvána k návratu z exilu. Qásim však nebyl schopen vyjít vstříc jejich požadavkům na 

autonomii, pro kterou by těžko v armádě nacházel podporu. To vedlo k postupnému 

zhoršení vzájemných vztahů
73

 a následné připojení Kurdů do protiqásimovské aliance 

vedené baasisty a nacionalisty, kteří však měli pramalý zájem na uznání kurdských 

národních aspirací.
74

  

Qásimova vláda, mnohými idealizovaná, měla k dokonalosti daleko. Jednalo se o 

vojenskou diktaturu, která se bránila decentralizaci moci a zavedení skutečně 

demokratických institucí. V porovnání s monarchií a nadcházejícími režimy je však nutné 

přičíst Qásimovi k dobru nízkou úroveň státem podporovaného násilí a jakousi velkorysost 

vůči politickým oponentům,
75

 třebaže ta se mu nakonec vymstila. Přes odpor davů Iráčanů 

v ulicích Bagdádu,
76

 byl Qásim svržen a zabit v únoru 1963 při krvavém puči iniciovaném 

stranou Baas. Tehdy se ještě baasisté u moci dlouho neudrželi a na sklonku téhož roku byla 

strana svržena generálem Abd al-Salámem Árifem. Několik měsíců její krutovlády však 

předznamenalo brutalitu, s jakou bude potlačovat své politické odpůrce a kritiky poté, co 

nenásilným převratem v roce 1968 ukončí árifovské intermezzo a stane se na příštích 35 let 

nezpochybnitelnou vládnoucí silou v zemi.  

2.2.3 Baasistická diktatura 

Baasistický převrat vynesl k moci generála Ahmada Hasana al-Bakra, blízkého 

příbuzného Saddáma Husajna. Ten se z poměrně neznámého straníka brzy vyšvihl do 

pozice druhého muže režimu kontrolujícího bezpečnostní složky státu. Postupné budování 

vlastního mocenského aparátu pak umožnilo Saddámu Husajnovi v roce 1979 oficiálně 

převzít moc v zemi.  
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Přestože není účelem této části práce dlouze popisovat osobnost iráckého 

diktátora,
77

 je na místě připomenout, že významným rysem jeho vlády bylo chorobné 

megalomanství, vše pronikající kult osobnosti a snaha o absolutní kontrolu nad veřejným i 

soukromým životem. Vedle potlačování jakýchkoliv reálných či domnělých projevů vnitřní 

opozice však také (především z počátku) usiloval o modernizaci Iráku, kterou si mohl 

dovolit financovat díky obrovským příjmům z ropy. Před rokem 1990 byl Irák skutečně 

jednou ze zemí s nejvyšší životní úrovní na Blízkém východě, široce dostupným 

vzděláním, kvalitní zdravotní péčí a moderní infrastrukturou. Nedílnou součástí 

modernizačních snah byl i rozvoj zbrojních kapacit, včetně programů na výrobu zbraní 

hromadného ničení (ZHN).  

Aspirace na postavení regionálního hegemona se promítly do agresivní zahraniční 

politiky Saddámova režimu, který krátce po konsolidaci své moci v zemi zaútočil na 

sousední Írán. Vztahy mezi Irákem a Íránem charakterizovalo tradiční nepřátelství. Přesto 

v polovině 70. let došlo k jejich mírnému oteplení, které se mj. odrazilo v podpisu Alžírské 

dohody z roku 1975. V jejím rámci se obě země dohodly na řešení svých hraničních sporů 

a Írán ukončil podporu kurdských rebelů v Iráku, čímž umožnil iráckému režimu po letech 

potlačit povstání na severu Iráku. Vzájemné vztahy se však dramaticky zhoršily po 

úspěchu islámské revoluce v Íránu v roce 1979. Kromě osobních antipatií mezi vůdcem 

íránské revoluce Chomejním a Saddámem Husajnem bylo důvodem především vzájemné 

zasahování do vnitřních záležitostí. Írán obviňoval Irák z podněcování nepokojů 

v Chúzestánu (Arabistánu), zároveň však sám vyzýval irácké šíity, aby povstali proti 

Husajnovu režimu.
78

 Obavy iráckého diktátora z pokusu o vyvezení islámské revoluce do 

Iráku a pochyby o loajalitě šíitské části populace byly nejpravděpodobnější příčinou 

rozpoutání konfliktu. K eskalaci napětí však nezanedbatelnou měrou přispěly i strategické 

zájmy (objevení zásob ropy v oblasti Šatt al-Arab, spory o ostrovy v Hormuzském průlivu) 

a také špatný odhad situace. Saddám Husajn evidentně podcenil míru vlastenectví a 

náboženského zanícení svého soupeře, když se domníval, že v případě války dosáhne 

rychlého vítězství, které mu pomůže upevnit moc doma, oslabit (či ještě lépe odstranit) 
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nepohodlný íránský režim a zajistit vůdčí postavení v Perském zálivu, potažmo v celém 

arabském světě.
79

  

Irácko-íránská válka však pro Irák nebyla ani rychlá, ani „oslnivě vítězná.“ Protáhla 

se na dlouhých osm let, podle konzervativních odhadů způsobila smrt čtvrt milionu 

Iráčanů
80

 a vtáhla zemi do vážných hospodářských problémů. Přesto byl Irák po vojenské 

stránce na konci války daleko mocnější zemí, než před ní. Pro srovnání, zatímco v letech 

1979 – 1980 čítala irácká armáda zhruba 190 000 mužů, na konci války již počet vojáků 

dosahoval jednoho milionu.
81

 Během války se Iráku podařilo za podpory obou světových 

velmocí vybudovat výkonný vojenský průmysl, přičemž země údajně nebyla daleko od 

získání vybavení na výrobu jaderných zbraní.
82

 O agresivní povaze iráckého režimu 

vypovídalo nasazení chemických zbraní nejen proti Íránu, ale i proti vlastnímu kurdskému 

obyvatelstvu v rámci násilné kampaně, která se do podvědomí zapsala pod názvem al-

Anfál.
83

 Nejznámějším případem se stalo svržení bomb s jedovatým plynem na město 

Halabdža v roce 1988.
84

 Příčinu k těmto represím zavdala hrozba kurdského separatismu a 

íránská podpora kurdského guerillového hnutí, které byly v průběhu války s Íránem 

vnímány iráckým režimem jako nepřijatelné riziko pro vlastní politické přežití.
85

 Během 

operace al-Anfál bylo zabito odhadem 100 000 Kurdů, další desítky tisíc uprchly do 

sousedního Turecka a Íránu, zhruba 80 % všech kurdských vesnic bylo zničeno.
86

  

Pouhé dva roky od podpisu příměří s Íránem rozpoutal Irák další válku, tentokrát 

napadením a anexí sousedního Kuvajtu, která měla umlčet jeho požadavky na splacení 

válečných dluhů, rozšířit irácké národní bohatství o kuvajtskou ropu a podpořit vedoucí 

postavení Iráku v arabském světě, které si nárokoval po „vítězné“ válce s Íránem. Určitou 

roli sehrála i obtížně redukovatelná milionová armádní mašinérie a chybný odhad 

mezinárodní reakce v atmosféře končící studené války.
87
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 FAROUK-SLUGLETTOVÁ, Marion, SLUGLETT, Peter. Irák od roku 1958 : Od revoluce k diktatuře, s. 

311. 
82

V roce 1981 však irácký jaderný program utrpěl vážnou ránu způsobenou izraelským náletem na reaktor 

v Osiraku. 
83

 Název je přejat z 8. súry Koránu, v arabštině znamená „válečná kořist.“ 
84

TRIPP, Charles: A History of Iraq, s. 236. 
85

 RADĚJ, Tomáš. Irácké povstání v letech 2003-2009 : Strategie, taktika a ideologie radikálních a 

nacionalistických uskupení, s. 36-37. 
86

 Tamtéž. 
87

 USA ani SSSR za žádnou cenu nechtěly dopustit destabilizaci strategického regionu. Stejně tak se Irák 

mýlil, když očekával podporu ze strany arabských států. Ty vnímaly jeho tažení do Kuvajtu jako 
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S posvěcením Rady bezpečnosti OSN (RB OSN) zahájily v lednu 1991 koaliční 

síly v  pod vedením USA operaci Pouštní bouře. Po pětitýdenním intenzivním 

bombardování iráckých cílů přistoupili spojenci k pozemní ofenzívě a do konce února 

vytlačili Irák z kuvajtského území. Krátce po skončení vypukla proti nenáviděnému režimu 

spontánní povstání iráckých Kurdů na severu a šíitů na jihu země. Přestože k povstání proti 

Saddámu Husajnovi irácké obyvatelstvo vyzýval samotný americký prezident George 

Bush, bylo nakonec povstání bez podpory aliančních sil rozdrceno Republikánskými 

gardami. Masový exodus kurdských obyvatel přiměl OSN ke zřízení bezletové zóny nad 

kurdskou oblastí, ze které se stala díky blokádě ze strany Bagdádu de facto kurdská 

autonomie.
88

  

Následující léta se nesla především ve znamení snah o irácké odzbrojení a dohadů, 

zda irácký režim skrývá či případně dál vyvíjí zbraně hromadného ničení (ZHN). Irák byl 

nucen se v souladu s rezolucí RB OSN č. 687 podrobit mezinárodnímu monitorovacímu 

režimu a předem neohlášeným zbrojním inspekcím. Zbrojní inspektoři našli důkazy o tom, 

že Irák vlastní arzenál chemických zbraní, zejména nervově-paralytických, prokázali 

existenci biologického programu k výrobě zbraní na bázi antraxu, produkci raket 

s nepovoleným doletem a potvrdili, že byl Irák blízko vývoje vlastního jaderného 

zařízení.
89

 Přestože inspektoři dohlédli na likvidaci nalezených nepovolených zbraní a 

zařízení k jejich produkci, nedokázali kvůli obstrukcím ze strany Iráku s určitostí potvrdit, 

zda byly skutečně splněny všechny podmínky, ke kterým se Irák zavázal.
90

  

Vyšetřovací týmy pokračovaly ve své práci do prosince 1998, kdy konfrontace s 

iráckým režimem vyústily ve čtyřdenní americko-britský vojenský zásah, jenž měl Irák 

přinutit ke spolupráci s mezinárodním společenstvím. Svůj cíl však nesplnil a zbrojní 

inspektoři se poté do země již nevrátili.  

 Mezitím se Irák musel vypořádat s bezprecedentními ekonomickými sankcemi,
91

 

které jej uvrhly do mezinárodní izolace a znemožnily jeho poválečnou obnovu. Efekt 

sankcí dopadal tvrdě zejména na civilní obyvatelstvo, způsobující bídu a alarmující nárůst 

                                                                                                                                                                                
nebezpečnou iniciativu ohrožující jejich vlastní bezpečnost a stabilitu. Jediným arabským vůdcem, který 

Iráku vyjádřil podporu, byl Jásir Arafát.   
88

 TRIPP, Charles: A History of Iraq, s. 248. 
89

 TRIPP, Charles: A History of Iraq, s. 251. 
90

 Irák odmítal zpřístupnit všechny požadované materiály a dokumenty týkající se jeho zbrojních program či 

bránil inspektorům ve vstupu do některých objektů. Svým chováním tak vzbudil dojem, že další ZHN skrývá 

či pokračuje v jejich vývoji (SLUGLETTOVÁ, Marion Farouk, SLUGLETT, Peter: Irák od roku 1958 : Od 

revoluce k diktatuře, s. 337). 
91

 Zakázán byl veškerý dovoz a vývoz do/z Iráku s výjimkou lékařského materiálu a v případě humanitární 

krize i potravin. 
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dětské úmrtnosti.
92

 O zmírnění dopadů embarga na iráckou populaci usilovala OSN 

programem Ropa za potraviny, který umožňoval Iráku kontrolovaný prodej ropy za účelem 

nákupu humanitárních potřeb. Namísto toho však byly zisky z programu používány z velké 

části na vyplácení válečných reparací Kuvajtu nebo končily v kapsách iráckých elit.
93

 

Od poloviny 90. let bylo možné pozorovat v americké zahraniční politice určitý 

posun od mnohostranné diplomacie k unilaterismu, který se projevil zejména s nástupem 

George W. Bushe do prezidentského úřadu v lednu 2001. Opakované neúspěšné pokusy o 

posazení návratu inspektorů do země vedly některé představitele Bushovy administrativy 

k přesvědčení, že je potřeba ve vztahu k Iráku přistoupit k silovému řešení. Politické klima 

po dramatických událostech z 11. září 2001 poskytlo příležitost zastáncům vojenské 

intervence k prosazení politiky regime change a již v listopadu 2011 začaly vznikat plány 

k invazi do Iráku.
94

 Saddámův Irák byl v americkém oficiálním diskursu líčen jako 

bezprostřední bezpečnostní hrozba pro USA, a to z důvodu údajného skrývání a vyvíjení 

ZHN, podpory terorismu a možnosti poskytnutí ZHN teroristům.
95

 USA se snažily pomocí 

nepřímých „důkazů“ přesvědčit o aktuálnosti irácké hrozby světové veřejné mínění i 

partnery v RB OSN a tlačily na přijetí rezoluce, která by vojenský zásah proti Iráku 

posvětila. Ne všichni členové RB OSN však sdíleli názor o nevyhnutelnosti vojenského 

řešení. Když bylo jasné, že povolení k invazi RB OSN neodsouhlasí, spustily USA a Velká 

Británie spolu s koalicí ochotných 19. března operaci Irácká svoboda.
96

  

Ačkoliv první zprávy z Iráku hovořily o možném odhalení zakázaných zbraní, 

bližší vyšetřování prokázalo, že se nezakládají na pravdě. Podle Charlese Trippa bylo 

zachovávání určitého stupně nejasnosti ohledně vlastních vojenských kapacit součástí 

strategie Saddámova režimu, která měla odradit regionální rivaly od případného zneužití 

oslabení Iráku po prohře v Kuvajtu. Podezření z vlastnictví ZHN spolu s vědomím, že tyto 

zbraně v minulosti již použil, mělo sloužit jako prostředek k odstrašení.
97
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 RADĚJ, Tomáš. Irácké povstání v letech 2003-2009 : Strategie, taktika a ideologie radikálních a 

nacionalistických uskupení, s. 38. 
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 TRIPP, Charles: A History of Iraq, s. 271. 
95

 Za průlomový by se v tomto ohledu mohl považovat projev G. W. Bushe o stavu unie, ve kterém byl Irák 

označen spolu s Íránem a Severní Koreou za součást tzv. osy zla.  
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 Zásahu v Iráku předcházela pochybení a politizace tajných služeb, v jejichž zprávách se objevovala 

závažná tvrzení a obvinění vůči iráckému režimu, málokdy podepřená seriózními a ověřenými zdroji. 

Výjimkou nebyly ani lži a účelové manipulace s informacemi, např. v souvislosti s údajnou snahou Iráku 

získat vysoce odolné hliníkové trubky za účelem výroby jaderné zbraně, či zájmem o obohacený uran 

z Afriky (Iraq and Weapons of Mass Destruction [online]). 
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Následující text je již věnován jednotlivým aspektům iráckého nation-buildingu (tj. 

integrující ideologii, integraci společnosti a state-buildingu) s důrazem na období po anglo-

americké invazi v roce 2003.  
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3 Integrující ideologie: národní identita vs. etno-

sektářství 

Integrující ideologie, v textu dále nazývaná národní identita, splňuje řadu funkcí 

směrem dovnitř státu i navenek. Mezi ty nejdůležitější patří legitimizace stávajícího socio-

politického řádu, socializace „státních příslušníků a občanů,“ či podpora vědomí kulturní 

spřízněnosti a vzájemné sounáležitosti.
98

 

Podle Anthonyho Smithe existuje souběžně s národní identitou celá řada jiných, 

úžeji vymezených kolektivních identit (etnická, náboženská, kmenová, třídní, 

místní/regionální, genderová, atp.), které na sebe mohou vzájemně působit, a tím se 

posilovat, nebo naopak zeslabovat. Tak může být i národní identita vlivem jiné identifikace 

buďto upevněna, nebo naopak zastíněna.
99

 Posílení partikulárních identit na úkor 

inkluzivnější národní identity s sebou přináší riziko narušení sociální a politické 

soudržnosti státu. Vztáhneme-li tuto tezi na irácký kontext, bezprostředně po invazi došlo 

k podřízení národní identity identitám etno-sektářským (arabsko-šíitskou, arabsko-

sunnitskou a kurdskou) a hypotéza H1 formulovaná v úvodu diplomové práce předpokládá, 

že tento stav stále trvá. V této kapitole si přiblížíme historické snahy iráckých vůdců o 

upevnění národního vědomí, dále faktory, které stály za vzestupem etno-sektářství, a 

provedeme rozbor politického chování iráckého obyvatelstva i politických představitelů, na 

jehož základě budeme moci potvrdit či případně vyvrátit hypotézu H1.    

3.1 Historické snahy o rozvoj národní identity 

Od ustavení hašemitské monarchie v roce 1921 byli iráčtí političtí vůdci postaveni 

před nelehký úkol – mobilizovat obyvatelstvo mladého státu kolem sdílené národní 

identity a vytvořit tak svébytný a životaschopný národ. Vycházeje z premisy o rozhodující 

roli elit při formování národní identity (respektive politického společenství),
100

 pojednává 

tato část o hlavních ideologiích, které jim měly pomoci tento cíl naplnit.   

Tyto ideologie odrážejí dvě různá pojetí nacionalismu, jež se v Iráku vyvinula a 

v průběhu doby politicky střetávala - qawmíja (etnický nacionalismus) a wataníja 

(teritoriální nacionalismus). Qawmíja se obrací směrem k širšímu regionu, přičemž 
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vyzdvihuje etnickou spřízněnost Arabů, jež tvoří základní východisko panarabismu. 

Wataníja naopak hledí dovnitř státu a zdůrazňuje svébytnost iráckého národa.
101

 Tato užší 

pojetí je v textu dále nazýváno iráckým patriotismem.  

S pomocí již existující literatury
102

 byly identifikovány tři dominantní ideologie, 

které do značné míry korespondují s hlavními etapami vývoje iráckého státu: (1) 

panarabismus, jehož vrcholem v Iráku je bezesporu období monarchie (1921 – 1958); (2) 

irácký patriotismus, který charakterizuje krátké období vlády Abd al-Karíma Qásima (1958 

– 1963); a (3) irácký panarabismus, příznačný pro vládu strany Baas (1968 – 2003). Všemi 

těmito ideologiemi nápadně prostupuje společný rys – manipulace historií a symbolikou 

k posílení vědomí národní identity. S ohledem na teoretická východiska Anthonyho Smithe 

si následující podkapitoly všímají především historické a symbolicko-kulturní roviny 

konstrukce irácké národní identity.  

3.1.1 Panarabismus  

Říkám to se srdcem plným lítosti, ale neexistuje zde žádný irácký lid, nýbrž 

nepředstavitelné masy lidí bez jakékoliv vlastenecké ideje, lidí plných náboženských tradic 

a absurdností […] naslouchajících ďáblu, náchylných k anarchii a neustále připravených 

povstat proti jakékoliv vládě.  

Král Fajsal I., 1933
103

 

Panarabismus je ideologická koncepce směřující ke sjednocení Arabů do 

jednotného arabského národního státu. I přes poválečné rozdělení arabského teritoria do 

několika menších celků, byla tato idea nadále živena podstatnou částí arabské sunnitské 

inteligence, pro niž panarabismus představoval vyšší aspirace než nacionalismus omezený 

hranicemi uměle vytyčenými evropskými velmocemi. Irácké elity v tomto směru nebyly 

výjimkou a naopak se staly v době monarchie hlavními propagátory arabské jednoty. 

 Vysoce heterogenní struktura iráckého obyvatelstva však bránila širšímu přijetí 

panarabských myšlenek – nearabské menšiny zákonitě odrazoval přílišný důraz na 

etnickou a kulturní homogenitu, šíity zase predominance sunnitských kulturních prvků a 

hodnot. 
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Významným proponentem panarabismu byl samotný irácký král Fajsal I., a to hned 

z několika důvodů: (1) panarabismus symbolizoval jeho přesvědčení o nedělitelnosti 

arabského národa, o jehož nezávislost a jednotu usiloval coby vůdce povstání proti turecké 

nadvládě i po rozpadu osmanského impéria; (2) arabská jednota by posílila legitimitu 

politické dominance sunnitských Arabů, kteří v Iráku na rozdíl od jiných zemí arabského 

světa netvořili většinu; a v neposlední řadě (3) sekulární panarabismus a jeho předpoklad 

existence arabského národa dávno před „islámským schizmatem“ by mohl být pojítkem 

mezi iráckými šíity a sunnity.
104

  

Oporou Fajsalova projektu národní konsolidace se stalo zejména zavedení státem 

kontrolovaného sekulárního vzdělávacího systému. Ten měl nahradit dosavadní 

neuspokojivou situaci, kdy hlavním poskytovatelem vzdělání byly náboženské instituce, 

zatímco státní školy byly výrazně nedostatečné jednak svým počtem i úrovní.
105

   

Počátky veřejného vzdělávání jsou neodmyslitelně spojeny se jménem pedagoga a 

jednoho z největších teoretiků panarabismu Sáti’ al-Husrího. Husrí, původem Syřan, byl 

králem jmenován do funkce generálního ředitele školství, v níž dbal především na 

vštepování arabského nacionalismu budoucím generacím sestavováním školních osnov, 

výběrem učebnic a podobně smýšlejících spolupracovníků i učitelů. Účelem vzdělání tedy 

nebylo zdaleka pouhé předávání informací, ale především asimilace mladých Iráčanů a 

rozvoj vědomí jejich přináležitosti k širšímu arabskému národu.
106

  

Husrího koncepce národa, inspirována německým a francouzským modelem, 

spočívala zejména v jednotě jazyka
107

 a v důrazu na kontinuální historii. Právě centrální 

postavení arabského jazyka v oficiální ideologii bylo jednou z příčin kurdského konfliktu 

se státem. Arabština se stala v kurdských oblastech de facto úředním jazykem a tedy i 

jazykem výuky na kurdských školách,
108

 což Kurdové vnímali jako hrozbu své vlastní 

kulturní identitě, s níž je kurdština pevně spojena.  

Při výkladu arabské historie byl kladen důraz zejména na dosažené úspěchy a 

zásluhy v oblasti civilizačního pokroku (často přikrášlené, ne-li přímo mytizované). 

Velkého prostoru ve výuce se tak dostávalo období Abbásovského chalífátu,
109

 zatímco 
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 Za vlády dynastie Abbásovců (750 - 1258) bylo centrum arabské říše přesunuto z Damašku do Bagdádu.   
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méně zářná období, jako například čtyři století osmanské nadvlády, byla při nejlepším 

upozaděna. Učitelé dějepisu se ostatně řídili Husrího direktivou, podle níž je nejvyšším 

cílem historického vzdělávání „posílení vlasteneckých a nacionalistických citů v srdcích 

studentů.“
110

 K tomu měla dopomoci mj. i kniha Historie arabského národa Darwíše al-

Miqdádího, která rozpracovává koncept arabské nukleární domoviny“ (al-watan al-arabí) 

zahrnující Irák, Sýrii a Arabský poloostrov a která se brzy po svém vydání stala standardní 

učebnicí dějepisu nejen v Iráku, ale i Sýrii a Palestině.
111

  

Politický zájem začaly postupně probouzet i archeologické nálezy z období 

starověké Mezopotámie. V souladu s panarabskou ideologií monarchie se však irácké 

autority vyhýbaly jakémukoliv náznaku „přisvojení“ mezopotámského dědictví.
112

 Tato 

tendence se výrazně projevila až po ustavení irácké republiky.  

3.1.2 Irácký patriotismus 

Irák není pouze arabským státem, ale arabsko-kurdským státem […] Uznání kurdského 

nacionalismu Araby jasně ukazuje, že jsme spojeni životem v této zemi, že jsme především 

Iráčané a až poté Arabové a Kurdové.  

Člen Qásimovy vlády, 1959
113

  

Prosazování iráckého patriotismu jako jednotící ideologie charakterizuje první léta 

irácké republiky za vlády generála Abd al-Karíma Qásima, který se jeho pomocí snažil 

vymezit vůči expanzivnímu násirismu a prosadit svébytnou roli Iráku v arabském světě.  

Qásimův patriotismus byl založen na teritoriálním pojetí nacionalismu (wataníja), 

v němž je kritériem příslušnosti k národu především „společné žití“ uvnitř státních hranic 

bez ohledu na etnicko-náboženskou různorodost obyvatelstva.
114

 Na rozdíl od panarabismu 

tak daleko lépe korespondoval s heterogenní strukturou irácké společnosti. 

Qásim byl průkopníkem ve využití potenciálu starobylého dědictví země při 

utváření historické paměti iráckého národa. Do popředí národního zájmu se poprvé dostala 

archeologie, která sloužila k vědeckému potvrzení Qásimova přesvědčení o tisíce let 

trvající kontinuitě iráckého národa. Mezopotámské symboly - akkadské slunce 
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(symbolizující mír mezi Araby a Kurdy) a Ištařina osmicípá hvězda se staly centrálními 

motivy nové irácké vlajky (viz Příloha č. 2).
115

  

V kontextu ideologického boje s domácími arabskými nacionalisty věnoval Qásim 

značné úsilí reorientaci historického zájmu, do jehož centra se díky tomu dostaly dosud 

živé vzpomínky na lidové boje a protesty proti britské nadvládě a imperialismu, včetně 

slavných revolucí z let 1920 a 1958.
116

 Nebyla patrná žádná významnější snaha režimu 

demonstrovat arabskou identitu Iráku. Naopak zcela běžné bylo zdůrazňování 

mezopotámského kulturního odkazu. Například během oslav prvního výročí červencové 

revoluce byly součástí průvodu velké alegorické vozy představující civilizační úspěchy 

starověkého Iráku – první písmo v historii lidstva, průlomové vědecké objevy, 

Chammurapiho zákoník, kartonový model urského zikkuratu či model sumerské lodě 

v životní velikosti.
117

 

Qásim mobilizoval k podpoře národní konsolidace převážně levicové intelektuály, 

umělce a spisovatele.
118

 Dokázal využít i nástupu rádia a především televize, která se stala 

důležitým nástrojem pro získání veřejné podpory a šíření státní propagandy.
119

 

Prostřednictvím nově ustavených státních institucí, jakými bylo například Ministerstvo pro 

výchovu či Generální ředitelství folklóru, začal Qásimův režim systematicky 

dokumentovat iráckou lidovou kulturu. Díky tomu se na vytváření nové svébytné irácké 

identity poprvé podílely i chudé a nevzdělané vrstvy obyvatel, které se s ní pak mohly 

snáze identifikovat.  

Po svržení Qásimova režimu následovalo krátké období návratu k panarabismu a 

odsunutí mezopotámského odkazu Iráku na okraj pozornosti, doprovázené nahrazením 

akkadského slunce a Ištařiny hvězdy na státní vlajce „arabštějším“ symbolem orla (viz 

Příloha 2).
120

 Od roku 1968 však historickou návaznost Iráku na starověkou Mezopotámii 
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znovu oživila strana Baas, s jejímž příchodem se objevuje nová interpretace irácké identity 

kombinující etnický princip (qawmíja) s teritoriální rovinou (wataníja). 

3.1.3 Irácký panarabismus  

Historie arabského národa se nezačala psát s islámem. Jeho historie sahá do období 

vzdáleného starověku […] Všechny civilizace, které se vyvinuly na území arabské 

domoviny, byly zosobněním synů [arabského] národa.  

Saddám Husajn, 1978
121

 

Přestože ideologie strany Baas vycházela původně z panarabismu, období její vlády 

charakterizuje spíše jakási syntéza panarabského východiska a iráckého patriotismu. Tento 

ideologický posun je nutné chápat zejména v kontextu vysoké popularity iráckých 

komunistů (největšího politického rivala Baasu), separatistických tendencí Kurdů a 

probublávajícího sektářské napětí.
122

  

Strana Baas chtěla zprvu získat pro své pojetí irácké identity všechny složky 

obyvatelstva. Prostředkem k tomu mělo být podobně jako za Qásima utváření vědomí 

společné minulosti a kultury Iráčanů, posílení jejich pouta s vlastí i mezi sebou navzájem. 

Z počátku šlo především o prohloubení sounáležitosti mezi iráckými Araby a Kurdy.  

Avšak poté, co bylo v roce 1975 potlačeno kurdské povstání, se hlavní pozornost upnula ke 

vztahům mezi sunnity a šíity.  To se mj. projevilo i v postupné „arabizaci“ 

mezopotámského odkazu za vlády Saddáma Husajna. Rostoucí fascinace strany Baas 

starověkou historií Iráku postupně vyústila v její přesvědčení o irácké kulturní a politické 

nadřazenosti, opravňující zemi k zaujmutí vůdčího postavení v arabském světě.  

Baasistická kulturní kampaň se zaměřovala na oživení iráckého folklóru – hudby, 

lidových tanců, pohádek, umění a řemesel.  Manifestací historické vazby na starobylé 

civilizace bylo zavedení festivalů a slavností inspirovaných mezopotamským ritem. 

Moderní arabská jména byla nahrazována mezopotámskými a iráčtí umělci, spisovatelé či 

architekti byli pobízeni k čerpání námětů ze starověkého kulturního odkazu.
123

  

Páteří baasistického národního projektu však byla archeologie, do níž režim 

investoval obrovské sumy peněz. Stát rovněž zřizoval archeologická muzea a poskytoval 

nemalé finanční prostředky na opravu a rekonstrukci historických památek. Příkladem 
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budiž nákladná obnova města Babylon (arabsky Bábil) v letech 1987-88, do níž Saddám 

Husajn investoval zhruba sto milionů dolarů.
124

 To vše na sklonku dlouhé války s Íránem, 

po níž se Irák potýkal s vážnými ekonomickými potížemi.
125 

K utužení národního 

uvědomění Iráčanů měla též sloužit výstavba megalomanských monumentů (zejména 

v době irácko-íránské války) a kult osobnosti iráckého diktátora, který se stal zosobněním 

strany, země i národa a jehož podobizny (čím větší, tím lepší) tvořily „přirozenou“ součást 

irácké krajiny i měst. 

