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Anotace 

Bakalářská práce „Úloha etnické a náboženské rozmanitosti Iráku při rozhodování 

americké administrativy o svržení Saddáma Husajna v letech 1991-2003“ pojednává o 

tvorbě zahraniční politiky USA ve vztahu k iráckému režimu Saddáma Husajna 

v období od první války v Zálivu v letech 1990-1991 do druhé války v zálivu v roce 

2003. Konkrétně se zaměřuje na aspekt etnické a náboženské rozmanitosti Iráku v rámci 

tohoto rozhodovacího procesu, přesněji do jaké míry tento klíčový faktor rozhodování 

ovlivňoval. Zatímco během první války byl tento faktor zohledněn velmi výrazně a hrál 

značnou roli v rozhodnutí ponechat Husajna u moci, v případě druhé války byl naopak 

zcela ignorován, následkem čehož se Irák propadl do sektářského násilí, které si 

vyžádalo desetitisíce obětí. Práce se zabývá tím, co bylo důvodem jednak k zohlednění 

těchto rizik v prvním případě, a jednak k ignorování těchto rizik v případě druhém, a to i 

přesto, že obě administrativy měly velmi podobný jak politický, tak personální základ. 

 

Annotation 

Bachelor thesis „The role of religious and ethnic diversity of Iraq in the U.S. 

administration's decision to overthrow Saddam Hussein in the years 1991-2003“ deals 

with the issue of American foreign policy making regarding the Iraq regime of Saddam 

Hussein from the first Gulf war in 1990-1991 to the second Gulf war in 2003. The thesis 

concentrates on what was the role of ethnic and religious diversity of Iraq in the 

decision making process, precisely did this crucial factor influence the decision. 

Although during the first Gulf war the aspect of religious and ethnic diversity was very 

much taken into account, and was in fact one of the reasons for the decision not to 

overthrow Hussein´s regime, during the second Gulf war the factor had been totally 

ignored which led to an afterwar violence which cost tens of thousands of casualties. 



Bakalářská práce  Název práce 

- 5 - 

 

The thesis concentrates on what was the reason to ignore this risk in the second Gulf 

war when it was taken into consideration during the first one, regarding the fact that 

both administrations had very similar personal and political basis. 
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Úvod 

Invaze Spojených Států do Iráku v roce 2003 rozvířila četné diskuse, a vzhledem 

k absenci souhlasu Rady bezpečnosti OSN se také stala nelichotivým precedentem 

mezinárodního práva. V podstatě dodnes se na všech úrovních spekuluje o tom, jaký byl 

skutečný motiv invaze a jaké byly reálné příčiny následné katastrofální destabilizace 

Iráku.  

 Domnívám se, že v těchto diskusích i v literatuře, která byla k tomuto tématu 

doposud publikována, není věnován dostatečný prostor jednomu z klíčových faktorů 

situace, která v Iráku nastala po svržení Saddáma Husajna. Mám na mysli etnické a 

náboženské napětí, které bylo za vlády Saddáma Husajna silou udržováno pod 

kontrolou, ale po jeho svržení vybouchlo jako časovaná bomba a Irák se propadl do 

několikaletých krvavých bojů. Můžeme bez nadsázky říci, že americká armáda situaci 

nezvládla, a to hlavně kvůli prvotnímu podcenění tohoto rizika a vyslání nedostatečného 

počtu vojáků pro udržení pořádku v zemi. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že 

Američané si tuto hrozbu neuvědomovali a následná vysoká míra násilí je překvapila. 

Když se ale podíváme hlouběji do historie, konkrétně k první americké invazi do Iráku, 

zjistíme, že hrozba etnického konfliktu byla jedním z důvodů, proč se Američané 

rozhodli ponechat poraženého Saddáma Husajna v roce 1991 u moci.  

 Objevuje se zde tedy paradox, kdy jednou byla tato hrozba důsledně zohledněna 

a podruhé byla naopak zcela nepochopitelně podceněna. Právě na tento paradox bych se 

ve své práci rád zaměřil. Konkrétně zkoumám to, jakou roli hrála etnická a náboženská 

rozmanitost Iráku v přístupu amerických administrativ od roku 1991 do roku 2003 

k této blízkovýchodní zemi. Co se týká časového vymezení, bude hlavní těžiště ležet na 

rozboru rozhodovacího procesu o svržení Saddáma Husajna během první a druhé 

invaze. Je ovšem také nutné věnovat se jednotlivým etnickým skupinám v období obou 

válek a mezi nimi, aby vyplynula také jejich úloha v procesu, který vedl v konečné fázi 

ke svržení Saddáma Husajna. V závěru bych se také rád okrajově zmínil o situaci, která 

nastala po válce, neboť se podle mého názoru jedná o přímý důsledek výše rozebíraného 

jednání americké administrativy.  

 Co se týká jednotlivých etnicko-náboženských skupin, budu se věnovat hlavně 

šíitům, sunnitům a Kurdům. Zatímco sunnité byli za Husajna protežovanou skupinou 

obyvatelstva, většinoví šíité a menšinoví Kurdové byli naopak pod silným tlakem 

režimu. Okrajově se také budu věnovat iráckým křesťanům, neboť část z nich patřila za 
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Husajnovy vlády k příslušníkům iráckých elit. Jejich nejvýznamnějším reprezentantem 

byl Saddámův ministr zahraničí Tárik Azíz. Protože jejich důležitost po svržení režimu 

upadá, a to hlavně kvůli nízkému počtu, zmíním se o nich skutečně pouze okrajově. 

V této souvislosti bych také rád upozornil na problém, který vyvstává při takto striktním 

a plošném rozdělení iráckého obyvatelstva na šíity, sunnity, Kurdy a křesťany. 

Jednotlivé skupiny totiž nejsou zdaleka tak homogenní, jak by se při pohledu na toto 

rozdělení mohlo zdát. Obzvláště u iráckých šíitů existuje velké množství různých 

skupin, které se dělí buď podle své náboženské orientace, nebo podle své etnické 

příslušnosti (například šíité z Bagdádu se identifikují na základě jiných atributů než šíité 

z jižního Iráku). Pro účely své práce nicméně nemohu zvlášť hodnotit jednotlivé malé 

frakce, a proto se v rámci zjednodušení zaměřím pouze na velké názorové skupiny. Jako 

příklad může sloužit rozdělení šíitské protihusajnovské opozice, kdy jedna frakce se 

orientovala na Spojené státy, kde měla svoji exilovou buňku, a druhá frakce se 

orientovala na íránského ajatolláha. U sunnitů problém s takto významným rozštěpením 

nastává až po Husajnově pádu, kdy se jednotlivé sunnitské frakce dělily podle toho, zda 

se hlásily k národním cílům (např. vyhnání američanů z Iráku) nebo cílům globálně 

islamistickým (např. skupiny hlásící se k Al-Kaidě). Kurdové jsou pak specifickou 

skupinou, zvláště tím, že je u nich možné vidět nejsilnější zájem na oddělení se od 

Iráku, nebo alespoň získat silné autonomní postavení. 

 Ve své práci bych také rád odpověděl na dvě následující otázky. Předně je nutné 

se zeptat, jak moc si Američané byli vědomi nebezpečí, které hrozí v případě pádu 

Saddáma Husajna, který násilnou politikou vůči některým etnikům působil jako 

stabilizátor situace. Přesněji formulováno, proč toto nebezpečí bylo při rozhodování 

během první války zohledněno a v druhém případě již nikoliv, a to i přesto, že z 90.let 

byl dobře znám odstrašující případ rozpadu Jugoslávie, kde pád diktatury měl taktéž za 

následek vznik etnického konfliktu. Případ je o to zvláštnější, že jak v případě války 

v roce 1991, tak v případě války v roce 2003 seděli v Bílém domě podobně složené 

administrativy pod vedením otce a syna Bushových. Druhou otázkou, na kterou bych 

rád odpověděl, je otázka, v jakých aspektech se lišil rozhodovací proces administrativ 

v roce 1991 a později před válkou v roce 2003, respektive zda byl i rozhodovací proces 

natolik odlišný ve vztahu k tomu, k jak rozdílným závěrům došel, nebo zda hrály roli 

ještě jiné faktory. 

 Domnívám se, že je velmi důležité tento aspekt irácké války správně zhodnotit, 

protože i v případě, že válkou byly sledovány jiné zájmy, než bylo oficiálně 
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deklarováno, bylo možné zabránit tragickým následkům, které měly podobu téměř 

etnické občanské války, a to vysláním většího množství vojáků, nebo alespoň tyto 

následky zmírnit citlivější etnickou politikou. I proto si myslím, že téma je neobyčejně 

aktuální. Protože dnes je v Iráku v porovnání s předchozími roky relativní klid, 

vyvolává to ve veřejnosti zcela mylný dojem, že mise, se kterou se do Iráku šlo, byla 

splněna. Tato mise ovšem stála životy stovky tisíc civilistů, a to ať už přímo, nebo 

nepřímo, a miliony dalších donutila k emigraci, a je nutné si uvědomit, že to bylo 

způsobeno špatným odhadnutím a podceněním situace ze strany tvůrců tohoto 

rozhodnutí. 

 Práci rozdělím do čtyř velkých kapitol, které ovšem nebudou rozsahově 

rovnocenné. V první nejkratší kapitole se budu věnovat jednotlivým etnickým 

skupinám, jejich postavení za vlády Saddáma Husajna a tomu, jakým způsobem 

s režimem buď spolupracovaly, nebo proti němu vytvářely opozici. Ve druhé kapitole se 

pak zaměřím na první americkou invazi do Iráku, konkrétně rozhodování zda svrhnout 

nebo zachovat Saddáma Husajna, a také způsobu, jakým se k americké invazi postavily 

jednotlivé etnické skupiny uvnitř Iráku (zejména šíitské a kurdské povstání). Zde bych 

rád vyzdvihl hlavně ty okolnosti, které měly vliv i o dvanáct let později. Třetí kapitolu, 

také rozsahově kratší, budu věnovat etnickým skupinám v meziválečném období a jejich 

napojení na americkou administrativu, odkud některé z nich získávaly podporu 

vzhledem k americké snaze Husajna svrhnout zevnitř. Ve čtvrté kapitole podrobně 

analyzuji rozhodovací proces před druhou invazí do Iráku, konkrétně na to, zda 

existovaly hlasy, které upozorňovaly na možnost velkých etnických nepokojů, a také jak 

se k tomuto procesu stavěly jednotlivé irácké exilové skupiny. 

 Při tvorbě práce byla využita široká škála sekundárních zdrojů. Jelikož zvolené 

téma je poměrně úzce zaměřené, nebylo téměř možné vyhledat publikaci, analýzu či 

článek, které by se věnovaly přímo zvolenému tématu. Pracoval jsem tedy 

s publikacemi zkoumajícími z různých pohledů rozhodovací procesy uvnitř americké 

administrativy. Věnoval jsem se jednak publikacím, které tento proces hodnotí kriticky 

z pozice novinářů či politiků, jednak publikacím akademiků a odborníků na danou 

problematiku. Zvláště v případě druhé války v Zálivu jsem pracoval spíše s publikacemi 

vydanými s dostatečným časovým odstupem od samotné události.  

