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Současná šícitská politická uskupení v Libanonu  

 

Amal a Hizbulláh zůstaly i po libanonské občanské válce jedinými vlivnými politickými 

silami se šícitskou „sektářskou“ agendou. Amal, přestože u jeho zrodu stál libanonsko-

šícitský duchovní, neměl nikdy náboženskou či islamistickou agendu. Příslušnost k šíce 

byla z jeho pohledu důležitým pojítkem pro komunitu politicko-ekonomicky 

znevýhodněných obyvatel Libanonu (jako důkaz ne-náboženského programu bývá 

uváděno členství řeckokatolického biskupa Bejrútu v Hnutí utlačovaných, z něhož Amal 

vzešel). Po převzetí vedení strany Nabíhem Berrím se sekularistický, nicméně sektářsky 

orientovaný program ještě více potvrdil. V důsledku toho vznikla v roce 1982 

odštěpenecká organizace Islámský Amal, kterou vedl Husajn Músawí a učinil jejím 

střediskem Bacalbek. Husajn Músawí měl silné vazby na Írán už před islámskou revolucí a 

nějakou dobu tam žil. Berrímu vytýkal ochotu podílet se na Západem navrhovaných 

řešení libanonské války a naopak neochotu sblížit se s tehránským režimem a Chomejním. 

Podle rozcházejících se informací byl Islámský Amal v polovině osmdesátých let 

rozpuštěn na nátlak za strany Íránu, případně splynul s Hizbulláhem.  

Amal se nikdy během své existence nestavěl negativně k libanonskému státu a 

jeho uspořádání a jeho politikou bylo být součástí libanonského politického systému. 

Přestože u zrodu stál duchovní Músá as-Sadr, byl Amal vždy sekularistickou, nicméně 

komunitně (konfesionálně) orientovanou stranou. Ještě dále od duchovenstva se dostal 

s příchodem Nabíha Berrího do jejího čela. V souladu s dohodami z at-Tá’ifu, jejichž 

architektem byl ostatně bývalý šéf Amalu al-Husajní, se stejně jako jiné ozbrojené skupiny 

v Libanonu (kromě Hizbulláhu) vzdal Amal zbraní a jeho zbrojenci se zapojili do nově 

budované libanonské armády. První poválečné libanonské parlamentní volby (dvacet let 

od těch předešlých) a zároveň první volby za existence Amalu se konaly v roce 1992 a 

Amal se jich zúčastnil jako běžná politická strana, stejně jako následujících tří voleb 

v letech 1996, 2000 a 2005. Přestože se Amal během občanské války ideologicky a na 

konci války i vojensky střetl s Hizbulláhem, v poválečném uspořádání Libanonu obě 

strany spolupracují. Tato spolupráce byla stmelena vývojem po atentátu na bývalého 

premiéra Rafíqa Harírího a následném odchodu syrské armády ze země. Sýrie totiž po 

celou dobu občanské války i po ní Amal podporovala a šéf strany Nabíh Berrí byl a je 

považován za jednoho z nejdůležitějších „syrských“ koňů na libanonské politické scéně. 

V této souvislosti je jen logické, že strana se po volbách v roce 2005 (po tzv. Cedrové 

revoluci) ocitla v „menšinovém“ politickém táboře spolu s Hizbulláhem a poslanci za 

několik dalších drobných stran, jemuž se někdy říká „Hnutí 8. března“. Jak Amal, tak 

Hizbulláh získaly shodně po 14 křeslech a celý „prosyrský“ blok tak má v parlamentu 35 

poslanců. Spolu se Svobodným politickým hnutím Michela cAúna, které má blíž k tomuto 
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uskupení, než k „provládní“ většině, tak  „prosyrští“ poslanci dávají dohromady 56 křesel 

proti koaličním 72. Obecně už od konce osmdesátých let Amal ztrácel podporu šícitů ve 

prospěch Hizbulláhu, dnes mají obě strany přibližně stabilní počet příznivců, daný do 

značné míry lokálně. Nabíh Berrí paradoxně přivedl stranu do situace ne nepodobné 

postavení tradičních elit zucamá‘, proti jejichž moci se Músá as-Sadr a Amal na počátku 

občanské války postavil. Vzhledem ke svému dlouhodobému působení v libanonském 

parlamentu si totiž vytvořil velmi silnou klientskou síť a je považován za jednoho 

z nejzkorumpovanějších libanonských politiků.  

  

Hizbulláh s koncem občanské války výrazně změnil svou politickou taktiku i program. 

Na základě dohod z at-Tá’ifu byly všechny libanonské milice odzbrojeny, s výjimkou 

Hizbulláhu, který byl v důsledku pokračující izraelské okupace jihu země a svých zásluh v 

boji proti Izraelcům v průběhu občanské války považován za legitimního obránce 

libanonského jihu. Díky tomuto výlučnému postavení si Hizbulláh vybudoval na jihu 

země stát ve státě. Toto území bylo výlučně pod kontrolou ozbrojenců Hizbulláhu, kteří 

měli na silnicích své check-pointy (fungující podobně jako hraniční přechody), libanonská 

armáda nebyla v této oblasti vůbec přítomna. V roce 1991 začal Hizbulláh provozovat 

vlastní rozhlasovou a televizní stanici al-Manár (Minaret či také Maják), vytvořil vlastní 

telefonní síť a hlavně síť různých veřejně prospěšných služeb, které šícitské obyvatelstvo 

oblastí zdevastovaných dlouholetou válkou nutně potřebovalo a které stát nebyl schopen 

zajistit. Hizbulláh vlastní a provozuje nemocnice, školy, vzdělávací centra, poskytuje 

výhodné půjčky na rozjetí malého podnikání apod. Díky tomu si udržuje silnou podporu 

v šícitských oblastech. Hizbulláh je nadále podporován z Íránu, o čemž svědčí i zbrojní 

arzenál, který nemile překvapil izraelskou armádu v létě 2006. Hnutí po celá devadesátá 

léta udržovalo ve střehu a nejistotě Izraelce okupující jižní Libanon a jejich spojence SLA 

a neustále ostřelovalo izraelské vojenské cíle (ostřelování bylo ovšem součástí „hry“ mezi 

Izraelci a Hizbulláhem a mělo svá jasná pravidla, včetně určité reciprocity). Když se v roce 

2000 Izraelci stáhli a SLA byla rozpuštěna, připisoval si to Hizbulláh jako velké vítězství a 

jeho prestiž v očích Libanonců obrovsky narostla. Události izraelské agrese 2006 pak ještě 

posílily prestiž hnutí opět nejen u šícitského, ale i u ostatních skupin libanonského 

obyvatelstva a také v celém arabském světě. Důvod proto, aby si Hizbulláh ponechal právo 

na ozbrojené složky, teoreticky pominul izraelským odchodem v roce 2000. Odzbrojení 

hnutí je ale nesmírně citlivou vnitropolitickou otázkou. Hizbulláh udává jako důvod 

k tomu, aby si nadále držel ozbrojené křídlo, nadále trvající válečný stav mezi Libanonem 

a Izraelem a poukazuje na oblast farem Šibcá, které si územně nárokuje Libanon na Sýrii, 

které ale nadále okupuje izraelská armáda. Hizbulláh a jeho nejvyšší představitelé jsou 

také permanentně na mušce izraelských tajných služeb. Po úspěšném atentátu na 
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předchůdce Nasrulláha, cAbbáse Músawího v roce 1992 byl v roce 2008 v Damašku při 

výbuchu automobilové nálože zabit cImád Mughníje, považovaný za hlavu bezpečnostních 

a vojenských akcí Hizbulláhu a podle autorit USA zodpovědného za útoky na západní 

vojenské cíle v Libanonu v osmdesátých letech během občanské války.  