Jedním z největších testů irácké národní soudržnosti byla již zmíněná válka 

s Íránem, a Saddámův režim v něm obstál. Baasistická ideologie se stala v této fázi jakousi 

syntézou arabismu, islamismu a především iráckého patriotismu, která připomínala „hrdiny 

minulosti“ babylonského krále Nabukadnesara či původem kurdského vojevůdce Saláh ad-

Dína.
126

 Do „národní sebeobrany“ se zapojilo 250 000 Kurdů, kteří pomáhali irácké 

armádě udržovat Íránce za hranicemi iráckého Kurdistánu, a iráčtí šíitští vojáci dělali 

v podstatě to samé na jihovýchodní hranici.
127

 Výzvy ajatolláha Chomejního k iráckým 

šíitům,
128

 aby se přidali na stranu svých íránských souvěrců, zůstaly až na malé výjimky 

nevyslyšeny. Věrnost státu (nebo snad arabské identitě) se u nich ukázala být silnější než 

náboženské pouto. Součástí Saddámovy hry na „arabskou notu“ bylo mj. rétorické 

připodobňování války s Íránem k bitvě u Qádisíje,
129

 či nápis, který nechal irácký diktátor 

umístit nad vchod do mešity imáma Alího v Nadžafu, jedné z největších památek šíitského 

islámu, hlásající: „Jsme hrdí na zdejší přítomnost velkého otce Alího, neboť je vůdcem 

islámu, zetěm Proroka a Arabem.“
130

 Závěrem je však nutné připomenout, že „národní 

semknutí“ bylo současně provázeno nelítostnou kampaní proti vnitřnímu disentu včetně 

použití chemických zbraní v rámci operace al-Anfál, či násilnému vyhošťování iráckých 

šíitů do Íránu.    
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3.1.4 Shrnutí 

Vyjma krátkého období Qásimovy vlády byla irácká národní identita konstruována 

kolem sunnitsko-arabské ethnie, která určovala charakter státu i formujícího se národa. 

Tato vize iráckého národa předjímala povinnou asimilaci menšin v podobě arabizace a 

implicitně i prosazení hodnot a kulturních prvků sunnitského islámu, který byl považován 

za „vrchol arabského kulturního dědictví a největší dar světové historii.“
 131

 S touto 

představou národa se zákonitě nemohli ztotožnit Kurdové, pro které znamenala ohrožení 

jejich vlastní, velmi silně vnímané kulturní identity. Problematické bylo rovněž její přijetí 

ze strany iráckých šíitů, kterým bylo odpíráno obohatit národní identitu o šíitský 

element.
132

 V kombinaci s nerovným přístupem k moci pro Kurdy a šíity
133

 to v důsledku 

vedlo k politizaci jejich kulturních identit, vyjádřené stále důrazněji artikulovaným 

kurdským nacionalismem a nárůstem šíitského politického aktivismu. Vládnoucí irácké 

režimy oba tyto trendy vnímaly jako hrozbu své vizi o uspořádání Iráku a uchylovaly se 

proto k represím, jež dosáhly vrcholu v průběhu vlády Saddáma Husajna. Skutečně 

inkluzivní vizi iráckého národa nabídnul jedině Abd al-Karím Qásim, jehož režim byl však 

příliš slabý na to, aby ji dokázal prosadit.  

3.2 Vzestup etno-sektářství 

Vývoj v Iráku po roce 2003 byl doprovázen komunitarizací společnosti a výrazným 

posílením „primordiálních“ forem identit (etnických, náboženských či kmenových) na úkor 

těch moderních (národní, profesní, třídní, aj.). Dominantní silou se ukázalo být zejména 

náboženství (respektive sektářství), které se podle známého iráckého sociologa  Faleha A. 

Jabara stalo bezprostředně po invazi de facto jediným účinným prostředkem sociální a 

politické mobility.
134

 V této části si přiblížíme hlavní faktory vedoucí k rozvoji tohoto 

fenoménu, přičemž hlavní důraz je kladen zejména na příčiny rostoucí polarizace mezi 

šíitskou a sunnitskou komunitou.  
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3.2.1 Saddámův odkaz  

Za vlády Saddáma Husajna většinu vedoucích postů ve státě zastávali sunnitští 

Arabové a také jádro bezpečnostního aparátu (bodyguardi a Republikánské gardy) tvořili 

příslušníci spřátelených sunnitských kmenů.
135

 Přesto nebyl nejdůležitějším kritériem pro 

zářnou kariéru etnický původ či náboženské vyznání. Tím byla pouze slepá loajalita vůči 

diktátorovi.
136

  

 V období krize (zejména v průběhu irácko-íránské války a po porážce v Kuvajtu) 

se však Saddámův režim uchyloval k brutálním represím, které byly ve své podstatě 

namířeny proti kurdské a šíitské komunitě, jež v tu chvíli vnímal jako hrozbu pro své 

politické přežití. Právě tyto represe měly za následek prohloubení nedůvěry a pocitu 

odcizení obou skupin k iráckému státu, a posílení jejich vnitřní sounáležitosti.  

Nárůst identifikace s partikulárními skupinami je také nutné přičíst praktické 

neexistenci jiných politických struktur mimo stranu Baas v arabské části Iráku. 

Baasistickému režimu se podařilo efektivně vymýtit občanskou společnost i politické 

strany s podporou napříč celým spektrem irácké společnosti, především Iráckou 

komunistickou stranu a Národní demokratickou stranu. 

Po porážce v Kuvajtu se v souvislosti s postupným úpadkem státu a všeobecným 

strádáním způsobeným tvrdými sankcemi začali lidé daleko více obracet k náboženství 

jako zdroji síly a útěchy. Míru důrazu, který kladou Iráčané na náboženství, odhalil 

světový srovnávací průzkum hodnotových orientací z konce roku 2004, ze kterého 

vyplynulo, že je náboženství velmi důležité pro 97% iráckých Arabů, což bylo s výjimkou 

Indonésanů více než kdekoliv jinde na světě. Existenciální nejistota je uváděna jako jedna 

z hlavních příčin tohoto trendu u dříve značně sekularizované společnosti.
137

 

V 90. letech hledal Saddám Husajn oporu pro své vládnutí u lokálních 

„zprostředkovatelů moci“ - kmenových vůdců, a navzdory sekulárnímu charakteru režimu 

také u duchovních, čímž mj. otevřel cestu k pronikání salafíjského islámu do Iráku.
138

 

S dezintegrací státu a ztrátou jeho kontroly nad sociálními institucemi v roce 2003 se z 

náboženských autorit stali takřka přes noc mocní hráči disponující rozsáhlou sítí mešit a 
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kazatelů, s vazbami na vlády a mocenské skupiny v regionu.
139

  Toho dokázali využít 

zejména šíitské politické strany, které se vrátily z exilu – Nevyšší rada pro islámskou 

revoluci v Iráku (SCIRI, nyní ISCI),
140

 či „domácí“ hnutí klerika Muqtady as-Sadra,
141

 pro 

něž se stal mobilizačním leitmotivem historický útlak šíitské komunity.
142

 Šíitské i 

sunnitské mešity začaly být využívány jako účinný kanál politické komunikace, případně 

jako prostor pro radikalizaci. Náboženská příslušnost a etnicita (v případě Kurdů) se stala 

základním východiskem politického boje, což podle Donalda Horowitze obecně vede 

k prohloubení pomyslných hranic mezi komunitami a konfliktního potenciálu.
143

   

3.2.2 Zhroucení státu a přehmaty Provizorní koaliční správy (CPA)144 

Aniž by chtěla diplomová práce jakkoliv snížovat podíl vlády Saddáma Husajna na 

rozvoji etno-sektářství, hlavní příčinu je třeba hledat jinde. Je jím především drastické 

snížení institucionální kapacity iráckého státu (nebo lépe jeho zhroucení), vyvolané 

vojenskou intervencí a některými bezprostředními kroky okupační správy.  

V situaci rostoucího chaosu a násilí nebyl stát schopen plnit funkci garanta 

bezpečnosti a poskytovatele základních služeb. Nahradit jej v tomto ohledu však 

nedokázala ani koaliční vojska a okupační správa. USA neměly v Iráku k dispozici 

dostatek vojáků
145

 a vůbec žádné policisty. Nebyly tak schopné zajistit základní bezpečnost 

v ulicích, natož zabránit systematickému rabování vládních budov, armádních skladů či 

elektráren a průmyslových  
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podniků, klíčových pro poválečnou obnovu země. Podle iráckého sociologa Hišáma 

Dávúda proto zcela logicky hledali Iráčané záruku bezpečnosti a ochrany uvnitř vlastních 

komunit.
146

 

 Jak bylo v úvodu tohoto oddílu naznačeno, situaci ztížilo i samotné 

působení CPA v čele s Paulem Bremerem, která hned zkraje své činnosti vydala dvě 

nařízení, jejichž efekt na „poválečný“ Irák se záhy ukázal být značně (a dlouhodobě) 

destabilizující. 

Tím prvním bylo nařízení o debaasifikaci irácké společnosti,
147

 které formálně 

zrušilo stranu Baas, a v jehož důsledku přišli o práci příslušníci bývalé vládnoucí strany 

tvořící první čtyři patra stranické hierarchie. Vzhledem k disproporčnímu zastoupení 

sunnitských Arabů na těchto pozicích se debaasifikace dotkla pochopitelně především jich. 

To je také důvod, proč bývá někdy nazývána „desunnifikací“.
148

 Odhady počtu 

postižených osob se pohybují mezi 20 000 až 140 000, podle toho, zda zahrnují pouze 

zaměstnance státní správy nebo i představitele inteligence a armádní důstojníky.
149

 Při 

implementaci nařízení CPA nijak nepřihlédla k faktu, že mnozí z nich se členy strany stali 

pouze na základě pragmatického uvážení, neboť loajalita vůči režimu byla předpokladem 

k získání zaměstnání ve státním sektoru a tedy i slušného a stabilního platu.
150

 

Odstraněním zkušených technokratů paralyzovala CPA chod irácké společnosti a efektivně 

zbavila irácké profesionály možnosti podílet se na rekonstrukci země.   

Debaasifikace se stala postupně klíčovým zdrojem sektářského sentimentu v zemi. 

Velký podíl na tom měl dvojí standard při postihu členů strany z řad sunnitské a šíitské (a 

případně kurdské) komunity
151

, a také činnost komise pro debaasifikaci, ovládané bývalým 

šíitským exilovým vůdcem Ahmadem al-Džalabím, který ji využíval jako nástroj 

politického boje.
152

 Šíitské politické strany často stavěly baasismus na roveň sunnitského 

arabismu, jako by zapomněly na početnou šíitskou členskou základnu strany.
153

 Tím 

umocnily sektářský rozměr debaasifikace a utvrdily tak mnohé sunnity v názoru, že je 
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debaasifikace prostředkem nejen k vypořádání se s bývalým režimem, ale i se sunnity jako 

takovými.
154

 Výsledkem procesu bylo prohloubení odporu segmentu irácké populace 

k „novým pořádkům“, který se posléze v některých případech proměnil v přímou podporu 

vznikajícího povstání.  

Ještě fatálnější důsledky pro následný vývoj v Iráku mělo nařízení, na jehož základě 

byla koncem května 2003 rozpuštěna irácká armáda a bezpečnostní složky.
155

 Tomuto 

nařízení nepředcházela žádná opatření, která by se týkala odzbrojení, demobilizace a 

reintegrace jejich členů. Výsledkem bylo zhruba 400 000 vojensky vycvičených, 

ozbrojených a rozzlobených mužů.
156

 Na rozdíl od Saddámových Republikánských gard 

byla armáda vnímána většinou iráckého populace (vyjma Kurdů) jako skutečně národní, 

etno-sektářky neutrální instituce, která je neodmyslitelně spjatá s historií Iráku a která 

ztělesňuje jeho suverenitu.
157

  

Není asi třeba příliš rozvádět, že bývalí vojáci (sunnité i šíité) představovali ideální 

rekruty pro rodící se povstání a řada z nich se posléze do povstaleckých aktivit skutečně 

zapojila. Vedle bezpečnostního hlediska však existoval i významný ekonomický rozměr 

rozhodnutí CPA. Příslušníci armády tvořili zhruba 7 % veškeré pracovní síly v zemi. 

Vezmeme-li v potaz, že se ve většině případů jednalo o živitele rodin, bez zdroje příjmů se 

Bremerovým podpisem najednou ocitlo odhadem až 2,5 milionu lidí (tj. 10 % populace).
158

  

3.2.3 Kulturní destrukce 

V předchozí části bylo krátce pojednáno o neschopnosti koaličních sil zajistit 

minimální úroveň bezpečnosti, což vedlo mj. k šokujícímu rozsahu plenění. Tomu se 

bohužel nevyhnula ani místa obrovského kulturního a historického významu jako Irácké 

národní muzeum či Irácká národní knihovna a archiv, přestože o jejich zabezpečení 

opakovaně žádala řada odborníků.
159

  

Součástí sbírek muzea jsou vzácné exponáty pocházející z dob existence 

starobylých říší a státních entit, které se rozkládaly na území dnešního Iráku – od kolébky 
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civilizace Mezopotámie po Osmanskou říši. Následkem rabování zmizely tisíce 

historických artefaktů nevyčíslitelné hodnoty.
160

 Podobně postižena byla i národní 

knihovna, která přišla následkem požáru zhruba o 25 % svých sbírek, archiv dokonce až o 

60 %, včetně kompletního Republikánského archivu z let 1958 - 1979 a některých 

nedocenitelných záznamů z dob Osmanské říše.
161

 Rozsah takového plenění nemá 

v moderní historii paralelu, přičemž kulturní ztráta z něj vyplývající je přirovnávána 

například ke zpustošení Konstantinopole či zničení alexandrijské knihovny.
162

 Pro iráckou 

společnost byla ztráta takového rozměru devastující, vezmeme-li v úvahu, jak důležitou 

úlohu sehrálo kulturně-historické dědictví při formování jejího národního uvědomění.  

Podobně se však lze ptát, jaký vliv měla na iráckou společnost destrukce 

monumentů a dalších produktů státní propagandy, jimiž Saddámův režim sledoval utužení 

iráckého patriotismu a soudržnosti, a které po invazi padly z velké části za oběť 

symbolické debaasifikaci.
163

 Jejím projevem bylo mj. zřizování vojenských základen 

koaličních sil v Saddámových palácích či různých vládních budovách. Obzvláště necitlivé 

však bylo vojenské využití bagdádského Památníku mučedníků, který je zasvěcen iráckým 

vojákům padlým ve válce s Íránem, či hrobky Míšíla Aflaqa, „otce panarabismu“ a 

zakladatele strany Baas.
164

 

V roce 2007 převzala v tomto ohledu iniciativu šíity ovládaná irácká vláda, která 

ustavila Komisi pro odstranění symbolů Saddámovy éry. Komise vypracovala rozsáhlé 

plány na zničení mnohých reliktů baasistické minulosti, včetně Vítězného oblouku 

tvořeného dvěma obrovskými zkříženými meči třímanými v rukách modelovaných po 

vzoru těch Saddámových.
165

 Destrukce Vítězného oblouku byla zastavena až na základě 

intervence amerického velvyslance v Iráku Zalmaye Khalilzada, za níž podle zpráv médií 

stála především obava z prohloubení etno-setkářského štěpení. Takové zdůvodnění 
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naznačuje tiché uznání konstitutivní role podobných monumentů v upevňování historické 

paměti a kolektivní irácké identity.
166

  

3.2.4 Institucionalizace etno-sektářství 

CPA posílila význam partikulárních identit i vytvořením irácké Prozatímní 

vládnoucí rady (IGC) v červnu 2003.
167

 Její členy CPA jmenovala na základě etnicko-

náboženské příslušnosti, přičemž počet zástupců etnika/náboženské skupiny zhruba 

odpovídal procentuálnímu zastoupení v irácké populaci -  třináct šíitských Arabů, pět 

sunnitských Arabů, pět Kurdů, jeden Turkmen a jeden asyrský křesťan. Tři místa v radě 

zaujímaly ženy, devět členů tvořili navrátilci z exilu. V žádném případě se nejednalo o 

kabinet zkušených technokratů. Někteří sice dříve stáli v čele velkých politických 

organizací (jediných, které existovaly, tj. Kurdové a vůdci šíitských islamistických stran), 

většina však byla jmenována pouze pro svou údajnou reprezentativnost a dobré vztahy 

s americkou administrativou.
168

 Složení IGC reflektovalo způsob, jakým její tvůrci vnímali 

současnou iráckou společnost a politiku. Podle nich zajišťovalo spravedlivé zastoupení 

skupin dříve vyloučených z účasti na politickém procesu, zároveň však představovalo 

precedent, který otevřel cestu k institucionalizaci etno-sektářství.  

Poprvé v historii země byl poměr politického zastoupení určen principem kvót 

(arabsky muhásasa), který začal být sledován i ve složení dalších veřejných orgánů.
169

 

Reidar Visser z Norského institutu mezinárodních vztahů k tomu s nadsázkou 

poznamenává, že před systémem kvót bylo v novém Iráku uchráněno snad jen národní 

fotbalové mužstvo.
170

 Převládající etno-sektářské schéma výstižně ilustruje rozdělení 

nejvyšších postů v zemi. Je-li prezidentem Kurd (Džalal Talabání) a premiérem šíita (Núrí 

al-Málikí), předsedou parlamentu „musí být“ sunnita (Usáma an-Nudžajfí). Je-li 

prezidentem Kurd, jeden z viceprezidentů je představitelem šíitské komunity a druhý té 

sunnitské. Je-li ministerským předsedou šíita, zastupující premiéři jsou sunnita a Kurd.  
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3.2.5 Volební rok 2005 

Že se vývoj v novém Iráku řídí etno-sektářskou logikou, potvrdil volební rok 2005. 

V tomto roce se odehrály v lednu volby do provinčních rad a přechodného parlamentu, 

který měl vypracovat návrh nové ústavy a předložit jej iráckému obyvatelstvu v referendu 

ke schválení, a v prosinci již do parlamentu na regulérní čtyřleté volební období. Všechny 

tyto volby lze stručně charakterizovat ve dvou bodech: (1) o přízeň voličů se prakticky 

neucházely žádné strany s širší podporou napříč iráckou společností. Hlavními aktéry 

politického boje byly strany reprezentující tři hlavní konfesní/etnické skupiny (šíity, 

sunnity a Kurdy), které hledaly podporu u jasně definovaného segmentu populace, jehož 

směrem soustřeďovaly své předvolební aktivity; a (2) výsledky potvrdily zřejmou volbu na 

základě etno-sektářské identity Iráčanů. 

Lednové parlamentní volby měly dva jasné vítěze, kteří si mezi s sebou rozdělili 

více než tři čtvrtiny křesel – Sjednocenou iráckou alianci (UIA, 140 mandátů) a Alianci 

Kurdistánu (KA, 70 mandátů). UIA byla výsledkem politického spojenectví stran 

založených na šíitské identitě, především SCIRI a strany Dawa. UIA byla otevřeně 

propagována šíitskými duchovními v mešitách po celém Iráku.
171

 Méně otevřeně, ale přece 

ji podpořil i velký ajatolláh Alí as-Sistání, široce uznávaná osobnost šíitského islámu 

v Iráku, potažmo ve světě.
172

 Sistáního přísná tvář se zhusta objevovala na volebních 

transparentech aliance a zajisté významně přispěla k jejímu volebnímu úspěchu – mnoho 

šíitů cítilo účast ve volbách a hlasování pro šíitskou koalici jako náboženskou povinnost.
173

    

Aliance Kurdistánu byla tvořena dvěma hlavními kurdskými stranami, 

Vlasteneckou stranou Kurdistánu (PUK) a Demokratickou stranou Kurdistánu (KDP) a 

dalšími menšími entitami reprezentujícími kurdské etnikum. 

Drtivá většina sunnitských Arabů se lednových voleb neúčastnila, ať už kvůli 

výzvám sunnitských stran
174

 a náboženských vůdců k bojkotu, nebo ze strachu o vlastní 

bezpečnost.
175

 Například v provincii Anbár se k volbám do parlamentu dostavila pouhá 2 

% voličů a k volbám do provinčních rad dokonce jen 0,5 %.
176
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vyhrožovala uříznutím prstu těm, kteří se budou účastnit hlasování. 
176

 ANDERSON, Liam, STANSFIELD, Gareth. The Implications of Elections for Federalism in Iraq: 

Toward a Five-Region Model, s. 365.  
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Jediná relevantní sekulární alternativa, Irácká listina dočasného premiéra Ijáda 

Alláwího, získala na národní úrovni pouhých 14 % a uspěla v jediné provincii (Anbár). 

Dominanci šíitských náboženských stran výstižně ilustrují výsledky provinčních voleb, po 

nichž ovládly provinční rady ve všech (dvanácti) guvernorátech od Bagdádu na jih. Kurdští 

nacionalisté získali díky sunnitskému bojkotu většinu v pěti provinciích, včetně etnicky 

smíšeného a strategického Kirkúku. 

Přijatý volební systém nebyl příliš šťastný. Území Iráku tvořilo při rozdělování 

mandátů jeden volební obvod čítající 275 poslaneckých křesel, která byla rozdělena na 

základě čistě proporčního sytému, což vedlo k dalšímu povzbuzení partikulárních identit a 

polarizace.
177

 Novému parlamentu, jehož stěžejním úkolem bylo sepsat návrh ústavy, 

dominovali šíité a Kurdové, zhruba 20 % populace (sunnitští Arabové) v něm prakticky 

nebylo zastoupeno,
178

 a sekulární strany získaly příliš málo mandátů na to, aby měly vliv 

(viz Příloha 3).  

V květnu 2005 byl vytvořen ústavodárný výbor tvořený 55 členy, z nichž více než 

polovinu tvořili představitelé UIA, zatímco sunnité v něm měli pouhé dva zástupce.
179

 Po 

tlaku ze strany amerického velvyslanectví a ajatolláha Sitáního bylo později k jednání 

přizváno dalších 15 sunnitů, kteří však neměli příliš velké slovo.
180

 Výsledný dokument 

byl předložen v referendu iráckému obyvatelstvu v říjnu téhož roku. Hlasování se 

zúčastnilo 63% oprávněných voličů, kteří nadpoloviční většinou rozhodli o přijetí návrhu. 

Výsledek referenda však opět poukázal na prohlubující se propast mezi sunnity a zbytkem 

Iráku. Zatímco v kurdských a převážně šíitských provinciích byl návrh přijat kladně, ve 

zbylých třech provinciích z většiny obývaných sunnitskými Araby byl odmítnut. I přes 

nesouhlas významné části populace
181

 byla ústava přijata a stala se právním základem 

nového státu. 

Dokument obsahuje řadu problematických ustanovení, která působí rozkol mezi 

hlavními skupinami obyvatel: (1) ústava předepisuje federální státní uspořádání, v němž 
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 Systémy založené na čistě proporcionálním zastoupení přispívají ke komunitarizaci společnosti (The Next 

Iraqi War? Sectarianism and Civil Conflict, s. 12 [online]). 
178

 Sunnité obsadili v iráckém parlamentu pouhých 17 křesel a v 51členné  bagdádské provinční radě 

dokonce pouze jediný mandát (KATZMAN, Kenneth. Iraq: Reconciliation and Benchmarks, s. 2 [online]).  
179

 TRIPP, Charles. History of Iraq, s. 296.  
180

 Většina připomínek a námitek sunnitů nebyla ve výsledném dokumentu zohledněna. Jeho podobu určili 

šíitští a kurdští představitelé, jejichž jednání údajně probíhala i mimo oficiální kanály (DAMLUJI, Mona. 

“Securing Democracy in Iraq”: Sectarian Politics and Segregation in Baghdad, 2003 – 2007, s. 74). 
181

 K odmítnutí návrhu ústavy v referendu bylo zapotřebí zamítavé stanovisko dvoutřetinové většiny voličů 

alespoň tří z 18 provincií. Sunnitské ne ústavě tak ztroskotalo na tom, že se jim v jedné z provincií nepodařilo 

dosáhnout potřebné většiny (TRIPP, Charles. History of Iraq, s. 301).   
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Region Kurdistán tvoří samostatnou federativní jednotku;
182

 (2) ostatní provincie 

s výjimkou Bagdádu mají rovněž právo vytvořit na základě referenda autonomní region;
183

 

(3) o (ne)přičlenění Kirkúku a dalších „sporných území“
184

 ke Kurdistánu má rozhodnout 

referendum konané do konce roku 2007.
185

 Přestože se bude problematikou federalismu 

zabývat do větší hloubky čtvrtá kapitola, je zcela na místě se o ní zmínit i zde, neboť 

současné znění ústavy implikuje možnou federaci založené na etno-sektářském principu.  

Vysokou míru decentralizace v ústavě prosadili Kurdové a SCIRI, kteří tím chtěli 

do budoucna zamezit návratu (sunnitské) diktatury a nejlépe ochránit zájmy svých komunit 

(nemalou roli v jejich úvahách sehrály i rozsáhlé zásoby ropy na severu a jihu země).
186

 

Proti federalismu jsou však sunnité, kteří jej vnímají jako nepřijatelnou hrozbu teritoriální 

integritě Iráku. Podobný postoj jako sunnité zaujímají v tomto ohledu i sekularisté a část 

šíitského islamistického tábora (například ajatolláh Sistání, Dawa či Muqtadá as-Sadr).  

Podoba ústavy je předmětem sporů nejen uvnitř Iráku, ale i na akademické úrovni 

mezi tzv. „konsocionalisty“ a „integracionisty“. Zatímco „konsocionalisté“ vidí 

v decentralizaci podél etno-sektářských hranic řešení konfliktu mezi iráckými komunitami, 

podle „integracionistů“ přispívá dokument k polarizaci irácké společnosti (především mezi 

Kurdy a Araby) a představuje recept na rozpad země s fatálními důsledky pro regionální 

stabilitu.
187

  

Řádné parlamentní volby v prosinci 2005 potvrdily etno-sektářský trend (viz 

Příloha 4). Sekulární koalice Ijáda Alláwího al-Iraqíja získala sotva 8 % hlasů. Naopak 

šíitská UIA, která nově zahrnovala i Sadristy, získala 41,2 %. Alianci Kurdistánu volili 

takřka výhradně Kurdové.  Sunnité, kteří již nechtěli opakovat chybu, které se dopustili 

bojkotem předchozích voleb, hlasovali z 80 % pro sunnitskou islamistickou koalici 

Tawafúq (známou také pod názvem Irácká fronta dohody).
188

 Skutečnost, že se iráčtí 

povstalci zdrželi útoků na volební místnosti a v některých místech je dokonce sami 
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 Iraqi Constitution, Article 1, 4 [online].  
183

 Iraqi Constitution, Article 119 [online]. 
184

 Termín sporná území označuje teritorium táhnoucí se od hranic se Sýrií až k hranicím s Íránem, na které 

si činí nárok jak Kurdové (tj. chtějí jej přičlenit ke svému regionu), tak i centrální vláda v Bagdádu.  
185

 Iraqi Constitution, Article 140 [online].   
186

 KANE, Sean, HILTERMAN, Joost, ALKADIRI, Raad. Iraq’s Federalism Quandary [online]. 
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 Mezi „konsocionalisty“ patří např. amerického viceprezidenta Josepha Bidena, Leslieho Gelba z Council 

of Foreign Relations, či Michaela O’Hanlona z Brookings Institution. Do tábora „integracionistů“ je možné 

zařadit International Crisis Group či britského akademika iráckého původu Kanana Makiyu (MCGARRY, 

John, O’LEARY, Brendan. Iraq’s Constitution of 2005: Liberal Consociation as Political Prescription, s. 

672-675). 
188

 DAWISHA, Added. Iraq: A Vote against Sectarianism, s. 26. 
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ochraňovali,
189

 přispěli k masivní volební účasti v sunnitských oblastech, pohybující se 

mezi 70 až 98 procenty.
190

 Po měsících povolebního jednání byla sestavena vláda „národní 

jednoty“, do jejíhož čela postavili šíitské strany do té doby nevýrazného politika strany 

Dawa Núrího al-Málikího. 

3.2.6 Povstání a přízrak občanské války 

Kromě Kurdistánu, ve kterém po invazi vládl relativní klid a prosperita, se Irákem 

postupně šířil odpor k přítomnosti zahraničních vojsk. Přispívala k tomu celá řada faktorů, 

které lze v zájmu stručnosti shrnout do několika bodů. Zaprvé, sílil nesouhlas s řízením 

okupační správy a frustrace z nedostatku základních služeb jako jsou například stabilní 

dodávky elektřiny (ta byla v hlavním městě dostupná jen několika hodin denně), 

nefungující kanalizační systém či zhoršování kvality zdravotních služeb (ke stavu 

veřejných služeb se vrátíme v páté kapitole). Rozhořčení pramenilo také ze zpráv o 

civilních obětech koaličních zásahů a bezohledném chováním vojáků, například při 

domovních raziích. Za společného jmenovatele třetí skupiny faktorů můžeme označit pocit 

ponížení Iráčanů z okupace, jehož symbolem se stala aféra ve věznici Abú Ghrajb.   

Tyto a další důvody zavdaly příčinu k postupnému formování skupin nejrůznějšího 

původu a ideologického zaměření, které zahájily proti koaličním silám ozbrojený odpor. 

Ačkoliv bylo povstání z počátku tvořeno sunnity i šíity, v průběhu času získalo výrazně 

sunnitský charakter.
191

 Převaha sunnitů v řadách povstalců plynula zejména z ukončení 

jejich institucionálně zakotvené dominance, pocitu marginalizace a nejistoty jejich 

budoucího postavení v zemi.
192

  

Popsat jednoduše sunnitskou složku povstání je poněkud obtížný úkol, vezmeme-li 

v úvahu velké množství zapojených skupin a jejich značnou ideologickou roztříštěnost. 

Ohniskem povstání se stala západoirácká převážně sunnitská provincie Anbár, jejíž 

centrum Ramádí a další města jako Fallúdža či Hadítha, hrály významnou roli v boji proti 

americké okupaci. Tomáš Raděj ve své studii o iráckém povstání dělí povstalce na část 

hnanou spíše nacionalistickými motivy
193

 a na část, jež se profilovala na základě 
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 The Next Iraqi War? Sectarianism and Civil Conflict, s. 30 [online]. 
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 CORDESMAN, Anthony H. Iraq’s Evolving Insurgency and the Risk of Civil War, s. 39 [online]. 
191

 Podle odhadu ústředního velení amerických ozbrojených sil tvořili v roce 2005 iráčtí sunnité zhruba 90 % 

povstalců (CORDESMAN, Anthony H. The Iraq War and Its Strategic Lessons for Counterinsurgency, s. 2 
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 In Their Own Words: Reading the Iraqi Insurgency, s. 9 [online].  
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 Do této skupiny jsou řazeni i loajalisté bývalého režimu. Většina povstalců se však od odkazu Saddáma 

Husajna distancovala již krátce po propuknutí povstání (In Their Own Words : Reading the Iraqi Insurgency, 

s. 6 [online]). 
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islámského radikalismu, ačkoliv takto vymezené skupiny se mohly částečně překrývat.
194

 

Přestože byl patrně v povstání silněji zastoupen nacionalistický proud, hnací silou se 

ukázaly být zejména stoupenci radikálního salafíjského islámu, z nichž největší pozornost 

na sebe strhla al-Qáida v Iráku (AQI), teroristická skupina spojená se jménem jordánského 

džihádisty Abú Musaba az-Zarqáwího.
195

 AQI, nyní působící v rámci organizace Islámský 

stát v Iráku (ISI), byla aktivní především v oblasti tzv. sunnitského trojúhelníku, kde se jí 

v prvních letech povstání dostávalo podpory a zázemí ze strany tamních obyvatel 

nespokojených s okupací a „nadvládou šíitů a Kurdů“.  