 Co se týká rozhodovacích procesů a postojů jednotlivých administrativ k Iráku, 

využíval jsem hlavně následující publikace. Jejich společným rysem je to, že detailně 

rozebírají postupy rozhodování v jednotlivých administrativách a podrobně interpretují 
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jejich následky. První z nich, kniha The Bush Administration and Saddam Hussein: 

Deciding on Conflict od profesorů Alex Roberto Hybela a Matthew Kaufmana, se 

zaměřuje na rozhodovací proces z hlediska osobností obou prezidentů, podle toho jaký 

styl rozhodování byl pro ně příznačný a jakým způsobem toto rozhodování obhajovali. 

Jejich hlavním závěrem je pak to, že oba Bushové sdíleli zásadní vlastnost rozhodovat 

se velmi instinktivně a obhajovat takto rozhodnutí morální rétorikou. Další stěžejní 

publikací pro tuto práci je kniha Johna Davise Presidential Policies And the Road to the 

Second Iraq War:From Forty One to Forty Three, která se věnuje celému období od 

první války v Zálivu až po druhou válku v Zálivu. Na rozdíl od předchozí zmíněné 

publikace se nevěnuje v takové míře samotnému procesu rozhodování, ale hodnotí celou 

situaci z diplomatické a vojenské perspektivy, zaměřuje se také na jednotlivé strategie 

všech tří prezidentů a způsoby, jakými se chtěli s hrozbou Husajnova Iráku vypořádat.  

 Nick Ritchie a Paul Rodgers jsou autory další důležité publikace, kterou jsem při 

práci použil. Jedná se o knihu Political Road to War with Iraq:Bush, 9/11, and the 

Drive to Overthrow Saddam, jež se věnuje období od aplikace doktríny dvojího 

zadržování a jejího neúspěchu po rozhodovací proces o druhé válce v Zálivu. Dochází 

k závěru, že tlak na řešení iráckého problému silou byl již delší dobu před teroristickými 

útoky z 11. září 2001, ale tyto útoky celý proces uspíšily. Dále se věnuje 

rozhodovacímu procesu uvnitř administrativy, získávání důkazů a tvorbě celého 

konceptu války, zvláště upozorňuje na významnou roli nekonzervativního křídla 

republikánské strany, které mělo v osobě Dicka Cheneyho silného zástupce v Bushově 

administrativě. 

¨ Částečně jsem čerpal také z kritických zdrojů. Jako příklad uvádím knihu Boba 

Woodwarda State of Denial, kde se snaží rozkrýt, jakým způsobem reálně fungoval 

rozhodovací proces uvnitř administrativy George Bushe mladšího, přičemž zaujímá 

velmi kritický přístup. Kritikem přístupu administrativy Bushe mladšího vůči Iráku byl 

také bývalý bezpečnostní poradce Bushe staršího Brent Scowcroft, čerpal jsem z jeho 

kritických poznámek zmíněných ve více článcích. 

 Mým původním záměrem bylo v práci více využít projevy prezidentů a dalších 

členů jednotlivých administrativ. V průběhu práce jsem nicméně dospěl k závěru, že 

v samotných projevech se neobjevuje velké množství relevantních informací pro 

rozebíranou problematiku, což je samo o sobě zajímavým faktorem, a tak jsem od 

tohoto záměru v průběhu práce postupně upustil. Nakonec projevů využívám pouze pro 

dokreslení rámce diskutované problematiky. 
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1. Jednotlivé náboženské a etnické skupiny za 

Saddáma Husajna 

Na úvod kapitoly týkající se náboženských a etnických skupin v Iráku je vhodné zmínit 

memorandum prvního iráckého krále Faysala I. V něm se hovoří o Iráku jako o státu, 

který postrádá jednotnou národní identitu a základní sociální pojítka jako je náboženská 

a etnická homogennost. Hlavní příčinou tohoto stavu je pak komplikovaná koexistence 

tří hlavních náboženských a etnických skupin, které utvářely a dodnes utvářejí irácké 

politické prostředí.
1
  

Tři zmíněné hlavní skupiny jsou tedy sunitští Arabové, šíité a Kurdové. Každá 

z těchto skupin pak má dvojí identitu. Identita státní, tedy irácká, je pro všechny 

společná, je ovšem také nejmladší a nejméně zakořeněná, druhá identita je nadstátní, ať 

už náboženská nebo národnostní, a přiřazuje jednotlivé skupiny k větším, nadstátním 

celkům. Tyto dvě identity si navzájem konkurují, komplikují spolupráci jednotlivých 

skupin mezi sebou a vytvářejí prostor pro vnitřní konflikty. 

Také je třeba zmínit, že přestože tato kapitola neobsahuje podrobný výčet 

jednotlivých opozičních skupin, neznamená to, že by takové skupiny neexistovaly, ale 

je tomu tak proto, že ve zmiňovaném období byl jejich vliv na tvorbu vztahů ať už se 

zahraničím, nebo ostatními skupinami minimální, a to hlavně díky jejich roztříštěnosti a 

špatné organizovanosti. 

 

1.1 Sunnité 

S nástupem Saddáma Husajna zesiluje již nějakou dobu trvající snaha režimu strany 

Baath o vytvoření jednotného iráckého národa založeného na panarabském 

nacionalismu, tedy pojetí nejvíce se blížící iráckým sunnitům, kteří také představovali 

privilegovanou a vládnoucí entitu, a to i přesto, že počtem zaujímají pouhou třetinu 

irácké populace. Radikální formy islámu byly totiž i díky politickému zřízení 

potlačovány a v Iráku si nikdy základnu nenašly.
2
 

Zároveň je ale nutné podotknout, že Husajnova diktatura nesledovala jako 

primární zájem ochranu jedné náboženské nebo etnické skupiny, ale požadovala 

                                                 
1
 Ofra Bengio, Saddam´s Word: Political Discourse in Iraq (Oxford: Oxford University Press, 2002), s. 

98. 

 
2
 Sunni Islam in Iraq, http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/religion-sunni.htm, (Staženo dne 

15.3.2012). 

http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/religion-sunni.htm
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extrémní loajalitu od veškerého obyvatelstva. Díky velmi tvrdým kolektivním trestům, 

které následovaly za jakýkoliv náznak opozice proti Husajnovu režimu, se ale politické 

rozdíly mezi sunnity na jedné straně a šíity a Kurdy na straně druhé stále zvětšovaly, až 

se později, a to zejména v průběhu 80. Let, staly tyto dvě skupiny v očích vládnoucí 

třídy zrádci irácké věci a pátou kolonou nepřátel v kontextu vleklé války s Íránem.  

I přes výše zmíněné ale můžeme říct, že sunnité tvořili vládě loajální a režimní 

ideologii podporující skupinu a zvláště během 80. let se stali pro Husajnův režim 

důležitou základnou. Jejich politická reprezentace vlastně splývala s politickou 

reprezentací režimu. Neexistovala tedy ani žádná významná čistě sunnitská opoziční 

síla, ať už domácí či exilová. Husajn totiž zvolil cestu tvorby silného národa založeného 

na silné střední třídě, vysoké kvalitě vzdělání a efektivních sociálních službách.
3
 Tyto 

výhody pocítili nejsilněji právě sunnité, neboť na rozdíl od šíitů nebo Kurdů jim režim 

po ideologické stránce vyhovoval (panarabský nacionalismus byl pro ne příliš 

nábožensky radikální sunnity ideální cestou, protože deklarovaná cesta k národní 

jednotě by posílila jejich pozice
4
) a neměli s ním tedy problémy v této rovině a navíc 

ještě poskytoval relativně vysoké možnosti dobré životní úrovně. 

Co se týká vztahu ke Spojeným státům, je nutné si uvědomit, že zvláště v období 

válečného konfliktu s Íránem byl Husajnův režim politicky i vojensky z USA 

podporován, protože Američané jej vnímali jako obranu bohatých ropných států 

Perského zálivu před íránskou islámskou revolucí. Z tohoto pohledu byl Husajn a jeho 

sunnitská základna i ideálním ideologickým spojencem. Ne snad, že by Američané byli 

nadšení myšlenkou panarabského nacionalismu, ale ve světle agresivní rétoriky 

íránských kleriků se jednalo jistě o výrazně menší zlo, a to zvláště s ohledem na to, že 

zmíněná myšlenka panarabského nacionalismu se projevovala spíše v rétorické rovině 

než v té praktické. 

1.2 Šíité 

„I přes deklarovanou rovnost náboženství pronásledoval baathistický režim šíitské 

duchovní a vlastně i všechny, kdo následovali šíitskou víru.“
5
 V očích Baathistického 

režimu byli šíité od počátku vnímáni jako určité nebezpečí, jednak proto, že byli 

                                                 
3
 William R. Poli, Understanding Iraq: A Whistlestop Tour from Ancient Babylon to Occupied Baghdad 

(London: I. B. Tauris, 2005), s. 124. 
4
 Ofra Bengio, Saddam´s Word: Political Discourse in Iraq (Oxford: Oxford University Press, 2002), s. 

121. 
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většinovou skupinou, jednak proto, že kulturně měli přece jen o něco blíže k Íránu, a 

přestože díky nebývalé prosperitě, která se odehrávala po celá 70. léta, byla irácká 

společnost se svým vedením rámcově spokojená a Baathisté zde měli největší lidovou 

podporu v historii, s nástupem teokratického režimu v sousedním Íránu začali být šíité 

vystavení sílícímu tlaku ze strany režimu. Zároveň je třeba zdůraznit, že zvláště v 80. 

letech byli šíité jako skupina spíše tichou většinou než aktivním politickým hráčem. Tak 

je alespoň označuje Ofra Bengio ve své knize o Saddámu Hussainovi. Upozorňuje také, 

že je velmi složité určit do jaké míry je náboženství silným faktorem v přístupu šíitů 

k jejich národní identitě
6
  

I přesto byl šíitský problém vytěsňován z veřejného povědomí na rozdíl od 

problému kurdského, na který bylo poukazováno při mnoha příležitostech. Šíité byli 

povětšinou označováni jako sekta a nebylo-li to nutné, vůbec se o nich ve veřejném 

kontextu nehovořilo.
7
 I přes malou organizovanost a jen mizivé náznaky aktivního 

odporu je nutné se zmínit o podzemním šíitském hnutí Al-Dawa, které v reakci na 

íránské propagandistické výzvy zosnovalo v roce 1980 několik neúspěšných atentátů na 

politické představitele režimu, a stalo se tak záminkou pro Saddámův útok na 

agresivního íránského souseda. V témže roce byl také popraven irácký šíitský duchovní 

Mohammed Baqr Al-Sadr. Jeho případ velmi dobře poukazuje na to, jak dokázal irácký 

režim šikovně manipulovat se svými odpůrci. Dílo Baqr Al-Sadra bylo totiž jedním 

z hlavních nástrojů Baathistického režimu při tažení proti komunistické ideologii.
8
 

Přestože během války s Íránem šíitská opozice rostla, nedosáhla ani potřebné 

jednoty ani potřebné síly. Neúspěšné pokusy o atentáty na představitele režimu včetně 

Husajna samotného měly za následek pouze popravy a mučení šíitských obyvatel a 

vedly celkově k výraznému zhoršení postavení této komunity. Ani zahraniční podpora 

se nedostavila, neboť jak již bylo zmíněno výše, USA poskytovaly iráckému režimu 

podporu a neměly tudíž zájem na jeho jakékoliv destabilizaci. Tato situace se změnila 

až počátkem 90. let, kdy se Američané rozhodli opozici naopak podpořit. Americká 

podpora Husajnovi z počátku 80. let se pak jevila jako poměrně trapná, zvláště v situaci, 

                                                                                                                                               
5
Shia-Baatt relations, http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/religion-shia-baath.htm, (Staženo 

15.3.2012). 
6
 Ofra Bengio, Saddam´s Word: Political Discourse in Iraq (Oxford: Oxford University Press, 2002), s. 