 Z hlediska politické a ideologické strategie doznal Hizbulláh oproti „válečné“ 

podobě od devadesátých let také podstatných změn. V osmdesátých letech, opět dáno i 

mezinárodně-politickou situací, tedy čerstvě porevolučním Íránem a izraelskou okupací 

Libanonu, byl Hizbulláh velice radikální jak ve svých činech, tak i programu. Kromě toho, 

že požadoval pohnat maronity před spravedlnost kvůli jejich zacházení s muslimským 

obyvatelstvem Libanonu bylo cílem hnutí vytvořit ze země islámský stát po vzoru Íránu. 

Z tohoto důvodu se Hizbulláh odmítal účastnit na stávajícím libanonském politickém 

systému. Po tá’ifských dohodách se ale Hizbulláh přerodil z revolučního ozbrojeného 

hnutí ve zralou politickou stranu, pochopitelně se všemi zmíněnými specifiky. V otázce 

účasti na libanonském politickém životě nebyli představitelé Hizbulláhu jednotní  a Subhí 

at-Tufajlí, generální tajemník hnutí, v roce 1991 rezignoval a organizaci opustil právě na 

protest proti prosazujícímu se názoru na vstup na libanonskou politickou scénu. Tento 

krok byl učiněn za at-Tufajlího nástupce cAbbáse Músawího a dokončen současným 

generálním tajemníkem Sajjidem Hasanem Nasrulláhem. V roce 1992 se hnutí zúčastnilo 

prvních poválečných parlamentních voleb v Libanonu a od té doby také všech dalších. 

V posledních volbách v roce 2005 získal v parlamentu 14 křesel, tedy stejně, jako 

konkurenční šícitský Amal. Společně s Amalem a několika dalšími malými uskupeními 

představuje Hizbulláh v parlamentu opoziční menšinový blok, ideologicky „prosyrský“, 

mj. odmítající mezinárodní tribunál pro vyšetření atentátu na Rafíqa Harírího. Z tohoto 

hlediska se tedy hnutí transformovalo v moderní, populistickou a nábožensky a sektářsky 

orientovanou stranu. Z ideologického hlediska se také počátkem devadesátých let vzdalo 

programu ustavit v Libanonu islámský stát o vzoru chomejníovské islámské teokracie 

(vilájat-e faqíh) v Íránu. Jak vyplývá z prohlášení Nasrulláha z tohoto období, nejsou 

podle dnes platného názoru hnutí v Libanonu pro vznik islámského státu podmínky, 

protože jej nežádá převážná většina obyvatelstva. Nasrulláh připustil, že v Libanonu 

takové podmínky zřejmě ani nikdy nenastanou. V září 2001 také jednoznačně odsoudil 

útoky na WTC v New Yorku, přesto je hnutí nadále vedeno u americké administrativy a 

některých dalších západních států jako teroristická organizace. 

Hizbulláh uzavřel v roce 2006 dohodu se Svobodným vlasteneckým hnutím (at-

Tajár al-wataní al-hurr) maronity Michela cAúna, veterána libanonské politické scény. 

cAúnovo hnutí, podporované především částí libanonských křesťanů, přitom 

v parlamentních volbách v roce 2005 významně zabodovalo a v celkovém rozložení 

parlamentních sil se spojuje většinou s opozičním blokem, který tvoří hlavně Amal a 
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Hizbulláh. Dohoda cAúna s Hizbulláhem stanovuje, že šícitské hnutí se vzdá zbraní po 

osvobození oblasti farem Šibcá a navrácení válečných zajatců (Izraelem). Zaručuje se také 

k milosti bývalým příslušníkům SLA (většinou maronitům), kteří by se vrátili z Izraele do 

Libanonu. Za to je v dohodě cAúnovým hnutím přislíbeno postupné opouštění systému 

konfesionální reciprocity v libanonském parlamentu a přijetí normálního volebního 

systému, který by zřejmě výrazně posílil šícitský vliv v libanonské politice. Reálné dopady 

této dohody mezi dvěma politickými uskupeními ale nelze přeceňovat. 

 Hizbulláh naposledy ve velkém měřítku demonstroval svou politickou sílu v roce 

2008, když vrcholila politická krize trvající od konce roku 2006 a způsobená mj. 

neschopností zvolit nového libanonského prezidenta. Krize se vyostřila počátkem května 

2008, kdy se vláda pokusila zasáhnout některé vymoženosti, díky kterým Hizbulláh 

fungoval jako stát ve státě (konkrétně šlo o zrušení vlastní telekomunikační sítě hnutí). Na 

protest a aby ukázal svou sílu obsadil Hizbulláh svými ozbrojenci části Bjerútu. 

V šarvátkách s oponenty bylo zabito několik stovek lidí. Krize, připomínající počátek 

občanské války, byla zažehnána na Libanonské konferenci národního dialogu, na níž se 

libanonské politické síly dohodly a která se konala v katarské Dauze 16.-21. května 2008. 

Výsledkem dohod z Dauhy bylo neprodlené zvolení nového prezidenta Michela Sulajmána 

parlamentem, vytvoření třicetičlenné Vlády národní jednoty, v níž má zastoupení 

parlamentní většina (16 ministrů), menšinová opozice (vč. Hizbulláhu a Amalu, 11 

ministrů) a prezident (3 ministry). Součástí dohod bylo také upravené uspořádání 

libanonských volebních okrsků a závazek všech stran, že nebudou k prosazování 

vnitropolitických cílů používat násilí a zbraně. Hizbulláh má ve Vládě národní jednoty, 

vytvořené staronovým premiérem Fu’ádem Siniorou, ministra zahraničí a ministra práce. 

25. května 2008 byl po sedmi měsících neobsazené funkce zvolen libanonským 

prezidentem Michel Sulajmán.  

 

Vliv Íránu  

Íránská podpora libanonským šícitům přicházela jednak obecně přes íránské dobročinné 

nadace, jednak přímo hnutí Hizbulláh. Během osmdesátých let ještě v Libanonu operovali 

příslušníci íránských Revolučních gard, kteří prováděli výcvik bojovníků Hizbulláhu a 

poskytovali vojenskou pomoc. Do začátku devadesátých let je možné sledovat přímý vliv 

íránského režimu na akce libanonského hnutí. Se smrtí ájatolláha Chomejního a koncem 

libanonské občanské války se ale situace začala měnit. Od druhé poloviny devadesátých 

let, tedy zhruba od nástupu íránského prezidenta Chátamího do funkce, přímá íránská 

státní podpora Hizbulláhu slábla. Hnutí bylo vždy finančně podporováno z Íránu, nikoli 

však nutně přímo ze státních zdrojů. Většina finanční podpory byla generována přes 

polostátní či soukromé dobročinné nadace, persky bonjády. Dá se říci, že Írán jako stát 
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dnes už neovládá Hizbulláh přímo, ani jej přímo nesponzoruje. Hizbulláh se navíc 

finančně opírá i o svou síť nadací a zdaleka ne všechny peníze pro fungování organizace 

jsou „pumpovány“ z Íránu. Přesto podle střízlivých odhadů získává dnes Hizbulláh z Íránu 

finanční, materiální a vojenskou podporu v hodnotě pohybující se mezi 25 a 50 milióny 

amerických dolarů ročně. 

 

 

Současná šícitská politická uskupení v Iráku  

 

Irácká ad-Dacwa (Strana islámské výzvy, Hizb ad-dacwa al-islámíja) je první šícitskou 

islamistickou organizací vůbec. Založena byla na přelomu padesátých a šedesátých let 20. 

století. Podobně jako Hizbulláh prodělala pod vlivem okolností vývoj od islamistického 

hnutí k moderní konzervativní straně.  