Tak jako v motivaci se lišily jednotlivé skupiny v tom, co považovaly za legitimní 

cíle svého boje. Zatímco jedni útočili pouze na koaliční jednotky, jiní se zaměřovali i na 

členy nové vládnoucí elity a příslušníky (a adepty na příslušníky) nových iráckých 

bezpečnostních složek (ISF). Byli tu však i tací, kteří si vybírali k útoku veskrze civilní a 

sektářsky definované cíle. Tím nechvalně proslula zejména AQI, která svými 

sebevražednými útoky na šíity rozdmýchávala napětí mezi šíitskou a sunnitskou 

komunitou a šířila mezi lidmi neodbytný pocit strachu. Ten stál například za neštěstím na 

mostě v bagdádské čtvrti Kadhamíja během šíitského náboženského festivalu v létě 2005. 

Fáma o přítomnosti sebevražedného útočníka v procesí tehdy rozpoutala paniku, při níž 

byly ušlapány nebo se po skoku do řeky Tigris utopily stovky lidí – mužů, žen i dětí.
196

  

Šíité byli z počátku zdrženliví a útoky na svou komunitu nechávali bez násilné 

odezvy. Situace se však změnila poté, co po volbách v lednu 2005 získala SCIRI post 

ministra vnitra a její ozbrojené milice Brigády Badr
197

 infiltrovaly iráckou policii a 

speciální jednotky. Brzy nato prudce vzrostl počet zabitých sunnitů, jejichž smrt měli mít 

údajně na svědomí muži v uniformách irácké policie/armády, a která ne vždy souvisela 

s bojem proti povstalcům.
198

  

Spirálu násilí s pachutí občanské války mezi šíity a sunnity však odstartovala 

událost z února roku 2006, když teroristé
199

 zaútočili na šíitskou svatyni al-Askaríja ve 
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 RADĚJ, Tomáš. Irácké povstání v letech 2003 – 2009 : Strategie, taktika a ideologie radikálních a 

nacionalistických uskupení, s. 105. 
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 AQI na sebe upozornila únosy a vraždami cizinců (např. brutální popravou amerického obchodníka 
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 The Next Iraqi War? Sectarianism and Civil Conflict, s. 2-3 [online]. 
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 Žádná organizace se k útoku nepřihlásila, nicméně odpovědnost je připisována AQI. 
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městě Sámarrá.
200

 Mohutná exploze si tehdy vyžádala stovky mrtvých a způsobila zřícení 

zlaté kopule mešity. Bezprostředně po incidentu byly v odvetě ničeny a vypalovány 

sunnitské mešity, zabíjeni náboženští představitelé obou komunit a výzvy ke smířlivosti 

zanikaly v atmosféře všeobecného násilí. V bojích na šíitské straně se angažovaly 

především milice Muqtady as-Sadra Mahdího Armáda a Brigády Badr provázané 

s vládnoucími politickými stranami. Docházelo k rozsáhlému „čištění“ smíšených 

bagdádských čtvrtí, při němž šíité zneužívali svých oficiálních pozic v bezpečnostních 

složkách i ve státních úřadech.
201

 Zatímco v roce 2003 tvořili většinu (cca 65 %) obyvatel 

Bagdádu sunnité, na podzim roku 2007 již bylo hlavní město ze 75 % šíitské.
202

  

V průběhu roku 2006 a začátkem roku 2007 vzrostl v důsledku sektářské války 

dramaticky počet civilních obětí (viz Příloha 5) a vnitřně vysídlených osob (IDPs), kteří 

hledali bezpečí v jiných částech Iráku, zejména v oblastech obývaných převážně vlastní 

komunitou (viz Příloha 6). Výsledkem byla demografická homogenizace iráckých 

provincií a segregace komunit.
203

 Situace byla o to tragičtější, že zasáhla a rozdělila mnohé 

rodiny, neboť smíšená manželství jsou v Iráku velmi rozšířená.
204

 

Podle odhadu Centra pro monitorování vnitřního vysídlení (Internal Displacement 

Monitoring Center) bylo v roce 2008 v Iráku 2,8 milionu IDPs, z toho zhruba 1,6 milionu 

opustilo své domovy právě z důvodu sektářského násilí.
205

 Výrazně se také zvýšil počet 

uprchlíků, kteří od pádu Saddámova režimu zemi opustili. Na konci roku 2006 už jejich 

počet překročil dva miliony, představující největší uprchlickou vlnu na Blízkém východě 

od palestinského exodu v roce 1948. Velkou část uprchlíků přitom tvořili příslušníci 

vzdělané střední třídy, kteří se měli stát páteří rekonstrukčního procesu.
206

   

Sektářskému trendu se rychle přizpůsobil i politický diskurs. Představitelé 

politických stran i někteří duchovní z šíitského i sunnitského tábora na sebe vzájemně 

svalovali vinu, nebo alespoň odpovědnost, za akty sektářského násilí, zatímco svou vlastní 
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 Mešita al-Askaríja patří mezi nejsvatější místa šíitského islámu, neboť jsou zde uloženy ostatky 10. a 11. 

Imáma Alí al-Hádího a Hasana al-Askarího.   
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 DAMLUJI, Mona. “Securing Democracy in Iraq”: Sectarian Politics and Segregation in Baghdad, 2003 – 

2007, s. 75. 
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Economic Doldrums in Iraq [online]). 
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komunitu vykreslovali jako jejich hlavní oběť.
207

 Tak trochu v pozadí bojů mezi šíity a 

sunnity se ve smíšených oblastech na severu Iráku odehrávaly menší střety o kontrolu 

území a přírodních zdrojů (ropy) mezi Kurdy, Araby a v případě Kirkúku také Turkmeny, 

které občanskému konfliktu v zemi přidávaly etnický rozměr. 

Irácká vláda, neschopná prosadit svou autoritu a vynutit si pořádek nad řadou 

ozbrojených bojůvek včetně těch napojených na politické strany, upadala v letech 2006 – 

2007 do naprosté bezvýznamnosti. Některé elementy uvnitř šíitských milic operovaly na 

vlastní pěst bez ohledu na vedení svých mateřských politických stran, což se mj. 

projevovalo v příležitostných vnitrošíitských střetech mezi příslušníky Mahdího Armády a 

Brigády Badr v jihoirácké provincii Basra. 

3. 3 Oživení iráckého nacionalismu? 

Předchozí kapitola se pokusila shrnout faktory, jejichž působením došlo ke 

zvýraznění etno-sektářských identit a potlačení identity národní. Přesto by bylo chybou 

tvrdit, že se vědomí přináležitosti k iráckému národu zcela vytratilo. V době vrcholícího 

sektářského násilí jej například „probudilo“ vítězství národního fotbalového týmu ve finále 

asijského šampionátu v létě 2007, které vyvolalo spontánní oslavy v ulicích, jichž se bok 

po boku účastnili šíité, sunnité i Kurdové.
208

  Svou úlohu ve „vzkříšení iráckého 

nacionalismu“
209

 však nesehrály pouze vítězné fotbalové zápasy, ale obecné vyčerpání 

z občanského konfliktu, nespokojenost s vládnoucími (převážně náboženskými) stranami, 

jejich implicitním zapojením do konfliktu a neschopností zajistit základní služby, a 

v neposlední řadě také odpor vůči pokračující americké přítomnosti. Například šetření 

hodnotové orientace Iráčanů provedené mezi léty 2004 až 2007 ukazuje na posun od 

náboženské identity směrem k identitě národní. (viz Příloha 7). Zatímco v prosinci 2004 a 

v dubnu 2006 se převážná většina šíitů a sunnitů označila především za muslimy (šíitské, 

resp. sunnitské), v březnu a červenci roku 2007 se obě skupiny popsaly především jako 

Iráčané. Pouze v případě Kurdů byla s výjimkou dubna 2006 etnická identifikace silnější 

než muslimská víra a pocit přináležitosti k iráckému státu. Ve všech těchto šetřeních také 
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projevovali Iráčané (Arabové zejména) vysokou národní hrdost, i když otázka položená 

respondentům na toto téma je poněkud sugestivní (viz Příloha 8). 
210

  

 Rodící se nacionalistický diskurs byl provázen výrazným zlepšením bezpečnostní 

situace v zemi od poloviny roku 2007 (viz Příloha 5). Tento vývoj byl do značné míry 

důsledkem nové protipovstalecké strategie USA, založené na zvýšení počtu vojenských 

jednotek a především na využití viditelných rozporů uvnitř sunnitského povstání. V jejím 

rámci navázaly koaliční síly v srpnu 2006 taktické spojenectví se sunnitskými kmenovými 

vůdci z provincie Anbár, kteří sami do té doby povstání (často aktivně) podporovali. 

Důvodem jejich obratu byla podle pozorovatelů rostoucí nechuť k praktikám a ideologii 

AQI, která oblast v letech 2005 – 2006 de facto kontrolovala.
211

 Tím byly položeny 

základy hnutí, pro které se vžilo označení Awakening Movement, arabsky sahwa (hnutí 

Probuzených). Kmenoví vůdci začali pro boj s AQI rekrutovat z řad bývalých povstalců 

dobrovolnické milice – Syny Iráku, placené z amerických zdrojů. Díky tomu se podařilo 

výrazně snížit úroveň násilí a vytlačit AQI z populačních center provincie.
212

 Hnutí sahwa 

se rychle rozšířilo za hranice Anbáru a Synové Iráku, jejichž počty dosahovaly téměř 

100 000, se začali podílet spolu s koaličními silami a iráckou armádou na zajišťování 

bezpečnosti i v řadě dalších provincií. Vedlejším leč neméně důležitým efektem působení 

tohoto hnutí bylo přivedení značné části sunnitských Arabů zpět k politickému procesu a 

nastartování procesu národního smiřování (přesto není vše tak růžové, jak by se mohlo zdát 

a na problematičnost vztahů mezi iráckou vládou a Syny Iráku bude ještě krátce pojednáno 

v páté kapitole). Příkladem postupného smiřování Iráčanů různých konfesí může být 

společná modlitba tisíců sunnitů a šíitů ve městě Sámarrá v březnu 2009. Po dvou a půl 

letech od bombových útoků, které rozpoutaly spirálu násilí, skandovali sunnité a šíité bok 

po boku nacionalistická hesla odmítající sektářství: „sunnitští a šíitští bratři, naše vlast 

nebude zrazena.“
213

  

Ze zvýšení bezpečnosti v zemi politicky těžil irácký premiér Núrí al-Málikí, který 

vypozoroval změnu nálady ve společnosti, a navzdory otevřeně sektářskému a 
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konzervativnímu charakteru své mateřské strany se začal prezentovat jako nositel iráckého 

nacionalismu a nestranný vůdce. Kromě vymezování se vůči USA
214

 mu k tomuto image 

výrazně dopomohlo jeho rozhodnutí zakročit proti šíitským milicím s vazbami na Muqtadu 

as-Sadra a prosadit autoritu centrální vlády v jihoirácké Basře a bagdádské čtvrti Sadr City 

na úkor náboženské tyranie zavedené ozbrojenci.  

Na jaře 2008 vstoupila do Basry s anglo-americkou leteckou podporou irácká 

armáda, které se po těžkých bojích s příslušníky Mahdího Armády podařilo převzít 

kontrolu nad Basrou a posléze i dalšími městy iráckého jihu. V květnu pak před ofenzívou 

irácké armády kapitulovala Mahdího Armáda v bagdádské čtvrti Sadr City,
215

 kde byl 

obnoven pořádek, jaký tato část Bagdádu nezažila od invaze v roce 2003.
216

 Málikího 

odhodlání „postavit se proti těmto gangům v každém koutě Iráku“
217

 vyvolalo pozitivní 

reakce i ze strany jeho sunnitských rivalů. Akce v Sadr City „dokazuje, že jsme neutrální, 

nezaujatí a že se nepřikláníme k té které straně či sektě proti jiné,“ prohlásil irácký 

premiér
218

 a odstartoval tímto vyjádřením nový politický trend – odklon od sektářské 

rétoriky a sílící důraz na nacionalismus a národní jednotu. 

„Sílící nacionalistický apel,“ o kterém hovoří hypotéza H1, vycházel tedy nejen ze 

strany iráckého obyvatelstva, ale v čím dál tím větší míře byl artikulován i politickými 

elitami. Za přesvědčivý důkaz „vzkříšení iráckého nacionalismu“ a politické zralosti 

iráckých voličů byly místními i zahraničními médii považovány nejdříve výsledky voleb 

do provinčních rad v lednu 2009 a pak také parlamentní volby v roce 2010, které přinesly 

výraznou ztrátu otevřeně sektářským uskupením a naopak vítězství těch, které se 

profilovaly na základě sekulárního a národně orientovaného programu.
219

 Tento výklad je 

však v přímém protikladu s hypotézou, která hovoří o pokračující dominantní roli etno-

sektářských identit. Pro ověření její správnosti se proto v následující části podíváme blížeji 

na aktéry celonárodních voleb do parlamentu, průběh kampaně a především výsledky 

hlasování.  

                                                           
214

 To se projevovalo např. při vyjednávání dohody a statusu amerických ozbrojených sil (SOFA), která měla 

stanovit podmínky dalšího působení amerických vojáků v zemi. Irácký premiér požadoval určení konkrétního 

data stažení USA a důrazně odmítal americký požadavek neomezené imunity amerických vojáků mimo 

vojenské základny. Američané nakonec iráckému premiérovi ustoupili v obou sporných bodech (FADEL, 

Leila. Maliki’s Growing Defiance of U.S. Worries Allies and Critics [online]).   
215

 Sadr City je neoficiální název, který nese tato bagdádská čtvrť na počest otce Muqtatdy as-Sadra 

ajatolláha Muhammeda Sádiqa as-Sadra (před invazí se jmenovala Saddam City). Žijí zde zhruba 3 miliony 

(převážně chudých) iráckých šíitů.  
216

 DAWISHA, Adeed. Iraq : A Vote Against Sectarianism, s. 28. 
217

 FREEMAN, Sholnn. U.S. British Wide Role in Iraqi Government’s Offensive in Basra [online]. 
218

 BRUNO, Greg. Iraq’s Foggy War [online.] 
219

 Viz např. DREYFUSS, Robert. Iraq’s Resurgent Nationalism [online], či NORDLAND, Ron. The Iraqi 

Voter Rewrites the Rulebook [online].  



Diplomová práce   Budování Iráku po roce 2003  

   

60 
 

3.3.1 Hlavní aktéři parlamentních voleb 2010 a volební kampaň   

Volebního klání se účastnilo celkem 86 politických stran a koaličních bloků, avšak 

pouhé čtyři z nich si mezi s sebou na základě výsledků rozdělily více než 92 % 

poslaneckých křesel.
220

 Následující text proto tyto čtyři hlavní aktéry krátce představuje a 

zároveň přibližuje atmosféru předvolební kampaně. 

Formování předvolebních spojenectví poznamenal definitivní rozpad šíitské 

„superkoalice“ UIA
221

 a snaha (alespoň proklamovaná) vytvářet koalice založené na 

národních principech, nikoliv na sektářské solidaritě (viz Příloha 9). 

Premiér Núrí al-Málikí oznámil na podzim 2009 vznik volebního bloku Právní stát 

(State of Law, SOL) do něhož chtěl přivést představitele různých iráckých komunit. Vedle 

Málikího strany Dawa zahrnovala koalice řadu nezávislých šíitských politiků známých 

především na jihu země, a také některé představitele sunnitských kmenů. S výjimkou 

tehdejšího ministra obrany Abd al-Qádira al-Ubajdího ale nedokázal premiér přitáhnout 

nikoho z význačnějších sunnitských politiků. SOL byl nacionálně orientovanou koalicí, 

jejíž volební program obsahoval požadavek na vytvoření plně suverénního státu, v němž 

bude silná centrální vláda zárukou jednoty.
222

 Svou kompozicí se však v konečném 

důsledku příliš nelišil od Irácké národní aliance (INA).  

Jádro INA tvořili Sadristé a strana ISCI, ke kterým se připojily menší skupiny a 

jednotlivci z řad šíitských islamistů i sekularistů. Přes účast spíše symbolického počtu 

sunnitů byla jejím pojítkem bezesporu šíitská identita, která po čas kampaně a voleb utišila 

spory mezi hlavními členy,
223

 jejichž stoupenci spolu nedlouho před tím sváděli otevřené 

boje v jižním Iráku.
224

 Přestože INA oficiálně odsoudila sektářství a zavázala se k 

„zachování jednoty a cti Iráku,“
225

 nedokázala přilákat významnější partnery napříč 

politickým spektrem. Překážkou větší inkluzivity koalice bylo především její šíitské 

islamistické jádro a vnímané vazby na Írán.  

Šíitský politik Ijád Alláwí se účastnil parlamentních voleb s programem založeným 

na sekulárním nacionalismu již v roce 2005. Tehdy šel takříkajíc proti proudu (o čemž 

                                                           
220

 DAWISHA, Adeed. Iraq : A Vote against Sectarianism, s. 31.  
221

 Před volbami tu sice byly snahy UIA oživit, ztroskotaly ale na neochotě ISCI a Sadristů garantovat 

Núrímu al-Málikímu post premiéra a největší počet křesel pro jeho stranu Dawa (SULLIVAN, Marisa 

Cochrane. Iraq’s Parliamentary Election, s. 1-2 [online]). 
222

 Our Political Programme [online]. 
223

 Předseda ISCI Ammár al-Hakím a Muqtadá as-Sadr pocházejí z prominentních rodin, které mezi s sebou 

historicky soupeřily o duchovní vůdcovství nad iráckými šíity. Kromě toho mají rozdílný pohled na 

uspořádání země – zatímco ISCI prosazovala vytvoření šíitského super-regionu v jižním Iráku, Sadristé byli 

vždy proti federalismu (Iraq’s Uncertain Future: Elections and Beyond, s. 14 [online]). 
224

 DAWISHA, Adeed. Iraq: A Vote against Sectarianism, s. 30. 
225

Tamtéž. 



Diplomová práce   Budování Iráku po roce 2003  

   

61 
 

svědčil i mizerný výsledek), tentokrát však byly okolnosti příznivější. Jeho volební blok al-

Iráqíja se převážně skládal z politických uskupení silných v Bagdádu a sunnitských 

provinciích na sever a západ od hlavního města. Alláwí přesvědčil ke spolupráci řadu 

prominentních sunnitských politiků včetně Sáliha al-Mutlaqa z Irácké fronty národního 

dialogu, viceprezidenta Táriqa al-Hášimího, zastupujícího premiéra Ráfea al-Issáwího, 

pozdějšího předsedu parlamentu Usámu an-Nudžajfího a jeho bratra, guvernéra provincie 

Ninive Athíla an-Nudžajfího.
226

   

Posledním aktérem parlamentních voleb, kterého nelze vynechat, byla Aliance 

Kurdistánu (KA) tvořená hlavními kurdskými stranami KDP a PUK a dalšími menšími 

uskupeními, které stejně jako v předchozích celonárodních volbách spojila obrana 

kurdských zájmů na federální úrovni.
227

 Je však nutné podotknout, že tentokrát byla 

kurdská jednota narušena individuální kandidaturou hnutí Gorran (odštěpek strany PUK) a 

kurdských islamistů.
228

  

Průběh volební kampaně byl o poznání jiný než v roce 2005. Namísto tehdy 

populárních témat (náboženství, okupace a federalismus) byl dominujícím leitmotivem 

nedostatek základních služeb a všudypřítomná korupce.
229

 Jedním z klíčových témat se stal 

i systém kvót, který zajišťoval hlavním politickým blokům (rozuměj etno-sektářským 

skupinám) kontrolu nad určitými ministerstvy.
230

  Od svého zavedení okupační správou 

vyvolával řadu stížností za strany běžných Iráčanů, ať už pro nekompetentnost 

jmenovaných, či pro jeho diskriminační důsledky.
231

 Demontáž tohoto systému proto před 

volbami slibovalo hned několik volebních uskupení.  

Z volební kampaně také takřka úplně vymizely náboženské symboly. Neopakovala 

se situace z roku 2005, kdy šíitské islamistické strany lákaly voliče portréty vysoce 
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respektovaných náboženských vůdců.
 
Hlavní důvod lze spatřovat v tom, že velký ajatolláh 

Alí as-Sistání odmítl podpořit jakoukoliv z politických stran a ostře se stavěl proti 

zneužívání svého jména a podobizen v průběhu kampaně.
232

 Sunnitští duchovní se také 

vystříhali politické agitace a spíše jen věřící nabádali, aby se voleb zúčastnili.
233

   

Alláwího krédo, hlásající „není rozdíl mezi muslimem a nemuslimem…a sunnitou 

a šíitou,“
234

 uvnitř irácké společnosti, zdá se, rezonovalo. INA ve snaze přitáhnout 

liberálně smýšlející voliče nominovala na svou kandidátku ženy, které se objevovaly na 

volebních plakátech nalíčené a bez hidžábu. Dokonce i vyloženě sektářsky orientované 

strany se přizpůsobily nacionalistickému diskursu, když například Irácká fronta dohody 

prohlašovala, že usiluje o podporu voličů ve všech částech země, nikoliv jen v sunnitském 

centru.
235

 Budu-li parafrázovat jednoho sekulárního politika, většina stran pochopila, že 

klíčem k úspěchu ve volbách je zbavení se náboženského nánosu a prezentace irácké 

(nikoliv šíitské či sunnitské) identity.
236

 Takový průběh volební kampaně nasvědčoval 

tomu, že dochází k otupování rozdílů mezi konfesními skupinami iráckého obyvatelstva, 

potažmo politických představitelů.  

Podíváme-li se však podrobněji na dvě zásadní předvolební záležitosti (jednání o 

podobě volebního zákona a vyloučení stovek kandidátů z rozhodnutí debaasifikační 

komise) a výsledky hlasování, poznáme, že se chování politických představitelů i iráckých 

obyvatel řídí stále etno-sektářskou logikou.  

3.3.2 Jednání o volebním zákoně 

Jednání o podobě volebního zákona pro parlamentní volby charakterizovaly úporné 

snahy politických uskupení zajistit si jeho prostřednictvím co možná největší podporu 

svých očekávaných voličů. Proces přijetí se tak výrazně protáhl a termín voleb musel být o 

téměř dva měsíce posunut. Na vysvětlenou lze uvést příklad kurdských zákonodárců, kteří 

prosazovali návrat k jednomu volebnímu obvodu (tak jako tomu bylo při volbách v lednu 

2005). Důvod byl zcela evidentní – hlasy Kurdů žijících mimo tři hlavní kurdské provincie 

by tak nebyly „ztraceny“, ale naopak přičteny k celkovému zisku, což by s sebou 

pochopitelně neslo daleko příznivější volební výsledek pro kurdskou koalici.
237

 Arabští 
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poslanci bez ohledu na sektářskou příslušnost však neměli zájem na posílení Kurdů na 

národní úrovni a prosadili 18 volebních obvodů. 

Daleko problematičtějším bodem jednání byla otázka voleb v Kirkúku. Kirkúk je 

bohatý nejen svými zásobami ropy,
238

 ale i složením svého obyvatelstva, které tvoří 

především Kurdové, Arabové a Turkmeni. Kurdové Kirkúk považují historicky za 

integrální součást svého regionu a chtějí jej oficiálně přičlenit na základě referenda podle 

článku 140 irácké ústavy. Jejich územní aspirace však naráží na odpor Arabů a Turkmenů. 

Jádrem sporu mezi iráckými zákonodárci byla otázka, na základě jakého registru obyvatel 

se zde bude volit – zda podle toho z roku 2004 (jak by si přáli Arabové a Turkmeni) či 

aktualizovaného z roku 2009 (jak by si přáli Kurdové). Citlivost záležitosti kolem registrů 

je třeba chápat v kontextu výrazného nárůstu kurdského obyvatelstva mezi lety 2004 – 

2009.
239

 Každé volby v Kirkúku jsou stranami konfliktu vnímány jako jakési kvazi-

referendum o jeho konečném statusu, neboť se dá očekávat, že obyvatelé budou volit na 

základě své etnické příslušnosti. Při neexistenci přesných dat
240

 tak mohou výsledky voleb 

odhalit přibližnou velikost jednotlivých etnických skupin a tedy i poměr sil mezi nimi.
241

 

V případě Kirkúku byl nakonec přijat kompromis, který přinesl Pyrrhovo vítězství 

kurdské straně. Volit se mělo dle registru z roku 2009, ale v případě guvernorátů, kde byl 

každoročně zaznamenán víc jak 5 % populační nárůst (tj. Kirkúk), mohla výsledky voleb 

prošetřit na základě parlamentní žádosti zvláštní komise. Pokud by probíhalo vyšetřování, 

nemohl by nový registr sloužit jako základ pro další volby či změnu politického nebo 

administrativního statusu. Doba přezkumu sice byla omezena na rok, zákon už ale neřešil 

situaci, že by se komise do roka nedokázala usnést na jeho výsledku.
242

 

Sunnitští politici zase kalkulovali s podporou iráckých uprchlíků v sousedních 

zemích, mezi kterými převažují právě příslušníci sunnitské komunity. Sunnitský 

viceprezident Táriq al-Hášimí po konzultacích s kolegy z koalice al-Iráqíja zákon vetoval, 

protože nízký počet kompenzačních mandátů údajně Iráčany v exilu znevýhodňoval. Šíitští 
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politici naopak preferovali menší počet kompenzačních mandátů, protože se obávali možné 

manipulace s evidencí uprchlíků a výsledky hlasování ze strany sunnitských režimů v Sýrii 

a Jordánsku.
243

 Jakmile byl volební zákon znovu otevřen k úpravám, začali se objevovat 

další požadavky na změny ze strany kurdských i šíitských zákonodárců. Každá ze stran se 

zakopala ve svých pozicích a bez mediace a tlaku ze strany USA by pravděpodobně nebyly 

schopné dosáhnout kompromisu.
244

 Konečný zákon byl přijat v prosinci 2009. Na jeho 

základě mělo být rozděleno 310 křesel mezi jednotlivé provincie podle počtu jejich 

obyvatel (Kurdové získali oproti předchozí podobě zákona tři mandáty navíc), osm 

mandátů bylo rezervováno pro menšiny a sedm jich bylo kompenzačních. Iráčané žijící 

v exilu mohli hlasovat pro kandidáty ucházející se o křesla v místě jejich původního 

bydliště a kompenzační mandáty se tak na ně nevztahovaly.
245

  

3.3.3 Předvolební debaasifikace 

Charakter voleb významně ovlivnilo rozhodnutí Nejvyšší národní komise pro 

odpovědnost a spravedlnost (obecně známé spíše jako komise pro debaasifikaci) vyřadit z 

volebního klání více než 500 kandidátů kvůli jejich údajným úzkým vazbám na bývalý 

režim. Komise je pozůstatkem z dob okupační správy a od roku 2003 fungovala takřka v 

nezměněné podobě,
246

 ač existovaly důvodné pochybnosti o její neutralitě.
247

 V roce 2008 

přijal irácký parlament nový zákon o debaasifikaci (Zákon spravedlnosti a odpovědnosti) 

zřizující novou komisi, která se měla sestávat z nových členů a jejíž rozhodování se mělo 

řídit novými pravidly.
248

 Parlament se však dva roky nedokázal shodnout na jménech 

nového vedení, a tak pokračovala stará komise v činnosti.
249

 Kromě již zmíněného 

nejistého právního postavení komise bylo její rozhodnutí problematické z několika 

hledisek: (1) komise oznámila vyřazení několika stovek jmen na začátku ledna, tedy pouhé 

dva měsíce před stěžejními parlamentními volbami;
250

 (2) porušila řadu procedurálních 

pravidel, když mj. nepředložila vyloučeným kandidátům důkazy o jejich spojení s bývalým 
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režimem, čímž de facto znemožnila jejich právo se účinně bránit při odvolání;
251

 (3) spíše 

než na Zákoně o spravedlnosti a odpovědnosti zakládala komise některá rozhodnutí na 

článku 7 irácké ústavy, který staví mimo zákon podporu a glorifikaci strany Baas a jejích 

symbolů, přestože tento článek vyžaduje speciální a dosud neschválený zákon;
252

 (4) 

předseda komise Ahmad al-Džalabí a její výkonný ředitel Alí al-Lámí
253

 kandidovali 

v parlamentních volbách za INA. Jejich konání tak bylo v jasném střetu zájmů a dávalo 

tušit, že za rozhodnutím stojí politické motivy;
254

 a (5) s ohledem na rétorickou praxi 

ztotožňování strany Baas se sunnity, rozvířilo rozhodnutí komise opět sektářské rozbroje. 

Přestože seznam zahrnoval jména příslušníků sunnitské i šíitské komunity (a dokonce i 

některých Kurdů), první skupiny se rozhodnutí dotklo nejvíce – mezi vyloučenými totiž 

byla jména sunnitských prominentů – Sáliha al-Mutlaqa
255

 a Dháfira al-Ániho (vedoucí 

kandidáti koalice al-Iráqíja) a Abd al-Qádira al-Ubajdího (kandidát SOL). Diskvalifikace 

postihla hlavně sekulární formace al-Iráqíju Ijáda Alláwího (72 vyloučených) a Iráckou 

jednotu Džawáda al-Buláního (67 vyloučených).
256

 

Oba převážně šíitské bloky SOL a INA rozhodnutí komise přivítaly jako 

„legitimní“ a „zákonné.“
257

 Odmítaly ale nařčení, že za rozhodnutím komise stojí snaha 

poškodit sunnity. Podle premiérovy strany Dawa byla „tato obvinění jasnou připomínkou 

sektářské rétoriky, která tolik převládala v prvních letech postsaddámovského Iráku.“
258

 

Byly to však právě SOL a INA, které se postaraly svými aktivitami o zdůraznění 

sektářského rozměru celé kauzy. Nezávisle na sobě pořádaly řadu demonstrací na podporu 

komise, v několika guvernorátech se jejich místní vůdci chopili iniciativy a požadovali 
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„očistu“ od domnělých Baasistů na úrovni místních samospráv, jako by spolu tyto dvě 

koalice soupeřily o to, která zaujme k debaasifikaci tvrdší postoj.
259

  

Ve chvíli, kdy se irácký sedmičlenný sbor Nejvyššího federálního soudu usnesl, že 

má být rozhodnutí komise zrušeno až do skončení voleb, aby měli právníci dostatek času 

na prostudování důkazních materiálů, vložil se osobně do situace irácký premiér. Po 

premiérově zásahu titíž soudci ani ne po týdnu obrátili a zákaz účasti ve volbách pro 

vyloučené kandidáty potvrdili. Účastnit se smělo pouze 26 původně vyřazených politiků, 

kteří se proti rozhodnutí komise úspěšně odvolali (mezi nimi i kandidát SOL Abd al-Qádir 

al-Ubajdí).
260

    

Tvrzení, že za rozhodnutím komise pro debaasifikaci v předvečer důležitých 

parlamentních voleb stály čistě sektářské motivy, by bylo jistě zjednodušující. 