98. 
7
 Ibid.,.s. 98-102. 

8
 Ibid., s. 99 

http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/religion-shia-baath.htm
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kdy Američané začali mluvit o nutnosti změny režimu, který v 80. letech výraznou 

měrou pomohli udržet u moci.
9
 

1.3 Kurdové 

Kurdský případ je nejen v Iráku, kde tato komunita představuje asi 20 % populace, ale 

vlastně v celém regionu velmi specifický. Kurdská identita se spojuje s extrateritoriální 

entitou, která již desítky let usiluje o vytvoření nějaké formy vlastního samosprávného 

celku, ať už státu nebo alespoň nějaké formy autonomie
10

. Vztah Kurdů 

k Baathistickému režimu byl na počátku 70. let ovlivněn jistou mírou autonomie, která 

byla Kurdům přiznána. Dohoda se ale zhroutila a během rozsáhlých bojů v letech 1974-

1975 byli Kurdové poraženi a přešli do jasné opozice vůči režimu. Obecně se dá říct, že 

postoj Kurdů vůči režimu byl mnohem vyhraněnější, než tomu bylo u šíitské většiny, 

neboť Kurdové měli a stále mají jasný politický cíl, kterým je autonomie, případně 

úplná nezávislost.
11

 Hlavním politickým reprezentantem Kurdů byla Kurdská 

demokratická strana, která se ale po vojenské porážce v roce 1975 začala štěpit a po celá 

80. léta dochází k rozkladu kurdské jednotné opozice
12

.  

To se projevilo hlavně během íránsko-irácké války, kdy se část Kurdů postavila 

proti centrální vládě. Tato neposlušnost pak vyústila v nechvalně proslulé masakry 

Kurdů, při kterých došlo i k použití chemických zbraní.
13

 I přesto existovala nemalá část 

této etnické skupiny, která zachovala k bagdádské vládě loajalitu. Jako odměnu za tuto 

poslušnost dostali Kurdové v roce 1988 znovu autonomii, která ovšem nebyla autonomií 

v pravém slova smyslu, neboť centrální vláda si ponechala poslední rozhodovací slovo 

téměř ve všech oblastech a i nadále držela nad regionem pevnou politickou kontrolu. 

Co se týká zahraničního postavení kurdské opozice, lze v podstatě zopakovat to, 

co již bylo uvedeno výše. Ze strany USA byla podpora Saddáma Husajna jakožto 

nepřítele Íránu geopoliticky výhodnější a i přes rozčarování z chemických masakrů se 

na této pozici v praxi nic nezměnilo. Zahraniční pozice Kurdů byla navíc ztížena jejich 

                                                 
9
 William R. Poli, Understanding Iraq: A Whistlestop Tour from Ancient Babylon to Occupied Baghdad 

(London: I. B. Tauris, 2005), s. 132. 
10

 Ofra Bengio, Saddam´s Word: Political Discourse in Iraq (Oxford: Oxford University Press, 2002), s. 

109-111. 
11

 Ibid., s. 110. 
12

 Kurdistan – Iraq, http://www.globalsecurity.org/military/world/war/kurdistan-iraq.htm, (Staženo 

15.3.2012). 
13

 William R. Poli, Understanding Iraq: A Whistlestop Tour from Ancient Babylon to Occupied Baghdad 

(London: I. B. Tauris, 2005), s. 134. 

http://www.globalsecurity.org/military/world/war/kurdistan-iraq.htm
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špatným postavením v Turecku, protože kdokoliv, kdo by je otevřeně podpořil v jejich 

boji proti centrální vládě, by si zároveň znepřátelil turecké představitele. 
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2. První válka v zálivu 

První válka v zálivu má zcela klíčovou roli v přeměně vztahů mezi USA, iráckým 

režimem a jednotlivými iráckými skupinami. Nejenže po porážce Saddáma Husajna 

začaly Spojené státy vybrané opoziční síly podporovat, ale navíc je i aktivně 

podněcovaly k akcím proti Husajnovu režimu. V tomto kontextu se ale nabízí několik 

dalších otázek. Předně proč Američané nesvrhli Saddáma Husajna sami a jakou roli 

v této jejich úvaze hrála jednotlivá irácká etnika a náboženské skupiny a dále také 

otázka, jak se na tuto situaci díval sám Husajn, protože to bude nakonec on, kdo i přes 

drtivou vojenskou porážku a lidová povstání nakonec zůstane u moci. Je také důležitý 

zmínit fakt, že až do této války reprezentace jednotlivých skupin s Američany nijak 

aktivně nespolupracují. Americká aktivní podpora se objevuje až od roku 1991 a 

přetrvává nadále i po válce. 

2.1. Průběh války 

Celá krize má svůj počátek již v roce 1985 během probíhající války mezi Irákem a 

Íránem. V té době začaly Husajnovi docházet prostředky na nákladnou a krvavou válku, 

a to i přesto, že ze Spojených států dostal vojenskou techniku v hodnotě pěti miliard 

dolarů. V roce 1988 bylo uzavřeno příměří, ale Husajn nutně potřeboval další finanční 

prostředky, a tak požadoval, aby OPEC zvýšil ceny ropy. Protože se tak nestalo, začalo 

stoupat napětí mezi Irákem a Kuvajtem, se kterým měl navíc Husajn územní spory. 

Američané se snažili diplomaticky do krize vstoupit, ale Saddám Husajn se později 

odvolával na setkání s americkou velvyslankyní April Glaspieovou, která „byla údajně 

uctivá a smířlivá a Saddáma ujišťovala, že se Spojené státy nebudou míchat do sporů 

mezi arabskými sousedy.“
14

 Jak ale upozorňuje William R. Polk, Husajn si skutečně 

některá gesta Američanů vykládal jako tichý souhlas s tím, co se chystá udělat. 

Relevantní dokumenty sice stále nejsou k dispozici, ale je nutné přiznat, že se v tomto 

směru jednalo minimálně o nedorozumění, když ne o americký záměr.
15

 Na počátku 

srpna 1990 pak Irák vojensky obsadil Kuvajt. Dalším důvodem pro tento krok bylo 

území. Irák má totiž jen velmi omezený přístup k moři, a obsazením Kuvajtu by tento 

                                                 
14

George B. Tindall a David E. Shi, Dějiny Spojených států amerických (Praha: Nakladatelství Lidovývh 

novin, 2000),  s. 764. 
15

 William R. Poli, Understanding Iraq: A Whistlestop Tour from Ancient Babylon to Occupied Baghdad 

(London: I. B. Tauris, 2005), s. 143. 
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svůj problém zcela vyřešil.
16

 Je zajímavé, že přestože měla americká administrativa 

velké množství informací o zvýšené vojenské aktivitě iráckých jednotek, byl prezident i 

jeho poradci tahem Saddáma Husajna překvapeni a zaskočeni.
17

 

 Irácký diktátor neočekával, že vzbudí ve světě tak silnou vlnu nevole, která 

následovala. Prezident Bush okamžitě odsoudil iráckou agresi a začal posílat do 

Perského zálivu další americké vojáky. Ke Spojeným státům se vzápětí připojila Velká 

Británie, ale i množství arabských států. Na konci srpna byla spuštěna operace Pouštní 

štít, jejímž cílem bylo ochránit Saúdskou Arábii proti další případné agresi. Irák navíc 

dostal od Rady bezpečnosti OSN ultimátum do 15. ledna na stažení vojsk z Kuvajtu. 

V případě, že tak Husajn neučiní, umožňovala rezoluce použití vojenské síly.  

Saddám ultimátum odmítl a 17. ledna začala krátká, úderná a zničující ofenzíva 

spojeneckých vojsk. Koalice hned od začátku ovládla vzdušný prostor, a tak Husajn 

pouze vypálil několik starých sovětských raket SCUD na izraelské cíle, Američanům se 

ale podařilo přesvědčit Izrael, aby na útoky nijak nereagoval, a díky tomu se Husajnovi 

nepodařilo získat kýženou podporu arabského světa. Krátká pozemní ofenzíva pak 

vytlačila z Kuvajtu i poslední irácké jednotky a spojenci obsadili i značnou část jižního 

Iráku.  

 Válka měla pro Irák katastrofální důsledky. Irácká armáda nebyla pro tu 

americkou ani zdaleka rovnocenným soupeřem, a Američané si mohli zvláště ve 

vzduchu dělat, co chtěli. Během válečných operací bylo na Irák shozeno přes 88 000 tun 

bomb.
18

 Američané hlásili 137 mrtvých, zatímco na irácké straně se nejnižší odhady 

pohybují okolo 100 000 obětí. Infrastruktura byla následkem intenzivní letecké 

kampaně totálně zničená a všechny vládní budovy vybombardované. V kurdských a 

šíitských oblastech navíc vypukla povstání proti iráckému diktátorovi.  

 

2.2. Přežití Saddáma Husajna 

 Abychom mohli správně zhodnotit, jakou roli hrály v rozhodování americké 

administrativy o dalších krocích proti Husajnovi náboženské a etnické skupiny, musíme 

                                                 
16

 Ibid., s. 144 
17

Alex Roberto Hybel a Justin Matthew Kaufman, Bush Administration and Saddam Hussein: Deciding 

on Conflict (Gordonsville: Palgrave Macmillan, 2006), s. 30. 
18

 William R. Poli, Understanding Iraq: A Whistlestop Tour from Ancient Babylon to Occupied Baghdad 

(London: I. B. Tauris, 2005), s. 151. 
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nejprve podrobněji popsat celý proces a všechny důležité aspekty rozhodování Bushova 

kabinetu.  

 Americká vláda měla na stole několik klíčových momentů, které musela vzít 

v úvahu, než vynesla rozhodnutí o tom, jak se postavit k setrvání či pádu Saddáma 

Husajna a jeho režimu. Byla to hlavně celková geopolitická realita regionu, přesněji 

řečeno otázka, zda oslabený Saddám Husajn u moci není vlastně pro USA nejjednodušší 

cestou, dále to byl omezený mandát udělený Radou bezpečnosti OSN a v neposlední 

řadě také americké veřejné mínění a blížící se prezidentské volby. 