Počátkem sedmdesátých let 20. století začala ad-Dacwa získávat na popularitě, 

především mezi šícitským duchovenstvem a nábožensky založenou mládeží. Zároveň se 

ale po nástupu baasistického režimu v roce 1968 dostala do role nejvlivnější irácké ilegální 

opoziční organizace. Její členové a sympatizanti byli vystaveni mnohdy brutálnímu 

zacházení ze strany režimu, jež zesílilo ve druhé polovině sedmdesátých let. Zavírání 

šícitských teologických učilišť, zákazy náboženských oslav a zatýkání a popravy šícitských 

duchovní a členů ad-Dacwy tak začaly ještě před nástupem Saddáma Husajna k moci. Ve 

druhé polovině sedmdesátých let, kdy byl v nadžafském exilu Rúholláh Chomejní, se 

předáci ad-Dacwy dostali do styku i sním. Po převratu v Íránu se v roce 1979 vedení ad-

Dacwy přesunulo do Tehránu. I přes rozdíly v chápání islámského státu mezi ní (wilájat 

al-umma) a Chomejním (wilájat al-faqíh) se těšila íránské podpoře. Strana přitom 

tvrdila, že měla i mnoho sunnitských členů a že spolupracovala se sunnitskými opozičními 

organizacemi. V roce 1980 už za vlády Saddáma Husajna se členství v ad-Dacwě stalo 

trestným činem, trestaným smrtí, a to i retrospektivně. K zatýkání, mučení a popravám 

pak stačilo i pouhé podezření ze sympatií.  

Až s americkou invazí v roce 2003 se aktivity strany přesunuly zpět do Iráku. Za 

její základnu je pokládáno město an-Násiríja na jihu země, kde má sídlo a které prakticky 

ovládá. Už do Irácké vládní rady (Iraqi Governing Conuncil), ustavené na začátku 

americké okupace v roce 2003, jmenovaly okupační síly několik zástupců ad-Dacwy. 

Stejně tak zasedlo několik zástupců strany v následné Irácké dočasné vládě (Iraq Interim 

Government), která radu nahradila v červnu 2004 a existovala do ustavení Irácké 

přechodné vlády v květnu 2005.  Během prvních parlamentních voleb v zemi v roce 2005 

se ad-Dacwa jakožto hlavní součást úspěšné Spojené irácké aliance (UIA) dostala do 

parlamentu a její šéf Ibráhím al-Džacfarí se stal premiérem přechodné irácké vlády. 
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Podobného úspěchu se strana dočkala i v prvních řádných parlamentních volbách v 

prosinci 2006, po nichž al-Džacfarího v křesle premiéra vystřídal místopředseda strany 

Núrí (Džawád) al-Málikí.  

Přestože ad-Dacwa byla založena jako islamistická strana, jejímž cílem bylo 

nastolení islámského státu, rozcházela se ideologicky od samého počátku s islamistickou 

doktrínou Rúholláha Chomejního a jeho politickým programem wilájat al-faqíh, který 

později proměnil v praxi při islámské revoluci v Íránu a kterým vložil rozhodující moc do 

rukou téměř nekontrolovatelnému tělesu šícitského duchovenstva. Princip wilájat al-

umma, který prosazoval ad-Dacwa, měl spíše charakter demokratického zřízení, které by 

se řídila islámskými principy především v zákonodárství. Ad-Dacwa prošla několika 

ideologickými vývojovými etapami, během osmdesátých let byla pod vlivem íránského 

režimu a za okolností daných poměry v Iráku poměrně radikální, se vstupem do reálné 

politiky a převzetím velké míry odpovědnosti za vývoj v Iráku ale ze svého radikalizmu 

zásadně slevila. Dnes je z ní spíše moderní konzervativní strana, která hlásá islámské 

hodnoty, ale nemíří k ustanovení šícitského islámského státu, který je vzhledem 

k demografickým faktům v Iráku nereálný. 

 

Nejvyšší irácká islámská rada (al-Madžlis al-aclá al-islámí al-ciráqí, SIIC), do roku 

2007 známá jako Nejvyšší rada islámské revoluce v Iráku (al-Madžlis al-aclá li-´th-

thaura al-islámíja fi ´l-cIráq, SCIRI) je další významnou šícitskou politickou silou v zemi. 

Oproti ad-Dacwě se strana lišila svým politickým programem v tom, že směřovala 

k ustavení islámského státu podle íránského vzoru, založeného na Chomejního konceptu 

vlády duchovenstva. V praxi však neměl tento ideologický rozdíl velkou důležitost a 

členové ad-Dacwy v Íránu byli zároveň členy SCIRI. Radu od ad-Dacwy odlišují spíše 

okolnosti vzniku a působení. SCIRI byla založena v roce 1982 v Íránu, kam se po íránské 

islámské revoluci, vypuknutí irácko-íránské vílky a nástupu Saddáma Husajna k moci 

v Iráku přesunuly špičky irácké šícitské opozice. Vznik rady byl iniciován íránským 

režimem a SCIRI pak také Íránci podporována. V době jejího vzniku byla ad-Dacwa 

v Iráku krutě pronásledována. Do čela SCIRI se postavil Muhammad Báqir al-Hakím, 

který stál i u zrodu ad-Dacwy. Rada ostatně nevznikla jako samostatná politická strana, 

ale jako zastřešující organizace pro opoziční (ovšem především islámské a šícitské) irácké 

politické aktivity v Íránu. Hlavním cílem SCIRI bylo svržení baasistického režimu a 

ustavení islámského režimu v Iráku (odtud i název).   

 Po americké invazi se SCIRI přesunula do Iráku a začlenila do politického života 

země. Ze zastřešující organizace se stala samostatná politická strana. Podobně jako 

islamistická hnutí v jiných zemích, nejen šícitská (Hamás, Hizbulláh či Muslimské 

bratrstvo), si získala SCIRI širokou podporu mezi obyvatelstvem postiženým válkou a 
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poválečným chaosem tak, že zajišťovala potřebné sociální služby v šícitské komunitě, 

především na jihu Iráku. Podobně jako libanonský Hizbulláh, i SCIRI si udržuje 

ozbrojenou složku, která se nazývá Organizace Badr (dříve Brigáda Badr). V srpnu 2003 

po atentátu na šéfa SCIRI Muhammada Báqira al-Hakíma v Nadžafu převzal vedení jeho 

bratr, cAbdulcazíz al-Hakím. Ten je také zároveň šéfem Spojené irácké aliance. SIIC má 

dnes největší podporu a základnu v jihoirácké Basře. 

 V roce 2003 byli zástupci SCIRI, včetně cAbdulcazíze al-Hakíma, jmenováni do 

Irácké vládní rady. Stejně tak byli zastoupeni v následné Irácké dočasné vládě. V prvních 

parlamentních volbách v lednu 2005 se v rámci už uvedené Spojené irácké aliance dostali 

do parlamentu jako součást nejsilnějšího, šícitského bloku. SCIRI se ale velice dobře 

umístila v zároveň probíhajících komunálních volbách a ovládla šest z osmi šícitských 

krajů. Stejně tak se jako součást stejného uskupení dostala i do parlamentu při prvních 

řádných volbách v prosinci 2005. V koalici s Organizací Badr, která je s ní organicky 

spojená, získala 36 křesel v prvním plnohodnotném iráckém parlamentu (oproti 29 

křeslům Hnutí Muqtady as-Sadra a 25 křeslům ad-Dacwy). Následně je SCIRI (SIIC) 

zastoupena i v dnešní vádě Núrího al-Málikího. V roce 2007 změnila organizace své 

jméno, přičemž vypustila slovní spojení „islámská revoluce“. Změna názvu měla odrážet 

změněnou situaci (po pádu režimu Saddáma Husajna už strana o žádnou revoluci 

neusiluje), stejně jako změnu ve své politické idelogii. Strana opustila svůj chomejníovský 

koncept islámského státu a přiblížila se linii ájatolláha as-Sístáního a tím také k iráckému 

šícitskému politickému „mainstreamu“, který představuje především ad-Dacwa. 