Netransparentnost celého procesu a nedávná zkušenost šíitsko-sunnitského konfliktu jsou 

však faktory, které celou kauzu od počátku nevyhnutelně posunuly do roviny emocí a 

sektářského sentimentu. Premiér Núrí al-Málikí, který vycítil v rozhodnutí komise 

příležitost, jak oslabit své sekulární rivaly a zároveň zvýšit své preference mezi šíitskými 

voliči,
261

 se stavěl do pozice zatvrzelého antibaasisty, zapomínaje na principy právního 

státu proklamované vlastní volební koalicí. Sunnité se cítili být hlavním terčem „honu na 

čarodějnice,“ za nímž stál podle mnohých íránský vliv.
262

 Předvolební debaasifikace tak 

opět polarizovala iráckou společnost, což se mj. odrazilo ve volebním chování voličů, jak 

ukazuje následující část. 

3.3.4 Volební chování 

Volby vyhrála se ziskem 91 křesel koalice al-Iráqíja a v těsném závěsu za ní SOL 

premiéra Núrího al-Málikího s 89 křesly. Třetí největší zisk zaznamenala INA (70 

mandátů) a KA (43 mandátů). Podíváme-li se blížeji na výsledky březnových 

parlamentních voleb, zjistíme, že volební chování Iráčanů bylo výrazně ovlivněno jejich 

etno-sektářskými identitami (viz Příloha 10). Toto zjištění umožňuje především fakt, že byl 

pro volby použit volební systém s volebními obvody kopírujícími hranice provincií 

a otevřenými kandidátními listinami. Voliči tak mohli hlasovat nejen pro jimi preferovanou 
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politickou stranu či koalici, ale také pro konkrétního kandidáta. Efekt otevřených 

kandidátních listin se jednoznačně projevil například na volebních výsledcích bloků INA a 

SOL. Přestože se v rámci své kampaně (u INA spíše symbolicky) obracely i k sunnitských 

voličům, v převážně sunnitských oblastech na sever a západ od Bagdádu dopadly žalostně. 

SOL získal pouhé jedno křeslo v provincii Dijálá, INA zde dosáhla na tři mandáty a 

v provincii Ninive získala jediný. Vzhledem k tomu, že mezi několika málo vítěznými 

kandidáty za SOL a INA nebyl žádný sunnita, je velmi pravděpodobné, že se o jejich 

zvolení postarala tamní šíitská menšina.
263

 Zato v převážně šíitských provinciích obě 

koalice potvrdily své dominantní postavení a podělily se mezi sebou o drtivou většinu 

křesel. Přestože obě koalice uvedly jména některých sunnitských a sekulárních politiků 

vysoko na svých kandidátkách, jen zlomek z nich získal dostatek preferenčních hlasů 

k tomu, aby se dostal do parlamentu. To zcela jasně ilustrují výsledky voleb v Bagdádu. 

Bez mandátu skončili například sunnité Šaríf Alí ibn al-Husajn (příbuzný posledního 

iráckého krále) či Násir al-Džáderdží (příslušník významné bagdádské rodiny), kteří 

kandidovali za INA. V případě SOL neuspěli třeba sunnité Abbád Mutlaq al-Džabúrí a 

Abd al-Qádir al-Ubajdí, turkmenský politik Hádžim al-Hasaní, či sekularista Mahdí al-

Háfiz, přestože byli všichni na kandidátce v první dvaadvacítce a SOL zde získal celkem 

26 křesel.
264

  

V oblastech obývaných převážně sunnity uspěl volební blok al-Iráqíja Ijáda 

Alláwího. Přestože se mu podařilo získat celkem 11 křesel i v provinciích na jih od 

Bagdádu (což zcela jistě nelze vysvětlit pouhým hlasováním sunnitské menšiny), jeho 

voličská základna byla viditelně sunnitská. Al-Iráqíje se podařilo přetáhnout voliče 

otevřeně sunnitské koalici Irácká fronta dohody, která oproti předchozím parlamentním 

volbám propadla se ziskem pouhých pěti mandátů.  

Přestože se chtěly SOL, INA a al-Iraqíja jevit jako národní koalice, z výše 

popsaného je evidentní, že je voliči vnímali rozdílně. Ačkoliv byli v INA a SOL zastoupeni 

i někteří sunnitští politici, obě tyto koalice byly iráckým obyvatelstvem obecně 

považovány za „šíitské.“ Hlavní příčinou tohoto image je nepochybně fakt, že základ obou 

volebních bloků tvořily šíitské islamistické strany, které donedávna vystupovaly pod 

hlavičkou „pan-šíitské“ koalice UIA. Podporu proto mohly INA a SOL očekávat (a také ji 

našly) především v jižních částech země. Pokud bychom sečetli hlasy, které obě koalice 
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získaly, dostali bychom číslo velmi podobné tomu, kterého dosáhla koalice UIA v 

parlamentních volbách v prosinci 2005.  

Jak již bylo řečeno, volební blok al-Iráqíja se opíral přes svou nacionalistickou 

rétoriku především o sunnitské voliče. „Sunnifikace“ koalice byla přímým důsledkem 

jejího převážně sunnitského složení a úlohy jedné z „hlavních obětí íránského komplotu“ 

v podobě předvolební debaasifikace. Volební chování proto vykazuje pokračující trend 

sektářské polarizace, byť ne tak explicitiní jako v předchozích parlamentních volbách.   

Podíváme-li se na výsledky voleb v severních guvernorátech, asi nepřekvapí 

zjištění, že zde uspěly pouze koalice a strany reprezentující kurdské zájmy (pokud 

nepočítáme mandáty rezervované pro menšiny). Etnickou polarizaci potvrzuje výsledek 

hlasování v provincii Kirkúk, kde došlo k „remíze“ mezi al-Iráqíjou a Aliancí Kurdistán. 

Zatímco Kurdové hlasovali pro Alianci Kurdistán, (sunnitští) Arabové a Turkmeni 

podpořili kandidáty al-Iráqíji zastávající nekompromisní stanovisko vůči jakékoliv snaze o 

začlenění Kirkúku k Regionu Kurdistán.   

To, že etnicita a náboženská příslušnost hraje důležitou roli v předvolebních 

úvahách iráckého voliče, potvrzují i různé průzkumy veřejného mínění. Například 

v šetření, které provedl na začátku roku 2011 Národní demokratický institut (National 

Democratic Institute, NDI) ve spolupráci s Greenberg Quinlan Rosner,
265

 iráčtí šíité (72 %) 

a sunnité (59 %) přiznávají, že by volili spíše arabského kandidáta, zatímco pro kandidáta 

kurdské národnosti by spíše nehlasovali (69 % a 61 % v daném pořadí). Kurdové vykazují 

ještě větší předpojatost, která jakoby dávala zapravdu výroku předního kurdského politika 

Chasra Gorana o volebním rozhodování Kurdů: „Nejprve etnicita, pak politická strana.“
266

 

Celých 96 % dotázaných odpovědělo, že by spíše podpořili kurdského kandidáta, kdežto 

65 % by se pro arabského kandidáta spíše nerozhodlo. Podobně důležitým faktorem je 

v případě sunnitů a šíitů náboženská příslušnost. 41 % sunnitů by příslušníka šíitské 

komunity spíše nevolilo a 46 % šíitů by se pravděpodobně nerozhodlo pro sunnitského 

kandidáta.  
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 První část průzkumu byla provedena metodou deseti focused groups 16. – 21. ledna 2011. Účastnily se jí 

skupiny dospělých Iráčanů z pěti provincií – Arbíl, Sulajmáníja, Bagdád, Basra a Anbár. Skupiny byly 

vybrány tak, aby byly stejnorodé z hlediska věkového a genderového složení, etnicity, náboženské 

příslušnosti, vzdělání a politických sklonů. Poté následoval průzkum založený na 2400 přímých rozhovorech 

probíhajících 24. 2. – 23. 3. 2011 ve všech 18 iráckých guvernorátech. Celkový vzorek zahrnoval 500 

rozhovorů v každém regionu (Bagdád, Jih, Západ a Sever) a 400 rozhovorů v Kirkúku. Celonárodní data byla 

vážena tak, aby byly jednotlivé regiony reprezentovány úměrně jejich podílu na celkové populaci 

(MCLEAN, Lisa et al. Iraqi Worries and Hopes Regarding Sectarianism [online]). 
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Průzkum provedený Mezinárodním republikánským institutem (International 

Republican Institute, IRI) v létě 2010 přinesl podobné výsledky.
267

 Na otázku „Který 

faktor měl největší vliv na Vaše hlasování ve volbách 7. března 2010?“ nejvíce dotázaných 

odpovědělo, že rozhodující byla vedle kvality kandidáta jeho etnická příslušnost (24 %) a 

čtvrtá nejčastější odpověď bylo náboženství (17 %). (viz Příloha 11). Vezmou-li se 

postupně hlavní skupiny iráckého obyvatelstva, šíité se rozhodovali podle kvality 

kandidáta (25 %), náboženství (24 %) a dosavadního výkonu ve funkci (21 %); pro Kurdy 

byla rozhodující etnická příslušnost (57 %), a s velkým odstupem na druhém/třetím místě s 

12 % náboženství a politická strana; sunnité se rozhodovali nejvíce na základě kvality 

kandidáta (32 %), dosavadního výkonu ve funkci (23 %) a podle etnicity (17 %); (viz 

Příloha 12).  

3.4 Integrující ideologie - shrnutí 

Přes nepochybný posun směrem k nacionalizaci některých aktérů politické soutěže 

(především al-Iráqíja a SOL), prokázal rozbor politického chování před posledními 

parlamentními volbami a během nich, že se stále řídí etno-sektářskou logikou. Předvolební 

kroky hlavních politických uskupení byly očividně směřovány k jejich „tradičním“ 

skupinám voličů. Kurdové si svým trváním na novém aktualizovaném registru voličů chtěli 

zajistit co největší počet hlasů ve sporném Kirkúku, pravděpodobným motivem 

viceprezidentova veta byla snaha posbírat více hlasů mezi sunnitskými Araby a 

předvolební debaasifikace využila obecně rozšířený strach z návratu baasismu k mobilizaci 

šíitského voličstva. Charakteristika, kterou použil k popisu předvolební situace bývalý 

poradce pro bezpečnost Muwaffaq ar-Rubají je celkem vystihující: „každý se opět stáhnul 

do vlastního kouta.“
268

 Núrí al-Málikí v boji s INA o šíitské voliče prohospodařil kredit, 

který mezi sunnity získal svým zákrokem proti šíitským milicím. Alláwího koalice zase 

přijala přes svůj proklamovaný nacionalismus nálepku reprezentanta sunnitských zájmů.  

Distribuce mandátů v jednotlivých provinciích ukazuje, že většina sunnitů 

hlasovala pro „sunnitské“ koalice (al-Iráqíja, Irácká Jednota, Irácká fronta dohody), šíité 

pro „šíitské“ koalice (SOL, INA), a Kurdové pro kurdská politická uskupení (Aliance 

Kurdistánu, Gorran, Islámská unie Kurdistánu). Nepřekvapí proto, že procentuálně byly 

výsledky takřka totožné s předchozími volbami do parlamentu v prosinci 2005.  
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Devítiměsíční jednání o tom, kdo a v jaké podobě sestaví vládu, nabízí řadu dalších 

situací, které poukazují na převládající etno-sektářství v politické sféře. Mezi nimi bylo 

například odmítnutí Núrího al-Málikího přenechat právo na sestavení vlády vítězné koalici 

al-Iráqíja a jeho opětovné spojení s INA proti Alláwímu do šíitské superkoalice, či 

návštěvami představitelů hlavních politických bloků ve spřízněných zemích regionu 

(Málikí v šíitském Íránu, Alláwí v sunnitských zemích Perského zálivu).
269

 Teprve 

v listopadu se vůdci všech čtyř hlavních politických bloků dohodly na vytvoření koalice 

„národní jednoty,“v níž byly posty rozděleny opět podle etno-sektářského klíče (byť jej 

před volbami slibovaly zrušit). Pouze nepopulární termín muhásasa byl nahrazen pojmem 

širáka (partnerství), ačkoliv je v praktické rovině význam obou slov totožný.
270

 Přes 

proklamované partnerství je však irácká vláda „národní jednoty“ stejně jako v předchozích 

letech spíše konglomerátem desítek (polo)samostatných ministerstev kontrolovaných 

jednotlivými politickými uskupeními, nežli funkčním kolektivním orgánem.  

Přestože se volební chování do značné míry řídí etno-sektářskými identitami, 

neznamená to, že se mezi lidmi vytratil pocit pocit přináležitosti k iráckému národu. 

Převážná většina obyvatel Iráku se v první řadě identifikuje jako Iráčané a etno-sektářství 

vnímá jako negativní společenský jev, který podlamuje politickou stabilitu, ekonomický 

růst a sociální soudržnost. Podle rozšířeného názoru však není tento fenomén v irácké 

společnosti hluboce zakořeněný,
271

 v zemi se prosadil s pádem baasistického režimu a 

spolu se sousedními zeměmi jej přiživuje především současná irácká politická elita.
272

 

Problém však tkví v odlišném náhledu hlavních skupin obyvatelstva na to, co irácký národ 

a identitu konstituuje.  

Jak bylo v této části ukázáno, Irák trpí od počátku své existence absencí integrující 

národní ideologie. Do roku 2003 řešil irácký autoritářský režim problém vnitřní plurality 

vyloučením určitých skupin z podílu na moci, všudypřítomným bezpečnostním aparátem a 

využitím obrovských příjmů z ropy k podpoře vlastní představy iráckého národa. Ani 

demokratické změny rozvinutí inkluzivního národního narativu nepřinesly, spíše naopak. 
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 Mnozí sunnitští politici obviňují Írán z vměšování se do iráckých záležitostí skrze šíitské politické strany. 
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Fenomén etno-sektářství je zapotřebí chápat v kontextu soupeření o obsah „nového“ 

iráckého nacionalismu a výklad irácké historie.
273

 Konflikt partikulárních narativů a 

traumat vztahujících se k období baasismu a let následujících bezprostředně po invazi bude 

možné překonat jedině tehdy, podaří-li se najít jejich společný průnik. Do té doby zůstane 

etno-sektářství příznačným rysem iráckého politického života a současně zdrojem 

nestability.  

 Hypotéza H1 hovořící o dominanci identit definovaných etno-sektářskou 

příslušností, byla potvrzena pouze v případě politického chování. Po stránce emocionální 

se Iráčané v převážné většině primárně identifikují s iráckým národem. Hypotézu H1 proto 

nelze jednoznačně přijmout. V kategorii integrující ideologie vykazuje irácký nation-

building charakteristický znak druhého stupně - vnímanou národní identitu, ale současně 

přítomnost soupeřících partikulárních narativů.   
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4 Integrace společnosti: „jiný“ a „ostatní“ Irák 

Integrace společnosti, v textu nazývaná též národní integrace, je zde chápána jako 

proces zajišťující zachování územní celistvosti. V případě postsaddámovského Iráku byl 

jakožto hlavní integrující mechanismus použit princip federalismu k udržení kurdského 

severu uvnitř iráckého státu. Obecným cílem federalismu je dosažení rovnováhy mezi 

národní jednotou a subnárodní diverzitou, neboli rovnováhy mezi odstředivými a 

dostředivými tendencemi heterogenní společnosti v rámci jednoho státu. Zatímco 

dostředivé tendence se vyznačují tím, že táhnou jedince či skupiny jedinců směrem dovnitř 

organizovaného (tj. federálního) uspořádání, odstředivé síly působí přesně opačně a mohou 

vést eventuálně i k rozpadu.
274

  

Za největší hrozbu teritoriální integritě Iráku byly od ustavení iráckého státu 

považovány národní aspirace kurdského etnika na severu země,
275

 které se irácké režimy 

snažily tlumit kulturními a politickými represemi. O míře odcizení Kurdů od centrální 

autority v Bagdádu svědčí série kurdských válek a rebelií, z nichž ta poslední v roce 1991 

vyústila v ustavení de facto autonomie a v desetiletí zcela odděleného vývoje iráckého 

Kurdistánu od zbytku Iráku. Přestože byla první léta kurdské autonomie poznamenána 

násilným konfliktem mezi stranami KDP a PUK a existencí dvou paralelních vlád,
276

 zdáli 

se být Kurdové s novým statem quo daleko spokojenější, než pod 70 letou nadvládou 

centralizujícího Bagdádu.
277

  

V roce 2003 byl federalismus vedle ustavení demokratického a pluralitního zřízení 

jedním z požadavků, jimiž Kurdové podmiňovali opětovné začlenění kurdských oblastí na 

severu do iráckého státu a své budoucí setrvání v něm.
278

 Všechny tři kurdské podmínky 

jsou zakotveny v nové irácké ústavě, jejíž znění prosadila v období prohlubujícího se 

vnitřního konfliktu v Iráku aliance šíitské UIA v čele s SCIRI a kurdských stran. Ústava 

garantuje Kurdům širokou a v historii moderního iráckého státu bezprecedentní míru 
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autonomie, a současně jim přiznává roli rovných partnerů na federální úrovni. Přestože 

bylo jednoznačným cílem ústavy zachování teritoriální integrity Iráku za cenu ústupků 

kurdské menšině, její znění zároveň vytváří prostor pro vznik skutečností, které by mohly 

v budoucnu jednotu země ohrozit. V tomto směru je problematické zejména ustanovení 

implikující (1) symetrický federalismus (tzn. stejnou úroveň autonomie nejen pro KRG, ale 

i další případné regionální vlády); (2) nejednoznačné vymezení federálních a regionálních 

kompetencí při správě přírodního bohatství;  a (3) mechanismus pro řešení statutu tzv. 

„sporných území“. Tyto vzájemně související body napomáhají odstředivým tendencím 

kurdského regionu, o kterých hovoří hypotéza H2. Tato kapitola čtenáři přiblíží, jak se tyto 

tendence projevují a jestli (případně jak) ovlivňují proces národní integrace. Ještě než ale 

dode k avizovanému rozboru, následující část se věnuje tomu, jak se iráčtí Kurdové staví 

k otázce nezávisosti, a také Region Kurdistán blíže představí.    

4.1 Otázka nezávislosti 

Navzdory svému historickému boji za národní sebeurčení proti centrální autoritě v 

Bagdádu se kurdští vůdci v roce 2003 oficiálně zřekli svého úsilí o nezávislost a naopak se 

zavázali ke spolupráci s iráckými Araby při budování jednotného, demokratického a 

federálního Iráku. Spíše než opuštění snu o nezávislém Kurdistánu je k tomu vedla řada 

pragmatických důvodů, jako například americký tlak, strach z mezinárodní (a především 

turecké) reakce či absence jednotné strategie k dosažení kurdských národních aspirací.
279

  

Přestože kurdští představitelé zůstávají navenek věrni představě jednotného Iráku, jazyk, 

který ve svých vyjádřeních na toto téma používá například prezident Barzání, naznačuje, 

že ultimativním cílem je přeci jen kurdská nezávislost.
280

  

Daleko otevřeněji se k myšlence samostatného Kurdistánu hlásí kurdská občanská 

společnost a obyvatelstvo regionu. Na konci ledna 2005 uspořádali aktivisté z Hnutí za 

referendum v Kurdistánu
281

 v kurdském regionu neoficiální plebiscit, při kterém se voliči 
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vyjadřovali k otázce, zda si přejí, aby Kurdistán zůstal součástí Iráku, anebo zda chtějí 

nezávislost. 98 % těch, kteří se hlasování účastnili, řekli jasné ANO nezávislému 

Kurdistánu. Zajímavostí je, že KRG referendum odsoudila, přestože umožnila jeho konání. 

Jako další příklad lze zmínit Skupinu pro kurdský národní stát založenou v létě 2011, 

jejímž cílem je lobovat u kurdských politických představitelů za osamostatnění 

Kurdistánu.
282

 

4.2 Region Kurdistán: „jiný“ Irák 

Region Kurdistán, často označovaný přívlastkem „jiný Irák“, prožíval na rozdíl od 

zbytku země po roce 2003 období stability a rozvoje.
283

 Na první pohled má tato 

autonomní oblast všechny atributy státnosti, které ji spolu s etnickou a jazykovou 

odlišností viditelně oddělují od arabské části země. Následující text se věnuje těmto 

atributům v kontextu širších kurdsko-iráckých vztahů.  

4.2.1 Vymezené území 

Region Kurdistán se rozkládá na hornatém území zahrnující celé guvernoráty 

Dahúk a Sulajmáníja, většinu Arbílu a část provincie Kirkúk. Na severu sousedí region 

s Tureckem, na východě s Íránem a jeho nejzápadnější část hraničí se Sýrií. Otázka vnitřní 

hranice regionu se zbytkem Iráku však není dosud vyřešena. Dosavadní hranice, někdy 

nazývaná též Zelená linie, de jure opisuje území, ze kterého se na podzim roku 1991 stáhla 

irácká armáda. Kurdové si však nárokují další, tzv. „sporná území“ za současnou 

administrativní hranicí a to na základě většinově kurdského obyvatelstva a údajné 

historické přináležitosti území ke Kurdistánu (viz Příloha 13).
284

  

Jestliže dříve KRG Zelenou linii uznávala, v posledních letech se od ní distancuje a 

označuje ji za přežitek vlády Saddáma Husajna.
285

 Kromě politické rétoriky naznačují 

úmysl Kurdů připojit „sporná území“ k regionu především dvě skutečnosti: (1) rozmístění 

kurdských ozbrojených jednotek na území za Zelenou linii krátce po invazi a s posvěcením 
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Američanů, díky čemuž byla vytvořena de facto nová hranice; 
286

 a (2) kurdská ústava, 

v níž jsou „sporná území“ jednostranně označena za součást Regionu Kurdistán.
287

   

 Obyvatelé jiných částí Iráku, kteří míří na sever do Kurdistánu, musí projít 

hraniční kontrolou na checkpointech hlídaných příslušníky pešmergy (kurdských 

ozbrojených sil) a získat zvláštní povolení ke vstupu.
288

 Podle organizace Freedom House 

se zde s arabskými Iráčany zachází často jako s cizinci.
289

 V letech 2004 - 2008 však pro 

ně bylo nepoměrně složitější dostat se do regionu kvůli přísným restrikcím 

odůvodňovaným snahou o zachování bezpečnosti v jediné relativně poklidné části Iráku.
290

 

S uvolněním režimu na hranici v roce 2008 byl oživen běžný kontakt mezi obyvateli 

kurdské a arabské části země, který byl na 12 let takřka přerušen a na dalších 5 let výrazně 

omezen.   

4.2.2 Kurdský jazyk 

Geografickou hranici mezi kurdskými oblastmi na severu a zbytkem Iráku do 

značné míry kopíruje i hranice jazyková. V iráckém Kurdistánu se hovoří kurdštinou, která 

je vedle arabštiny uznána novou iráckou ústavou jako oficiální jazyk.
291

 Určitá jazyková 

bariéra mezi severními oblastmi a zbytkem Iráku existovala vždy. Byla však „zmírňována“ 

dominantním postavením arabštiny v zemi, jejíž znalost byla v Kurdistánu značně 

rozšířená. Dvě desetiletí „odděleného“ vývoje kurdského regionu zanechalo svoji stopu 

především mezi příslušníky mladé generace Kurdů, které spojuje s ostatními Iráčany 

mnohem slabší kulturní pouto, než jejich rodiče či prarodiče. Podle některých odhadů až 

milion mladých Kurdů neumí arabsky (tj. více než pětina tamního obyvatelstva).
292

 Ještě 

horší znalost kurdštiny však vykazují iráčtí Arabové.
293

 Komunikační bariéra s sebou 

pochopitelně přináší komplikace jak v osobním, tak například i v obchodním styku mezi 

iráckými Kurdy a Araby.
294

  

Kurdština je bezpochyby klíčovým prvkem kurdské identity, který přispěl k rozvoji 

a utvrzení národního uvědomění Kurdů nejen v Iráku. Jedním dechem je však nutné dodat, 
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že dosud nemá standardizovanou psanou ani mluvenou podobu. Jednotlivé dialekty 

kurdského jazyka od sebe odlišují významné lexikální, fonologické a v některých 

případech i gramatické rozdíly.
295

 Kromě toho znesnadňuje komunikaci napříč kurdským 

etnikem i používání odlišného písma. Kurdové v Turecku píšící latinkou mají například 

problém se čtením arabského písma, které používají iráčtí Kurdové.  

Obyvatelé iráckého Kurdistánu nepatří do jednotné dialektické skupiny. V provincii 

Dohúk a v hornaté oblasti severně od Arbílu hovoří iráčtí Kurdové dialektem kurmándží.
296

 

Malá, leč významná skupina Kurdů obývající oblast východně a severně od Halabdži u 

hranic s Íránem používá dialekt hawrámí. Za „kurdštinu iráckého Kurdistánu“ je však 

považován dialekt sorání, který dominuje vedle běžné komunikace literatuře i jako 

prostředek výuky na kurdských školách a univerzitách.
297

  Mluví se jím v provinciích 

Sulajmáníja a Arbíl. Jazyková roztříštěnost působí uvnitř irácké kurdské komunity čas od 

času napětí. To se projevilo například při sepisování kurdské ústavy v roce 2009, kdy se 

členové ústavodárného výboru nemohli shodnout na tom, jaký dialekt použít. Spor měl 

poněkud paradoxní vyústění – ústava regionu Kurdistán byla nakonec pro „absenci 

právnické slovní zásoby kurdského jazyka“ sepsána v arabštině.
298

 

4.2.3 Nezávislé instituce 

Na federální úrovni zastávají Kurdové řadu důležitých postů včetně funkcí 

prezidenta (Džalál Talabání, předseda PUK) a ministra zahraničí (Húšjár Zibárí).  Zároveň 

však irácký Kurdistán disponuje vysokou mírou politické autonomie, která mu zaručuje 

rozhodovací pravomoci například v  nakládání s prostředky z federálního rozpočtu, 

zajišťování bezpečnosti v regionu, v oblasti vzdělání a zdravotnictví, správy přírodních 

zdrojů či rozvoje infrastruktury.
299

   

Kurdistán má vlastního prezidenta (Masúda Barzáního, předsedu KDP), vládu 

(KRG) v čele s premiérem Načirvanem Barzáním a 111členný parlament se sídlem 

v Arbílu, hlavním městě regionu. Složení parlamentu určili zatím poslední volby v létě 

2009, po nichž nově zvolení poslanci přísahali věrnost jednotě kurdského regionu Iráku 

(mnozí z nich při přísaze slovo Irák ostentativně vynechávali).
300
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Přestože v iráckém Kurdistánu funguje oficiálně demokracie, tamní politický 

systém se vyznačuje jakousi rovnováhou moci mezi dvěma tradičními stranami KDP a 

PUK,
301

 které v roce 2006 sjednotily své dublující se administrativy do jedné. Vysokou 

míru nezávislosti iráckého Kurdistánu dokládá i skutečnost, že KRG zřizuje svá zastoupení 

v zahraničí, která fungují nezávisle na iráckých diplomatických misích. V současnosti má 

KRG tato zastoupení ve 12 zemích a jedno při Evropské unii.
302

  

 Přestože není u autonomních oblastí zvykem, aby měly svou vlastní ústavu, 

Kurdové to považují za své „přirozené právo“
303

 a irácká ústava jim toto právo zaručuje.
304

  

V roce 2009 proto přijal kurdský parlament v poměru 96 ku 111 hlasů návrh ústavy, který 

zbývá jen předložit kurdskému obyvatelstvu v referendu k ratifikaci.
305

 Kurdská ústava je 

však předmětem ostrého sporu mezi Kurdy a arabskými politiky v Bagdádu, kterým ze 

všeho nejvíc vadí její definice Regionu Kurdistán. Jak již bylo zmíněno, region podle 

článku 2 zahrnuje i „sporná území“ v provinciích Wásit, Dijálá, Saláh ad-Dín, Ninive a 

především Kirkúk, čímž technicky vzato odporuje ústavě federální.
306

 Kromě toho kurdská 

ústava nedovoluje vytvořit uvnitř takto definovaných hranic Kurdistánu nový region, čímž 

naznačuje, že si Kurdové nenechají vzít ani kousek „svého“ území.
307

 

  Zvláště silné ustanovení o kurdské svrchovanosti obsahuje článek, který povyšuje 

ústavu a zákony kurdského regionu nad zákony přijaté iráckou vládou pokud se netýkají 

oblastí explicitně uvedených v článku 110 federální ústavy.
308

 Kurdové si také vyhrazují 

právo vstupovat do smluv se zahraničními entitami bez, anebo se souhlasem centrální 

vlády v Bagdádu v případě, že se jedná o předmět spadající pod již zmiňovaný článek 110 

federální ústavy.
309

 Toto ustanovení je obzvláště důležité v kontextu ropných průzkumů a 

kontraktů se zahraničními těžebními společnostmi. Na závěr je třeba dodat, že současné 
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znění ústavy ponechává Kurdům otevřené dveře k případnému oddělení od zbytku Iráku, 

pokud centrální vláda opustí federální model anebo principy stanovené iráckou ústavou.
310

 

4.2.4 Vlastní ekonomika 

Od roku 2003 zažívá irácký Kurdistán ekonomický boom, který umožnilo uvolnění 

mezinárodního sankčního režimu proti Iráku a současně zachování vysoké úrovně 

bezpečnostní stability. Kdysi marginalizovaný region dokázal mezi léty 2003 a 2011 zvýšit 

svou příjmovou základnu ze 100 milionu dolarů na 10 miliard ročně.
311

 Přestože pro 

kurdský region neexistují detailní ekonomická data, odhaduje se, že v roce 2011 dosáhl 

hospodářský růst až 8 %.
312

 V oblasti působí více než 2 000 zahraničních firem (zejména 

ve stavebnictví a energetickém sektoru), které přitáhly příznivé podmínky pro investice.
313

 

Kromě toho se z iráckého Kurdistánu stává díky panenské přírodě, velkému množství 

historických památek a příznivým teplotám lukrativní turistická destinace.
314

 To vše 

přispívá k prohlubujícím se regionálním rozdílům v ekonomickém vývoji v Iráku ve 

prospěch kurdských oblastí.  

Navzdory ambicím stát se druhou Dubají,
315

 však rozvoj ekonomiky kurdského 

regionu naráží na problémy plynoucí z (1) nedostatečné transparentnosti a korupce 

umožněné monopolizací ekonomické sféry dvěma hlavními kurdskými stranami KDP a 

PUK;
316

 (2) nevyjasněných kompetencí mezi regionální a centrální vládou projevujících se 

zejména ve sporech o (ne)zákonnost kurdských kontraktů s mezinárodními těžebními 

společnostmi; a (3) přílišné závislosti regionu (cca z 95 %) na příjmech z federálního 

rozpočtu, z nichž jde více než polovina na výplatu zaměstnanců přebujelého veřejného 

sektoru.
317

 Poslední bod je zatím dostačujícím faktorem k tomu, aby kurdský region zůstal 

nadále integrální součástí iráckého státu. Dokud totiž nebude mít KRG k dispozici 

alternativní zdroj příjmů, nelze očekávat, že by se rozhodla vydat cestou nezávislosti. 
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4.2.5 Vlastní ozbrojené síly 

Přestože není pro jednotky federace typické mít vlastní ozbrojené síly, irácký 

Kurdistán jimi disponuje. Kurdské ozbrojené síly (pešmerga) jsou primárně odpovědné za 

udržování bezpečnosti v regionu. Pešmerga, v překladu „ti, kteří čelí smrti,“
318

 označovala 

původně kurdské rebely bojující proti centrální vládě v Bagdádu. Od 90. let se však 

guerilla začala postupně transformovat do oficiálních kurdských obranných sil.  