 Po vítězné válce a osvobození Kuvajtu měly USA ve světě a vlastně i doma 

velmi dobrou vizitku osvoboditele, který se navíc držel přesně v mezích, které mu dalo 

mezinárodní společenství, konkrétně Rada bezpečnosti. Jakákoliv další akce na území 

Iráku směřující ke změně režimu by tuto vizitku nenávratně pokazila a rozčílila by 

arabské spojence aliance, neboť „přestože rezoluce Rady bezpečnosti OSN povolovala 

»použití všech nezbytných prostředků« k vytlačení Iráku z Kuvajtu, neobsahovala nic o 

svržení Saddáma Husajna nebo obměně irácké vládnoucí garnitury“
19

. Jak později 

uvedl Collin Powell, svržení Husajna nebylo primárním cílem amerických vojenských 

akcí, přestože administrativa doufala, že by k pádu diktátora mohlo dojít přirozenou 

vnitřní silou, a zároveň se obávala možných následků Husajnova pádu.
20

 

Ve svém projevu k zastavení bojů v Iráku prezident Bush podpořil Kurdy i šíity, 

kteří proti Saddámovi povstali, a vypadalo to, že Spojené státy budou o jeho pád 

skutečně usilovat.
21

 Podporoval to i fakt, že téměř 60 % Američanů souhlasilo s dalšími 

vojenskými údery, které by vedly k pádu iráckého diktátora.
22

 Husajna ovšem 

paradoxně zřejmě zachránila jeho drtivá porážka. Kdyby totiž válka byla vyrovnanější, 

západní veřejnost a politici by pravděpodobně tlačili na pokračování války, neboť 

Husajn se vzhledem ke svému předchozímu jednání jevil jako poměrně značné 

nebezpečí. Jednoznačný průběh ale zapříčinil, že se válka začala měnit v masové 

zabíjení iráckých vojáků a civilistů, navíc deklarovaný válečný cíl byl již tak jako tak 

splněn, a proto byly boje zastaveny. 

                                                 
19

 Saïd K. Aburish, Saddam Hussein: The Politics of Revenge (London: Bloomsbury Publishing, 2000), s. 

182. 
20

 Christopher D. O´Sullivan, Colin Powell: American Power and Intervention from Vietnam to Iraq 

(Plymouth: Rowman and Littlefield Publisher, INC, 2009), s. 90. 
21

 Address Before a Joint Session of Congress on the End of the Gulf War, George H. W. Bush, (March 6, 

1991), http://millercenter.org/scripps/archive/speeches/detail/3430, (Staženo 15.3.2012). 

22
Geoff Simons, Iraq: From summer to Saddam (London: Macmillan press LTD, 1996), s. 92. 
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 Jakmile se tak stalo, začal Saddám okamžitě pracovat na udržení své moci. 

Podařilo se mu rychle potlačit šíitské povstání na jihu a provedl i některé reformy, které 

na první pohled vypadaly jako liberalizační, například vyzval novináře, aby psali, co 

chtějí, a do vlády jmenoval zástupce Kurdů a šíitů. Tímto krokem vnesl Saddám chaos 

do řad rozštěpené opozice a omezil tím i americký manévrovací prostor. Američané sice 

neměli přesný přehled o situaci irácké opozice, věděli ale velmi dobře, že Husajn má 

v řadách iráckých obyvatel mnohem víc nepřátel než následovníků. Doufali tedy, že 

v kombinaci s velkou porážkou, kterou mu uštědřili, budou opoziční síly schopné se 

diktátora zbavit a nevznikne díky tomu ani politické vakuum. To byl totiž i jeden 

z důvodů, proč Američané nechtěli Husajna svrhnout vojensky, neboť se obávali, že, 

dojde-li ke změně režimu z vnějšku, nebudou Iráčané schopni ono politické vakuum 

efektivně zaplnit.  

 Američané si byli také velmi dobře vědomi rizika, které by pro ně případný 

diktátorův pád mohl znamenat. Vzhledem k početné šíitské většině hrozilo opakování 

íránského scénáře z roku 1979, a jak se zmiňuje Efram Karsh „šíité byli v americkém 

povědomí spojování s otevřeným protizápadním smýšlením a bezuzdným fanatismem“
23

. 

Ve světle této možnosti se oslabený Husajn jevil vlastně jako stabilizační jistota a také 

nejmenší zlo. Ani otázka Kurdů nebyla z amerického pohledu bezproblémová, neboť 

americkou podporou tomuto etniku v Iráku byl velmi pohněván klíčový americký 

spojenec na Blízkém východě, Turecko. Navíc další důležitý americký spojenec Izrael 

byl s oslabeným Husajnem taktéž více než spokojen, protože poražen a do budoucna 

také obtěžkán ekonomickým embargem představoval Husajn pro Izrael již zcela 

neškodného nepřítele.  

 Důležitým hráčem byl ovšem i Saddám Husajn, který si v boji o přežití svého 

režimu počínal velmi obratně a ač těsně po skončení bojů v pokračování jeho vlády věřil 

jen málokdo, irácký diktátor ukázal, že s ním je třeba ještě nějaký čas počítat. Saddám 

měl všechny své kroky dobře promyšlené. Když vypukla válka, věděl, že bude poražen 

a tudíž bude nakonec muset obhájit svou pozici v čele státu. Okamžitě tedy stáhl elitní 

republikánské gardy za frontovou linii a nejlepší irácké jednotky tak vůbec do bojů 

nezasáhly, aby později Husajnovi pomohly udržet vládu nad Irákem. Tento fakt vzbudil 

již tehdy překvapení u mnoha mezinárodních pozorovatelů: „Otázkou zůstává, proč 
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irácká armáda nebojovala srdnatěji a proč většina raket zůstala nevyužita. (…) Je to 

jedna ze záhad této války, která bude muset být v budoucnosti vysvětlena.“
24

  

 Dalším Saddámovým obratným krokem bylo to, že se mu podařilo znovu si 

naklonit některé arabské státy, hlavně sousední Jordánsko a Sýrii, které mu nakonec 

pomohly překonat embargo a získat tak potřebný ekonomický kapitál pro realizaci obnovy 

země. Uvědomily si totiž, že „je třeba vytvořit novou islámskou identitu, která by 

převládla nad západním modelem a pro tento účel jim bylo bližší pojetí Saddáma Husajna 

než pojetí Spojených států.“
25

  

 Závěrem je tedy možné říci, že úvahy Spojených států ohledně setrvání či 

nesetrvání Saddáma Hussajna u moci se točily hlavně kolem geopolitických dopadů na 

region Blízkého Východu. V uvažovaných následcích hrály ale důležitou roli i jednotlivé 

náboženské a etnické skupiny. Předně existovala závažná obava z následků, které by pád 

Husajnova režimu měl na změnu poměrů v samotném Iráku. Nejkatastrofičtějším scénářem 

byl vznik diktatury po vzoru Íránu. I proto USA podpořily šíitské povstání pouze rétoricky. 

Přímou vojenskou podporu Spojené státy neposkytly z důvodu, že se obávaly vzniku 

politického vakua a případně vnitřního konfliktu a nestability, pokud by změna režimu 

přišla násilně a zvenčí. Dalším geopolitickým faktorem byl také nesouhlas Turecka 

s podporou Kurdů a i zde zůstalo jen u slabé, hlavně rétorické podpory. V samotném 

závěru byl tedy Husajnův režim, zdecimovaný vojenskou porážkou a ekonomickým 

embargem, vyhodnocen jako nejmenší možné nebezpečí a ponechán u moci. Takové 

rozhodnutí si samozřejmě našlo řadu kritiků. Například bývalá premiérka Velké Británie 

Thatcherová „později vyjádřila velké překvapení nad tím, že válka skončila s Husajnem u 

moci.“
26

 

2.3. Rozhodovací proces 

Přestože základní fakta, na základě kterých došla administrativa George Bushe staršího 

k rozhodnutí nesvrhnout Saddáma Husajna, již byla uvedena výše, měla by být na tomto 

místě věnována pozornost také procesu, který probíhal uvnitř úzkého kruhu tvůrců 

zahraniční politiky.  

Hlavní roli v tomto rozhodovacím procesu hrálo pragmatické křídlo administrativy 

v čele s Colinem Powellem a Brentem Scowcroftem. Tito dva byli právě největšími 
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zastánci názoru, že svržení Saddáma Husajna by se mělo dojít jinou cestou než 

porušením mandátu Rady Bezpečnosti OSN, změnou válečných cílů a riskováním 

nedozírných problémů v Iráku. Vojenská intervence za účelem pádu režimu jim tedy 

nepřipadala na místě. Samozřejmě existovaly i představy o tom, že oslabený Husajn 

neustojí tlak vnitřní opozice a režim se zhroutí z vnitřních příčin a případným 

negativním následkům pak nebudou muset čelit američtí vojáci na místě. 

Je také nutné si uvědomit, že rozhodování o tomto problému bylo poměrně 

rychlou záležitostí. Až do invaze do Kuvajtu byl Husajn poměrně konformní 

s americkými zájmy
27

, ve Spojených státech v podstatě neexistovaly žádné silné 

zájmové skupiny, které by lobbovaly za diktátorovo odstranění, tak jako tomu bylo 

v případě války v roce 2003. Je velmi pravděpodobné, že příklon k pragmatickému 

řešení situace výrazně souvisel právě s nutností rozhodnout se rychle a s neexistencí 

externích tlaků. Samozřejmě i větší zastoupení pragmatického křídla a fakt, že válečné 

cíle byly vlastně původně úplně jiné, nelze tak jako tak pomíjet.  

Zajímavým faktem nicméně je, že podle literatury nebyl přístup k rozhodování 

problémů u prezidenta Bushe staršího příliš odlišný od přístupu jeho syna.
28

 Obecně 

totiž převažuje pocit, že Bush starší byl mnohem uvážlivější než Bush mladší. 

Důležitým společným aspektem je přitom „ochota spoléhat se při formulaci rozhodnutí 

na svůj instinkt a sklon k obhajování svých rozhodnutí argumenty v morální rovině.“
29

 

Přestože oba prezidenti spoléhali do velké míry na svůj instinkt, je pravdou, že Bush 

starší byl jako bývalý ředitel CIA a dlouholetý prezident mnohem zkušenější a znalejší 

v oblasti zahraniční politiky, nemusel být proto ve svých rozhodnutích tolik závislý na 

svých poradcích a ministrech jako tomu bylo později u jeho syna. 
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3. Postoj americké administrativy k irácké opozici mezi 

válkami 

Jak už bylo výše zmíněno, aktivita americké politiky vůči opozičním skupinám 

Husajnova Iráku byla před rokem 1990 velmi omezená, téměř nulová. Po Husajnově 

porážce se ale tato situace mění, neboť součástí strategie George Bushe staršího byla 

právě představa o pádu Husajnova režimu zevnitř. Irácký diktátor ovšem první nápor 

povstání těsně po válce ustál a i další chabé pokusy o jeho odstranění se minuly 

účinkem.  

 Meziválečné období je ovšem důležité i z hlediska přípravy druhého válečného 

konfliktu. V tomto směru je obzvláště stěžejní zmínit poslední léta prezidentství Billa 

Clintona a zvýšenou aktivitu konzervativních think-tanků, které za útok na Irák 

lobbovaly ještě dlouho před teroristickými útoky z 11. září 2001. Je to přitom právě 11. 

září, které bývá do značné míry nepřesně označováno za rozhodující událost pro druhou 

iráckou válku. Odstranění Saddáma Husajna se totiž reálně diskutovalo už během 

druhého Clintonova prezidentství. Tyto úvahy ještě zesílily těsně po nástupu Bushovy 

administrativy, neboť „(…)úvahy o svržení Saddáma Husajna byly tématem číslo jedna 

na prvním setkání Národní bezpečnostní komise nové administrativy, která se sešla 30. 

ledna 2011.“
30

Američané sice od opozice zřejmě neočekávali, že se bude chovat zcela 

demokraticky, nicméně podpora uskupení, které by nahrazovalo jednu diktaturu druhou 

se také zcela neshodovalo s jejich představami. 