Pozorovatelé nazývají tyto změny „irákizací“ strany. Strana se také „modernizuje“ tím, že 

do svého politického programu a hlavně slovníku zavedla běžné termíny jako 

„demokracie“ či „volby“. ISCI ovšem prosazuje, narozdíl od ad-Dacwy či Muqtady as-

Sadra, decentralizaci Iráku a vytvoření šícitské autonomní oblasti na jihu země.  

 

Sadrovské hnutí je třetím nejdůležitějším hráčem na současné irácké šícitské politické 

scéně. Sadrovské hnutí, které kandidovalo ve volbách v prosinci 2005 do parlamentu jako 

součást Spojené irácké aliance a získalo 29 křesel, není „dítkem“ Muqtady, ale spíše jeho 

otce Muhammada Muhammada Sádiqa as-Sadra, zavražděného v roce 1999. Muqtadá 

hnutí „převzal“ opíraje se především o své jméno a charizma. Narozdíl od ostatních 

známých Sadrovců totiž nemá náboženské vzdělání (nedokončil jej) a nemůže tak být  

náboženskou autoritou. Přestože je dnes Muqtadá nejvlivnějším předákem hnutí, existují 

i jiné větve, které jej jako svého vůdce neuznávají a hrají na politické scéně nezávislou hru, 

jako je strana al-Fádila od vedením cAbdurrahíma al-Husajního.  Muqtadá as-Sadr je 

populista, který získává podporu především u mladších generací z chudých šícitských 

vrstev. Typickou chudinskou šícitskou enklávou je čtvrť Sadrovo město v Bagdádu (dříve 
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Saddámovo město), kde má Muqtadá svou pevnou základnu. Chudé šícitské vrstvy 

pokládají ostatní strany, jako je ad-Dacwa či SIIC, za poněkud elitářské a zastupující 

zájmy lépe postavených šícitských rodin. Muqtadá zdědil po svém otci síť dobročinných 

organizací, které pomáhají nejchudším vrstvám šícitské komunity především distribucí 

jídla a léků. Tato síť bezpochyby pomáhá popularitě této postavy irácké politiky. Muqtadá 

ovšem opřel svou popularitu také o svůj odpor k americké okupaci, který je konstantou 

jeho politické dráhy od americké invaze v roce 2003. Krátce po invazi vybudoval své 

milice nazývané Mahdího armáda, které se několikrát střetly s okupačními i nově 

vybudovanými iráckými silami. Někteří pozorovatelé přirovnávají Sadrovu Mahdího 

armádu k libanonskému Hizbulláhu a domnívají se, že se Muqtadá Sadr shlédl ve svém 

libanonském protějšku Hasanu Nasrulláhovi a že hodlá napodobit jeho metody a také 

úspěchy. V určitém období, zvláště v roce 2004, kdy se Sadrovci střetli s okupační 

armádou, se tak skutečně zdálo. Podobně jako Hizbulláh, i Muqtadá as-Sadr disponuje 

ozbrojenci, širokou sociální sítí, charizmatem a rozhodností vystoupit proti cizímu 

okupantovi. Stejně jako Hizbulláh má i Sadrovské hnutí relativně silné zastoupení 

v parlamentu a ovládá dokonce několik vládních rezortů: zdraví, školství a obchod. 

V obou případech se z původního odmítání účasti na existujícím politickém systému 

rozhodla tato hnutí do politiky zapojit a legalizovat tak své politické aktivity. Obě hnutí se 

také těší materiální, vojenské i morální podpoře velkého zahraničního kmotra, tedy Íránu. 

Poté, co se SIIC odklonila od chomejníovské politické ideologie a začala se „irákizovat“ se 

zdá, že Sadrovské hnutí v čele s Muqtadou je jediným věrným spojencem Íránu v Iráku 

pokud jde o ideologickou spřízněnost. Přesto se Muqtadá as-Sadr nevyslovuje pro zřízení 

islámské teokracie podle íránského modelu, nicméně ideologie jeho hnutí je poměrně 

mlhavá a nemá žádné jasné a pevné kontury. 

 

Vliv Íránu 

Pád baasistického režimu v roce 2003 otevřel zcela novou kapitolu i v íránsko-iráckých 

vztazích. Nově lze operovat s rovnítkem irácký stát=irácká šíca, i když pouze ve smyslu 

většinového zastoupení šícitské populace ve vládních institucích. Nové irácké úřady ihned 

navázaly vřelé vztahy se sousedním Íránem, a to po desetiletích, kdy byly vztahy mezi 

oběma zeměmi extrémně napjaté. Z hlediska americké administrativy znamenal tento, 

ovšem velice předvídatelný, vývoj určité dilema: země, kterou Američané „osvobodili“, se 

vřele přátelí s jejich úhlavním nepřítelem v regionu. Iráčtí politici navštěvují běžně 

Tehrán k projednávání praktických bilaterálních záležitostí, íránští politici hovoří 

s nejvyšší iráckou šícitskou duchovní autoritou, ájatolláhem as-Sístáním a íránští 

podnikatelé poměrně masivně investují v Iráku, především v jeho jižní, šícitské části. Írán 

ale není jen slepým sponzorem irácké šícitské komunity a jejích politický stran. Musí 
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myslet na možné scénáře budoucího vývoje, který ani přes převážně šícitskou iráckou 

vládu nemusí být pro Írán příznivé. Proto svou podporu diverzifikoval mezi snad všechny 

irácké šícitské politické proudy, nechávaje si tak možnost reagovat na vývoj situace a 

využít „tu správnou“ politickou skupinu.  

 Íránský režim, především jeho duchovenská část, se opírá a je spřízněn na prvním 

místě s nejvyšším šícitským duchovním Iráku ájatolláhem as-Sístáním. Přestože nesdílí 

oficiální íránskou ideologii vlády duchovenstva, je to osobnost s největším vlivem na 

iráckou šícitskou komunitu jako celek. Ovšem i tady mohou nastat problémy 

konkurenčního charakteru, kdy se budou obnovovat irácká teologická učiliště a pro Írán 

vyvstane nebezpečí, že mu Iráčané přeberou postavení nejdůležitějšího duchovního centra 

a střediska šícitské vzdělanosti. Na úrovni politických autorit nakonec Tehrán 

pragmaticky podpořil a přivítal vytvoření iráckých vlád na základě voleb z ledna i prosince 

2005, ve kterých zaujali většinu křesel šícité. Z hlediska geopolitického i ekonomického 

sice Írán těžil z oslabeného a obleženého saddámovského Iráku devadesátých let, tato 

situace se ale nebude opakovat a tak momentálně íránský režim podporuje současný vývoj 

v Iráku, čímž napomáhá americkým plánům. Írán nadále finančně podporuje nevětší 

šícitské politické strany ad-Dacwa a SIIC (dříve SCIRI), které se v éře Saddáma Husajna 

těšily íránskému azylu a mají tak na perského souseda pevné vazby, formální i 

neformální. Je možné, nicméně nepotvrzené, že i Sadrovské hnutí pod vedením Muqtady 

as-Sadra je Íránci podporováno, včetně jeho revolty proti okupačním úřadům a vojskům 

v roce 2004. Pokud by se tato podpora potvrdila, jen by podpořila teorii, že Írán 

rozehrává svou iráckou hru na všechny strany. V otázce vyzbrojování šícitských 

ozbrojených skupin není jasné, zda se ho účastnil i Írán. Na druhou stranu panje silné 

přesvědčení, že i díky silným osobním vazbám mnoha šícitských Iráčanů na Írán má 

Tehrán v Iráku rozsáhlou síť zpravodajů jak v politických uskupeních, tak ve státní správě. 