Po technické stránce má pešmerga všechny znaky pravidelné armády jako je vnitřní 

hierarchie, vojenské ceremoniály, výcvikové tábory, uniformy atd. Na druhou stranu je 

však nutné připomenout, že byla pešmerga ještě donedávna rozdělena mezi strany KDP a 

PUK a že spolu tyto frakce v letech 1994 – 1998 bojovaly v krvavé válce, která vážně 

ohrozila kurdskou autonomii.
319

 Přestože jsou nyní z KDP a PUK spojenci, zdá se být 

jednota pešmergy zatím spíše jen formální, což dokládá i pokračující existence paralelních 

ministerstev pro záležitosti pešmergy a vnitra v Arbílu (pod kontrolou KDP) a Sulajmáníji 

(pod kontrolou PUK). 

Postavení pešmergy v novém Iráku je specifické – na rozdíl od jiných ozbrojených 

milic založených na etnickém či sektářském principu, zůstala podle irácké ústavy legální 

entitou,
320

 která by měla navzdory své tradiční povstalecké roli spolupracovat a 

koordinovat svou činnost s iráckou armádou. Realita je však složitější. Pešmerga je 

iráckými Araby stále vnímána jako síla sloužící kurdským zájmům a její přítomnost na 

„sporných územích“ za Zelenou linií má výbušný potenciál, který dokládají události ze 

srpna 2008, kdy bylo propuknutí ozbrojeného konfliktu mezi vojáky pešmergy a iráckou 

armádou ve městě Chánaqín v guvernorátu Dijálá  takřka na spadnutí
321

 (o tomto incidentu 

bude v této kapitole ještě pojednáno). 

Začleňování pešmergy do irácké armády by jistě posílilo percepci vojenské 

nestrannosti a vzájemné kurdsko-irácké závislosti. Do roku 2011 bylo integrováno zhruba 

30 000 pešmergů (zhruba čtvrtina celkového počtu),
322

 kteří tím získali přístup ke 

standardizovanému výcviku a modernímu vojenskému vybavení (kurdští vojáci zatím 

většinou používají zastaralé zbraně ukořistěné z bojů s iráckou armádou). Přesto si chce 
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KRG ponechat část pešmergů k zajišťování regionální bezpečnosti a požaduje, aby byli 

placeni z federálního rozpočtu. Přestože se zatím Bagdád s Arbílem nebyli schopni 

dohodnout na otázce financování nezávislé kurdské ozbrojené síly, byla by taková dohoda 

potenciálně výhodná pro obě strany – s penězi z federálního rozpočtu by byly posíleny 

nejen vojenské schopnosti Kurdů, ale i jejich pouto k Bagdádu.  

4.2.6 Národní symboly 

Iráčtí Kurdové mají svou hymnu, národní znak a vlajku, jejíž původ sahá ke 

kurdskému emancipačnímu hnutí z počátku 20. století. Vlajka se symbolem slunce 

uprostřed (viz Příloha 2) patří mezi nejvýraznější manifestace kurdské identity, jak se záhy 

přesvědčí každý, kdo region navštíví. Iráckou státní vlajku by však návštěvník v záplavě 

těch kurdských hledal jen s obtížemi.  

Vztah Kurdů k irácké vlajce by se dal vzhledem k reminiscencím na baasistický 

režim označit za problematický. Není proto divu, že byli Kurdové po invazi hlavními 

propagátory její změny. Poté, co v roce 2004 neuspěl „radikální“ návrh IGC na novou 

podobu vlajky,
323

 zůstala v platnosti stará verze s kosmetickou úpravou – písmo nápisu 

Alláhu akbar (Bůh je velký)
324

 bylo změněno tak, aby nepřipomínalo Saddámův rukopis. 

Taková změna však Kurdy neuspokojila a v roce 2006 kurdský prezident Masúd Barzání 

dekretem za protestů vyvěšování irácké vlajky na území Kurdistánu za protestů centrální 

vlády zakázal.
325

 Když pak Irák překvapivě vyhrál v roce 2007 mistrovství Asie ve fotbalu, 

Kurdům, kteří na počest vítězství vyvěsili na svých domech iráckou vlajku, hrozilo 

vězení.
326

  Po dalších dvou letech zmizely z irácké vlajky tři hvězdy,
327

  její podoba však 

nadále působí konflikty mezi historickými narativy jednotlivých skupin iráckého 

obyvatelstva. 

Jako příklad dokreslující obrovský symbolický význam (ne)vyvěšování vlajek 

v Iráku může sloužit opět situace ve městě Chánaqín. Kurdové nad tamními vládními 

budovami vztyčili kurdské vlajky, irácká vláda zareagovala okamžitým nařízením je 

sundat a vyvolala tím masivní protesty kurdských obyvatel města. Tato epizoda poukazuje 
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 Tento nápis nechal přidat Saddám Husajn na iráckou vlajku na začátku 90. let, aby tak zdůrazil islámský 

aspekt irácké identity.  
325

 PARTLOW, Joshua. Iraqi Flag Changes, but Not Sectarian Distrust [online].  
326

 DAVIS, Eric. (Elite Driven) Sectarianism Is Alive and Well in Iraq [online]. 
327

 Tři hvězdy původně symbolizovaly jednotu mezi Irákem, Egyptem a Sýrií. Později byl jejich význam též 

vykládán jako motto strany Baas: jednota, svoboda, socialismus.   
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na vzájemné nepochopení a nedůvěru - to, co Kurdové považují za vyjádření své 

nezávislosti, mají Arabové tendenci vnímat jako plíživou expanzi. 

4.3 Odstředivé tendence Regionu Kurdistán a jejich vliv na 

proces národní integrace 

Nedovolíme, aby byly úspěchy kurdského lidu zmařeny iráckým parlamentem. Irák se 

rozpadne, bude-li porušena irácká ústava. 

         Masúd Barzání, 2011
328

  

4.3.1 Důraz na symetrický federalismus 

Jakýmsi zastřešujícím problémem kurdsko-iráckých vztahů je neshoda na podobě 

federalismu. Téma federalismu vyvolává v Iráku velmi emotivní reakce, což je mj. dáno 

výrazně odlišnou percepcí tohoto pojmu mezi jeho obyvateli. Zatímco pro Kurdy se stal 

vzhledem k jejich historickému boji za národní sebeurčení takřka ekvivalentem 

náboženství, pro mnoho iráckých Arabů je federalismus díky asociaci s kurdskou touhou 

po státnosti synonymem pro rozdělení země.
329

 Přes nejednoznačné přijetí však tvoří 

federalismus jeden z klíčových principů nového iráckého ústavního pořádku.
330

   

Irácká ústava předepisuje federální systém, který (1) přenáší významnou část 

pravomocí z centra na federální regiony, a (2) umožňuje provinciím v arabské části Iráku 

celkem snadno utvořit region (samostatně či ve spojení s dalšími guvernoráty) se stejnými 

pravomocemi, jakými disponuje zatím jediný uznaný Region Kurdistán.
331

 Jak kdysi řekl 

jeden kurdský vůdce, „[míra autonomie] závisí na naší síle a síle našeho nepřítele“ 

[sic!].
332

 V období krátce po invazi se Kurdové ve vztahu k Bagdádu nacházeli ve své 

historicky nejsilnější pozici a byli to právě oni, kdo spolu s tehdy nejsilnější šíitskou 

stranou SCIRI prosadili takto vysokou míru decentralizace. V případě kurdských 

představitelů byl záměr jasný – uchránit a nejlépe ještě rozšířit autonomii, jíž se jim 

podařilo dosáhnout po roce 1991, a zároveň minimalizovat šance na oživení silné centrální 

autority, které by mohlo být hrozbou pro kurdské zájmy. SCIRI měla v úmyslu vytvořit po 

                                                           
328

 Vlastní překlad. Citováno z: GUNTER, Michael. The Coming US Withdrawal from Iraq [online]. 
329

 KANE, Sean, HILTERMANN, Joost R., ALKADIRI, Raad. Iraq’s Federalism Quandary [online].  
330

 Argument, že s federalismem souhlasí většina Iráčanů, protože byla ústava schválená v lidovém referendu, 

je lichý. Za prvé, Iráčané hlasovali pro ústavu jako celek, nikoliv pro jednotlivá ustanovení, a za druhé se 

počítalo s tím, že její text projde po schválení revizí (opatření, které mělo utišit její kritiky).          
331

 Podmínkou k vytvoření takového regionu je žádost podepsaná alespoň jednou třetinou členů provinční 

rady, nebo alespoň jednou desetinou voličů daného guvernorátu (guvernorátů). Žádost musí být poté 

schválena obyvatelstvem příslušného guvernorátu (guvernorátů) v referendu (Iraqi Constitution, Article 119 

[online]). 
332

 BENGIO, Ofra. The Kurds of Iraq: Building a State Within a State, s.15. 
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vzoru iráckého Kurdistánu z devíti jihoiráckých provincií ryze šíitský super-region.
333

 Její 

pozdější snaha tuto vizi prosadit však narazila na mohutný odpor nejen ze strany 

politických rivalů (sunnitů i šíitů), ale i obyvatel jižního Iráku.
334

   

S výjimkou iráckého Kurdistánu schází mezi obyvatelstvem Iráku podpora pro 

vznik dalších federálních regionů. To dokládá řada průzkumů veřejného mínění, jejichž 

výsledky dlouhodobě vypovídají spíše o inklinaci k jednotnému Iráku se silnou centrální 

vládou.
335

 Tak to ale nemusí být napořád. Zejména v souvislosti s nespokojeností 

s výkonem vlády a vnímaným opomíjením (potažmo diskriminací) ze strany Bagdádu 

mohou federalistické nálady mezi politickými představiteli provincií a obyvatelstvem 

narůstat.
336

 Varovným signálem může být symbolická deklarace autonomie provinční 

vlády převážně sunnitského guvernorátu Saláh ad-Dín v říjnu 2011, která následovala po 

vlně zatýkání domnělých Baasistů za údajnou přípravu státního převratu,
337

 a v Dijále 

v prosinci téhož roku. O podání žádosti na vytvoření autonomního regionu uvažují 

představitelé Ninive a Anbáru.
338

  Myšlenka na autonomii také stále více rezonuje 

v guvernorátu Basra, která je největším producentem irácké ropy a kde se rovněž nachází 

její největší prokázané zásoby. Důvod k těmto úvahám jí dává především hluboký nepoměr 

mezi výši jejího podílu na státních příjmech a výši prostředků, které jsou jí přidělovány ze 

státního rozpočtu.
339

 Pro představu, Basra dostávala ze státního rozpočtu navíc za každý 

barel ropy vytěžené na jejím území pouhý jeden dolar v době, kdy se stejné množství 

prodávalo na mezinárodním trhu kolem 100 dolarů.
340

 Pokud by v budoucnu došlo 

například v (na ropu bohaté) Basře či (na plynu bohatém) Anbáru k vytvoření regionu 

                                                           
333

 SCIRI tuto iniciativu veřejně obhajovala jako preventivní opatření k ochraně iráckých šíitů před možným 

návratem (sunnitské) diktatury a před útoky sunnitských povstalců. Zároveň je třeba připomenout, že by se 

na území tohoto regionu nacházelo 70 – 80 % prokázaných zásob irácké ropy (VISSER, Reidar. Basra, the 

Reluctant Seat of “Shiastan“ [online]).   
334

 KANE, Sean, HILTERMANN, Joost R., ALKADIRI, Raad. Iraq’s Federalism Quandary [online]. 
335

 Viz například průzkumy prováděné Mezinárodním republikánským institutem (International Republican 

Institute, IRI) v letech 2004 – 2011, či programem zkoumajícím mezinárodní politické postoje (Program on 

International Policy Attitudes, PIPA).  
336

 Například podle předsedy parlamentu Usámy an-Nudžajfího sunnité cítí, že se k nim centrální vláda v 

Bagdádu chová jako k „občanům druhého řádu“ a pokud nedojde ke zlepšení, budou nuceni přistoupit 

k požadavku na vytvoření autonomních regionů (VISSER, Reidar. Nujayfi Uses the F Word Again [online]).    
337

 V říjnu 2011 údajně dostal premiér Núrí al-Málikí varování od nového režimu v Libyi, že bývalí Baasisté 

a členové Husajnovy armády chystají v Iráku státní převrat. Počet zatčených v provincii Saláh ad-Dín přesáhl 

600. Vlna zatýkání byla v téže provincii provázena i masivním propouštěním univerzitních profesorů, 

bývalých členů Baasu, na tikrítské univerzitě, které inicioval ministr pro vysoké školství ze strany Dawa 

(DAWISHA, Adeed. Post-Occupation Iraq: The Brittleness of Political Institutions, s. 10 [online]).  
338

 Iraqi Salahadin’s Federalism Declaration Makes Waves [online]. 
339

 Zatím poslední taková kampaň v Basře proběhla v červenci 2011. V iráckém tisku ji provázely titulky 

typu: „Basra žádá odtržení“, zatím však tato myšlenka nemá potřebnou podporu tamního obyvatelstva 

(KANE, Sean, HILTERMANN, Joost, ALKADIRI, Raad. Iraq’s Federalism Quandary [online]). 
340

 DAWISHA, Adeed. Post Occupation Iraq: The Brittleness of Political Institutions, s. 11 [online]. 
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s totožnými pravomocemi, jakými disponuje irácký Kurdistán, byla by ekonomická i 

teritoriální životaschopnost Iráku značně ohrožena. Irácký premiér si to uvědomuje a 

dosavadní žádosti na vytvoření autonomních regionů (neústavně) ignoruje se slovy, že 

vznik dalších regionů nedovolí.
341

 

Odstředivé tendence kurdského regionu jsou v otázce federalismu manifestovány 

především lpěním na jeho symetrickém modelu,
342

 otevřenou podporou profederálních 

nálad v arabských provinciích
343

 a blokováním jakýchkoliv změn ústavy, které by přinesly 

posílení centrální autority v Bagdádu.
344

 S kurdským regionem jako precedentem však 

ústavně zakotvený symetrický federalismus s sebou obnáší riziko v podobě rozpadu země.    

4.3.2 Snaha o nezávislou ropnou politiku 

Ropa může být využita ke sjednocení Iráku a vybudování prosperující a moderní země, kde 

lidé mohou žít v míru, s podílem na ropném bohatství…anebo může být použita jako 

nástroj k dezintegraci země, občanské válce mezi regiony, guvernoráty i kmeny.  

Husajn aš-Šahristání, 2011
345

   

V centru sporu o podobu federalismu stojí od počátku ropné bohatství země a 

otázka vymezení pravomocí mezi federální a regionální vládou v oblasti jeho kontroly a 

rozdělení výnosů. Projednávání federálního uhlovodíkového zákona (neboli zákona o ropě 

a plynu) který by měl tyto záležitosti upravovat, setrvává od roku 2007 na mrtvém bodě. 

Hlavní příčinou patové situace je kurdsko-arabský spor o tom, jaká má být role státu. 

Strategie irácké vlády pro rozvoj ropného sektoru je založena na premise, že je celý Irák 

integrovanou ekonomickou jednotkou, která vyžaduje centralizované řízení. Jakýkoliv jiný 

přístup by podle irácké vlády zapříčinil neefektivitu a současně podlomil národní jednotu 

vzhledem k enormní závislosti země na exportu ropy (zisky z něj činí více než 90 % všech 

příjmů státu). Naopak pro Kurdy je cílem především správa a rozvoj vlastních přírodních 

zdrojů
346

 a sekundárně zajištění co největšího podílu z národních příjmů do svého rozpočtu 

a práva s ním libovolně nakládat.
347

 Kurdský přístup lze vysvětlit hlubokou nedůvěrou 
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 Tamtéž. 
342

 KANE, Sean, HILTERMANN, Joost R., ALKADIRI, Raad. Iraq’s Federalism Quandary [online]. 
343

 AL-TAYYIB, Mohammed. Iraqi MP Accuses Kurds for Encouraging Salahaddin Province to Declare 

Itself a Region [online]. 
344

 KANE, Sean, HILTERMANN, Joost R., ALKADIRI, Raad. Iraq’s Federalism Quandary [online]. 
345

 Husajn aš-Šahristání je náměstek premiéra pro energetiku. Vlastní překlad. Citováno z: Iraq and the 

Kurds: The High Stakes Hydrocarbons Gambit, s. 10 [online]. 
346

 Iraq and the Kurds: Trouble Along the Trigger Line, s. 16 [online]. 
347

 V návrhu zákona o rozdělení výnosů z ropy Kurdové trvali na tom, aby bylo stejné právo zaručeno i 

ostatním provinciím, což by v důsledku znamenalo bezzubou centrální vládu bez možnosti vlivu na to, jak 
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k Bagdádu podporovanou jak historickým útlakem, tak i současnou liknavostí centrální 

vlády v přidělování již schválených rozpočtových zdrojů, na jejichž včasném vyplacení je 

KRG závislá.
348

 Zároveň jej však charakterizuje evidentní snaha podpořit svou vlastní 

ekonomickou soběstačnost a tím posílit svou autonomii, či případné šance na 

nezávislost.
349

  

 Důsledkem neexistence federálního regulačního rámce jsou unilaterální 

kroky Kurdů, které zakládají na svém vlastním ropném zákoně přijatém v roce 2007 a své 

interpretaci irácké ústavy.
350

 A protože irácká ústava nezmiňuje dosud neroztěžená či ještě 

neobjevená ropná ložiska, spadají podle nich automaticky pod kontrolu regionů/provincií, 

na nichž se nachází
351

     

Do dubna 2012 podepsala KRG kontrakt s více než 40 zahraničními ropnými 

společnostmi na průzkum a těžbu ropy v regionu, včetně gigantického koncernu 

ExxonMobil (viz Příloha 14).
352

 Centrální vláda zákonnost těchto smluv odmítá, protože 

(1) KRG uzavřela smlouvy bez souhlasu Bagdádu, (2) KRG nabízí oproti centrální vládě 

těžebním společnostem štědřejší podmínky (záruka vyšších zisků a vlastnického podílu na 

objevených ropných rezervách, což je pro Bagdád, který razí heslo „irácká ropa Iráčanům“, 

nepřijatelné),
353

 a v neposlední řadě (3) KRG uděluje licence na průzkum v oblastech 

spadajících mezi „sporná území“, čímž se evidentně snaží zvýšit své šance na přičlenění 

těchto území k regionu.
354

 V odpovědi na kurdské kroky znemožňuje centrální vláda 

firmám, které podepsaly s KRG licenční dohodu, účast na iráckých aukcích licencí na 

průzkum a těžbu v arabské části Iráku, a odpírá jim přístup k hlavnímu exportnímu 

ropovodu v Iráku, čímž výrazně omezuje návratnost jejich investic.
355

 Výjimkou byla 

                                                                                                                                                                                
jsou prostředky, které rozděluje, využívány (KANE, Sean, HILTERMANN, Joost, ALKADIRI, Raad. Iraq’s 

Federalism Quandary [online]). 
348

 Jak bylo již zmíněno v části věnující se kurdské ekonomice, závislost regionu na příjmech z federálního 

rozpočtu je vysoká a v případě zpoždění platby jsou zaměstnanci veřejného sektoru bez výplat. 
349

 Oil for Soil: Toward a Grand Bargain on Iraq and the Kurds , s. 14 [online]. 
350

Irácká ústava je v tomto ohledu velmi vágní a umožňuje širokou škálu interpretací. Kurdové se opírají 

zejména o následující ustanovení: článek 110 vymezující pravomoci federální vlády, článek 115 hovořící o 

tom, že všechny ostatní pravomoci spadají pod regionální a provinční vlády, článek 121:2 stanovující, že 

v oblastech mimo výlučnou pravomoc centrální vlády je případný rozpor mezi federální a regionální 

legislativou řešen ve prospěch té regionální (Iraqi Constitution, Article 110, 115, 121:2 [online]). 
351

 GUNTER, Michael M. Arab-Kurdish Relations and the Future of Iraq, s. 1626. 
352

 Iraq and the Kurds: The High Stakes Hydrocarbons Gambit, s. 1 [online]. 
353

 Podmínky smluv navíc KRG tají nejen před Bagdádem, ale i kurdskou opozicí (NATALI, Denise. The 

Politics of Kurdish Crude, s. 113). 
354

 Kurdové to dělají přesto, že “sporná území” patří de jure pod federální kontrolu, dokud se jejich statut 

nevyřeší. Příkladem této praxe může být právě zmiňovaný ExxonMobil, který získal od KRG licenci na 

průzkum šesti bloků ropných ložisek, z nichž dva se nachází zcela mimo oficiální území kurdského regionu a 

jeden částečně (Iraq and the Kurds: The High-Stake Hydrocarbons Gambit, s. 2 [online]). 
355

 ALKADIRI, Raad. Oil and the Question of Federalism in Iraq, s. 1322. 
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krátké období v roce 2009 a 2011, kdy se KRG a centrální vláda dohodly na exportu 

kurdské ropy
356

 prostřednictvím národní sítě ropovodů, avšak obě dohody brzy ztroskotaly, 

částečně kvůli odmítnutí centrální vlády uhradit těžebním společnostem působícím 

v kurdském regionu investiční a provozní náklady.
357

 

Ropný sektor je pro zemi hlavním zdrojem zahraničních investic a také příjmů do 

státního rozpočtu, které pokrývá z více než 90 % (tento podíl pravděpodobně v důsledku 

očekávaného nárůstu produkce v následujících letech ještě vzroste). Otázka kontroly 

přírodních zdrojů, inkasování výnosů a jejich distribuce je proto nevyhnutelně spojena 

nejen s poválečnou obnovou země, ale i s životaschopností soupeřících modelů iráckého 

státu: pro zastánce silnější centrální autority je ropa prostředkem ke konsolidaci její moci 

a těsnějšímu připoutání iráckých provincií a především kurdského regionu k Bagdádu 

(jinými slovy k podpoře národní integrace), naopak pro Kurdy je kontrola přírodního 

bohatství nástrojem k zajištění maximální autonomie, potažmo vyhlídek na nezávislost, 

která by nevyhnutelně znamenala konec irácké teritoriální integrity.
358

 

Kompromis v podobě federálního uhlovodíkového zákona je proto klíčovým 

stavebním kamenem „nového“ Iráku, který by mohl podpořit vzájemnou závislost mezi 

Bagdádem a Arbílem a tedy i zachování jednoty země. Kurdové jsou zatím kvůli absenci 

vlastní infrastruktury závislí na irácké národní síti ropovodů. I kdyby se jim však podařilo  

vybudovat svůj plánovaný strategický ropovod a tím Bagdád „obejít“, bude jejich export 

vzhledem k uzavřenému charakteru regionu záviset na dobré vůli Turecka a Íránu, kteří 

jsou kvůli svým vlastním kurdským menšinám sotva nakloněni představě nezávislého 

iráckého Kurdistánu. Bagdád by zase uvítal větší spoluúčast Kurdů na generování státních 

příjmů a tedy i na rozvoji národního energetického trhu. V současnosti se kurdský region 

podílí sotva pěti procenty, přestože každoročně získává od státu podíl odpovídající 17 % 

federálního rozpočtu.
359

 

Absence federálního uhlovodíkového zákona podněcuje KRG  k tomu, aby jednala 

na vlastní pěst, přičemž má toto jednání výrazně odstředivý charakter. Její kontrakty se 

zahraničními těžebními společnostmi mají kromě ekonomického hlediska i obrovský 
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 Jednalo se o ropu z nalezišť, které spravují společnosti, s nimiž KRG podepsala smlouvu před rokem 2007 

- tyto smlouvy Bagdád považuje v principu za legální, nespadají ale podle něj pod rámec podílových smluv 

na těžbu ropy (Iraq and the Kurds: The High-Stake Hydrocarbons Gambit, s. 6 [online]).   
357

 Tamtéž. 
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 ALKADIRI, Raad. Oil and the Question of Federalism in Iraq, s. 1320. 
359

 Výše alokovaných prostředků v jednotlivých provinciích/regionech by měla být úměrná jejich podílu na 

celkové irácké populaci. Přestože dosud neproběhlo sčítání obyvatel, má se obecně za to, že 17 % podíl pro 

Region Kurdistán je nadhodnocený (Iraq and the Kurds: The High-Stake Hydrocarbons Gambit, s. 6 

[online]).   
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politický význam, neboť jsou výrazem mezinárodního uznání autority KRG. Různorodost 

zemí původu společností navíc dává tušit, že si chce KRG zajistit co nejširší mezinárodní 

ochranu či podporu eventuální kurdské státnosti.
360

   

4.3.3 Snaha o přičlenění „sporných území“ 

Termín „sporná území“ byl v práci zmíněn již několikrát, ale dosud nebyl blíže 

specifikován. Toto označení zavedla irácká ústava, která však jeho obsah dále nerozvádí. 

Obvykle se jím myslí pruh území o délce zhruba 480 km podél celé jižní hranice 

kurdského regionu zasahující provincie Ninive, Saláh ad-Dín, Kirkúk a Dijálá. Kurdové jej 

považují za historickou součást Kurdistánu, které se stalo předmětem násilné arabizace, a 

činí si nárok na přičlenění území ke svému regionu. Iráčtí Arabové, Turkmeni a křesťané, 

kteří zde také žijí, však kurdské územní aspirace takřka jednohlasně odmítají.  

Zdrojem konfliktu je již samotné označení „sporná území“. Někteří arabští politici 

termín zavrhují úplně s tím, že jsou tato území irácká a nikoliv „sporná“, jiní hovoří 

v souvislosti s nimi dokonce o „okupovaných územích“ s odkazem na přítomnost 

kurdských ozbrojených sil za Zelenou linií.
361

Na vážnosti teritoriálnímu sporu přidává 

zejména fakt, že se v dotyčných oblastech nacházejí významné zásoby ropy odhadované 

americkým Úřadem pro energetické informace (Energy Information Administration, EIA) 

až na 20 % všech iráckých rezerv.
362

  

Podle irácké ústavy by mělo dojít k řešení sporného statutu na základě článku 140, 

který prosadili právě Kurdové. Jeho implementace se skládá ze tří kroků: (1) procesu 

„normalizace“ zahrnující návrat Kurdů vysídlených v průběhu arabizace a vyplacení 

kompenzace iráckým Arabům, kteří zde byli usídlováni, aby se dobrovolně vrátili do míst 

svého původu; (2) cenzu a (3) referenda tamních obyvatel, jehož výsledek by měl 

rozhodnout o tom, zda dojde k přičlenění území k Regionu Kurdistán, či nikoliv.
363

 

Přestože článek ukládá jako nejzazší termín implementace konec roku 2007, dosud se tak 

nestalo. Z obav o ztrátu území ve prospěch Kurdů se odpůrci článku snaží hlasování 

odsouvat, což jim mj. umožňuje řada nejasností v technických a procedurálních aspektech 

referenda.
364

 Mezitím jsou do přetahované o území vtaženy i místní menšiny (jako 
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 FERRIS, Elizabeth, STOLTZ, Kimberly. The Future of Kirkuk: Referendum and Its Potential Impact on 

Displacement, s. 5 [online]. 
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 Iraqi Constitution, Article 140 [online]. 
364

 Například není vzhledem k absenci definice “sporných území” jasné, kterých oblastí by se mělo 

referendum týkat. Dále je otázkou, kdo bude k hlasování oprávněn a mezi jakými možnostmi se bude moci 
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například Asyřané a Šabakové), které jsou nuceny zaujmout stanovisko jedné či druhé 

strany.    

Pro Kurdy se ale stal článek 140 jakousi mantrou a jeho implementací podmiňují 

své setrvání v rámci irácké federace.
365

 Jak naznačil kurdsko-arabský spor při jednání o 

podobě volebního zákona před parlamentními volbami 2010, palčivá je především otázka 

budoucího statutu provincie Kirkúk.  

4.3.3.1 Kirkúk  

Etnická kompozice Kirkúku, jeho obrovské přírodní bohatství a mezinárodní aspekt 

v podobě tureckých zájmů, z něj činí jeden z nejkomplexnějších teritoriálních sporů vůbec. 