3.1. Nové opoziční síly 

Po první válce v Zálivu se situace v Iráku díky válečné devastaci a následným 

hospodářským sankcím radikálně zhoršila. Saddám Husajn sice nadále vydržoval 

nákladné armádní jednotky, které používal pro časté provokace Američanů, a investoval 

mnoho prostředků do zbrojních programů, ale jeho země se dostávala pod sílící 

ekonomický tlak, kterému nebyl schopen čelit. Situace se částečně zlepšila po navázání 

vřelejších vztahů s Ruskem, ale Rusko v této době ještě nemělo na mezinárodní scéně 

vybudovanou dostatečně silnou pozici, aby se mohlo postavit do přímé opozice 

Spojeným státům, a proto byl Saddám Husajn i přes nepřímou ruskou podporu odkázán 

nakonec vždy převážně na vlastní síly. Díky přísným hospodářským sankcím neměl 
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Irák možnost zhodnotit své obrovské přírodní bohatství a životní úroveň obyvatelstva 

klesla na úroveň zemí třetího světa. HDP na hlavu v roce 1989 bylo 2304 dolarů, 

zatímco v letech 1991-1996 nikdy nevzrostlo nad 507 dolarů. Po rozjetí programu ropa 

za potraviny se situace částečně zlepšila a HDP začalo opět mírně vzrůstat.
31

   

Po skončení první války v zálivu Spojené státy výrazně posílily svou podporu 

opozičních sil v Iráku s nadějí, že se podaří najít takové uskupení, které by bylo jednak 

schopné postavit se Husajnovu režimu, zároveň by ale bylo etnicky a nábožensky 

vyvážené a neohrožovalo by tak pozdější územní celistvost posaddámovského Iráku. I 

přes poměrně diskutabilní realističnost takového přání se v polovině roku 1992 vytvořil 

Irácký národní kongres (INK), jehož primárním cílem bylo spojit roztříštěnou kurdskou, 

šíítskou, ale i sunnitskou opozici. INK spojoval nejen takto nábožensky a etnicky 

vymezené skupiny, ale v jeho rámci fungovala i další uskupení, která se odlišovala 

podle své politické příslušnosti. Byli to například příslušníci demokraticky smýšlejících 

opozičníků, tedy těch, kteří si budoucí Irák představovali jako demokracii v podstatě 

západního typu, dále nacionalistů, ale i bývalých armádních funkcionářů Husajnova 

režimu, kteří se z různých důvodů obrátili proti iráckému diktátorovi. Takové uskupení 

bylo pro Američany hledající vhodného vnitřního partnera samozřejmě lákavé, a 

americká administrativa se proto rozhodla zdvojnásobit finanční prostředky na podporu 

irácké opozice. I přes původní nadšení ze vzniku takové organizace upozorňovalo 

mnoho pozorovatelů na fakt, že „Irácký národní kongres by se v případě převzetí moci 

nemusel chovat jako demokratický hráč, neboť většina z jeho členských organizací měla 

sama o sobě autoritářskou strukturu.“
32

  

Nová jednotná opozice ale vyvolávala i další obavy. Přestože deklarovala vůli 

zachovat územní celistvost Iráku, bylo toto prohlášení často zpochybňováno, neboť 

Kurdové bojovali za svoji nezávislost již několik desítek let a z opozičních skupin měli 

tak nejsilnější pozici. Proto se zdálo být velmi nepravděpodobným, že v případě, že by 

se INK chopil moci, by se kurdské strany svého primárního cíle vzdaly ve prospěch 

zachování územní celistvosti státu, od kterého se již dlouhá léta chtěly odtrhnout. Pro 

Spojené státy nebyla příjemná ani přítomnost šíitských radikálních islamistů, kteří sice 

v rámci INK neměli takový vliv, jaký by si vzhledem k rozložení sil zasloužili,
33

 ale 
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přesto vyvolávali obavu z případné divoké islamizace Iráku, kde jsou šíité většinovou 

skupinou. Tato obava ostatně hrála velkou roli již během první války v Zálivu.  

Jelikož se ale jednalo vlastně o úplně první uskupení, ve kterém se pokusily 

spojit své síly odlišné opoziční skupiny napříč iráckým politickým spektrem, jak 

vnitřním, tak exilovým, nenechaly na sebe spory o jeho podobu a směřování dlouho 

čekat. Desintegrace INK začala již v roce 1994, kdy spolu začaly bojovat dvě největší 

kurdské opoziční síly, především kvůli území a rozdělení finančních prostředků, a každá 

z nich se o podporu obrátila jiným směrem. Kurdská demokratická strana se dokonce 

s žádostí o podporu obrátila na irácký režim. Tato rozepře samozřejmě způsobila značný 

rozvrat v řadách INK a Spojené státy tak musely začít hledat nového možného spojence, 

který by se stal účinnou vnitřní hrozbou pro režim Saddáma Husajna. 

Na určitou dobu se do hledáčku americké podpory dostala strana bývalých 

armádních činitelů Husajnova režimu známá pod názvem Irácká národní dohoda 

(IND)
34

. Američané spoléhali hlavně na to, že jakožto bývalí armádní činitelé budou tito 

lidé mít stále nějaký vliv na funkcionáře v Husajnově okolí, někteří z tajných členů IND 

byli dokonce stále v Husajnových službách nebo v jeho blízkém okolí. Ani toto 

spojenectví však nemělo dlouhého trvání. V roce 1996 totiž vrcholil zátah iráckého 

režimu proti domácí opozici. Nejprve bylo v červnu zatčeno asi 100 armádních činitelů 

napojených na IND a třicet dalších popraveno a o dva měsíce později Husajn využil 

rozporů kurdských opozičních skupin a zasáhl i proti INK, což vyústilo ve více než dvě 

stě poprav opozičníků, dva tisíce zatčených a stovky uprchlých do exilu.  

Tato Husajnova úspěšná ofenziva proti domácí opozici zničila americké ambice 

na vyvolání převratu zevnitř a administrativa prezidenta Clintona se musela zaměřit na 

nové možnosti, jak podkopat základy Husajnova režimu. Situace se navíc výrazně 

změnila během Clintonova druhého volebního období, kdy prezident musel začít 

bojovat s republikánskou většinou v Kongresu, což vedlo i k posílení agresivních 

tendencí vůči iráckému režimu, a zastánci tvrdého postupu a vojenského řešení situace 

začali získávat navrch.  

Američané považovali tak jako tak Husajna za určitou hrozbu pro stabilitu 

regionu a bylo tedy v jejich zájmu, aby byl odstaven od moci, proto se takto angažovali 

v podpoře opozice. Na druhé straně ještě nedošli do fáze, kdy by změny režimu chtěli 

                                                 
34

Iraqi Opposition, Globalsecurity.org. http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/opposition.htm 

(Staženo 12.10.2011). 

http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/opposition.htm


Bakalářská práce  Název práce 

- 27 - 

 

dosáhnout za každou cenu, ale pouze v případě, že se najde určitá alternativa schopná 

stávající režim nahradit. 

3.2. Kroky americké administrativy 

Po celé meziválečné období byly proti Iráku aplikovány sankce schválené Radou 

bezpečnosti OSN. Kromě sankcí ekonomických se jednalo i o rozsáhlé odzbrojovací 

požadavky. Irák neposkytoval OSN dostatečnou součinnost a na něj kladené požadavky 

buď obcházel, nebo je otevřeně porušoval. V takových situacích pak rostlo napětí mezi 

Irákem a Spojenými státy, které se potom čím dál častěji uchylovaly k vlastnímu 

postupu při řešení těchto krizí, a braly stále méně ohled na stanoviska Rady bezpečnosti 

OSN. Během Clintonova prezidentství tak došlo k několika leteckým útokům na Irák, 

nejvýraznější byl přitom útok z konce roku 1998, kterému předcházelo vydání 

oficiálního prohlášení na osvobození Iráku vydané americkým Kongresem a podepsané 

prezidentem, ve kterém byla otevřeně deklarována ochota Spojených států podpořit 

změnu režimu, poskytnout další podporu irácké opozici a zbavit irácký režim zbraní 

hromadného ničení. Na toto prohlášení se později odvolávala i administrativa prezidenta 

Bushe mladšího jakožto na důkaz, že už v době Clintonova prezidentství byly Spojené 

státy odhodlány docílit změny režimu v Iráku.  

 Clintonovo prezidentství bývá z pohledu zahraniční politiky vnímáno 

rozporuplně. Jak tvrdí Richard N. Hass ve svém článku Squandered Presidency: 

Demanding More from The Commander in Chief, Clinton zdědil rozsáhlé možnosti 

americké zahraniční politiky, ale díky svému váhavému postoji je nedokázal využít.
35

 

Co se týká vývoje ve vnímání iráckého režimu v postoji Spojených států, můžeme 

v období mezi první a druhou válkou v Perském zálivu pozorovat několik stěžejních 

změn, které vedly až k tragickým následkům druhé války. Administrativa Bushe 

staršího se během střetu s Husajnem v letech 1990-1991 poměrně jasně postavila proti 

násilné změně režimu a rozhodla se podpořit změnu zřízení v Iráku zevnitř 

prostřednictvím domácí opozice. Fakt, že se tato strategie ukázala jako lichá (zejména 

vzhledem k nejednotnosti iráckých opozičních skupin) vedl pomalu ale jistě Američany 

k převzetí iniciativy, a to jak na úkor irácké opozice, tak i na úkor koordinace činnosti 

s RB OSN. Byl tak zaveden nebezpečný precedens, na jehož základě byla ignorována 
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řada faktorů, které později měly rozhodující roli pro situaci v Iráku po Husajnově pádu. 

Přitom právě ukázka nejednotnosti irácké opozice, která dokázala spolupracovat jen na 

krátkou dobu v počátku devadesátých let, měla být pro Američany velkým varováním, 

že tito nástupci Saddáma Husajna mají velice blízko k propadnutí se do vzájemných 

sporů, jakmile zmizí jejich společný nepřítel. 

Na rozdíl od 80. let, kdy Spojené státy obratně využily spojenectví s Husajnem, 

aby ho použily proti režimu v Íránu, musely nyní odrážet hrozby dvě, a to jak íránskou 

tak iráckou. To vyžadovalo udržovat v Perském zálivu velké množství amerických 

jednotek, stejně jako odhodlání k jejich použití okamžitě pokud Irák nebo Írán překročí 

pro Spojené státy únosnou linii. Zatímco během prvního Clintonova funkčního období 

byla doktrína dvojího zadržování v praxi striktně dodržována, v prvních dvou letech 

druhého volebního období se prakticky zhroutila, neboť Saddám svoji pozici uvnitř 

Iráku spíše upevňoval, s OSN nespolupracoval a ekonomické embargo se mu dařilo 

obcházet, byť jen v omezené míře. 