 Írán ovšem svůj vliv na iráckou politiku může využít také jako zbraň v boji o svůj 

jaderný program. Pokud se totiž Spojené státy rozhodou k zásadním jednostranným 

krokům proti íránským zájmům nebo proti Íránu obecně, může Írán svými pákami 

bojkotovat až zvrátit americké úsilí vybudovat v Iráku fungující stát, a to například tím, že 

proti sobě poštve jednotlivé šícitské politické skupiny, případně šícitské skupiny proti 

jiným a způsobí tak v dosud velmi slabém státě znovu chaos plný násilí. Tato schopnost 

Íránu samozřejmě závisí na tom, do jaké míry se mu podaří udržet si vliv na iráckou 

vnitřní politiku.  
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Současná šícitská politická uskupení na Bahrajnu 

 

Bahrajnské hnutí svobody (Bahrain Freedom Movement, BFM, ar. Harakat ahrár al-

Bahrajn al-islámíja) bylo hlavní šícitské opoziční hnutí, které vzniklo na základě 

nepokojů na Bahrajnu v devadesátých letech (petiční hnutí). Zajímavé je, že v anglickém 

názvu se tvářilo jako sekularistická strana, v arabském ale mělo přívlastek „islámské“. 

Hnutí zdůrazňovalo svou nekonfesionální agendu a nepokládalo se za islamistické, 

přestože ve vedoucích pozicích bylo několik šícitských duchovních. Zároveň platilo za 

zastřešující organizaci všech šícitských opozičních aktivit. Většina vůdčích představitelů 

byla v exilu v Londýně. Mezi bahrajnskými šícity mělo širokou podporu a důvěru, že se 

umí postavit za jejich práva. BFM se hlásilo k některým současným islámským 

náboženským autoritám, veskrze však modernisticky smýšlejícím, jako je známý tuniský 

sunnitský šejch Rašíd al-Ghannúší, libanonský šícitský duchovní Mahdí Šamsuddín anebo 

modernističtí duchovní v Íránu.  

 Vůdčí osobností BFM v doma Bahrajnu byl zřejmě šejch cAbdulamír al-Džamrí, 

který byl několikrát vězněn kvůli své aktivitě v petičním hnutí. V exilovém vedení 

nejčastěji figurovala jména Mansúra al-Džamrího a Sacída Šihábího. Po roce 1999 se 

mnozí opoziční politici aktivní v BFM vrátili s příslibem demokratických změn a amnestie 

na Bahrajn a BFM, ač stále v Londýně existuje, dnes nemá pro Bahrajn žádný politický 

význam. Roli nejvlivnější politické strany mezi bahrajnskými šícity převzala strana al-

Wifáq. 

 

Al-Wifáq (shoda), celým názvem Islámská společnost národní shody (Džamcíjat al-

wifáq al-wataní al-islámíja), je šícitská islamistická strana, blízká šícitskému 

duchovenstvu. Vede ji duchovní, šejch cAlí Salmán, který vedl v devadesátých letech hnutí 

za obnovu ústavy a parlamentu a byl následně donuce k exilu, který prožil v Dubaji a 

Londýně. V exilu spolupracoval s opozičním Bahrajnským hnutím svobody, do země se 

vrátil v roce 2001. Al-Wifáq bojkotoval první bahrajnské volby v roce 2002, následných 

voleb v roce 2006 se ale zúčastnil a stal se okamžitě nejsilnější politickou silou 

zastoupenou v parlamentu. Ve volbách byla strana podporována šícitskými duchovními 

(zastoupenými Radou islámských učenců), kteří ji propagovali ve svých náboženských  

proslovech. To vzbudilo obavy z rostoucího vlivu duchovenstva na bahrajnskou politiku a 

také protesty ze strany konkurenční šícitské strany al-cAmal, jejíž představitelé odsoudili 

míchání se duchovních do politiky a předvolebního klání.  Al-Wifáq na místní úrovni 

prosazuje různé společenské normy a předpisy, které mohou být pokládány za 

konzervativně islámské, „utužující morálku“, např. zákaz vystavování spodního prádla ve 
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vitrínách obchodů, věšení prádla viditelně na šňůry, přísnější pravidla pro odívání dívek 

studujících na univerzitě apod. Al-Wifáq je dnes stranou s největší podporou u 

bahrajnských voličů a lze ji klasifikovat jako konzervativní islámskou stranu. 

 

Al-cAmal (akce), celým názvem Džamcíjat al-camal al-islámíja (Společnost islámské 

akce), je další šícitskou islamistickou stranou na Bahrajnu, která se ovšem netěší zdaleka 

takové podpoře, jako al-Wifáq. Podobně jako al-Wifáq bojkotovala parlamentní volby 

v roce 2002, v dalších volbách v roce 2006 ale nezískala ani jedno křeslo v parlamemtu. 

Al-cAmal se ideologicky opírá o duchovního ájatolláha al-Mudarrisího a stranu tvoří 

z velké části bývalí příslušníci Islámské fronty za osvobození Bahrajnu, propuštění 

z vězení emírovou milostí v roce 2001. Islámskou frontu založil v osmdesátých letech al-

Mudarrisí, měla na Bahrajnu nastolit teokracii podle íránského vzoru a byla podporována 

íránským režimem. Stranu dnes vede duchovní, šejch Muhammad cAlí al-Mahfúz, blízký 

spolupracovník al-Mudarrisího. 

 

 

Současná šícitská politická uskupení v Kuvajtu  

 

Zatím poslední kuvajtské parlamentní volby se konaly v květnu 2008. Byly vypsány jako 

předčasné, dva roky před plánovanými řádnými volbami, protože emír rozpustil 

parlament kvůli jeho neustálým střetům s vládou (tento krok paří již k tradičním prvkům 

kuvajtské politické kultury). Vzhledem k tomu, že kuvajtské zákony neumožňují existenci 

politických stran, je trochu komplikovanější dělat nějaké volební analýzy či závěry. Přesto 

ale existují určité parlamentní bloky, profilované podle politického zaměření poslanců, 

z něhož lze vyčíst přibližné rozložení politických proudů v parlamentu. S vědomím úskalí 

takových závěrů lze uvést, že v padesátičlenném parlamentu získali sunnitští islamisté 

(včetně organizace Hadas) 21 křesel (o 4 více, než v předchozích volbách v roce 2006),  

šícitští islamisté 9 křesel (stejně jako v roce 2006), liberální poslanci (sekularisté) 7 křesel 

(o 1 méně než v roce 2006) a zástupci bohatých obchodnických famílií a předních rodů 13 

křesel (o 3 méně než v roce 2006). Obecně lze přitom šícitské poslance označit za opozici, 

obchodnické a rodové zástupce za blízké emírovi a zbytek lze v tomto směru těžko zařadit. 