Silný emotivní náboj dodává sporu spojení tohoto území s národnímu narativy tří iráckých 

komunit – Turkmenů, kteří tvořili v hlavním městě provincie historicky většinu (což 

potvrzují výsledky sčítání lidu z roku 1957)
366

 a pro které je provincie součástí jejich 

starověké domoviny Turkomaneli; Kurdů, kteří měli podle téhož cenzu početní převahu 

v celém guvernorátu, z něhož byli v průběhu násilné arabizační kampaně
367

 systematicky 

vyháněni (masové popravy a destrukci celých vesnic nevyjímaje); a Arabů, z jejichž 

pohledu je Kirkúk a jeho ropný průmysl neodmyslitelně spojen s rozvojem iráckého 

státu.
368

  

Kurdští vůdci Kirkúk často mýtizují, když o něm hovoří jako o „srdci kurdského 

národa“ a „našem Jeruzalému“.
369

 Přesto Kirkúk nebyl nikdy v moderní historii Iráku 

Kurdy spravován. Teprve sunnitsko-arabský bojkot politického procesu v letech 2003 – 

2007 a úzká spolupráce s Američany jim umožnily stejně jako v dalších „sporných“ 

                                                                                                                                                                                
rozhodovat - zda jen mezi připojením k Regionu Kurdistán a setrváním pod kontrolou Bagdádu, anebo bude 

možné hlasovat pro vytvoření samostatného federálního regionu či regionu se speciálním statusem (FERRIS, 

Elizabeth, STOLTZ, Kimberly. The Future of Kirkuk: The Referendum and Its Potential Impact on 

Displacement, s. 3 [online]). 
365

 Kurdové odkazují zejména na závěrečnou větu v preambuli irácké ústavy: „Dodržování této ústavy 

zachovává v Iráku svobodnou unii lidu, země a suverenity.“ V kurdské interpretaci tato věta znamená, že 

opuštění principů ústavy (včetně článku 140) je důvodem k rozpuštění unie (Iraqi Constitution [online]). 
366

 Sčítání lidu z roku 1957 je považováno za poslední skutečně reprezentativní cenzus obyvatelstva v Iráku. 
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manipulacím ze strany baasistického režimu. V postsaddámovském Iráku bylo sčítání již několikrát 

odloženo, zejména kvůli potenciální výbušnosti dat na „sporných územích“ (KANE, Sean. Iraq’s Disputed 

Territories: A View of the Political Horizon and Implications for U.S. Policy, s. 51)  
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 Arabizace se týkala nejen Kurdů, ale i Turkmenů a křesťanské asyrské menšiny a zahrnovala řadu 

diskriminačních opatření, jako vyvlastňování půdy a její osidlování Araby, zákaz užívání jiného než 

arabského jazyka, odpírání možnosti získat zaměstnání ve státním sektoru, či tlak na tzv. korekci národnosti.    
368

 Obrovská ropná pole severně od města Kirkúk objevená v roce 1927 pomáhala financovat rozvoj mladého 

státu a do objevení nových nalezišť v jihoirácké Basře byla největším producentem ropy v zemi (KANE, 

Sean. Iraq’s Disputed Territories: A View of the Political Horizon and Implications for U.S. Policy, s. 22 

[online]). 
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oblastech ustavit kontrolu nad tamními veřejnými institucemi včetně místních 

bezpečnostních struktur.
370

 Do guvernorátu se rovněž začali masově vracet lidé vysídlení 

v době vlády Saddáma Husajna. Přesná čísla neexistují, ale podle Mezinárodní organizace 

pro migraci (International Organization for Migration, IOM) se jen do konce roku 2005 do 

Kirkúku vrátilo 21 401 rodin, z čehož minimálně 18 000 rodin bylo kurdských.
371

 Toto 

číslo dále skokově rostlo díky incentivám ze strany kurdských autorit, jejichž cílem je 

zajištění návratu co největšího počtu Kurdů před očekávaným sčítáním lidu a 

referendem.
372

 Arabové a Turkmeni však poukazují na to, že ne všichni kurdští navrátilci 

pocházejí původem z Kirkúku, a stěžují si, že jsou sami terčem zastrašování ze strany 

kurdské tajné policie (asajiš), které je má údajně přinutit k odchodu z provincie.
373

  

Pokud by se referendum konalo, téměř jistě by z něj vítězně vyšli Kurdové. Přesto 

takovému přímočarému řešení brání minimálně dvě zásadní překážky: (1) početnost a 

geografická koncentrovanost nekurdských komunit, které se nehodlají smířit s přičleněním 

území ke Kurdistánu.
374

 Arabové místo toho chtějí, aby zůstala provincie podřízena 

centrální vládě, a Turkmeni preferují Kirkúk jako samostatný region, který nebude pod 

přímou kontrolou ani Bagdádu, ani Arbílu.
375

 Obě komunity budou referendu vzdorovat a 

v případě jeho konání budou výsledky bojkotovat, což by s velkou pravděpodobností vedlo 

k propuknutí násilí; (2) Irácká vláda a Turecko, které má vedle podpory turkmenské 

menšiny svůj vlastní zájem na zachování teritoriální integrity Iráku, v referendu vidí akutní 

hrozbu kurdské secese. Přestože kurdští představitelé většinou popírají, že by za jejich 

snahou o Kirkúk stálo jeho ropné bohatství, je pravdou, že kirkúcká ropa by dokázala 

zajistit Regionu Kurdistán dostatečnou ekonomickou nezávislost na Bagdádu a tedy i jeho 

životaschopnost v případě vyhlášení samostatnosti.
376

   

 To, že má budoucnost „sporných území“ výrazně konfliktní potenciál, ukázaly 

incidenty nejen v Kirkúku, ale i v několika oblastech guvernorátů Ninive a Dijálá. Zatím 
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nejblíže k propuknutí ozbrojeného konfliktu mezi kurdskou pešmergou a iráckou armádou 

měly události ve městě Chánaqín v srpnu 2008. Předcházela jim bezpečnostní operace 

irácké armády, jejímž proklamovaným cílem bylo vymýcení posledních zbytků bojovníků 

AQI v provinci Dijálá. Kurdové ji však vnímali jako součást širší strategie irácké vlády 

vytlačit je ze „sporných území“.
377

 Když dorazila irácká armáda k většinově kurdskému 

městu Chánaqín, vydala ultimátum, podle něhož se odtud mělo do 24 hodin stáhnout 

zhruba 4 000 kurdských pešmergů. Kurdská strana ultimátum ignorovala, načež irácká 

armáda vstoupila do města. Ozbrojený střet nakonec na poslední chvíli odvrátila dohoda, 

na jejímž základě se obě strany stáhly zhruba 25 kilometrů severně (pešmerga) a jižně 

(irácká armáda) od města.
378

 Podobně v roce 2009 vstoupila irácká armáda do převážně 

kurdského (a rovněž „sporného“) města Altun Kupri v provincii Kirkúk. Poté, co začalo 

proti její přítomnosti protestovat tamní obyvatelstvo podporované pešmergou, dostali iráčtí 

vojáci rozkaz do demonstrantů střílet. Krveprolití bylo zabráněno jenom díky zásahu 

amerických vojáků, kteří byli náhodou poblíž.
379

 Tyto incidenty podporovaly (především 

v Kurdistánu) rozšířenou tezi o tom, že po stažení Američanů na konci roku 2011 vypukne 

v Kirkúku občanská válka.
380

 K takovému vyústění zatím nedošlo, nicméně do budoucna 

nelze ozbrojený střet vyloučit. Připouštějí jej i někteří představitelé KRG, podle nichž bude 

lepší se s Bagdádem vojensky konfrontovat dříve, než se rovnováha moci příznivěji 

naklonění na stranu centrální vlády.
381

   

Odstředivé tendence Regionu Kurdistán se ve spojitosti se „spornými územími“ 

projevují neoblomným trváním KRG na implementaci článku 140 irácké ústavy. Bude-li i 

nadále teritoriální spor vnímán oběma hlavními aktéry (tj. KRG a centrální vládou) jako 

hra s nulovým součtem, je proces národní integrace ohrožen jak v případě naplnění tohoto 

ustanovení, tak i v situaci opačné. Zisk „sporných území“ a zejména Kirkúku na základě 

lidového referenda by dal Kurdům podnět k tomu usilovat o úplnou nezávislost. Naopak 

neimplementace  článku by mohla být pro Kurdy důvodem k opuštění irácké federace 

(však již kurdský prezident Masúd Barzání ve svých projevech mnohokrát pohrozil, že se 
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Irák rozpadne, bude-li porušena ústava).
382

  Oba scénáře by také pravděpodobně provázel 

ozbrojený konflikt, do kterého by nejspíš promluvili i regionální hráči.  

4.4 Integrace společnosti - shrnutí 

Proces národní integrace a tedy i pokračující existence Iráku v současné teritoriální 

podobě závisí především na vztazích mezi iráckými Araby a Kurdy, přestože ty byly po 

dlouhou dobu ve stínu vnitroarabského šíitsko-sunnitského konfliktu.  

Odstředivé tendence kurdského regionu jsou manifestovány zejména (1) lpěním na 

symetrickém modelu federalismu, který v případě vzniku dalších federálních regionů po 

vzoru toho kurdského výrazně oslabí autoritu a životaschopnost centrální vlády, a (2) 

úsilím o rozšíření své ekonomické základny, které se projevuje snahou o nezávislou 

ropnou politiku a přičlenění „sporných území“ ke svému regionu. Výše popsané 

skutečnosti podporují hypotézu H2, neboť těmito tendencemi brání Region Kurdistán 

účinné národní integraci. 

Slabá centrální vláda a co největší ekonomická soběstačnost nutným předpokladem 

k tomu, aby byly šance na vyhlášení kurdské státnosti vůbec realistické. Pokud by byly 

tyto podmínky splněny a Kurdové by cítili, že jsou k tomu příhodné geopolitické 

podmínky, s největší pravděpodobností by se rozhodli jít cestou úplně nezávislosti na 

Iráku.   

Na druhou stranu jsou tu ale významné dostředivé síly, které kurdský region poutají 

k irácké federaci. Mezi nimi je na prvním místě výrazná finanční závislost na prostředcích 

z iráckého federálního rozpočtu, které tvoří kolem 95 % všech příjmů regionu a které jsou 

z podstatné části využívány na vyplácení platů zaměstnanců veřejného sektoru. Odebrání 

těchto prostředků bez alternativního zdroje příjmů by znamenalo ochromení kurdské 

ekonomiky i společnosti, které by se jistě neobešlo bez nepokojů.  

Vedle ekonomického aspektu jsou tu regionální aktéři jako Turecko, Írán a Sýrie, 

kteří se staví rezolutně proti případné nezávislosti iráckého Kurdistánu z obav, že by se 

tímto příkladem mohly inspirovat jejich vlastní početné a nespokojené kurdské menšiny 

(viz Příloha 15). V sázce jsou navíc zlepšující se vztahy KRG s Tureckem, které je 

největším zahraničním investorem v regionu a hlavním obchodním partnerem KRG.
383
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Kurdové jsou dále svázáni s Irákem v oblasti národní i mezinárodní politiky 

prostřednictvím postů ministra zahraničí a iráckého prezidenta, který sice nemá příliš 

pravomocí, jeho funkce je ale symbolem národní jednoty.  

Dalším faktorem, který může přiblížit kurdský region k iráckému celku, jsou 

vnitrokurdské spory mezi KRG a sílicí politickou opozicí, či potenciálně uvnitř samotné 

KRG vzhledem k tradičnímu nepřátelství nynějších spojenců PUK a KDP a dosud 

nesjednoceným silovým ministerstvům pod jejich vlivem.    

Úlohou federalismu by mělo být nastolení rovnováhy mezi protichůdnými silami, 

přesto ustanovení irácké ústavy týkající se federalismu podporují spíše tendence 

odstředivé, a to nejen v případě kurdského regionu, ale i v dalších částech Iráku, čímž 

proces národní integrace potenciálně ohrožují. Řešením není omezení pravomocí KRG ve 

prospěch centrální vlády (s ničím takovým by se Kurdové ani nesmířili), ale zavedení 

asymetrického federalismu, který by zaručoval výjimečnou autonomii Regionu Kurdistán a 

současně zamezil regionalizaci po jeho vzoru v arabské části země.
384

 Podle takového 

řešení by mohl Bagdád vyjednávat o konkrétní míře decentralizace s každou provincií 

zvlášť a předejít tak možnému scénáři, ve kterém by se stala centrální vláda bezzubým 

poskytovatelem široké autonomie ohrožující její autoritu při správě přírodního bohatství 

země, hlavního zdroje státních příjmů. Toto opatření by mělo být provázeno přijetím 

federálního zákona o ropě a plynu, který by s konečnou platností vymezil kompetence 

centrální vlády a KRG v ropném sektoru a dohody o spravedlivém rozdělení výnosů. Co se 

týče problému „sporných území“, bude řešení vyžadovat bolestný kompromis na obou 

stranách. Jako výchozí bod by mohla sloužit zpráva Asistenční mise OSN v Iráku 

(UNAMI) „o sporných vnitřních hranicích“ z dubna 2009, která obsahuje kromě návrhů na 

mechanismy k budování důvěry i čtyři různé scénáře pro řešení statutu Kirkúku.
385

  

Všechny tyto změny ale vyžadují politický konsensus, kterého je v „novém“ Iráku 

velmi těžké dosáhnout, obzvláště je-li s danou otázkou spojeno tolik emocí, jako v případě 

federalismu a „sporných území“. Dokud k němu nedojde, bude proces národní integrace 

neustále v ohrožení, byť nepřímém. V kategorii národní integrace lze tedy opět irácký 

případ hodnotit pouze za částečně úspěšný, neboť aktuální soudržnost země je podlomena 

implicitní hrozbou teritoriální a ekonomické dezintegrace.   
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Trigger Line, s. 7-10 [online]. 
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5 Funkční státní aparát? 

[Irák je] země, která má k dispozici všechny materiální prostředky k rozvoji, ale se správou 

tak prohnilou a chaotickou, že je značně nejisté, zda je vůbec dokáže využít. 

  Sir John Munro Troutbeck, 1954
386

 

State-building je v této práci chápán jako vnitřní proces (s asistencí mezinárodních 

aktérů) vytváření, reformování a posilování státních institucí tam, kde byl státní aparát 

vážně narušen nebo zcela rozložen (často v důsledku konfliktu či vážných socio-

politických otřesů). Jinými slovy, state-building představuje soubor aktivit, jejichž cílem je 

vybudovat funkční stát s legitimními a kapacitně schopnými institucemi, které poskytují 

stabilní ekonomické prostředí pro udržitelný rozvoj, zajišťují bezpečnost a vládu zákona a 

umožňují občanům přístup k základním službám (jako jsou např. spolehlivé dodávky 

elektřiny, vzdělání, zdravotní péče aj.)
387

  

Jak bylo zmíněno v úvodu, irácký státní aparát se v důsledku vojenské intervence 

v roce 2003 zhroutil. Bylo proto nutné jej vybudovat de facto od základu, přičemž zásadní 

vliv na proces obnovy, reforem a tedy i současnou podobu státních institucí měly 

z pochopitelných důvodů USA.  

Cílem této kapitoly není obsáhnout všechny aspekty state-buildingu. Funkčnost 

iráckého státního aparátu je v práci zkoumána na základě vybraných kritérií spadajících do 

témat explicitně obsažených ve výše zmíněné definici state-buildingu a hypotéze H3 – 

vládnutí, bezpečnost a dostupnost základních služeb.   

5.1 Vládnutí  

Pod pojmem vládnutí je myšlen způsob, jakým je v zemi vykonávána veřejná moc. 

Zahrnuje nejen procesy, kterými je vybírána, kontrolována a v případě neúspěchu 

nahrazována vláda, ale také schopnost vlády formulovat a naplňovat naléhavé politiky. 

Důležitým aspektem vládnutí je rovněž respekt ze strany státu i občanů k existujícím 

institucím.
388

    

Irák se stal po pádu baasistické diktatury formálně parlamentní demokracií. Iráčané 

šli od té doby již třikrát ke svobodným celonárodním volbám a v referendu rozhodli o 

                                                           
386

 Sir John Munro Troutbeck byl britským velvyslanec v Iráku. Vlastní překlad. Citováno z: HADDAD, 

Fanar. Iraq in 2012 [online].  
387

 GIOVANETTI, Giorgia et al. State Building and Social Cohesion, s. 90 [online]. 
388

 KAUFMANN, Daniel, KRAAY, Aart, MASTRUZZI, Massimo. The Worldwide Governance Indicators: 

Methodology and Analytical Issues, s. 4[online]. 
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přijetí ústavy. Relativně úspěšný volební proces však střídá méně úspěšný výkon vládnutí 

zvolených zástupců. Přes formální ukotvení principu oddělení moci se v praxi hranice mezi 

exekutivou, zákonodárnou mocí a soudní mocí prolínají. V důsledku toho dochází nejen ke 

zpochybnění legitimity demokratických institucí, ale i podlamování efektivity jejich práce.  

Od roku 2005 vládly Iráku široké koalice „národní jednoty“ držící pohromadě 

pouze na základě těžce vyjednaných a křehkých dohod o sdílení moci. Neustálé 

balancování partikulárních zájmů vedlo k rozmachu vládních institucí (v roce 2011 měl 

Irák 45 ministerstev)
389

 rozdělovaných jednotlivým politickým uskupením podle etno-

sektářského klíče. V důsledku toho byla schopnost dosavadních vlád vystupovat jako 

kolektivní orgán a přijímat společná rozhodnutí výrazně omezena, ne-li přímo 

znemožněna.  

Existence širokých vládních koalic také výrazně narušuje legislativní a kontrolní 

funkce parlamentu. (1) Skutečnost, že se na vládě podílí drtivá většina politických stran 

zastoupených v parlamentu, blokuje projednávání a přijímání zákonů a reforem klíčových 

k dalšímu vývoji země (viz například zákon o ropě a plynu, reforma ústavy, zákon 

regulující politické strany, atp.). Z obavy o udržení křehké koalice se proto poslanci 

„kontroverzním“ zákonům vyhýbají a přijímají pouze ty „neškodné“. V souladu 

s přetrvávající etno-sektářskou logikou mohou navíc představitelé reprezentující hlavní 

skupiny iráckého obyvatelstva „vetovat“ návrh klíčových zákonů již při projednávání ve 

výboru, čímž de facto znemožňují dosažení potřebného konsenzu.
390

 (2) Praktická 

neexistence opozice
391

 také brání vykonávat parlamentní kontrolu činnosti vlády. Až na pár 

skromných výjimek
392

 nebyl od roku 2006 parlament schopný vůči vládě uplatnit své 

ústavní pravomoci a u veřejností postupně získal image debatního kroužku, jehož účastníci 

jsou královsky placeni z veřejných peněz.
393

  

Rostoucí nespokojenost s prací parlamentu ilustrují výsledky veřejného mínění. 

Zatímco podle šetření, která prováděl IRI, v červenci 2005  71 % dotázaných odpovědělo, 

                                                           
389

 Pro zajímavost, rekord podle Guinessovy knihy rekordů drží Srí Lanka za 52 kabinetních ministrů v roce 

2008 (Guiness World Records [online]).  
390

 Failing Oversight: Iraq’s Unchecked Government, s. 20-21[online]. 
391

 Funkci vládní opozice v současné vládě plní jen kurdská strana Gorran. 
392

 Příkladem neobvyklé parlamentní asertivity může být interpelace ministra obchodu ve věci jeho podílu na 

korupční kauze a tlak na jeho rezignaci v květnu 2009 (BTI 2012: Iraq Country Report, s. 16 [online]) nebo v 

poslední době odolání tlaku premiéra Núrího al-Málikího, který trval na právu jmenovat hlavu hlavního 

kontrolního orgánu Komise pro integritu (DAWISHA, Adeed. Post-Occupation Iraq: The Brittleness of 

Political Institutions, s. 9 [online]).      
393

 Podle informací Niqash si irácký poslanec měsíčně vydělá 12,9 milionu dinárů, což je v přepočtu zhruba 

10 800 dolarů (NAJM, Haider. The Huge, Hidden Salaries of Iraq’s Parliamentarians [online].  
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že s parlamentem
394

 souhlasí (pouze 15,3 % odpovědělo negativně), na konci roku 2009 se 

optimismus vytratil a 64 % dotázaných odpovědělo, že nesouhlasí s tím, jak parlament 

vykonává svou práci.
395

  

Vládní a parlamentní paralýza otevřela příležitost premiérovi Núrímu al-Málikímu 

k postupné centralizaci moci do svých rukou, kterou jeho kritici označují za projev 

autoritářských (potažmo diktátorských) tendencí.
396

 Asertivita iráckého premiéra se 

projevuje i ve vztahu k soudní moci, respektive Nejvyššímu federálnímu soudu, kterému 

ústava přisuzuje exkluzivní pravomoc k její interpretaci. Podle International Crisis Group 

se v posledních letech množí případy, kdy je na soud vyvíjen politický nátlak k vydání 

stanoviska podporující určitý výklad ústavy.
397

 Jedním z nejkřiklavějších případů 

politického vměšování je již popisovaná situace, kdy soud (po schůzce jeho předsedy s 

premiérem) po pár dnech změnil své dřívější rozhodnutí ohledně předvolební 

debaasifikace. V souvislosti s parlamentními volbami rozhodl nejvyšší soud v premiérův 

prospěch ještě jednou, když stanovil, že právo na sestavení nové vlády nemá vítěz voleb 

(jak se domníval Ijád Alláwí), nýbrž vůdce bloku s největším počtem stoupenců 

v okamžik, kdy se poprvé sejde nový parlament.
398

 To dalo Núrímu al-Málikímu čas 

k tomu, aby navázal opětovné spojenectví s INA a mohl se tak ucházet o právo jako první 

sestavit vládu.  

V poslední době byl nejvyšší soud také kritizován za rozhodnutí podřídit do té doby 

nezávislé agentury (mezi nimi i Nejvyšší volební komisi a Komisi pro integritu) vládě, 

přestože ústava jasně hovoří o parlamentním dohledu.
399

 

Z výše popsaného vyplývá, že je v novém Iráku významně narušen systém brzd a 

rovnováh (checks and balances), což brání nejen efektivnímu fungování politických 

institucí, ale zároveň otevírá prostor ke zneužívání politické moci a rozkvětu korupce.   

                                                           
394

 Tehdy šlo o parlament prozatímní, vzešlý z voleb v lednu 2005. Jeho stěžejním úkolem bylo vypracovat 

návrh ústavy a předložit jej občanům v referendu.  V prosince 2005 se konaly volby další, tentokrát na řádné 

čtyřleté období.   
395

 Survey of Iraqi Public Opinion: July 9 – July 14, 2005 [online], Survey of Iraqi Public Opinion: 

November 23 – December 1, 2009, December 3-9 and 25-31, 2009 [online].  
396

Obzvláště znepokojující je premiérova snaha o kontrolu nad bezpečnostním aparátem, projevovaná mj. 

vytvářením nových bezpečnostních orgánů odpovědných pouze jeho osobě. Nejostřeji se zatím asi vyjádřil 

kurdský prezident Masúd Barzání, který řekl v listopadu 2008 iráckému premiérovi do očí, že „smrdí jako 

diktátor“. Bylo to v reakci na premiérovo rozhodnutí vytvořit na „sporných územích“ kmenové rady (isnad), 

jejichž účelem mělo být podle premiéra zajišťování bezpečnosti v oblasti. Podle Kurdů to však zapadá do 

snahy Bagddu je z tohoto území vytlačit (STANSFIELD, Gareth, ANDERSON, Liam. Kurds in Iraq: The 

Struggle Between Baghdad and Erbil [online]).     
397

 Failing Oversight: Iraq’s Unchecked Government, s. 24-25 [online].  
398

 Kancelář premiéra požádala o soudní stanovisko k větě: „parlamentní blok s největším počtem členů“ 

v očekávání těsné prohry SOL s al-Iráqíjou (NORDLAND, Rod. Maliki Contests the Result of Iraqi Vote 

[online]).  
399

 Failing Oversight: Iraq’s Unchecked Government, s. 25 [online]. 
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5.1.1 Korupce 

Korupce, která je považována Světovou bankou (World Bank, WB) za největší 

překážku ekonomického rozvoje,
400

 je v Iráku značně rozšířeným fenoménem. Čtenáři si 

možná vzpomenou na případ nechvalně známých detektorů výbušnin, kterým se dostalo 

pozornosti i českých médií.
401

  Tato kauza je pouhou kapkou v moři, což dokládá 

skutečnost, že se Irák od roku 2003 pravidelně umisťuje mezi zeměmi s nejhorším skóre 

v žebříčku vnímané korupce vydávaném Transparency International.
402

  

Alarmující nárůst korupce lze přičíst řadě faktorů: (1) masivnímu a z počátku ne 

příliš kontrolovanému přílivu kapitálu do země určenému na rekonstrukci, (2) zavládnutí 

násilí a bezpráví v letech 2003-2008, které bránilo kontrolním orgánům ve výkonu práce a 

pomáhalo tak vytvářet atmosféru beztrestnosti, (3) nedostatkům v právním a 

institucionálním rámci pro kontrolu činnosti vlády, a v neposlední řadě (4) 

neochotou/neschopností vlády a parlamentu přijmout nezbytné reformy k potlačení tohoto 

fenoménu a (5) vládním manipulacím a vměšováním se do činnosti kontrolních orgánů.
403

 

Vzhledem k větší opatrnosti zahraničních donorů a výraznému zlepšení 

bezpečnostní situace jsou v současnosti nejpalčivějšími překážkami pro boj s korupcí 

především poslední tři zmíněné body.  

Na podobě současného institucionálního rámce se podepsala zejména CPA, která 

k již existující Nejvyšší kontrolní radě zřídila další dva orgány inspirované americkým 

modelem – Komisi pro integritu, která od rady přebrala hlavní zodpovědnost za 

vyšetřování korupce ve veřejném sektoru a Generální inspektory působící jako „oči a uši“ 

na jednotlivých ministerstvech. Nejvyšší kontrolní rada a Generální inspektoři hlásí 

všechna podezření na korupci Komisi pro integritu, která následně provede vlastní 

vyšetřování, než se rozhodne případ postoupit soudu. Vyšetřování však musí podle zákona 

rovněž provést i Nejvyšší kontrolní rada a Generální inspektoři předtím, než o případu 

informují Komisi pro integritu. Tím se celý proces neúměrně zpomaluje a 

zneefektivňuje.
404

    

                                                           
400

 AL-MAWLAWI, Ali. Measuring Corruption in Iraq: Between Perceptions and Reality [online]. 
401

 Irácká vláda nakoupila v roce 2008 1 500 kusů detektorů výbušnin od britské firmy ATSC v přepočtu za 

zhruba 1,5 miliardu korun. Ironií je, že ačkoliv bylo prokázáno, že jsou detektory nefunkční, jsou stále 

využívány na kontrolních stanovištích po celém Iráku k „odhalování“ bomb nastražených v automobilech 

(Failing Oversight: Iraq’s Unchecked Government, s. 16 [online]).  
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 V roce 2011 byl Irák na 175 místě ze 183 zemí světa (Transparency International [online]). 
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 Failing Oversight: Iraq’s Unchecked Government, s. 3-4 [online]. 
404

 Více o problematickém fungování kontrolních orgánů a vztahů mezi nimi viz Failing Oversight : Iraq’s 

Unchecked Government, s. 11-16 [online]. 
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Neochotu k reformám vhodně ilustruje například dlouholeté odmítání irácké vlády 

zrušit článek 136 trestního řádu, podle něhož mohl být vyšetřován státní úředník jedině se 

souhlasem příslušného ministerstva. Tento článek byl pozůstatkem z dob vlády 

baasistického režimu, avšak zatímco před rokem 2003 používán prakticky nebyl, mezi léty 

2003 až 2011 byl uplatněn ve stovkách případů.
405

 Teprve v dubnu 2011 byl článek po 

dlouholetém vnitřním i mezinárodním tlaku změněn.
406

  

Přes tento nepochybný krok vpřed však zbývá přijmout další potřebné reformy. 

Mnoho odborníků v Iráku i v zahraničí se domnívá, že klíčový pro boj s korupcí je 

zejména zákon regulující fungování politických stran, které dosud nejsou povinny 

zveřejňovat účetnictví, ani zdroje svých příjmů.
407

 Dokud se toto nezmění, budou politické 

strany slovy jednoho iráckého soudce nadále „využívat instituce, které ovládají, jako své 

soukromé bankovní účty.“
408

    

Obvyklým příkladem politického vměšování a manipulace je tlak na změnu 

výsledku či ukončení vyšetřování korupčních případů, v nichž figurují jména vysokých 

politických činitelů, případně nucené odchody šéfů dozorčích orgánů, kteří na přítomnost 

korupce v nejvyšších patrech irácké politiky příliš upozorňovali.
409

  

 Korupce není omezena jen na vysokou politiku, ale Iráčané se s ní často 

setkávají v běžném životě, přestože až 95 % incidentů braní úplatku projde nenahlášeno.
410

 

Podle průzkumů se Iráčané nejčastěji setkávají s explicitním či implicitním požadavkem na 

úplatek u civilních úředníků, přičemž je jeho zaplacení nutným předpokladem k provedení 

služby, o kterou žádají, v požadované kvalitě či rychlosti.
411

 Korupce se také od roku 2009 

pravidelně objevuje v průzkumech veřejného mínění mezi čtyřmi hlavními problémy, 

kterým současný Irák podle svých obyvatel čelí.
412
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 Failing Oversight: Iraq’s Unchecked Government, s. 4 [online]. 
406

 Failing Oversight: Iraq’s Unchecked Government, s. 8 [online]. 
407

 Viz např. AL-ALI, Zaid. Iraq: Face of Corruption, Mask of Politics [online], nebo Failing Oversight: 

Iraq’s Unchecked Government, s. 8 [online].  
408

 Failing Oversight: Iraq’s Unchecked Government, s. 10 [online]. 
409

 Takto se například v čele Komise pro integritu vystřídali již čtyři lidé. Více informací viz Failing 

Oversight: Iraq’s Unchecked Government, s. 5-7 [online]. 
410

 Governance Factsheet [online]. 
411

 Tamtéž. 
412

 Například průzkumy prováděné Mezinárodním republikánským institutem (International Republican 

Insitute, IRI) v letech 2009 – 2011, či Národním demokratickým institutem (National Democratic Institute, 

NDI) v roce 2010.  
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5.2 Bezpečnost 

Současná podoba a kapacita iráckých bezpečnostních sil je výsledkem sedmiletého 

úsilí USA, které následovalo po rozpuštění irácké armády a ostatních bezpečnostních 

složek v květnu 2003. Ve třetí kapitole jsem již krátce hovořila o dopadech tohoto poněkud 

nešťastného rozhodnutí, v jehož důsledku vzniklo v zemi bezpečnostní vakuum, které záhy 

vyplnily povstalecké skupiny a milice politických stran.   

Kvůli sílícímu povstání USA tehdy nezbývalo nic jiného než přistoupit 

k masivnímu a rychlému náboru nových rekrutů bez přílišného ohledu na jejich schopnosti 

a pozadí. Výsledkem tohoto přístupu bylo, že se do řad nové irácké armády a policie 

dostali nejen zcela nezkušení mladíci, ale i členové (často soupeřících) milic, povstalci i 

běžní kriminálníci.
413

 

Navzdory silné vojenské přítomnosti USA a rychle se zvyšujícímu počtu 

příslušníků iráckých ozbrojených sil se bezpečnostní situace v zemi v letech 2004 – 

2006/2007 rapidně zhoršovala (viz Příloha 16), přičemž částečný podíl na tom měly i 

některé elementy uvnitř samotných iráckých bezpečnostních složek.  

 Irácká vláda v tomto období postupně ztratila kontrolu nad významnými částmi 

státního teritoria – sunnitští povstalci v čele s AQI ovládali oblast na sever a západ od 

hlavního města (přítomnost AQI viz Příloha 17) a velmi dobře organizované šíitské milice 

kontrolovaly jednotlivé čtvrti v Bagdádu i celá města v jižním Iráku (viz Příloha 18).  

Zlom nastal v letech 2007 – 2008 se vznikem hnutí sahwa zaměřeným na boj proti 

AQI a rozhodnutím premiéra Núrího al-Málikího prosadit pomocí armády centrální 

autoritu v oblastech ovládaných šíitskými bojůvkami. V souvislosti se zásahem v Basře a 

Sadr City bylo odejito zhruba 64 000 vojáků, kteří odmítli uposlechnout rozkazy.
414

 

Z bezpečnostních složek byli také odstraněni ti, kteří svých uniforem zneužívali během 

sektářského násilí, což dále pomohlo posílit důvěru v jejich neutralitu. Od té doby se irácké 

bezpečnostní síly výrazně profesionalizovaly a posílily co do počtu, vybavení i celkových 

bojových schopností.    

 Američané popisují ISF jako „nejrychleji rostoucí armádu s největším operačním 

tempem na světě za posledních osm let“ či jako „nejschopnější protipovstaleckou sílu 

v oblasti Blízkého východu a střední Asie“.
415

 Od ledna 2009, kdy převzala irácká vláda od 

koaličních sil hlavní odpovědnost za zajišťování bezpečnosti ve všech 18 provinciích, se 
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 Loose Ends: Iraq’s Security Forces between U.S. Drawndown and Withdrawal, s. 3[online]. 
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415

 Quarterly Report and Semiannual Report to the United States Congress, October 2011, s. 53 [online]. 
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ISF podařilo dosáhnout několika zásadních úspěchů, mezi něž mj. patří relativně hladký 

průběh parlamentních voleb v březnu 2010 či zabití dvou hlavních vůdců AQI Abú Ajjúba 

al-Masrího a Abú Umara al-Bagdádího o měsíc později. ISF jsou schopné samostatně 

zajišťovat vnitřní bezpečnost státu, i když se nadále potýkají s nedostatky v oblasti 

plánování, logistiky či sběru a sdílení zpravodajských informací.
416

 Schopnost ISF bránit 

irácké území před vnějším napadením je také stále minimální. 