 Clintonova ochota použít proti iráckému režimu sílu byla ovšem malá, a to i 

přesto, že již v této době byla možnost odstranění iráckého diktátora vojenskou silou 

otevřeně diskutována.
36

 Jak už bylo zmíněno, v letech 1997 a 1998 americký důraz na 

dodržování dvojího zadržování ochabl. V roce 1998 došlo k nové eskalaci situace, když 

prezident Clinton jako reakci na porušování rezolucí OSN ze strany Iráku nařídil 

bombardování iráckých strategických cílů. Ve své řeči v televizi CNN prohlásil, že „si 

je jistý, že Saddám Husajn své hrozné zbraně klidně použije znovu“.
37

 Clintonova 

administrativa se i přesto namísto války snažila až do konce svého funkčního období 

dostatečně podpořit aktivity irácké opozice, které ale k žádnému výsledku nevedly. Jak 

upozorňuje John Davis v knize Presidential policies and the Road to the Second Iraq 

War nebyl Clinton zdaleka tak odhodlaný striktně reagovat na Husajnovo porušování 

podmínek stanovených RB OSN.
38

 Na druhou stranu ale uznává, že Clinton pro takové 

jednání neměl tak silnou mezinárodní podporu jako jeho předchůdce.
39
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Meziválečné období také přineslo posílení konzervativních think-tanků jako 

například Project for the New American Century, které tlačily na agresivnější postup 

proti Husajnovi a v druhé polovině devadesátých let pak tyto myšlenky získaly i silnou 

podporu v Kongresu. Myšlenky těchto konzervativců pak čím dál více směřovaly 

k vnímání změny iráckého režimu jako k příležitosti posílit americké zájmy v oblasti, 

hovořilo se také o vražení klínu mezi Sýrii a Írán, další dva státy, které byly 

Američanům trnem v oku. Změna režimu už tedy nebyla posuzovaná z pohledu dalších 

dopadů na budoucnost, ale postupem času byla velmi zjednodušena a vnímána pouze 

z amerického pohledu. Důležitým poučením z meziválečného období je také to, že útok 

proti Iráku byl výsledkem dlouholetého vývoje a nikoliv ukvapenou reakcí na 

teroristické útoky z 11. září.  
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4. Cesta k druhé irácké válce 

Činnosti a uvažování členů americké administrativy v letech před vypuknutím druhé 

války v Iráku jsou zřejmě nejdůležitějším faktorem pro nalezení odpovědí na otázky 

položené v úvodu této práce. Příprava svržení Saddáma Husajna je i téměř deset let po 

jeho pádu předmětem mnoha otázek a spekulací. Dnes je již jasné, že oficiální důvody 

pro změnu režimu, mezi kterými hrály hlavní roli hlavně obvinění z výroby zbraní 

hromadného ničení a podpory a financování teroristické sítě Al-Kaida, byly z velké 

části zmanipulovány uvnitř amerických tajných služeb. Nabízí se ovšem otázka, do jaké 

míry byly s nepravdivostí těchto faktů obeznámeni lidé okolo prezidenta Bushe, 

případně George W. Bush sám.  

Jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách, tlak na změnu iráckého režimu 

byl na americké politické scéně silný už od konce 90. let a zvláště konzervativní think-

tanky kritizovaly Clintonovu politiku, která necílila přímo na násilnou změnu režimu. 

Ještě před teroristickými útoky z 11. září začal prezident Bush a lidé v jeho okolí 

přehodnocovat politiku vůči Iráku, jejímž výstupem měla být plná aplikace Prohlášení o 

osvobození Iráku z roku 1998, tedy vojenská změna režimu. 
40

 

Je třeba se také zeptat, jaké byly tedy skutečné důvody vedoucí ke konečné 

likvidaci Husajnova režimu. Na základě toho pak bude možné říci, z jakého důvodu 

byla ignorována rizika a možné následky pádu Husajnova režimu vzhledem 

k náboženské a etnické nejednotnosti Iráku, a to i přesto, že během první války byla tato 

rizika zohledněna a byla jedním z důvodů pro rozhodnutí Husajnův režim nesvrhnout. 

V letech následujících po válce totiž bylo jasně vidět, že tento aspekt byl hrubě 

podceněn, a to i přesto, že Američané měli z meziválečného období hned několik 

zkušeností, které naznačovaly, že implementace demokracie v Iráku nebude jednoduchý 

úkol, a také že spolupráce jednotlivých opozičních iráckých skupin vedla doposud spíše 

k rozporům mezi nimi než ke konstruktivním výsledkům. Jinak řečeno, došlo 

k závažnému podcenění role Husajnova režimu jakožto stabilizátoru sporů a antipatií 

mezi jednotlivými skupinami uvnitř Iráku. 

Otázka postupu administrativy Bushe mladšího je zajímavá taktéž v kontextu 

jejího vnitřního rozdělení a vztahu k obdobnému rozhodování o změně iráckého režimu 

během první války. Na přístup k Iráku totiž nebyl mezi Bushovými lidmi jednotný 
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názor, což plynulo právě z toho, že někteří členové jeho administrativy byli u moci již 

během prezidentství Bushe staršího a jejich vnímání násilné změny režimu bylo tedy na 

základě předchozích zkušeností mnohem opatrnější. Jedním z nejvýznamnějších 

v tomto ohledu byl Colin Powell, jehož upozadění v rámci celé administrativy bylo 

jedním z klíčových kroků pro protlačení války americkou administrativou.  

4.1. Důvody pro válku 

V následující části se pokusíme alespoň částečně odhalit, jaké různé důvody mohly vést 

k rozhodnutí irácký režim svrhnout. Takových důvodů je celá řada. Velkou roli hrály 

samozřejmě strategické otázky ve světle důležitosti regionu Perského zálivu a četných 

amerických zájmů v oblasti.
41

 Bush byl jednak přesvědčen, že Clintonova politika 

zadržování selhala a nebyla schopná Husajna dotlačit k dodržování daných pravidel, a je 

tudíž potřeba aplikovat agresivnější postup. Dále je třeba si uvědomit, že v oblasti 

Perského zálivu se stavěl americkým zájmům na odpor nejen Irák, ale také Írán. Kdyby 

se tedy Irák stal po pádu Husajna americkým spojencem, bylo by to pro Spojené státy 

značné ulehčení a z hlediska strategických zájmů nebylo pro Bushovu administrativu 

akceptovatelné mít v tak důležitém regionu pro americké zájmy dva silně nepřátelsky 

laděné státy.  

Určitou roli v tomto strategickém uvažování hrála i obava, že Husajnův režim 

může disponovat velkým množstvím zbraní hromadného ničení, jelikož takový arsenál 

v minulosti skutečně měl a navíc jen velmi neochotně spolupracoval s inspektory 

Mezinárodní agentury pro atomovou energii, kteří měli zkoumat, zda se Irák nepokouší 

vyrobit jadernou zbraň. Negativní roli v tomto směru sehrála CIA, která výrazně 

zkreslila údaje o zbraních hromadného ničení v Iráku. Otázkou samozřejmě je, zda toto 

zkreslení neproběhlo takzvaně na zakázku od někoho zevnitř administrativy. V této 

souvislosti je často zmiňován viceprezident Cheney, ale jedná se spíše o úvahy nemající 

daleko ke konspiračním teoriím. Přesto, že s odstupem času se taková úvaha zdá čím dál 

více pravděpodobná, hlavně kvůli kusým informacím a skandálům, jako byl například 

skandál kolem Valerie Plame, přímé důkazy ovšem neexistují.  

Nesmíme zapomínat ani na další důležitý strategický důvod, a to je americké 

spojenectví s Izraelem. Saddám Husajn vždy velmi hlasitě deklaroval své nepřátelství 

vůči židovskému státu a během první války v Zálivu jej dokonce ohrozil raketovými 
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útoky. Američané zase dávali spojenectví s Izraelem na vrchol pyramidy svých zájmů. 

Jak tvrdí američtí akademici Mearsheimer a Walt, v rozhodnutí jít do druhé války 

v Iráku sehrála velmi významnou roli také silná proizraelská lobby.
42

 

Byly to ale ideologické důvody, které nejvíce pomohly přesvědčit americkou 

veřejnost o nutnosti zásahu proti Saddámu Husajnovi. Neokonzervativní think-tanky se 

totiž zaměřily na spojení Saddáma Husajna a jeho režimu s útoky z 11. září a 

prezentovaly tudíž útok na Irák jako součást boje proti terorismu. Není žádným 

překvapením, že v rámci určité hysterie, která tehdy ohledně 11. září v americké 

společnosti panovala, takové spojení velmi rezonovalo a velká část americké veřejnosti 

měla pocit, že likvidace Husajnova přispěje k větší bezpečnosti USA. Takové spojení 

bylo však, jak se později ukázalo, zcela smyšlené. Saddám Husajn byl typem diktátora, 

pro kterého by přítomnost Al-Kajdy v Iráku znamenala hlavně nepříjemnou konkurenci 

a ohrožení jeho vlády, neměl tedy sebemenší důvod takové organizaci poskytovat 

jakoukoliv podporu. Jak ale upozorňuje Bob Woodward ve své knize Bushova válka, 

velkou roli v takovém vnímání Saddámova režimu měly také analýzy nekonzervativně 

zaměřených expertů na problematiku bezpečnosti USA.
43

 Jedna z nich pojmenovaná 

jako Delta terorismu tvrdila, že „střet s Husajnem je nevyhnutelný (…) a jedná se o 

jedinou cestu k úspěšné transformaci regionu.“
44

 

Válka v Iráku byla také prezentována jako část širší americké politiky na 

Blízkém východě, která měla přinést vlnu demokratizace i do dalších států. Taková 

iniciativa „by pak předělala mapu Blízkého východu způsobem výhodným pro americké 

politické zájmy.“
45

 Irák se pak měl stát jakousi vlajkovou lodí úspěšné implementace 

demokratického zřízení v etnicky a nábožensky diverzifikovaném prostředí. Že je tato 

představa nerealistická asi není třeba dlouze vysvětlovat, nicméně neokonzervativci byli 

o správnosti těchto úvah alespoň navenek zcela přesvědčeni. 

Z výše uvedeného můžeme učinit dva závěry. Jednak vidíme, že tvorba 

rozhodnutí svrhnout režim Saddáma Husajna vojenskou intervencí se pohybovala po 

ose strategických zájmů, zkreslených informací a nedostatečného odhadnutí možných 

následků takového jednání. Kombinace těchto faktorů pak způsobila problémy na 

mnoha místech, a to jak v humanitární oblasti z pohledu iráckých civilistů, tak 
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z hlediska vojenského a diplomatického z pohledu Američanů. Srovnáme-li tento 

přístup s pohledem, který zastávala administrativa Bushe staršího při obdobném 

rozhodování, nelze si nevšimnout větší míry zodpovědnosti a střízlivého hodnocení 

situace z hlediska možných následků Husajnova svržení. Prezident Bush si v roce 1991 

byl velmi dobře vědom stabilizační role Husajnova režimu na situaci v Iráku i 

případných rizik spojených s možností radikalizace tamější opozice v íránském stylu. 