Kuvajtská politická scéna má totiž jemné nuance a klíčové je pro ni (a pro její jednotlivé 

hráče) udržení křehké rovnováhy. Šícitští islamisté například spolupracují s umírněnými 

sunnitskými islamisty (nikoli samozřejmě s wahhábovci, jejichž vliv je, stejně jako 

v jiných arabských zemích, i v Kuvajtu přítomen), čemuž se snaží emír zabránit tím, že 

tlačí šícitské poslance k tomu, aby zastupovali zájmy výhradně své, šícitské komunity. 

Kuvajtská vnitřní politika je názorným příkladem toho, čemu se říká „shifting alliances“, 
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tedy neustálé proměny politického spojenectví na základě konkrétních momentálních 

zájmů. Na první pohled nepravděpodobné politické aliance, často podmíněné 

komplikovanými ekonomickými zájmy, se na kuvajtské politické scéně objevují často a 

není v intencích této studie je zde podrobně rozebírat. Žádné šícitské politické strany 

vzhledem k okolnostem popsaným výše tak v Kuvajtu neexistují. 

 

 

Současná šícitská politická uskupení v Saúdské Arábii  

 

Reformní hnutí (Reform Movement, al-Haraka li-´l-isláh) bylo založeno v roce 1990 

stoupenci íránského duchovního ájatolláha Šírázího. Cílem hnutí bylo zbavit saúdskou 

šícu podezření z loajality íránskému režimu a nenásilnými prostředky prosazovat větší 

práva pro šícitskou komunitu. Vůdčí osobností hnutí je Hasan as-Saffár. Počátkem 

devadesátých let byly aktivity hnutí soustředěny v zahraničí. Od roku 1994, kdy režim 

pozval zpět do země politické emigranty, se Reformní hnutí snaží vyjednávat otevřeně 

přímo s režimem, přičemž určitých menších ústupků především v oblasti náboženských 

svobod již bylo dosaženo. Přesto si hnutí udržuje určité zázemí v zahraničí, aby v případě 

neúspěchu jednání s režimem mělo další páky k nátlaku, především mediálnímu. 

 

Mezinárodní výbor pro obranu lidských práv v Zálivu a na Arabském 

poloostrově (International Committee for the Defence of Human Rights in the Gulf and 

Arabian Peninsula, ICDHR-GAP) byl založen v roce 1991 v Londýně. Jde o volnou 

organizaci, která zastřešuje saúdské šícitské disidenty, žijící v Británii a USA. Její hlavní 

náplní je informování saúdské i zahraniční veřejnosti o podmínkách šícy v saúdské Arábii, 

a to i moderními elektronickými prostředky (maily s informacemi zasílané do saúdské 

Arábie apod.). 

 

 

 13



                                      ARABSKÉ  ŠÍCITSKÉ  KOMUNITY  A  ÍRÁN_________________ 
 

Závěry 

 

Kdybychom byli psali podobnou studii o dvacet let dříve, byly by byly její závěry 

diametrálně odlišné než nyní. Kdybychom ji byli psali před deseti lety, byly by byly stále 

ještě značně odlišné, než jaké můžeme vyvodit dnes. Arabské šícitské komunity prošly za 

poslední půl století obrovským vývojem. Většinou se emancipovaly ze společensky 

podřadného a státem upozaďovaného postavení v sebevědomá společenství, která se 

rozhodla politickými prostředky za zlepšení své situace bojovat. Jelikož ale byly podmínky 

každé ze studovaných komunit odlišné, nelze jejich vývoj generalizovat.  

 

Role šícitského duchovenstva 

Duchovní hráli v naprosté většině případů politického probuzení šícy zcela zásadní roli. 

Neříkáme zde, že všichni si vytkli za cíl vytvoření šícitského státu pod vládou 

duchovenstva tak, jak to prosazoval a nakonec v praxi proměnil Rúholláh Chomejní. 

Z některých politických iniciativ šícitských duchovních vzešly zcela sekularistické politické 

proudy (Sajjid Músá as-Sadr a libanonský Amal), jindy byla výsledkem sice islamistická 

ideologie, nikoli ale revoluční íránského vzoru, ale srovnatelná například 

s konzervativními křesťanskými politickými proudy v evropských zemích (irácká ad-

Dacwa, libanonský Hizbulláh, bahrajnský al-Wifáq). To, že v začátcích šícitských 

politických hnutí stálo duchovenstvo, je logické. V arabských společnostech, kde jsou 

všichni lidé stejného etnika, jazyka apod., ale různého vyznání, mohou oslovit skupinu lidí 

na základě jedině náboženské komunitní identity. A to mohou udělat jen náboženské 

autority. Šícité měli i své sekulární, laické politiky. Ti ale působili ve stranách 

nadkonfesionálních, bez specifického záměru oslovit a reprezentovat právě jen šícitskou 

komunitu. Z vedení mnohých těchto stran duchovní postupně zmizeli, když se šícité už 

pevně etablovali jako samostatné a uvědomělé komunity v rámci společností, ve kterých 

žijí. Přesto se ale představitelé těchto stran nadále obracejí na duchovní autority 

s potřebou konzultovat své politické kroky a směřování (např. libanonský Amal a Sajjid 

Husajn Fadlulláh nebo irácká ad-Dacwa a ájatolláh as-Sístání). Oproti íránské teokracii 

ale nemá v žádné arabské zemi šícitské duchovenstvo institucionalizovanou moc a jeho 

vliv na politické dění má své hranice, přestože jsou schopno do něj energicky zasáhnout 

(ájatolláh as-Sístání a revolta Muqtady as-Sadra).  
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Ideologie 

Jak již bylo uvedeno, ne všechny šícitské strany a nutí vznikly s islamistickým programem, 

tj. docílení islámského státou ať už s vládou duchovenstva, nebo jen s prosazováním 

islámských prvků do běžného politického a právního systému, případně do společenských 

pravidel. Některé, jako třeba libanonský Amal či saúdské Reformní hnutí, měly a mají sice 

komunitně či konfesionálně zaměřený program, jsou ale sekularistické. Za cíl tedy mají 

blaho šícitské komunity, nikoli prosazování náboženských předpisů apod. Většina 

šícitských hnutí ale skutečně vznikla s náboženským programem a kopírovala tak celkový 

trend v islámském světě (tedy i v sunnitském), kdy od konce šedesátých let 20. století 

začala islamistická politická ideologie nahrazovat pohasínající levicové sekularistické 

proudy. Většinou měly tyto strany v programu postupné prosazování islámu do rávního a 

politického systému té které země. Islámská revoluce v Íránu v roce 1979 inspirovala 

některé šícitské skupiny v arabských zemích jednak svou revoluční strategií, jednak do 

praxe uvedenou teokracií. V následujícím desetiletí vznikly různé ozbrojené šícitské 

skupiny, které podnikaly útoky na představitele sunnitských států, ve kterých žily (Irák, 

Kuvajt, Bahrajn) a které do svého programu přejaly Chomejního  ideu státu, kde vládnou 

duchovní (wilájat al-faqíh). Příkladem je libanonský Hizbulláh nebo irácká SCIRI.  

 Revoluční období skončilo s koncem osmdesátých let (konec studené války, 

konec irácko-íránské války, konec občanské války v Libanonu). Samotný Írán začal 

uplatňovat pragmatičtější státní politiku. Strany a hnutí, které se dříve íránským 

modelem inspirovaly, slevily a začaly prosazovat realističtější islamistický program. Touto 

programovou transformací prošel počátkem devadesátých let libanonský Hizbulláh a 

s pádem baasistického režimu v Iráku také irácká strana SCIRI. Tento programový 

ústupek od vybudování šícitské islámské teokracie přišel u zmíněných stran ve chvíli, kdy 

byly postaveny před výzvu zapojit se reálně do politického systému země a ovládat tak 

dění skrze něj. Ideologicky ústupek zdůvodnily tak, že ve státě, kde nejsou téměř absolutní 

většina obyvatel šícité (tak, jak je tomu v Íránu), nelze budovat zmíněný teokratický 

systém, se kterým by se veškeré obyvatelstvo ztotožnilo.  