O pozitivním trendu vypovídají i kvantitativní indikátory – úroveň politického 

násilí měřená počtem bezpečnostních incidentů a civilních obětí se od roku 2006 rapidně 

snížila a stabilizovala, přestože více než 1 500 mrtvých civilistů v roce 2011 je stále 

vysoko nad tím, co by se dalo považovat za přípustné (viz Příloha 19). Násilí přetrvává 

hlavně v etnicky/sektářsky smíšených oblastech země – v Ninive, Kirkúku, Bagdádu a 

Dijále.   

Průzkumy veřejného mínění naznačují, že Iráčané jsou s prací irácké armády a 

policie při zajišťování bezpečnosti spokojeni. Podle dat obsažených ve zprávách pro 

americký Kongres Measuring Stability and Security in Iraq mezi léty 2008 a 2010 

důvěřovalo irácké armádě a policii stabilně kolem 75 – 85 % respondentů.
417

 Podobně 

přesvědčivě hovoří výsledky průzkumu IRI v létě 2010, podle nichž 73 % dotázaných práci 

armády schvaluje a 68 % se stejně vyjádřilo o irácké policii.
418

   

Přes tyto nesporně pozitivní ukazatele je ale třeba zmínit alespoň dva závažné 

problémy, které se iráckých ozbrojených složek obecně týkají: (1) neschopnost efektivně 

předcházet spektakulárním útokům AQI, která mj. využívá slabin bezpečnostních sil 

v podobě náchylnosti ke korupci a nejisté loajality. Díky tomu mohli například teroristé 

v létě a na podzim 2009 projet přes několik kontrolních stanovišť vozidly plně naloženými 

výbušninami, a zaútočit na vládní instituce v přísně střeženém vládním a diplomatickém 

centru v Bagdádu, v tzv. Zelené zóně;
419

 z dlouhodobého hlediska je však možná 

podstatnější (2) otázka koheze, respektive do jaké míry jsou bezpečnostní složky skutečně 
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neutrální a loajální vůči centrální vládě jako celku, nikoliv jejím částem. Jejich složení 

totiž reflektuje politickou a společenskou roztříštěnost země – jsou zde zastoupeni šíité, 

sunnité i Kurdové, bývalí členové milic, povstalci, příslušníci armády bývalého režimu, 

kurdští pešmergové. V případě nějaké větší vnitřní politické krize, kterou v Iráku nelze 

vyloučit, může snadno dojít k politizaci ozbrojených složek, obzvláště když uvážíme 

přetrvávající existenci (etno-sektářsky) homogenních jednotek a patronátu politických 

stran.
420

 S tím také souvisí tendence premiéra Núrího al-Málikího prosazovat svou osobní 

kontrolu nad bezpečnostním aparátem prostřednictvím klientelistické sítě a vytvářením 

nových bezpečnostních orgánů odpovědných pouze jeho osobě.
421

  

5.2.1 Monopol na legitimní užití násilí? 

Přestože irácká vláda postupně získala s mohutnou podporou Američanů zpět 

kontrolu nad svým územím a převzala zodpovědnost za zajišťování bezpečnosti, státní 

monopol na legitimní užití násilí na celém území oslabuje přítomnost hned několika 

ozbrojených nestátních aktérů.  

5.2.1.1 KRG a kurdské bezpečnostní složky   

Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole, irácký stát reprezentovaný centrální 

vládou, prakticky neuplatňuje tuto formu autority v iráckém Kurdistánu, kde ji naopak 

zastává KRG prostřednictvím svých vlastních bezpečnostních složek (pešmergy, policie, 

asajiš). Otázka případného vstupu federálních sil do kurdského regionu je pro Kurdy 

vzhledem k reminiscencím na represe bývalého režimu velmi citlivá (viz již popisovaná 

vyhrocená situace v Chánaqínu v roce 2008). KRG trvá na tom, že k jakémukoliv 

rozmístění sil irácké armády na kurdském území musí dát nejprve sama souhlas.
422

 

Centrální vláda však má na věc jiný názor a argumentuje tím, že ji irácká ústava opravňuje 

nasadit ozbrojené síly kdekoliv na iráckém území.
423

 Přestože se irácká vláda tohoto práva 

dožaduje, uvědomuje si, že by byl vstup federálních sil do Regionu Kurdistán bez povolení 

KRG politicky nepřípustný a „rozdělení sfér“ proto (zatím) respektuje.  
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2011, s. 14-16 [online]).    
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 The Draft Constitution of the Kurdistan Region, Article 104:12 [online].   
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Přítomnost pešmergy na „sporných územích“ za oficiálními hranicemi kurdského 

regionu ale lze chápat jako závažné narušení nároku centrální vlády na teritoriální 

kontrolu, přestože se z pohledu Kurdů (a jejich ústavy) jedná o území náležící ke 

Kurdistánu.  

5.2.1.2 AQI a sunnitské povstání 

Přestože sunnitské povstání dávno ztratilo na intenzitě z let 2005 – 2007, nelze jej 

považovat za definitivně poražené. „Živí“ je přetrvávající pocit marginalizace velké části 

sunnitské komunity a také vysoká nezaměstnanost, která nutí lidi hledat alternativní zdroj 

obživy.
424

 Nejaktivnější a nejnebezpečnější složkou zůstává nadále AQI, jejíž členská 

základna se podle odhadů pohybuje mezi 800 – 1000 členy.
425

 Ačkoliv AQI utrpěla ve 

svých řadách významné ztráty
426

 a už není schopna kontrolovat území, dokázala se 

adaptovat na nové podmínky včetně rychlé obměny vedení i operační strategie.
427

 AQI má 

na svědomí řadu útoků na příslušníky ISF, instituce iráckého státu
428

 a civilní obyvatelstvo 

(nejčastěji šíitské poutníky a obyvatele šíitských čtvrtí), z nichž některé si vyžádaly i 

mnoho desítek obětí. AQI bude chtít pravděpodobně využít amerického stažení ze země a 

zintenzivněním útoků zpochybnit legitimitu vlády, kterou považuje za „nového okupanta 

posvátné země chalífátu“.
429

    

5.2.1.3 Šíitské milice  

Navzdory tvrdému zásahu, který jim uštědřil irácký premiér v roce 2008, a 

následnému zapojení části z nich do politického procesu, představují šíitské milice 

podporované Íránem stále bezpečnostní hrozbu pro irácký stát. Jedná se zejména o Ligu 

spravedlivých a Brigádu slibného dne, které vznikly transformací či odštěpením od 

Sadrovy Mahdího Armády, a skupinu Katáib Hizbulláh, která není se jménem radikálního 
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2010, s. 32 [online]. 
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šíitského klerika spojována.
430

 Otázka jejich dalšího vývoje je ale nejistá, protože se 

stažením amerických vojsk z Iráku ztratily svého úhlavního nepřítele a tedy i klíčový 

důvod své existence.  

5.2.1.4 Hnutí sahwa a Synové Iráku 

Poslední skupinu představují převážně sunnitští bojovníci zrekrutovaní v letech 

2006 – 2008 kmenovými vůdci z hnutí Probuzených (sahwa) za podpory americké armády 

primárně pro boj s AQI – Synové Iráku. Jejich působení je obecně považováno za jeden z 

rozhodujících faktorů vedoucích k výraznému snížení násilí a marginalizaci AQI.
431

 

Jakožto organizovaná milice vytvořená mimo oficiální bezpečnostní struktury státu však 

nyní také potenciálně ohrožuje státní monopol násilí. 

 V dubnu 2009 převzala irácká vláda od Američanů odpovědnost za Syny Iráku 

(více než 95 000 bojovníků),
432

 což s sebou obnášelo i povinnost platit jim mzdu. Protože 

existence těchto milic je dočasná, irácká vláda se zavázala zajistit jejich členům 

alternativní zdroj obživy - část Synů Iráku (20 %) měla být integrována do iráckých 

bezpečnostních složek a ostatním mělo být nabídnuto civilní zaměstnání. Přestože původní 

plán hovořil o konci roku 2009 jako o nejzazším termínu pro zajištění pracovních míst pro 

všechny Syny Iráku, pouze necelých 40 000 jich získalo zaměstnání a najímání dalších 

bylo v listopadu 2009 pozastaveno.
433

  Irácká vláda má také problém s včasným 

vyplácením mezd zbývajícím členům milice,
434

 což prohlubuje jejich frustraci a nedůvěru 

k centrální vládě a upřímnosti jejích slibů. Nedůvěra je však oboustranná. Irácká vláda má 

tendenci vnímat Syny Iráku kvůli jejich povstalecké minulosti jako potenciální pátou 

kolonu ve strukturách iráckého státu a nepochybně i z tohoto důvodu pramení zpoždění 

jejich začleňování.  

Představitelé hnutí sahwa se také čím dál tím častěji stávají terčem odvetných útoků 

AQI. Mají pocit, že irácká vláda nedělá nic pro jejich ochranu a naopak je sama v četných 

případech postihuje za údajné nelegální držení zbraní či zapojení do teroristických 

aktivit.
435

 To vše může spolu s finančními důvody přispět k rozhodnutí Synů Iráku vrátit se 
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k protivládní činnosti. Některé povstalecké organizace v čele s AQI přesně na tohle čekají 

a snaží se různými způsoby přetáhnout sunnitské bojovníky zpět na svou stranu, podle 

některých zpráv úspěšně.
436

 

5.3 Přístup k základním službám 

Schopnost zajistit základní služby je klíčovým prvkem „společenské smlouvy“ 

mezi státem a jeho občany. Jestliže stát v tomto směru plní očekávání svých obyvatel, 

posiluje to jeho legitimitu, v opačném případě dochází k erozi legitimity.  

Očekávání Iráčanů významně vzrostlo poté, co se relativně stabilizovala 

bezpečnostní situace v zemi. Například v šetření provedeném IRI na konci roku 2009, 

považovali Iráčané zajištění základních služeb (elektřiny a vody) za druhou největší 

prioritu pro premiéra a parlament (hned po bezpečnosti). Na úrovni provincií pak byly 

základní služby označeny za jednoznačně nejdůležitější.
437

 

Schopnost irácké vlády/provinčních rad po roce 2003 zajistit obyvatelstvu základní 

služby byla nevyhnutelně snížena díky poškozené a zanedbané infrastruktuře v důsledku tří 

ozbrojených konfliktů a desetiletí sankcí. Přes investované miliardy dolarů však v průběhu 

následujících osmi let k výraznějšímu zlepšení v přístupu k základním službám nedošlo. 

Na vině je kromě zmíněného „dědictví“ řada dalších faktorů jako špatná bezpečnostní 

situace, nízká technická kapacita státní správy, nedostatečná odpovědnost a 

transparentnost, chabé plánování, spolupráce a koordinace mezi relevantními ministerstvy 

či nejasné vymezení rolí mezi centrální vládou a KRG/provinciemi.  

Tato část se podrobněji věnuje přístupu ke čtyřem základním službám, které 

bezprostředně ovlivňují kvalitu života iráckých obyvatel i socio-ekonomické aspekty 

rozvoje – přístup k elektřině, vodě a hygieně, základní zdravotní péči a vzdělání. Porovnání 

statistických dat odhalilo, že je společným rysem těchto služeb výrazná rozdílnost 

v dostupnosti napříč jednotlivými guvernoráty a mezi městy a venkovem, což přispívá 

k prohlubování regionálních nerovností.   

5.3.1 Elektřina 

Iráčané se potýkali s problémy s nestabilními dodávkami elektřiny již od roku 

1991, kdy byla národní rozvodná síť značně poškozena koaličním bombardováním poté, co 
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Irák obsadil Kuvajt. Po roce 2003 se však situace výrazně zhoršila. Na množství sice Irák 

od té doby vyrábí více elektřiny, není ale schopen uspokojit zvyšující se poptávku hnanou 

rozšířením elektrických spotřebičů a potřebami rostoucí ekonomiky.      

Podle údajů Iraq Knowledge Network (IKN)
438

 mají Iráčané elektřinu k dispozici 

v průměru 14,6 hodin denně, buďto ze značně nespolehlivých dodávek ze státní rozvodné 

sítě, nebo prostřednictvím soukromých generátorů,
439

 které jsou kromě nepříjemného 

hluku i dosti nákladné na provoz. Veřejná elektrická síť je schopna zajistit dodávky 

v průměru pouze na 7,6 hodin denně. Toto číslo navíc odpovídá průměru z roku 2007, což 

znamená, že za čtyři roky nedošlo pro obyvatele k žádnému zlepšení.
440

 Většinou se navíc 

nejedná o konzistentní dodávky – lidé mají k dispozici elektřinu často jen pár minut v 

kuse.
441

 

Dostupnost elektrické energie se výrazně liší mezi městem a venkovem (venkov je 

v důsledku omezeného přístupu ke generátorům mnohem více závislý na dodávkách 

z národní sítě) i napříč jednotlivými guvernoráty (viz Příloha 20). Obyvatelé iráckého 

Kurdistánu jsou na tom podstatně lépe než ostatní Iráčané. V posledních letech tam bylo 

vybudováno pět elektráren, které uspokojují tamní poptávku po elektrické energii z více 

než 90 %.
442

      

 Na konci roku 2011 vyráběl Irák v průměru 8 000 megawatů elektrické 

energie, což je něco málo přes polovinu celkové poptávky (viz Příloha 21).
443

 Do 

elektrického sektoru putuje největší podíl vládních a zahraničních investic. Jen mezi lety 

2012 a 2017 plánuje ministerstvo elektřiny utratit kolem 27 miliard dolarů na nové 

projekty, které by měly problém nedostatku elektřiny vyřešit.
444

 Takový plán však bude 

vedle obrovských finančních zdrojů vyžadovat spolupráci mezi ministerstvy a silný 

regulační rámec. Jen na okraj lze podotknout, že právě ministerstvo elektřiny patří 

k nejvíce zkorumpovaným institucím v zemi.
445
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 ARRAF, Jane. Iraq’s Government Shuts Down Amid 120-Degree temps – and no A/C [online]. 
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 RATCLIFFE, Verity. Power Generation a Top Priority in Iraq [online]. 
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 Pro ilustraci lze uvést usvědčení z korupce 111 úředníků ministerstva v letech 2005-2007, nebo zatím 

poslední skandál, který zahrnoval dvoumiliardový kontrakt na výstavbu elektráren se zahraničními firmami, 

z nichž jedna vůbec neexistovala, a druhá byla v bankrotu (Failing Oversight: Iraq’s Unchecked Government, 

s. 9-11 [online]).   
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Elektřina je v Iráku suverénně nejhůře hodnocenou službou, kterou 79 % 

domácností označuje za „špatnou“ nebo „velmi špatnou“. Spokojenost s dodávkami 

elektřiny po roce 2003 nikdy nepřekročila 39 %, přičemž nejméně spokojených Iráčanů 

bylo v letech 2006 – 2007 (jen 8 %).
446

 Míra (ne)spokojenosti souvisí též s ročním 

obdobím – nejhůře lidé snáší výpadky elektřiny v kombinaci s velkými letními vedry, kdy 

teplota ve středním a jižním Iráku běžně dosahuje 50 stupňů Celsia. V roce 2010 to bylo 

příčinou několika velkých demonstrací a nepokojů ve městech Basra, Násiríja a Bagdád, 

které donutily k rezignaci ministra elektřiny.  

5.3.2 Pitná voda a sanitace 

Otázka přístupu k pitné vodě je v Iráku spojena s dlouhodobou vodní krizí, 

způsobenou ozbrojenými konflikty, zchátralou infrastrukturou, obdobími sucha i 

neuváženými zásahy do životního prostředí. Velký podíl viny nesou i sousední země, které 

svými aktivitami na horních tocích řek Eufrat a Tigris přispěly k výraznému snížení jejich 

průtoku přes irácké území.
447

 Za poslední tři desetiletí spadla hladina Eufratu a Tigridu 

(primárních zdrojů pitné vody v Iráku) na třetinu jejich běžné kapacity.
448

      

Podle průzkumu životních podmínek Iráčanů provedeného iráckou Hlavní 

organizací pro statistiku a informační technologie (Central Organization for Statistics and 

Information Technology, COSIT) v roce 2004, mělo přístup k čisté a bezpečné vodě 

zhruba 60 % obyvatelstva.
449

 Od té doby se situace zlepšila, přesto ale podle odhadů 

UNICEF stále trpí nedostatečným přístupem k pitné vodě až 7,6 milionů obyvatel (zhruba 

čtvrtina populace).
450

 Ti jsou buďto odkázáni na nespolehlivé alternativní zdroje (přitom až 

80 % Iráčanů vodu před pitím nijak neupravuje)
451

 nebo na nákup drahých balených vod, 

za které často utratí až třetinu měsíčního platu.
452

  

Podle údajů IKN používá 65 % domácností veřejnou síť jako hlavní zdroj pitné 

vody, přičemž až 25 % z nich tato síť poskytuje dodávky na méně než dvě hodiny 
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 Například Turecko chce v rámci projektu Jihovýchodní Anatolie (GAP) vystavět na řekách celkem 22 

přehrad a 19 elektráren. Podle Iráku turecké aktivity v povodí obou řek způsobily pokles zásob (spring water 

reserves) ze 40 mld m
3
 na pouhých 11 mld m

3
 za pouhé tři roky (JONGERDEN, Joost. Dams and Politics in 

Turkey: Utilizing Water, Developing Conflict, s. 138).   
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 UNESCO Launches Initiative to Identify Groundwater and Alleviate Water Shortages in Iraq [online].  
451

 Water in Iraq Factsheet [online]. 
452

 Průměrný odhadovaný plat v Iráku činí zhruba 150 dolarů měsíčně. Při ceně jednoho dolaru za 10 litrů 

pitné vody utratí průměrná rodina alespoň 50 dolarů měsíčně jen za vodu (MURTHY, Sharmila L. Iraq’s 

Constitutional Mandate to Justly Distribute Water: The Implications of Federalism, Islam, International Law 

and Human Rights, s. 750). 
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denně.
453

  Venkovské oblasti mají opět obecně horší přístup k veřejné síti než města.  Vyšší 

obsah soli ve vodě je jednou z hlavních příčin minimálního využívání veřejné vodovodní 

sítě na jihovýchodě země – v Basře je to pouhé 1 % domácností, v Majsánu 6 % a podobně 

i v některých částech provincií Dhíkár a Mutanná (viz Příloha 22).
454

  

Pouze 38 % domácností hodnotí dostupnost pitné vody jako „dobrou“ anebo „velmi 

dobrou“, přičemž nejspokojenější jsou obyvatelé kurdských měst (89 % v guvernorátu 

Arbíl) a nejméně lidé na venkově ve středním a jižním Iráku (v provincii Majsán je 

spokojeno pouhé procento obyvatel).  

 S kvalitou vody neodmyslitelně souvisí sanitace. V roce 2010 bylo méně 

než 8 % domácností mimo hlavní město napojeno na kanalizační systém.
455

 Podle údajů 

z roku 2008 bylo pouhých 17 % odpadních vod upraveno a zbývajících 83 % bylo 

vypuštěno do řek - hlavního zdroje pitné vody.
456

 Podle zpráv ministerstva životního 

prostředí z roku 2009 se množství bakteriologického znečištění vody napříč provinciemi 

pohybuje mezi 2,5% a 30 %. Národní průměr představuje zhruba 16 %, což je vysoko nad 

přípustným 5 % limitem Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, 

WHO).
457

 V důsledku znečištění vody a nedostatečné hygieny propukla v létě 2007 

epidemie cholery čítající jen do ledna následujícího roku 5 000 potvrzených případů v 11 

guvernorátech. Velmi častý je též výskyt akutních průjmových onemocnění, jen v roce 

2010 byl počet odhadován na více než 884 000 případů.
458

   

 Nespokojenost s úrovní sanitace je v Iráku velmi vysoká. Podle údajů IKN ji 

59 % procent obyvatel považuje za „špatnou“ nebo „velmi špatnou“, přičemž na venkově 

ve středním a jižním Iráku nespokojenost dosahuje 85 %.
459

   

5.3.3 Základní zdravotní péče 

Ještě před invazí do Kuvajtu měl Irák jeden z nejlepších systémů zdravotní péče na 

Blízkém východě.
460

 Devastující účinek na jeho stav měla zejména léta sankcí a 
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 Essential Services Factsheet [online]. 
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 Tamtéž. 
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 MURTHY, Sharmila L. Iraq’s Constitutional Mandate to Justly Distribute Water: The Implications of 

Federalism, Islam, International Law and Human Rights, s. 756. 
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 Pro představu, jen neupravené splašky z Bagdádu stačí na to, aby naplnily každý den 370 olympijských 

bazénů (DHAYI, Ban. Iraq’s Water and Sanitation Crisis Adds to Dangers Faced by Children and Families 

[online]).  
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 Water Resource Management White Paper, s. 9 [online] 
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 Tamtéž. 
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 REILLY, Corrine. Iraq's once-envied health care system lost to war, corruption [online]. 
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propuknutí občanského konfliktu po roce 2003,
461

 které zapříčinilo masový odliv lékařů.
462

 

Zatímco v 90. letech evidovala irácká zdravotnická asociace 34 000 lékařů, v roce 2008 

jich bylo pouhých 16 700.
463

 Od té doby toto číslo příliš nevzrostlo, přestože irácká vláda 

vyzývala lékaře k návratu. Nedostatek zdravotnického personálu ilustruje zejména počet 

lékařů (0,6) a sester (1,2) na tisíc obyvatel (viz Příloha 23).
464

   

V některých provinciích jsou též nedostatková zdravotnická zařízení. Nejhůře je na 

tom paradoxně irácké hlavní město, kde se nachází pouze 171 zdravotnických center na 

více než 6 milionů obyvatel. Pro srovnání, v kurdské Sulajmáníji, kde nežije ani 1 milion 

obyvatel, je zdravotních středisek 387.
465

  

Ani zdravotnictví není ušetřeno problémů spojených s přerušovanými dodávkami 

elektřiny, závadnou vodou a nedostatečnou hygienou. Státní nemocnice se rovněž potýkají 

s nedostatkem potřebného vybavení i léků, což v některých případech vede ke zbytečným 

úmrtím na běžně léčitelné nemoci.
466

 Zlepšení situace brání mj. všudypřítomná korupce na 

ministerstvu zdravotnictví. Známé jsou případy nákupů nekvalitních či prošlých léků za 

miliony dolarů, i zaměstnanců ministerstva, kteří si přivydělávají prodejem léků určeným 

nemocnicím na černém trhu.
467

  Mnozí Iráčané proto volí raději ošetření na soukromé 

klinice, které si však podle průzkumu IKN nemůže finančně dovolit
468

 až 71 % 

domácností.
469

   

Pozitivní názor na kvalitu a dostupnost základní péče má zhruba třetina iráckých 

domácností. Na venkově je opět přístup ke zdravotní péči obecně horší, což se odráží i na 

jeho hodnocení (zde je spokojeno pouze 18 % domácností).
470
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 Sektářské násilí z let 2006 – 2007 se nevyhnulo ani bagdádským nemocnicím. Poté, co ministerstvo 
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vyznání (PALEY, Amit P. Iraqi Hospitals Are War’s New “Killing Fields” [online]). 
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 Odhaduje se, že v důsledku války uprchlo ze země 15 000 lékařů (REILLY, Corrine. Iraq's Once-Envied 

Health Care System Lost to War, Corruption [online]). 
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5.3.4 Vzdělání 

Podobně jako zdravotní péče patřil irácký vzdělávací systém ještě na začátku 80. let 

k těm nejkvalitnějším v regionu. V té době navštěvovalo prvních šest povinných tříd takřka 

100 % dětí mezi 6 a 11 lety. V průběhu 90. let kvalita vzdělání dramaticky klesla, což se 

mj. projevilo v míře nedokončeného povinného základního vzdělání (v roce 2002 

předčasně opustilo školu 40-50 % žáků) a celkovém poklesu gramotnosti (u žen mezi 15-

45 lety na 45 %, u mužů 71 %).
471

 Míra negramotnosti nyní dosahuje 28 % irácké populace 

starší deseti let, přičemž toto číslo se výrazně liší nejen mezi pohlavími, ale i napříč 

jednotlivými provinciemi a mezi městem a venkovem.
472

   

V současné době je do nižšího stupně základní školy zapsáno zhruba 85 % všech 

dětí ve věku 6 až 11 let, což poukazuje na pokračující neschopnost dosáhnout plné povinné 

školní docházky. Na venkově je procento zapsaných dětí mnohem nižší (cca 77 %), 

přičemž počet dívek je v porovnání s chlapci daleko menší. Množství zapsaných do 

vyššího stupně základní školy (7. – 9. třída) se celonárodně pohybuje kolem pouhých 37 % 

a do středních škol ještě méně, 21 %.
473

 

 Přestože za poslední léta došlo k mírnému vzrůstu počtu zapsaných dětí, 

širšímu přístupu ke vzdělání a zkvalitnění výuky stále brání nedostatek škol a z něho 

plynoucí přeplnění těch stávajících.
474

 Další problém představují osnovy, které nejsou 

schopny adekvátně připravit mladé lidi pro trh práce. Až 40 % iráckého obyvatelstva tvoří 

děti mladší patnácti let
475

 a jsou to právě mladí lidé, kteří jsou v Iráku nejvíce ohroženi 

nezaměstnaností.
476

 Pokud bude tento trend pokračovat i nadále, mohlo by to v konečném 

důsledku podlomit křehkou stabilitu země.  V neposlední řadě přístup ke vzdělání omezují 

i vnější faktory jako je dětská práce či u dívek brzký sňatek.   

Percepce kvality vzdělání mezi iráckými obyvateli se v posledních letech skokově 

měnila. Zatímco v letech 2004 – 2005 mělo více než 70 % obyvatelstva pozitivní názor na 

úroveň vzdělání, na jaře roku 2007 byl zaznamenán významný pokles (43 %) a na začátku 

roku 2009 opět nárůst na 63 %.
477
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5.4 State-building - shrnutí  

Předchozí text podpořil hypotézu H3, když ukázal, že i přes některé nesporné 

pokroky trpí irácký státní aparát funkčními deficity ve všech třech zkoumaných oblastech.  

(1) Efektivita státních institucí je poznamenaná neustálým balancováním 

partikulárních zájmů, které způsobuje zablokování politického a legislativního procesu. 

V důsledku toho nejsou politické elity schopny formulovat jednotnou politickou vizi a tu 

implementovat. Bezprostředním dopadem této nemohoucnosti je, že klíčové otázky pro 

budoucí politický i ekonomický vývoj země (podoba federalismu, status „sporných 

území“, zákon o ropě a plynu a sdílení příjmů) zůstávají nevyřešeny. Odpovědnost státních 

institucí je navíc snížena nedostatečnou demokratickou kontrolou, která přispívá k 

rozkvětu korupce a centralizaci moci v rukou jediného člověka.  

(2) Bezpečnostní situace v Iráku se v posledních letech výrazně zlepšila a 

stabilizovala. ISF potvrdily svou schopnost zajišťovat vnitřní bezpečnost, čímž si získaly 

důvěru obyvatelstva.   Počet (nejen) civilních obětí politického násilí je však stále dost 

vysoký na to, aby mohl být Irák řazen do kategorie zemí, ve kterých probíhá občanská 

válka. Monopol státu na legitimní užití násilí zpochybňuje celá řada nestátních 

ozbrojených aktérů, kteří se státem aktuálně bojují, anebo nelze nebezpečí konfrontace 

do budoucna vyloučit.   

(3) Stát poskytuje svému obyvatelstvu základní služby jako je přístup k elektrické 

energii, vodě, sanitaci, zdravotní péči a vzdělání v nedostatečné míře a kvalitě, což 

negativně ovlivňuje socio-ekonomický rozvoj společnosti i země jako takové. Tento deficit 

přímo souvisí s neefektivitou a chybějící transparentností veřejné správy, s jejímž výkonem 

Iráčanům postupně dochází trpělivost. Ukázaly to mohutné protesty „za elektřinu“ v jižním 

Iráku v létě 2010 a také demonstrace v únoru 2011 povzbuzené vlnou protestů v dalších 

částech Blízkého východu.
478

  

Z hlediska funkčnosti státního aparátu lze irácký nation-building hodnotit opět 

pouze jako částečně úspěšný, neboť splňuje následující kritéria: nedostatečně efektivní a 

odpovědné vládnutí, monopol státu na násilí je zpochybňován přítomností řady 

ozbrojených nestátních aktérů a státem poskytované služby jsou nekvalitní a zdaleka 

nedostačující.  

  

  
                                                           
478

 Failing Oversight: Iraq’s Unchecked Government, s. 1-2 [online].  
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Závěr 

 V úvodu byly vytyčeny dva cíle, které si diplomová práce předsevzala splnit. Tím 

podružnějším bylo poskytnutí podrobného faktografického vhledu do současného dění 

v Iráku. Tento záměr byl splněn, přestože je potřeba uznat, že na tak malém prostoru, jaký 

nabízí rozsah diplomové práce, bylo nutné se mnohde uchýlit ke stručnosti. Tu však 

alespoň částečně kompenzuje poměrně obsáhlý poznámkový aparát. 

 Hlavním cílem práce bylo ale zpracování případové studie týkající se iráckého 

nation-buildingu v letech 2003 – 2011 a zejména zodpovězení otázky, která se ptala na 

míru úspěšnosti tohoto procesu. Pro vyhodnocení úspěšnosti byl použit analytický rámec 

Jochena Hipplera, podle něhož lze hovořit o úspěšném nation-buildingu pouze v případě, 

je-li (1) přítomna integrující ideologie (respektive obecně přijímaná národní identita), (2) 

zajištěna národní integrace (v práci pojímaná ve smyslu teritoriální a ekonomické 

soudržnosti státu), a (3) existuje-li funkční státní aparát.  Ke každé z těchto dimenzí byla 

formulována dílčí hypotéza, jejíž ověřování mělo dopomoci celkovému posouzení iráckého 

případu na stupnici úspěšnosti vytvořené podle výchozího Hipplerova konceptu (viz 

Tabulka 1). 

Analýza iráckého případu ve třech zkoumaných oblastech prokázala, že dosavadní 

průběh iráckého nation-buildingu lze označit za částečně úspěšný, neboť vykazuje znaky 

přisuzované tomuto stupni (viz Tabulka 2). Přestože označení „částečně úspěšný“ může 

znít relativně pozitivně, při pohledu na jednotlivé atributy je zřejmé, že celkový obrázek 

není příliš optimistický.  

     

Tabulka 2: Zhodnocení iráckého nation-buildingu 

nation building integrující ideologie národní integrace state-building 

částečně úspěšný 

vnímaná národní 
identita, ale soupeřící 
partikulární narativy 

aktuální soudržnost podlomená 
implicitní hrozbou teritoriální a 
ekonomické dezintegrace 

nedostatečně efektivní a odpovědné 
vládnutí 
 
monopol státu na násilí zpochybňován 
přítomností ozbrojených nestátních 
aktérů 
 
státem poskytované služby nekvalitní 
a nedostačující 
  

   

    

 

 Ad 1) Vědomí irácké národní identity potvrzují průzkumy veřejného mínění, 

podle nichž se obyvatelé (především v arabské části Iráku) identifikují v první řadě jako 

Iráčané a cítí národní hrdost. Zároveň považuje převážná část populace etno-sektářství za 
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negativní fenomén podlamující sociální soudržnost a politickou stabilitu země. Podobně 

silně vnímaná je i teritoriální identita. Přestože v poslední době zaznívají ze strany 

některých provincií požadavky na vytvoření autonomních regionů,
479

 opět převážná část 

Iráčanů (vyjma Kurdů na severu) preferuje jednotný Irák se silnou centrální vládou.     