Administrativa Bushe mladšího tyto obavy evidentně zatlačila do pozadí a dala přednost 

úvaze, že zmizí-li Husajnův režim, dojde k relativně hladkému přechodu k demokracii a 

Irák se stane státem nakloněným prosazování amerických zájmů v oblasti. Tyto úvahy 

nakonec zvítězily, a to i přes to, že se na počátku devadesátých let při pokusech 

sjednotit iráckou opozici jasně ukázalo, že dosáhnout dlouhotrvajícího jednotného 

uspořádání sil bude v Iráku velmi složité. 

4.2. Selhání rozhodovacího procesu 

„Plánování irácké války bylo vedeno administrativou s velmi zkušeným bezpečnostním 

týmem: viceprezidentem Dickem Cheneym, ministrem obrany Donaldem Rumsfeldem a 

ministrem zahraničí Colinem Powelem. Jak je tedy možné vysvětlit tak špatné 

plánování, vezmeme-li v úvahu, že jej vykonával takto zkušený tým?“
46

 

V následující části práce bych se rád věnoval rozhodovacímu procesu uvnitř 

úzkého kruhu tvůrců americké zahraniční politiky a tomu, jaké byly postoje 

jednotlivých osobností tohoto procesu a proč rozhodování nakonec skončilo tak, jak 

skončilo.  

Jak již bylo zmíněno, prezident Bush se obklopil řadou velmi zkušených 

spolupracovníků v oblasti zahraniční politiky. Tito lidé (zvláště Rumsfeld a Cheney) 

byli protřelí nejen v oblasti zahraniční politiky, ale také jako vysocí manažeři 

v soukromém sektoru. Nebylo tedy možné očekávat, že budou jen figurkou 

rozhodovacího procesu prezidenta, ale bylo více než jisté, že sami budou mít velký 

zájem být hybnou silou rozhodovacího procesu. Sám prezident Bush ale rozsáhlejší 

zkušenosti v oblasti zahraniční politiky postrádal, a byl tedy z větší části závislý na 
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pohledech a názorech svých poradců, kteří mu s touto agendou pomáhali již během 

prezidentské kampaně v roce 2000. Mezi řadou jeho poradců vyčnívá nejvíce 

Condoleeza Rice, pozdější ministryně zahraničí, a Paul Wolfowitz, velký zastánce 

úderu proti Iráku. „Pro poradce, kteří Bushovo přemýšlení o zahraniční politice již 

v minulosti ovlivnili, nebylo těžké odhadnout, jaký typ politiky bude ochoten 

akceptovat.“
47

 V kombinaci s tím, že Bushův styl rozhodování byl často označován jako 

uspěchaný nebo ukvapený, že nezřídka v kontextu nějakého rozhodnutí používal slova 

jako instinkt nebo pocit,
48

 se nelze divit, že ve výsledku došlo k opomenutí některých 

zcela klíčových dat, což přineslo v případě irácké války nedozírné negativní následky. 

Podle Hybela a Kauffmana postrádal Bush mladší a jeho nejbližší 

spolupracovníci schopnost poučit se z určitých historických analogií,
49

 respektive 

použili analogii zavádějící, a to tu, že se zaměřili na nepředvídatelnost Husajnova 

jednání, které prokázal svojí invazí do Kuvajtu v roce 1990. Tato analogie samozřejmě 

podporovala teorii, že Husajn je nebezpečím pro stabilitu a mír v oblasti a musí být 

tudíž odstraněn. Neokonzervativní křídlo administrativy prezidenta Bushe mladšího 

vnímalo totiž postup svých předchůdců během první války v zálivu jako chybu, protože 

jejich kroky před válkou jednak nedokázaly předejít vpádu Husajna do Kuvajtu, jednak 

nedokázaly zbavit iráckého diktátora moci. 

Neopomenutelným faktorem v procesu tvorby rozhodování ohledně irácké války 

byl i jistý názorový rozkol uvnitř úzkého kruhu ministrů a poradců. Na jedné straně 

přitom stál ministr zahraničí Colin Powell, který zastával v rámci administrativy 

nejumírněnější stanovisko, proti němu byli známí „jestřábi“ viceprezident Cheney a 

ministr obrany Rumsfeld podporovaní ještě Paulem Wolfowitzem a dalšími. Nejednalo 

se ale pouze o názorový střet ohledně případu Irák, Powell zastával umírněnější postup i 

v dalších otázkách zahraniční politiky. Tento přístup můžeme vysvětlit tím, že Colin 

Powell se řadil spíše mezi pragmaticky uvažující členy administrativy prezidenta Bushe 

staršího a ve vládě Bushe mladšího převládl spíše neokonzervativní ideologický proud 

soustředěný okolo viceprezidenta Cheneyho.  
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Colin Powell byl také jediným členem úzkého kruhu tvůrců zahraniční politiky, který 

dlouhodobě upozorňoval na to, že proválečné křídlo Rumsfelda a Cheneyho podceňuje 

a nedostatečně hodnotí možné následky svržení Saddáma Husajna a že se nikdo 

dostatečně nezabývá možností, že se Irák propadne do chaosu a občanské války, a proto 

také preferoval politiku politických a ekonomických sankcí, které by Irák odstavily od 

možnosti být v budoucnu bezpečnostní hrozbou, a zároveň by umožnily přístup Iráčanů 

ke zboží základní potřeby. I v tomto postoji je vidět spíše pragmatický postoj k situaci, 

která vyžadovala citlivé a opatrné řešení, nikoliv cestu ukvapených rozhodnutí na 

základě ideologického přesvědčení o napojení iráckého režimu na teroristické sítě. 

Zřejmě nejdůležitější je ale pozice Dicka Cheneyho, největšího zastánce 

neokonzervativního uvažování v okolí prezidenta Bushe mladšího. „Vypadalo to, že se 

vytváří nezávislé mocenské centrum přímo v Cheneyho kanceláři.“
50

 Colin Powell se 

dokonce nechal slyšet, že věci nikdy nejsou stoprocentně rozhodnuty, dokud se 

prezident nesejde o samotě s Cheneym. Cheney měl tedy nepochybně na prezidenta 

enormní vliv a byl to právě on, kdo jak veřejně, tak uvnitř úzkého kruhu tvůrců 

zahraniční politiky uměle vytvářel a prosazoval propojení Saddáma Husajna s útoky 

z 11. září a bojem proti terorismu. Vznikala tak i v médiích představa, že odstranění 

iráckého režimu je nezbytným krokem k úspěchu ve válce proti terorismu. Na 

proválečné straně barikády se ovšem nikdo nezabýval tím, jaké následky bude pád 

režimu mít na situaci v Iráku, jako by nástup demokracie byl na Blízkém východě 

automatickou reakcí na pád diktatury.  

Co se týká Dicka Cheneyho je dnes velmi pravděpodobné, že, jakožto politik 

velmi zkušený na mezinárodní scéně, byl zřejmě jedním z mála, kteří rizika týkající se 

následků irácké války nejen znali, ale dokázaly i poměrně přesně docenit jejich 

skutečný dopad. Zastupovali ovšem zájmy, pro které občanská válka a civilní oběti 

nebyly natolik velkou překážkou, aby převážili nad zastupovanými zájmy. I s tak 

velkým časovým odstupem je ale složité určit, o jaké zájmy se mohlo jednat. Je více než 

pravděpodobné, že část z nich měla ekonomický základ, neboť válka a následná 

rekonstrukce je pro určitou skupinu podnikatelů a vlivných skupin vždy výnosným 
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podnikem. A přestože u prezidenta Bushe i některých jeho poradců je možné poukázat 

na diletantské, neuvážené a zbrklé rozhodování, konkrétně u viceprezidenta Cheneyho 

by tento argument jen těžko obstál, zvláště kvůli jeho rozsáhlým zahraničněpolitickým 

zkušenostem. Je tedy více než pravděpodobné, že na jeho jednání měly vliv i jiné 

zájmy. 

Stejný rozpor jako ohledně samotného rozhodnutí jít do války, panoval ohledně 

otázky, do jaké míry mají Spojené státy svou politiku prosazovat samostatně a pouze po 

ose vlastních zájmů, nebo zda se mají více vázat na spolupráci s OSN a svými spojenci. 

Byl to opět Colin Powell, který se snažil přesvědčit prezidenta, že součinnost 

s Organizací spojených národů je více než důležitá pro udržení amerického obrazu ve 

světě, neboť samostatný postup bude většinou členů světové komunity vykládán jako 

čistá svévole. Díky tomu, že stejný názor zastával i největší americký spojenec Velká 

Británie a že byl Powell podpořen jak bývalým bezpečnostním poradcem 

v administrativě Bushe staršího Brentem Scowcroftem, tak Georgem Bushem starším, 

podařilo se Colinu Powellovi vystoupit v OSN a v listopadu 2002 prosadit rezoluci 

1441
51

. Rezoluce měla za cíl donutit irácký režim spolupracovat s OSN a zároveň měla 

prostřednictvím přísných inspekcí potvrdit nebo vyvrátit existenci zbraní hromadného 

ničení v Iráku. Americký ministr zahraničí se tak stal hlavním komunikátorem mezi 

Spojenými státy a OSN. Pro Powella to byl úspěch hlavně v tom směru, že alespoň 

zdánlivě poskytl poslední šanci odvrátit svržení Husajna vojenskou silou a bez mandátu 

OSN. Jeho cílem bylo aplikovat politiku tzv. chytrých sankcí (smart sanctions
52

), které 

měly efektivně zasáhnout Husajnův vojenský a zbrojní potenciál a přitom způsobit co 

nejmenší utrpení civilnímu obyvatelstvu. 

Na přelomu let 2002 a 2003 už bylo válečné plánování příliš daleko na to, aby 

jej bylo možné zastavit. Proválečná sekce administrativy a poradců měla téměř úplnou 

kontrolu nad institucemi a politikami, které nějak souvisely s politikou vůči Iráku. I 

původně Powellův Projekt pro budoucnost Iráku byl nahrazen institucí zvanou Kancelář 

pro rekonstrukci a humanitární pomoc, do jejíhož vedení se dostal Powellův velký 

odpůrce Douglas Feith.  
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Powell se také pokoušel kritizovat samotný plán vojenské invaze, neboť ho 

považoval za nedostatečný
53

 a nepromyšlený v případě, že nastanou problémy po 

svržení režimu. Jak již bylo zmíněno výše, během první války v Iráku byly obavy 

tehdejší administrativy ohledně možných následků Husajnova pádu jedním z hlavních 

argumentů, proč ponechat iráckého diktátora u moci a pokusit se o jeho odstranění 

jinými prostředky. O podcenění možných následků v případě druhé války svědčí i 

nedostatečná vojenská síla vyslaná do Iráku
54

. Americké jednotky sice bez problémů 

stačily na armádu iráckého diktátora zdecimovanou v podstatě již od první války a dále 

také nedostatkem prostředků na její obnovu způsobenou dlouholetými sankcemi OSN, 

nepočítalo se ale s vypuknutím sektářského násilí, na jehož pacifikaci už jednotky 

v daném počtu nestačily. O tom, že si Bush a většina jeho lidí nebyli vědomi, jaké riziko 

podstupují, svědčí i fakt, že po porážce Saddáma Husajna bylo nařízeno rozpuštění 

všech dosavadních iráckých bezpečnostních složek.
55

 Zodpovědnost za bezpečnostní 

situaci v zemi tak zcela přešla na americké okupační jednotky, kterých však nebyl 

dostatečný počet. 