 Musíme ale připustit, že dnes je drtivě převažující ideologií šícitských stran 

„parlamentní islamizmus“. Podobná situace je ale i na sunnitské straně. Libanonský 

Hizbulláh, irácká ad-Dacwa, SIIC a snad i Sadrovské hnutí, šícitští poslanci kuvajtského 

parlamentu a bahrajnský al-Wifáq a al-cAmal jsou všechno moderní politické strany, 

uznávající parlamentní systém volených zástupců, ale prosazující islamistický program ve 

smyslu společenských norem odpovídajících přísnějšímu výkladu islámských předpisů. 

Z vlivnějších politických uskupení snad jen libanonský Amal a saúdské Reformní hnutí 

dnes zastupují zájmy šícitů z hlediska čistě komunitního, bez islamistického programu. 
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Politické strategie 

Narozdíl od politických ideologií, reflektujících dění v širším regionu, se strategie 

naplnění těchto programů liší do značné míry podle podmínek ve státě, ve kterém ta která 

organizace vyvíjí své aktivity. Z hlediska zajištění práv a lepšího postavení šícitské 

komunity lze historicky sledovat tři základní strategie: revoluční, směřující ke svržení 

„utlačovatelského“ režimu, dále aktivistickou, kdy strany či hnutí stojí mimo politický 

systém toho kterého státu (někdy i v exilu), nehodlá však svých požadavků dosáhnout 

převratem či násilnou činností a konečně participační, kdy se hnutí či strana podílejí na 

moci ať už jen účastí v parlamentních či jiných volbách, nebo dokonce ve vládě. 

 Do první skupiny, kam dříve některá sledovaná hnutí patřila, už dnes nemůžeme 

zařadit žádnou z vlivnějších či známějších stran. Pád iráckého baasistického režimu a 

demokratizační kroky v některých jiných zemích tuto strategii prakticky vyřadily ze hry. 

K aktivistickým uskupením můžeme dnes, vzhledem k poměrům panujícím v jednotlivých 

zemích, zařadit saúdské Reformní hnutí, které dříve ze zahraničí, nyní už na domácí půdě 

usiluje o prosazení změn (neformální) cestou požadavků k vládnoucímu režimu. Snad je 

možné sem zařadit i některá bahrajnská exilová hnutí, která ale už zcela ztrácejí na 

významu. Tady je dobré se pozastavit nad metodami a rétorikou, jaké uvedené dvě 

skupiny politických uskupení používaly. Zatímco revoluční hnutí, směřující ke svržení 

vládnoucího režimu a usilující o nastolení islámského státu se v rétorice inspirovala 

Íránem a íránskou islámskou revolucí (jedná se ale spíše jen o osmdesátá léta 20. století, 

v případě iráckých hnutí i déle), aktivistická hnutí používala velmi často slovníku západní 

společnosti, kde „demokracie“, „parlamentní volby“ a „lidská práva“ byly verbálními 

zbraněmi proti despotickým sunnitským vládnoucím režimům. Po válce v Zálivu v roce 

1991 byl totiž znát tlak Spojených států a Západu na demokratizační reformy 

v konzervativních monarchiích Arabského poloostrova. Aktivistická šícitská uskupení této 

vlny využila k tlumočení svých požadavků právě v tomto „demokratizačním“ jazyce, aby 

pro ně získala podporu Západu. V případě Kuvajtu a Bahrajnu byla tato strategie úspěšná 

a díky reformám v těchto zemích mají šícité odpovídající zastoupení v parlamentech a 

státní správě. V Saúdské Arábii jsou podobné reformy ještě stále otázkou budoucího 

vývoje, exilová i domácí šícitská uskupení ale přesto hovoří obdobným jazykem, aby tak 

získala odpovídající pozornost a podporu od západních zemí. 

 V důsledku vývoje posledního desetiletí či dvou dnes většina šícitských stran a 

uskupení spadá do řetí kategorie, kdy se v rámci možností fungujícího politického 

systému zapojují do rozhodovacího mechanizmu svých zemí. Za současné situace mají 

tuto možnost šícitské organizace ve všech sledovaných zemích, kromě Saúdské Arábie, 

kde zastupitelská demokracie dosud nefunguje. V některých zemích sice mají šícité 
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výhrady k volebnímu systému, konkrétně třeba k rozdělení na volební okrsky, které je 

znevýhodňuje, parlamentního života se nicméně účastní a z této pozice také uplatňují své 

politické požadavky.  

 

Predikce dalšího vývoje 

Z hlediska dalšího vývoje obecných vztahů mezi sunnity a šícity v arabské světě, které ale 

mohou mít velice pravděpodobně dopad i na mnohem širší muslimský svět, budou klíčové 

následující tři momenty: 

1. Vývoj situace v Iráku: Irák se po pádu baasistického režimu stává pomalu a jistě 

hlavní referenční zemí pro arabské šícity. S tím, jak se bude zotavovat tradiční 

irácké šícitské teologické školství, budou Arabové jezdit na studia spíše do Iráku, 

než (jako dosud) do Íránu a budou se obracet spíše na irácké duchovní, než (jako 

často dosud) na íránské. Existují ale tři základní varianty iráckého vývoje, každá 

s jiným dopadem na arabské šícity, žijící mimo Irák: 

a) Stabilizace Iráku jako demokratické země: nejpozitivnější výhled. 

Pakliže by v bezpečném a silném Iráku fungovaly demokratické 

mechanizmy, byli by iráčtí šícité ve státním aparátu zastoupeni tak, jak to 

odpovídá jejich demografické síle (je předpoklad, že v Iráku budou voliči 

ještě dlouho volit podle etnicko-náboženského klíče). Menší šícitské 

komunity v jiných arabských zemích by tak měli v Iráku vzor fungující 

arabské demokracie, ve které mají všechny skupiny společnosti 

odpovídající slovo. Mohly by tak v případě problémů tlačit na vlastní 

vládce a počítat s případnou podporou silného Iráku. Irák by tak jako 

„šícitská teologická i ideologická autorita“ do velké míry nahradil Írán.  

b) Občanská válka v Iráku: pokud by se stávající demokratický vývoj 

neudržel, velmi pravděpodobně by byla důsledkem občanská válka mezi 

jednotlivými etnicko-náboženskými skupinami, v první řadě mezi 

arabskými sunnity a arabskými šícity. V takovém případě by v celém 

islámském světě hrozilo vyostření vztahů mezi sunnity a šícity jako reakce 

na vzájemné ukrutnosti, které by si prováděli iráčtí muslimové. Hrozila 

by tak celková radikalizace u obou islámských větví a postavení šícitů, 

žijících pod sunnitskými vládami, by se mohlo radikálně zhoršit. 

c) Rozpad Iráku:  případná občanská válka by mohla vést k rozpadu Iráku 

na jednotlivé entity podle většinového obyvatelstva na tom kterém území. 

K rozpadu by ale mohlo dojít i bez občanské války. V každém případě by 

vznikl z části země arabský, téměř čistě šícitský stát. Vzhledem 

k politickému programu iráckých šícitských stran není vyloučeno, že by se 
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z něj stal „malý Írán“ ve smyslu politického zřízení. S Íránem by pak měl 

pravděpodobně velice dobré vztahy. Existence takového šícitského, velmi 

pravděpodobně islamistického státu by nejspíš rovněž vedla k radikalizaci 

jiných šícitských komunit: radikalizaci ve smyslu náboženském i ve 

smyslu požadavků vůči vládnoucím sunnitským režimům. 