 Při srovnání voleb v letech 2005 a 2010 je patrné, že se vývoj politické soutěže 

obrací ve prospěch stran profilujících se na základě sekulárního a národně orientovaného 

programu a že se k nacionalistické rétorice uchylují i otevřeně sektářské strany. Rozbor 

(před)volebního chování však ukázal, že (1) navzdory nacionalistickému diskurzu vítězné 

strany stále reprezentují etnické/konfesní skupiny obyvatelstva svými politickými kroky, 

složením a okruhem voličů, na který se obracejí, a že (2) voliči se při hlasování do velké 

míry řídí svou etno-sektářskou příslušností. Emocionální vazba k představě jednotného 

Iráku na jedné straně a politické chování řídící se etno-sektářskými identitami na straně 

druhé lze vysvětlit existencí soupeřících narativů týkajících se nedávné minulosti a odlišné 

vize iráckého národa. Šíité a Kurdové chtějí v novém Iráku napravit příkoří spáchaná na 

jejich komunitách za vlády minulých režimů. Sunnité, kterým bylo přisouzeno stigma 

loajalistů bývalého režimu, se cítí být nespravedlivě marginalizováni a bojí se o své 

budoucí postavení v zemi.   

 Ad2) Zachování Iráku jako jedné územní a ekonomické entity závisí především 

na vztazích mezi iráckými Araby a Kurdy. Implicitní ohrožení soudržnosti představují 

především kurdská touha po nezávislosti a některé pasáže irácké ústavy, jejichž znění 

prosadili právě Kurdové ve snaze oslabit co nejvíce centrální vládu. Jedná se zejména o 

ustanovení předjímající symetrický federalismus (neboli stejnou míru autonomie pro další 

případné regiony), mechanismus pro řešení tzv. „sporných území“ a nejednoznačné 

vymezení federálních a regionálních kompetencí v oblasti správy přírodního bohatství, 

které představuje klíčový zdroj příjmů do irácké státní pokladny. Proces národní integrace 

však není v akutním nebezpečí vzhledem k vysoké finanční závislosti kurdského regionu 

na Bagdádu a geopolitickým podmínkám, které nepřejí kurdské samostatnosti. Kromě toho 

federalistické nálady představitelů některých provincií arabského Iráku zatím narážejí na 

odmítavý postoj obyvatel (a iráckého premiéra). Nelze však vyloučit, že se situace 

s postupem času změní a doposud nepřímá hrozba se změní v hrozbu otevřenou. Mezi 

                                                           
479

 O síle iráckého teritoriálního konceptu svědčí například navrhovaná jména zvažovaného šíitského super-

regionu, která neočividně vztahují Iráku jako celku: „Region středu a jihu“ nebo „Region jižně od Bagdádu“ 

(viz. VISSER, Reidar. Ethnicity, Federalism and the Idea of Sectarian Citizenship in Iraq: A Critique, s. 812-

813.  
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možnými faktory této změny je i eskalace napětí mezi Araby a Kurdy kvůli „sporným 

územím“ či snižující se percepce státu jako celku prosazujícího zájmy svých obyvatel. 

Ad3) Akceschopnost irácké vlády výrazně snižuje nutnost smiřovat rivaly v jejím 

středu, která odvádí pozornost od potřeby formulovat a prosazovat naléhavé politiky. 

Neefektivita veřejné správy je však z velké části i dílem nízké transparentnosti, nepotismu 

a všudypřítomné korupce, která mj. negativně ovlivňuje schopnost státu poskytovat 

základní služby svým obyvatelům. Přes nepochybné zlepšení bezpečnostní situace je 

stabilita země křehká a stále ji ohrožuje řada ozbrojených nestátních aktérů.  

Přestože byly jednotlivé aspekty nation-buildingu analyzovány zvlášť, jejich 

provázanost je více než zřejmá: etno-sektářská logika, kterou se řídí chování politických 

elit, brání v přijetí konsensu ohledně reformy ústavy, bez níž je federalismus spíše 

potenciální existenciální hrozbou než pouhý způsob administrativního členění státu; 

nefunkční systém brzd a rovnováh umožňuje centralizaci moci a marginalizaci druhých, 

která může za stávajícího stranicko-politického systému snadno podlehnout 

„sektarianizaci“ a/nebo podpořit regionalistické tendence. A dalšími příklady lze 

pokračovat. Ačkoliv tedy došla diplomová práce k závěru, že je irácký nation-building 

částečně úspěšný, do „zcela“ úspěšného má současný Irák dál, než k opětovnému 

sklouznutí k nejnižšímu stupni, kde se nacházel bezprostředně po invazi.     
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Resumé 

Cílem diplomové práce s názvem „Budování Iráku po roce 2003“ bylo zpracování 

případové studie týkající se iráckého nation-buildingu v letech 2003 – 2011 a zodpovězení 

otázky, do jaké míry je tento proces úspěšný. Konceptuální východisko pro hodnocení 

úspěšnosti poskytl analytický rámec německého politologa Jochena Hipplera, podle něhož 

lze hovořit o úspěšném nation-buildingu pouze v případě, je-li přítomna integrující 

ideologie (respektive obecně přijímaná národní identita), zajištěna národní integrace (v 

práci pojímaná ve smyslu teritoriální a ekonomické soudržnosti státu), a existuje-li funkční 

státní aparát. Na základě těchto tří dimenzí byla vytvořena třístupňová škála úspěšnosti, 

podle níž byl irácký případ posuzován. Diplomová práce došla k závěru, že irácký nation-

building lze hodnotit jako částečně úspěšný, neboť vykazuje atributy přisuzované tomuto 

stupni: (1) Iráčané vnímají svou národní identitu, ale jejich politické chování, řídící se 

etno-sektářskou příslušností, odkrývá přítomnost soupeřících narativů; (2) teritoriální a 

ekonomická soudržnost Iráku je implicitně ohrožena kurdskou touhou po nezávislosti a 

některými pasážemi irácké ústavy, které výrazně oslabují centrální vládu ve prospěch KRG 

a dalších případných autonomních regionů; (3) irácký státní aparát trpí deficity jak 

v oblasti vládnutí, poskytování základních služeb obyvatelstvu i uplatňování monopolu na 

násilí.    

Summary 

The main aim of the master thesis titled “Nation-Building in Iraq after 2003” was to 

evaluate the success of nation-building processes in Iraq between 2003 and 2011. The 

conceptual framework of the German political scientist Jochen Hippler served as a starting 

point. Hippler distinguished three central and closely inerlinked elements of successful 

nation-building: integrating ideology (or rather a generally accepted national identity), 

national integration (in the sense of territorial and economic cohesion) and functional state 

apparatus. Based on these three dimensions a three level scale of successful nation-

building was constructed. In conclusion it can be argued that Iraqi nation-building is partly 

successful as of 2011, as it fulfils the ascribed criteria: (1) Iraqis do have a sense of 

national identity, however, their political behavior is determined by their ethnosectarian 

affiliation, revealing the presence of competing narratives; (2) territorial and economic 

cohesion is indirectly threatened by Kurdish own national aspirations and some provisions 

of the Iraqi constitution which seriously weaken the central authority in favour of KRG and 
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other prospective regions; (3) Iraqi state apparatus suffers from functional deficits in the 

area of governance, service delivery as well as exercising the monopoly on the legitimate 

use of violence. 
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Příloha 2: Vývoj podoby irácké vlajky  
(Zdroj: wikipedia) 
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Příloha 3: Výsledky parlamentních voleb, leden 2005  
(Zdroj: Electoral Geography 2.0) 

volební koalice reprezentace %  hlasů mandáty 

Sjednocená irácká aliance (UIA) šíité (především islamisté) 48,19 140 

Aliance Kurdistánu (KA) kurdští nacionalisté 25,73 75 

Irácká listina (Iraqi List) (šíitští) sekularisté 13,82 40 

Iráčané (The Iraqis) sunnitské kmeny 1,78 5 

Irácká turkmenská fronta (Iraqi Turkmen Front) Turkmeni 1,11 3 

Národní nezávislé kádry a elity (National Independent Cadres and Elites) šíitští islamisté 0,83 3 

Lidový svaz (People's Union) komunisté 0,83 2 

Islámská skupina Kurdistánu (Islamic Group of Kurdistan) kurdští islamisté 0,72 2 

Organizace islámské akce (Islamic Action Organization) šíitští islamisté 0,51 2 

Národní demokratická aliance (National Democratic Alliance) sekularisté 0,44 1 

Národní listina Rafidain (National Rafidain List) Asyřané 0,43 1 

Blok smíření a osvobození (Reconciliation and Liberation Bloc) (sunnitští) sekularisté 0,36 1 

Ostatní ― 5,65 0 

Celkem ― 100 275 

Volební účast: 58 %       

 
 

Příloha 4: Výsledky parlamentních voleb, prosinec 2005  
(Zdroj: Electoral Geography 2.0) 

volební koalice reprezentace % hlasů mandáty  +/- 

Sjednocená irácká aliance (UIA) šíité (především islamisté) 41,2 128 -12 

Aliance Kurdistánu (KA) kurdští nacionalisté 21,1 53 -22 

Irácká fronta dohody, Tawafúq (Iraqi Accord Front) sunnitští islamisté 15,1 44 +44 

Irácká národní listina (Iraqi National List)
1
 (šíitští) sekularisté 8 25 -15 

Irácká národní fronta dialogu (Iraqi National Dialog Front) (sunnitští) sekularisté  4,1 11 +11 

Islámská unie Kurdistánu (Kurdistan Islamic Union)
2
 kurdští islamisté 1,3 5 +5 

Nositelé poselství (Upholders of the Message) šíitští islamisté  1,2 2 +2 

Blok smíření a osvobození (Reconciliation and Liberation Bloc) (sunnitští) sekularisté 1,1 3 -2 

Turkmenská fronta (Turkmen Front) Turkmeni 0,7 1 0 

Listina Mithála al-Alúsího (Mithal al-Alusi List) (sunnitští) sekularisté 0,4 1 +1 

Jazídské hnutí pro reformu a pokrok Jazídové 0,3 1 +1 

Národní nezávislé kádry a elity (National Independent Cadres and Elites) šíitští islamisté 0,2 1 -3 

Organizace islámské akce v Iráku (Islamic Action Orgnization in Iraq) šíitští islamisté ― 0 -2 

Národní demokratická aliance (National Democratic Alliance) sekularisté ― 0 -1 

Ostatní ― 8 0 ― 

Celkem ― 100 275 ― 

Volební účast: 79,6%         

1
 Dříve Irácká listina  

    2 
V předchozích volbách byla součástí Aliance Kurdistánu  
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Příloha 5: Odhadovaný počet civilních obětí v Iráku po měsících (květen 2003 - únor 2011) 
(Zdroj:  O’HANLON, Michael E., LIVINGSTON, Ian. Iraq Index : Tracking Variables of Reconstruction 
& Security, s. 3) 

 

 

Příloha 6: Pohyby obyvatel v důsledku sekářského násilí v Bagdádu  

(Zdroj: Iraqis on the Move: Sectarian Displacement in Baghdad, s. 28) 

 

                         šíité 

                         sunnité 

                         menšiny 

začátek roku 



Diplomová práce   Budování Iráku po roce 2003  

   

136 
 

Příloha 7: Národní vs. jiné identity: Která z možností Vás nejlépe vystihuje? (%)  
(Zdroj: MOADDEL, Mansoor, TESSLER, Mark, INGLEHART, Ronald. Foreign Occupation and 
National Pride : The Case of Iraq, s. 23) 

období  průzkumu   sunnité šíité Kurdové neurčeno celkem 

prosinec, 2004 

Jsem především Iráčan/ka 21 28 9 27 23 

Jsem především muslim/ka 76 70 26 66 64 

Jsem především Arab/ka 2 2 0 4 2 

Jsem především Kurd/ka 1 0 65 1 11 

Jiné 0 0 0 2 0 

Celkem 502 1264 375 128 2269 

  

duben, 2006 

Jsem především Iráčan/ka 23.9 32.0 4.6 44.1 28.4 

Jsem především muslim/ka 75.7 67.0 48.1 54.5 64.5 

Jsem především Arab/ka 0.4 0.6 0.0 1.2 0.5 

Jsem především Kurd/ka 0.0 0.0 47.0 0.0 6.3 

Jiné 0.0 0.4 0.3 0.3 0.3 

Celkem 510 1376 345 347 2578 

  

březen, 2007 

Jsem především Iráčan/ka 53 61 20 83 53 

Jsem především muslim/ka 46 37 22 17 36 

Jsem především Arab/ka 1 0 0 0 0 

Jsem především Kurd/ka 0 0 56 0 9 

Nevím 0 1 1 0 1 

Data chybí 0 0 1 0 0 

Celkem 2030 4044 1194 143 7411 

  

červenec, 2007 

Jsem především Iráčan/ka 57 71 17 64 59 

Jsem především muslim/ka 40 27 31 32 31 

Jsem především Arab/ka 2 1 1 1 1 

Jsem především Kurd/ka 0 0 49 1 8 

Jiné 0 0 0 0 0 

Nevím 0 1 1 0 0 

Data chybí 0 0 1 1 1 

Celkem 2012 4132 1199 389 7732 

 
Příloha 8: Národní hrdost: Jak jste hrdý/á na to, že jste Iráčan/ka? (%) 
(Zdroj: MOADDEL, Mansoor, TESSLER, Mark, INGLEHART, Ronald. Foreign Occupation and 
National Pride : The Case of Iraq, s. 22) 

    období  průzkumu sunnité šíité Kurdové neurčeno celkem 

 
 

prosinec, 2004 
 
 

Velmi hrdý/á 80 88 35 90 78 

Docela hrdý/á 18 12 38 8 17 

Ne moc hrdý/á 1 1 19 2 4 

Vůbec ne hrdý/á 0 0 8 0 1 

Celkem 499 1266 368 126 2259 

  

  
  

duben, 2006 
  
  

Velmi hrdý/á 82 90 52 88 83 

Spíše hrdý/á 17 10 31 12 14 

Ne moc hrdý/á 0 1 8 1 2 

Vůbec ne hrdý/á 0 0 9 0 1 

Celkem 511 1386 337 352 2586 

  

  
  

říjen, 2006 
  
  

Velmi hrdý/á 80 85 77 83 82 

Docela hrdý/á 18 13 17 15 15 

Ne moc hrdý/á 1 1 4 1 2 

Vůbec ne hrdý/á 1 1 1 0 1 

Celkem 1829 3910 1252 279 7270 
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březen, 2007 
 
  
  

Velmi hrdý/á 84 88 61 76 82 

Docela hrdý/á 14 11 30 20 15 

Ne moc hrdý/á 1 0 3 5 1 

Vůbec ne hrdý/á 0 0 4 0 1 

Nevím 0 1 2 0 1 

Data chybí 0 0 1 0 0 

Celkem 2030 4044 1194 143 7411 

              

 
 
 

červenec, 2007 
 
 
 

Velmi hrdý/á 84 86 62 72 81 

Docela hrdý/á 14 13 33 25 17 

Ne moc hrdý/á 1 0 3 2 1 

Vůbec ne hrdý/á 0 0 1 0 0 

Nevím 0 0 1 1 0 

Data chybí 0 0 1 0 0 

Celkem 2012 4132 1199 389 7732 

 

Příloha 9: Hlavní nekurdské koalice kandidující do parlamentních voleb, březen 2010  
(Zdroj: Iraqi Elections 2010) 
 

INA      

nejvýznamnější členové koalice  reprezentace vůdci 

ISCI šíítští islamisté Ammár al-Hakím 

Badr Organization šíitští islamisté Hádí al-Amirí 

Sadristé (Sadrist Tend) šíitští islamisté Muqtadá as-Sadr 

al-Fadíla (Isamic Virtue Party) šíitští islamisté Hášim al-Hášimí 

Irácký národní kongres (Iraqi National Congress) (šíitští) sekularisté Ahmad Džalabí 

Národní reformní hnutí (National Reform Movement) šíitští islamisté Ibráhím al-Džáfarí 

Rada spásy Anbáru (Anbar Salvation Council) sunnité kmeny (Anbár) Hámid al-Hájas 

      

SOL      

nejvýznamnější členové koalice  reprezentace vůdci 

Dawa šíitští islamisté Núrí al-Málikí 

Národní fronta Spásy Anbáru (Anbar Salvation National 
Front) sunnitské kmeny (Anbár) 

Šajch Alí Hátim as-
Sulajmán 

Nezávislé arabské hnutí (Independent Arab Movement) sunnité kmeny Abbád Mutlaq al-Džabúrí 

Jednotný nezávislý irácký blok (United Independent Iraqi 
Bloc) Kurdové Fajlí (šíité) Tháar al-Fajlí 

The Independent Iraqi Kafaat Gathering (šíitští) sekularisté  Ali al-Dabbagh 

Shromáždění (The Gathering - Al-Tajamo) (šíitští) sekularisté 
Mahdí al-Háfiz, Safíja 
Suhajl 

Nezávislý (sunnita) sekularista  Abd al-Qádir al-Ubajdí 

  
 

  

al-Iráqíja (Irácké národní hnutí)     

nejvýznamnější členové koalice  reprezentace vůdci 

Irácká národní dohoda (Iraqi National Accord) (šíitští) sekularisté Ijád Alláwí 

Irácká fronta národního dialogu (Iraqi Front of National 
Dialogue)  (sunnitští) sekularisté Sálih al-Mutlaq 

Obroda (Renewal List) (sunnitští) sekularisté Táriq al-Hášimí 

al-Hadba  (sunnitští) sekularisté (Niniwe) Usáma an-Nudžajfí 

Budoucí národní shromáždění (National Future Gathering) sunnitští islamisté Dháfir al-Áni 
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Aliance jednoty Iráku      

nejvýznamnější členové koalice  reprezentace vůdci 

Strana ústavnosti (Constitution Party) šíité Džawád al-Bulání 

Rada probuzených Iráku (Awakening Council of Iraq) sunnitské kmeny ( Anbár) Ahmad Abú Ríša 

Shromáždění charty (The Charter Gathering) sunnité 
Abd al-Ghafúr as-
Sámarráí 

Republikánské shromáždění (Republican Gathering) sunnité Saad al-Džanabí 

Nezávislý Kurd (súfí) Nahrú Kásnazání 

Nezávislý sunnita (ministr obrany) Saadún al-Dulajmí 

Nezávislý 
sunnitský kmenový vůdce 
(Anbár) Abú Azzám at-Tamímí 

 

Příloha 10: Výsledky parlamentních voleb, březen 2010  
(Zdroj: KATZMAN, Kenneth. Iraq: Politics, Governance, and Human Rights, s. 44)    

provincie většinová skupina  počet křesel výsledek 

Bagdád šíité/sunnité 68 Právní stát (26), al-Iráqíja (24), Irácká národní aliance (17), menšiny (2) 

Ninive (Níniwá) sunnité/Kurdové 31 

al-Iráqíja (20), Kurdská aliance (8), Irácká národní aliance (1), Irácká fronta 

dohody (1), Aliance jednoty Iráku (1), menšiny (3) 

Basra šíité 24 Právní stát (14), Irácká národní aliance (7), al-Iráqíja (3) 

Dhíkár šíité 18 Právní stát (8), Irácká národní aliance (9), al-Iráqíja (1) 

Sulajmáníja Kurdové 17 Aliance Kurdistánu (8), další Kurdové (9) 

Babylon (Bábil) šíité 16 Právní stát (8), Irácká národní aliance (5), al-Iráqíja (3) 

Anbár sunnité 14 al-Iráqíja (11), Irácká fronta dohody (2) 

Arbíl Kurdové 14 Aliance Kurdistánu (10), další Kurdové (4) 

Dijálá sunnité 13 

al-Iráqíja (8), Irácká národní aliance (3), Právní stát (1), Aliance Kurdsitánu 

(1) 

Kirkúk  Kurdové/Arabové/ 

Turkmeni 

12 Iráqíja (6), Aliance Kurdistánu (6) 

Nadžaf šíité 12 Právní stát (7), Irácká národní aliance (5) 

Saláh ad-Dín sunnité 12 Iráqíja (8), Aliance jednoty Iráku (2), Irácká fronta dohody (2) 

Qádisíja šíité 11 Právní stát (4), Irácká narodní aliance (5), Iráqíja (2) 

Wásit šíité 11 Právní stát (5), Irácká národní aliance (4), Iráqíja (2) 

Dahúk Kurdové 10 Aliance Kurdistánu (9), další Kurdové (1), menšiny (1) 

Karbalá šíité 10 Právní stát (6), Irácká národní aliance (3), Iráqíja (1) 

Majsán šíité  10 Právní stát (4), Irácká národní aliance (6) 

Mutanná šíité 7 Právní stát (4), Irácká národní aliance (3) 

Mandáty rezervované pro menšiny  8 
 Vyrovnávací mandáty 7 
 Počet mandátů celkem  325 
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Příloha 11: Který faktor měl největší vliv na Vaše hlasování v parlamentních volbách v březnu 
2010?  
(Zdroj: Survey of Iraqi Public Opinion : June 3 – July 3, 2010, s. 40) 

 
 

Příloha 12: Který faktor měl největší vliv na Vaše hlasování v parlamentních volbách v březnu 
2010?  
(Zdroj: Survey of Iraqi Public Opinion : June 3 – July 3, 2010, s. 41) 
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Příloha 13: Region Kurdistán a „sporná území“   
(Zdroj: Iraq and the Kurds: Trouble along the Trigger Line, s. 30) 
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Příloha 14: Koncese k těžbě ropy a plynu v Regionu Kurdistán  
(Zdroj: Iraq and the Kurds: Trouble along the Trigger Line, s. 33)  

 

 

Příloha 15:  Území obývané Kurdy  
(Zdroj: KATZMAN, Kenneth, PRADOS, Alfred B. The Kurds in Post-Saddam Iraq, s. 6) 
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Příloha 16:Srovnání počtu bezpečnostních incident a civilních obětí (leden 2004 – září 2011)  
(Zdroj: Quarterly Report and Semiannual Report to the United States Congress, October 30, 2011, 
s. 58)  

 
 

Příloha 17: Srovnání působení AQI v zimě 2006-2007 a na podzim 2008  
(Zdroj: CORDESMAN, Anthony H. Iraq: Patterns of Violence, Casualty Trends and Emerging 
Security Threats, s. 33)  

 

Příloha 18: Srovnání působení šíitských milic v zimě 2007-2008 a na podzim 2008  
(Zdroj: CORDESMAN, Anthony H. Iraq: Patterns of Violence, Casualty Trends and Emerging 
Security Threats, s. 34) 
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Příloha 19: Odhadovaný počet civilních obětí v Iráku v letech 2003 – 2011  
(Zdroj: O’HANLON, Michael E., LIVINGSTON, Ian. Iraq Index : Tracking Variables of Reconstruction 
& Security, February 2012, s. 3) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

7 300 16 800 20 200 34 500 23 600 6 400 3 000 2 500 1 578 

 
 

Příloha 20: Elektřina z veřejné sítě a využití vedlejšího zdroje   
(Zdroj: Electricity in Iraq Factsheet)  

 
 
 

Příloha 21: Převis poptávky po elektřině nad nabídkou (1991 – 2010)  
(Zdroj: Electricity in Iraq Factsheet)   
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Příloha 22: Procento domácností, které využívají veřejnou vodovodní síť jako hlavní zdroj pitné 
vody  
(Zdroj: Essential Service Factsheet)   

 

 

Příloha 23: Počet lékařů a zdravotních sester na 1 000 obyvatel  
(Zdroj: Development Plan for the Years 2010 – 2014, s. 123) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

lékaři 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

sestry 0,5 0,8 0,9 1,1 1,2 1,1 1,2 
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ÚVODNÍ ČÁST 

Vymezení tématu  

Práce se zaměřuje na proces budování Iráku od vojenské invaze vedené Spojenými státy 

v roce 2003, jejímž deklarovaným cílem bylo odstranění režimu Saddáma Husajna.  

Původní předpoklad Američanů, že irácký státní aparát bude zachován a dojde pouze 

k dosazení nového politického vedení, se záhy ukázal být nerealistický. Kdysi silný stát 

aspirující na postavení regionálního hegemona se s výjimkou kurdských oblastí na severu 

takřka přes noc ponořil do chaosu vyvolaného vojenskou intervencí a totálním kolapsem 

bezpečnostních a státních struktur. Obnova základních funkcí státu, mechanismů sociální 

integrace a poničené infrastruktury se proto stala nutností.  

Formulace výzkumné otázky a cíl práce 

Práce si klade za cíl odpovědět na otázku, do jaké míry je proces „budování nového Iráku“ 

úspěšný, a současně identifikovat kritické body, které jej potenciálně ohrožují. Ambicí této 

práce je rovněž poskytnout podrobný vhled do problematiky případu nezbytný 

k porozumění komplexnosti iráckých reálií. 

Přínos práce a význam zvoleného tématu 

Zvolené téma je významné především v tom, že se Irák nachází ve strategicky důležitém 

regionu, jehož stabilita do značné míry závisí na úspěšnosti daného procesu. Navíc toto 

téma dosud nebylo v české odborné literatuře zpracováno a ta světová se většinou věnuje 

pouze jednomu z mnoha jeho aspektů (např. roli Spojených států, etno-sektářskému štěpení 

irácké společnosti či institucionálním změnám). Komplexní pohled, jaký tato práce 

nabídne, však chybí. Přínosná bude zejména pasáž, ve které budu vycházet přímo 

z iráckých zdrojů, čímž bude na problematiku nahlíženo i z jiné perspektivy než té 

„západní“.  

TEORETICKO-KONCEPTUÁLNÍ ČÁST 

Navzdory určitým slabinám, jako jsou vágnost a významová nejednoznačnost, je pro mne 

výchozím konceptem nation-building. Poněkud zjednodušeně lze užívání tohoto pojmu 

rozdělit do dvou kategorií podle toho, zda je jím míněn vnitřní sociopolitický vývoj 

probíhající v delším časovém rozpětí, nebo je chápán normativně jako součást strategie 

k dosažení určitých politických cílů vnitřních a/nebo vnějších aktérů (Hippler 2005: 6-7). I 
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přes rozdílné chápání stejného pojmu identifikuje Jochen Hippler tři společné prvky, bez 

kterého se úspěšný nation-building neobejde (Hippler, 2005: 7-9). Těmito prvky jsou: 1) 

integrující ideologie předpokládající vytvoření „národa“, resp. kolektivní národní identity, 

nadřazené identitám ostatním (etnickým, etno-náboženským, kmenovým, třídním atd.). Při 

zkoumání konstrukce irácké národní identity použiji teorii people-buildingu Rogerse 

Smitha, která akcentuje roli pozitivních příběhů (přímých i nepřímých odkazů na 

příslušnost ke společenství) využívaných elitami jako nástroje k formování této identity 

(Smith 2003); 2) integrace společnosti, kterou Hippler chápe v duchu Karla Deutsche, když 

klade důraz zejména na intenzitu komunikace (transakcí) mezi sociálními skupinami; a 3) 

funkční státní aparát (state-building), který je nezbytnou podmínkou schopnosti efektivně 

kontrolovat celé území státu, přičemž současně implikuje existenci sebeuvědomělého 

politického společenství odpovídajícího oběma výše zmíněným bodům. 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ TÉMATU 

Metodologie 

Tato práce je příkladem paradigmatické případové studie. Irák po roce 2003 výstižně 

postihuje složitost fenoménu nation-buildingu v obou významových kategoriích popsaných 

v úvodu teoreticko-konceptuální části. Zároveň jasně poukazuje na problémy, se kterými 

se může proces potýkat a které je nutné překonat, pakliže je jeho cílem stabilizace a účinná 

prevence konfliktu. Jedná se o interpretativní kvalitativní výzkum doplněný o kvantitativní 

data. Hlavní použitou metodou bude analýza procesu (process-tracing) a rozbor 

dokumentů.  

 

Formulace hypotéz a operacionalizace 

Na základě Hipplerových předpokladů úspěšného nation-buildingu jsem formulovala 

následující hypotézy: 

1) integrující ideologie: 

H1: I přes sílící nacionalistický apel irácké společnosti stále dominují identity definované 

etno-sektářskou příslušností. 

Protože elity hrají při formování kolektivních identit rozhodující roli, budu zkoumat 

diskurs iráckých politických představitelů, přičemž budu vycházet z analýzy primárních i 

sekundárních zdrojů. Ten pak budu konfrontovat s hlasováním obyvatel v provinčních a 
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parlamentních volbách, které slouží jako vhodný indikátor politických preferencí i 

příslušnosti obyvatel ke skupinovým identitám.   

2) integrace společnosti: 

H2: Odstředivé tendence kurdského regionu brání účinné integraci irácké společnosti. 

Vzhledem k výše zmíněnému transakčnímu pojetí integrace se zaměřím na stav národní 

infrastruktury (komunikační, dopravní), ekonomiky a masmédií coby determinantů 

„materiální“ propojenosti jednotlivých regionů/sociálních skupin. 

3) funkční státní aparát: 

H3: Současné státní instituce nebudí v irácké veřejnosti dostatečnou důvěru v systém 

vládnutí přesahující úzké komunální zájmy. 

Zde mě bude zajímat výkon pěti klíčových institucí nezbytných k tomu, aby byl stát 

schopen plnit své funkce: odpovědné politické vedení, nezávislé soudnictví a vláda zákona, 

efektivní veřejná služba/profesionální byrokracie, kompetentní policie a disciplinovaná 

armáda odpovědná legitimní civilní vládě.
480

  

 

PŘEDPOKLÁDANÁ STRUKTURA PRÁCE 

Po úvodní teoreticko-konceptuální části bude následovat stať kopírující komponenty 

úspěšného nation-buildingu dle Hipplera, které budou dále rozděleny do podkapitol podle 

dílčích témat.  Poté dojde ke zhodnocení hypotéz, odpovědi na výzkumnou otázku a 

identifikaci kritických bodů, které ohrožují úspěšnost iráckého nation-buildingu.   

 

1. Úvod 

2. Teoreticko-konceptuální část 

2.1.Nation-building 

3. Irák od roku 2003 

3.1.Integrující identita 

3.2.Integrace společnosti 

3.3.Státní aparát 

4. Evaluace hypotéz a identifikace kritických bodů 

5. Závěr  

 

                                                           
480

 Těchto pět institucí identifikovala nevládní organizace The Fund for Peace jako nutné minimum 

pro dosažení trvalé bezpečnosti, viz. BAKER, Pauline. The Conflict Assessment System Tool (CAST). The 

Fund for Peace, dostupný z WWW: <http://www.fundforpeace.org/cast/pdf_downloads/castmanual2007.pdf 

>. 

http://www.fundforpeace.org/cast/pdf_downloads/castmanual2007.pdf
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