Co se týká poválečné rekonstrukce Iráku, očekávání byla taková, že americká 

okupace bude trvat jen krátce, aby byla moc následně předána irácké vládě a tamním 

bezpečnostním složkám. Tvorba budoucí irácké vlády se stala také předmětem konfliktu 

mezi ministerstvem zahraničí a ministerstvem obrany. Rumsfeld nehodlal dělat v tomto 

směru žádné ústupky a požadoval, aby všichni členové vlády, která nastoupí po pádu 

Saddáma Husajna, byli jmenováni jeho lidmi.  

Je tedy evidentní, že rozhodovací proces tak, jak je výše popsán, byl veden spíše 

po ideologické linii, převážily argumenty založené na silně neokonzervativním přístupu 

a zkreslených informacích. Argumenty odpůrců těchto kroků a jejich upozornění na 

možné komplikace nebyly vzaty v potaz, o čemž svědčí nejen silná ostrakizace Colina 

Powella, který jako jeden z mála zastával pragmatický přístup k politice vůči Iráku, ale 

také nízká míra naslouchání odborníkům na Irák v kruzích
56

, ve kterých se pak 
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rozhodovalo o válce, její podobě a procesu rekonstrukce Iráku. Do velké míry tomu 

napomohla i zahraničně politická nezkušenost prezidenta Bushe, který tak byl pod 

velkým vlivem svých poradců a kolegů z administrativy, obzvláště pak viceprezidenta 

Cheneyho, jenž byl nejzarputilejším zastáncem tvrdého postupu vůči Saddámu 

Husajnovi. 
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Závěr 

Na začátku května 2003 oznámil prezident Bush konec válečných operací a také konec 

režimu Saddáma Husajna. Sliboval přitom Iráku demokratickou a prosperující 

budoucnost.
57

 Euforie (alespoň mezi tvůrci americké zahraniční politiky) ještě zesílila 

poté, co byl Husajn v prosinci 2003 zajat a postaven před irácký soud. Celý soudní 

proces se Saddámem Husajnem jakoby se postupem času stával velmi ironickou a 

paradoxní metaforou na propad Iráku do hlubin sektářského násilí a občanské války. 

Husajn během soudního procesu nejednou varoval Iráčany před sektářským násilím, 

které zničí Irák a jejich životy
58

, a i když jeho slova nelze brát doslova a zcela vážně, je 

třeba si uvědomit, že když byl na konci roku 2006 oběšen, irácká realita mu z velké 

části již dávala za pravdu.  

V letech 2004 – 2006 kulminovalo období sektářského násilí, které americké 

jednotky nebyly při svém počtu schopné zvládnout a irácké bezpečnostní složky byly 

teprve v raném procesu svého vytváření. Kromě ztrát na životech v řadách 

spojeneckých vojáků, kterým byla v médiích věnována dostatečná pozornost, byl ale 

opomenut fakt, že ztráty na životech iráckých civilistů jsou dnes odhadovány na 100 – 

150 tisíc mrtvých v přímé souvislosti s válečným násilím. Jsou to přitom následky 

špatného, neinformovaného rozhodování o rozpoutání války, i přesto, že existovala řada 

hlasů a informací, které na takový scénář upozorňovaly. Fakt, že podle všeho převážily 

rozličné zájmy různých politicko-ekonomických skupin, které ve výsledku vedly 

k ignoraci důležitých poznatků o samotném Iráku, je jistě zarážející a není vhodné ho 

ignorovat. 

Podíváme-li se na oba válečné konflikty v Perském zálivu, uvidíme dva poměrně 

odlišné přístupy. Důvodů k takové odlišnosti přístupů u tak personálně podobných 

administrativ je hned několik. Předně je nutné zmínit, že první válka v Zálivu byla 

designována jako zcela jiný typ konfliktu, neboť se jednalo o misi za účelem 

osvobození napadeného Kuvajtu. Jakýkoliv pohyb směrem ke změně režimu v Iráku by 

byl překročením pravomocí udělených RB OSN. V administrativě George Bushe 

staršího navíc převládalo křídlo pragmaticky smýšlejících politiků, kteří dokázali 
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s pomocí expertů na daný problém správně vyhodnotit rizika, která plynula z neuvážené 

změny režimu v tak etnicky a nábožensky diverzifikované zemi jako je Irák. Mezi 

hlavní argumenty proti změně režimu patřila právě obava ze vzniku politického vakua a 

vypuknutí sektářského násilí. Stejně tak byl důležitým aspektem velký vliv a podíl 

radikálních šíitů, což v Američanech vyvolalo obavy z možnosti opakování íránského 

scénáře. Z toho také vyplývá závěr, že již při prvním konfliktu si americká 

administrativa byla dobře vědoma rizik, která by změna režimu přinesla.  

Tento fakt je dobře zpozorovatelný i v procesu rozhodování o druhé válce 

v Zálivu. Zde se ale pragmatické křídlo reprezentované už vlastně pouze Colinem 

Powellem dostalo do defenzivy a převládla skupina nekonzervativních ideologických 

politiků v čele s Dickem Cheneym. Powell ovšem poměrně vytrvale upozorňoval na 

rizika související se sektářskou nejednotností Iráku a také na rizika související se 

vznikem mocenského vakua po sesazení Husajna. Hlasy, které na tato možná úskalí 

upozorňovaly, byly ale spíše ostrakizovány a označovány za neloajální. O neochotě 

naslouchat těmto lidem svědčí i fakt, že do úzkého kruhu osob, které rozhodovaly o 

válce, nebyl přizván žádný expert na problematiku Iráku
59

, z čehož dle mého názoru 

jasně vyplývá, že rozhodnutí Husajnův režim svrhnout se odehrávalo po ose zcela 

jiných zájmů. 

Pro rozhodovací proces o druhé válce v Iráku je také specifický tlak 

nekonzervativních think-tanků a lobbistických skupin, které již od druhého období 

Clintonovy administrativy zvýšeně tlačily na tvrdý postup proti Husajnovu režimu. 

Domnívám se, že tento silný tlak byl jedním z hlavních faktorů ignorace rizik spojených 

s válkou. V případě první války totiž takový tlak téměř neexistoval, neboť Saddám 

Husajn byl až do napadení Kuvajtu považován za amerického spojence. V případě 

druhé války už byl jeho režim jedním z hlavních trnů v oku americké zahraniční politiky 

a mohly se tedy vytvářet různé skupiny s politickými či ekonomickými zájmy na 

likvidaci takového režimu. A jelikož vliv těchto skupin na nekonzervativně smýšlející 

většinu v Bushově administrativě byl poměrně silný, výrazně to ve výsledku podpořilo 

rozhodnutí Husajnův režim skutečně svrhnout vojenskou silou. 

Zajímavé srovnání nabízí také vnitřní rozhodovací proces obou administrativ. 

Přestože je obecně prezident George Bush starší vnímán jako uvážlivější, zkušenější a 
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pragmatičtější než jeho syn, hrají v tomto vnímání značnou roli i jiné faktory. Jak bylo 

zmíněno výše, oba dva prezidenti se při svém rozhodování spoléhali na instinkt a 

obhajování takových rozhodnutí morálními zásadami. Obojí bylo ovšem u Bushe 

mladšího značně silnější a v praxi více viditelné, a to hlavně proto, že na rozdíl od svého 

otce měl Bush mladší jen marginální znalosti a zkušenosti v oblasti zahraniční politiky a 

byl tedy v rozhodování zcela závislý na svých poradcích, navíc byl obklopen lidmi 

nekonzervativního ideologického směru, a jeho rozhodnutí tak byla ovlivňována zcela 

k nepragmatickým závěrům, zatímco Bush starší byl sám velmi zkušeným v oblasti 

zahraniční politiky a byl navíc obklopen lidmi jako je například bezpečnostní poradce 

Brent Scowcoft, kteří naopak představovali velmi pragmatický přístup k americké 

zahraniční politice.  

Samotné rozhodnutí sesadit Saddáma Husajna v roce 2003 silou bylo tedy 

kombinací několika faktorů a není možné izolovat jeden nebo dva, které byly výrazně 

důležitější než ty ostatní. S jistotou je možné konstatovat, že rizika spojená s válkou 

byla známa, a to i uvnitř samotné administrativy, byla podceněna a po svržení 

Husajnova režimu byla tato rizika poměrně přesně naplněna. Významnou roli ovšem 

hrály lobbistické tlaky nekonzervativních think-tanků, které tlačily na tvrdý postup proti 

Iráku, ale také fakt, že byly vydány nepravdivé informace o iráckých zbraních 

hromadného ničení či o Husajnovu napojení na teroristickou síť Al-Kajda. I celkový 

přístup administrativy Bushe mladšího se jeví jako velmi neprofesionální až diletantský 

hlavně díky ignorování klíčových faktů a sledování svého cíle za každou cenu bez 

ohledu na další následky.  
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Summary 

Bachelor thesis „The role of religious and ethnic diversity of Iraq in the U.S. 

administration's decision to overthrow Saddam Hussein in the years 1991-2003“ deals 

with the issue of American foreign policy making regarding the Iraqi regime of Saddam 

Hussein from the first Gulf war in 1990-1991 to the second Gulf war in 2003. The Gulf 

war of 2003 was poorly executed regarding its aftermath. Since the war it has been 

obvious that especially the decision-making process must have failed at some point, 

because Americans weren’t able to react properly to the postwar violence. On the other 

hand during the Gulf war of 1990-1991 the administration of the president George H. 

W. Bush carefully considered all the possible threats concerning Hussein´s removal 

from power and decided not to do so.  

 The reasons for the failure is a major ignorance for the arguments of pragmatic 

wing of the administration led by Colin Powell, who warned against removing Hussein 

from power by force because of possible ethnic and religious clashes. We must not 

forget the role of made-up information about Hussein possessing the weapons of mass 

destruction and his involvement in 9/11 terrorist attacks, which also played an important 

role. Also the personality of the president George W. Bush affected the decision-making 

process. Not only did he not have enough experience and knowledge about foreign 

policy, which made him more open to be influenced by his advisors, also he relying on 

his instinct in making decisions and using moral language to justify those decisions. In 

his way of deciding the president was supported by the neoconservative wing of his 

administration led by the vice president Dick Cheney, who was the most pro-war 

member of the administration and who designed the way the war against Iraq would be 

presented in public.  

 The thesis is divided into four sections. The first one examines the situation of 

various ethnic and religious communities in Iraq before the first Gulf war. The second 

section examines the situation in American administration during the first Gulf war and 

tries to answer the question, why did the Americans leave Saddam Hussein in power. 

The third section deals with the situation between the wars, examines the strategies used 

by the president Clinton against Iraq and also mentions the situation of Iraqi opposition. 

The last section tries to answer the question why did the Bush administration decide to 

overthrow Hussein by force even though there was a huge risk that the war will go 

wrong shortly after Hussein is removed from power. 
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