Pravděpodobně by se ale už neopakovala situace s íránskou revolucí, kdy 

byly Íránem podporivány různé militantní šícitské skupiny v arabských 

zemích. 

2. Vývoj vztahů mezi Íránem a arabskými zeměmi: napětí mezi Íránem jakožto 

dosud „mateřskou“ zemí šícizmu a arabskými zeměmi je dáno velmocenským 

rozložením sil na Blízkém východě mezi Spojenými státy a Íránem. Pokud by se 

toto napětí vyostřovalo, pak může mít dopad i na vztahy mezi sunnity a šícity 

v arabských zemích, jak dokládá příklad neodpovědného výroku egyptského 

prezidenta. Arabští šícité mohou být lehce nařčeni z proíránské loajality a 

označeni za agenty íránského režimu, jak se v minulosti několikrát stalo. Naopak 

zlepšování vztahů, především mezi tradičními rivaly Íránem a Saúdskou Arábií, 

by mohlo otupit sektářské spory a zlepšit postavení šícitských komunit 

v arabských zemích. 

3. Demokratizační reformy v arabských zemích: jak se už v několika případech 

ukázalo, měly tyto reformy příznivý vliv jak na postavení šícitských komunit 

v arabských zemích, tak na zlepšení vztahů se sunnitskými vládci a obyvatelstvem 

(snad jen s výjimkou Iráku, kde je ale problém spíše v předchozí dlouhodobé 

situaci). Celkově se ale v Iráku, Kuvajtu a Bahrajnu v důsledku demokratizačních 

kroků situace šícy zlepšila. Šícité si to uvědomují, a proto již nějakou dobu staví 

svou politickou agendu právě na demokratických reformách ve svých zemích, 

doufaje přitom v pomoc Západu, který má stejnou mezinárodně-politickou 

agendu vůči arabským zemím. Celkově lze konstatovat, že budou-li reformy 

pokračovat, bude to mít spíše lepší vliv na postavení šícitů a na vztahy mezi 

oběma muslimskými komunitami. 

Konstantou všech nastíněných scénařů přitom bude narůstající podpora islamistickým 

politickým proudům na obou stranách, tj. sunnitské i šícitské. Takto orientované 

islamistické strany ale nejsou dnes stranami či hnutími revolučními. Naopak jde o 

formálně moderní politické strany, vyžadující a respektující parlamentní demokratický 

systém. V programu ovšem mají většinou konzervativní požadavky na islamizaci 

veřejného života, soudnictví a podobně. Dnes lze tyto strany v rámci arabského 

politického spektra zhruba přirovnat ke konzervativním křesťanským stranám na 

evropském politickém hřišti. Nárůst podpory těmto islamistům sice prohloubí, či upevní 
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sektářské rozdělení na sunnu a šícu (jde o jasně definované sunnitské islamistické strany a 

šícitské islamistické strany), nicméně ideologicky jsou si všichni islamisté velice blízko a 

často spolupracují. Vedle nárůstu podpory těmto islamistům ale také roste podpora 

vyloženě radikálním směrům, především na sunnitské straně (autor má na mysli 

wahhábizmus). Tyto směry jsou k šíce vyloženě nesnášenlivé. Oproti islamistům mají na 

politické scéně sledovaných zemí (kromě Saúdské Arábie) relativně slabé zastoupení, sílící 

vliv wahhábizmu mezi sunnitskou populací ale určitou hrozbou je.  

 

Důsledky pro Evropu 

Za současné situace by neměly mít případné třenice mezi šícity a sunnity dopad na 

evropskou bezpečnost. V Evropě pochopitelně žije početná sunnitská i šícitská diaspora, 

kterou po americké invazi do Iráku v roce 2003 dopnila ještě další vlna uprchlíků z této 

země. Teroristické útoky v důsledku těchto sektářských problémů nebo násilné akce mezi 

příslušníky obou sekt na evropském území jsou velmi nepravděpodobné. Tím spíše, že 

revoluční období šícizmu, tj. osmdesátá léta 20. století, už pominulo. Nebezpečí by se 

mohlo zvýšit v případě výše nastíněného krizového vývoje v Iráku a další vlny uprchlíků 

z této země do Evropy. Přesto je pravděpodobnost násilných akcí na evropském území i 

v takovém případě poměrně velmi malá. Z podobných důvodů bychom mohli dnes 

očekávat například násilné akce arabských orgaizací proti židovským cílům nebo i 

sektářských během války v Iráku. Takové akce ale Evropa rovněž nezaznamenala. 

Nepokoje by se tedy odehrávaly nejspíše výhradně v dotčených zemích. Větší nebezpečí by 

ale mohlo hrozit v nearabských muslimských zemích, kde žijí obě komunity, především na 

indickém subkontinentě, kde nejsou vzájemné útoky sunnitů a šícitů ani za jinak 

poklidných dob výjimkou. Evropa by nicméně měla být aktivní v prevenci další eskalace 

napětí mezi sunnou a šícou. Politické úsií by měla vyvíjet v několika následujících 

směrech: 

1. Aktivně sledovat dění v Iráku i po plánovaném stažení amerických vojsk. 

Podporovat přitom strany a hnutí, kterým záleží na fungování demokratických 

mechanizmů a zároveň podporovat i účast menšinových skupin (sunnitů, Kurdů) 

na volebním procesu a případně na vládě země. 

2. Podporovat urovnávání vztahů mezi arabskými zeměmi a Íránem. Toho může 

dosáhnout nejspíše polevením tlaku na Írán a pokusy o dohody s touto zemí na 

sporných otázkách na straně jedné a zvýšením tlaku na demokratizační reformy 

v arabských zemích na straně druhé (tj. polevit v napjatých vztazích s Íránem a 

naopak „přitlačit“ na „Západu nakloněné“, nicméně zkorumpované a 

nedemokratické arabské režimy). 
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3. Nebát se „strašáka islamizmu“ v případě moderních islamistických stran, které 

v současnosti dominují na arabské politické scéně. Dokud tyto strany respektují 

demokratická pravidla, je třeba s nimi jednat jako s konzervativními 

náboženskými stranami, nikoli jako s radikálními teroristickými organizacemi. 

Tím spíše, vzešly-li tyto strany ze svobodných parlamentních voleb (případ všech 

námi sledovaných zemí, tj. Libanonu, Iráku, Kuvajtu a Bahrajnu, nikoli ovšem 

Saúdské Arábie). Podporou těchto demokraticky se chovajících stran lze ujistit 

jejich voliče o správnosti demokratických mechanizmů, které byly v těchto zemích 

zavedeny a zabránit tak rozčarování, že strana, která vyhraje volby, ale kvůli 

svému islamistickému programu se nelíbí Západu, bude všelijak ze Západu 

sankcionována. Podpora těmto „demokratickým islamistům“ tak může do značné 

míry zabránit nárůstu popularity skutečných náboženských radikálů. 

4. Nadále tlačit na demokratizační reformy především v zálivových zemích, kde 

vládnou tradiční arabské emírské či královské rody. Důležité je prosadit nějaké 

reformy v tomto směru v Saúdské Arábii, kde je ale limitujícím faktorem státní 

wahhábovská ideologie. Nicméně šícitská menšina v saúdské Arábii je dnes 

nejvíce znevýhodněnou a nejhůře postavenou šícitskou komunitou v arabských 

zemích. Na příkladu Kuvajtu a dnes i Bahrajnu je přitom zjevné, že 

demokratizační kroky mohou napětí mezi sunnitskou a šícitskou populací 

v jednotlivých zemích zmírnit. 
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