Irák:
Země s nejistou budoucností

Snad každý den dochází v Iráku k pumovým výbuchům a k bojům americké a irácké armády proti ozbrojeným povstalcům. A lze očekávat, že s blížícími se iráckými volbami se bude násilí ještě stupňovat. Podaří se koaličním vojskům a irácké vládě situaci zvládnout, nebo se Irák propadne do krvavé občanské války?

Od 28. června 2004 je Irák opět suverénním státem s vlastní vládou. Zahraniční jednotky již nejsou okupanty, ale cizími vojsky, která na území Iráku setrvávají na žádost irácké vlády. Avšak bezpečnostní situace v zemi se po předání moci irácké vládě příliš nezlepšila, spíše naopak. Ozbrojené skupiny unášejí cizince a podnikají sebevražedné pumové útoky proti koaličním vojákům i Iráčanům samotným. V několika velkých městech zuří boje amerických a iráckých vojáků proti radikálním islamistům. Bude takhle vypadat i budoucnost Iráku?

Sunnité, šíité a Kurdové
Nová irácká vláda stojí před obrovskými problémy, které musejí být vyřešeny, jestliže má mít země alespoň nějakou naději na lepší budoucnost. Na prvním místě je to velice špatná bezpečnostní situace v zemi; irácká vláda a koaliční jednotky nemají pod kontrolou hned několik důležitých měst a i v těch, která pod kontrolou jsou, stále dochází k útokům proti vojákům i civilistům. Podle některých odborníků hrozí, že v Iráku propukne občanská válka všech proti všem.
Irák je totiž etnicky i nábožensky velmi nesourodou zemí. Velice zhruba jej lze rozdělit na tři nestejně velké části: kurdský sever, sunnitský střed a šíitský jih. Asi 80 % všech Iráčanů tvoří Arabové (60 % šíitských muslimů, 20 % sunnitských muslimů), 17 % Kurdové a zbylá tři procenta doplňují menšiny (např. Turkmeni nebo Syřané). Avšak ani od jedné ze skupin nelze očekávat, že by byla zcela loajální k jakékoli nové vládě. Sunnitští Arabové přišli o své privilegované postavení, které měli za sunnitské vlády Saddáma Husajna. Šíité tvoří největší (dokonce nadpoloviční) skupinu obyvatel, což jim do jisté míry dává právo domnívat se, že právě oni by měli rozhodovat o budoucnosti Iráku. Potenciálním zdrojem problémů zůstávají Kurdové, tedy jediní Iráčané, kteří plně podpořili loňskou operaci Irácká svoboda, a dokonce se účastnili bojů na straně koalice. Kurdové totiž od Husajnova režimu zakusili snad vše od diskriminace po masové vyhlazování nervovým plynem. Nyní doufají, že dostanou co nejširší autonomii, ačkoli už jen malá část Kurdů věří, že získají vlastní stát Kurdistán; to by totiž vyžadovalo, aby se částí svého území vzdal nejen Irák, ale i Írán, Sýrie a Turecko, což se zdá jako krajně nepravděpodobné.
Nesourodost iráckého obyvatelstva se patrně projeví v parlamentních volbách, které jsou plánovány na leden 2005. Mohou nastat dva krajní případy, které by v důsledcích znamenaly vážné problémy. Prvním z nich je drtivé vítězství politické strany, která bude zastupovat zájmy jen jedné ze tří skupin obyvatel (jako nejpravděpodobnější by se jevila některá umírněná šíitská strana), což by znamenalo, že taková vláda by měla podporu jen „svých“ Iráčanů. Druhou alternativou je vyrovnaný výsledek dvou nebo tří stran, které se nebudou schopny dohodnout na společné vládě, což by v extrémním případě mohlo vyústit až v rozpad Iráku na severní, střední a jižní část.

Politický plán pro Irák
Právě svobodné volby do iráckého Národního shromáždění jsou tím, o čem se dnes nejvíce hovoří. Stále existuje možnost, že bude nutné volby odložit, pokud bude bezpečnostní situace v Iráku kritická, případně nebude možné uspořádat volby na všech místech, protože některá města budou v rukou protivládních sil. Irácký prezident Ghazí Adžil Javar se už vyjádřil v tom smyslu, že si za dané situace nedokáže představit konání voleb ve Fallúdži, kde probíhají boje mezi americko‑iráckými vojsky a sunnitskými rebely.
Ale i když se podaří volby uskutečnit v plánovaném termínu, bude to jen první z mnoha kroků k vybudování demokracie v Iráku. Po volbách budou zajisté následovat dlouhá jednání o sestavení tzv. transformační vlády a nové ústavy. Zvolené Národní shromáždění totiž bude pouze provizorní a mělo by fungovat jen do konce roku 2005. Na podzim 2005 by mělo proběhnout referendum o ústavě a na prosinec 2005 jsou plánovány volby podle této ústavy. Vláda vzešlá z těchto voleb se ujme moci v lednu 2006.
Takový postup se může zdát zdlouhavý, ale je třeba si uvědomit, že i po druhé světové válce se demokratické instituce v Německu a Japonsku tvořily celá léta a po celou tu dobu byly obě země pod vojenskými okupačními správami; naproti tomu americký civilní správce Paul Bremer řídil Irák jen 14 měsíců. Německo je zároveň důkazem toho, že i v zemi, která byla léta ovládána totalitním režimem, lze vytvořit občanskou společnost a otevřenou demokracii. Poradkyně amerického prezidenta pro národní bezpečnost (a zřejmě nejmocnější žena světa) Condoleezza Riceová k tomu řekla: „Do velké míry tak, jako se demokratické Německo stalo oporou nové Evropy, která je dnes celá, svobodná a žije v míru, tak i transformovaný Irák se může stát klíčovým prvkem jiného Středního východu, kde se nebude dařit ideologiím nenávisti.“
Šance Iráku na stabilitu a demokracii jsou obecně hodnoceny jako vyšší než šance další země, ve které Američané a jejich spojenci provedli změnu režimu, tedy Afghánistánu. Irák má všechno to, co chudému Afghánistánu chybí a co je potřebné pro rozvoj: velké zásoby nerostného bohatství, vzdělané obyvatelstvo včetně rozvinuté střední třídy, systém školství a zdravotnictví a v neposlední řadě zemědělský, průmyslový i obchodní potenciál. Velká část infrastruktury byla sice zničena, ale probíhá její rychlá obnova, zatímco v Afghánistánu se muselo začínat od nuly, protože tam nikdy nic jako infrastruktura nebo systém neexistovalo.

160 000 zahraničních vojáků
Pro stabilitu Iráku je také nesmírně důležité vytvoření vlastních ozbrojených sil. Tento proces začal už v květnu 2003 a jeho tempo se stále zrychluje. Cílovým stavem je armáda čítající 40 000 mužů a Národní garda o velikosti cca 100 000 mužů (nové irácké armádě byl věnován článek v ATM 6/2004), ale je možné, že irácká vláda rozhodne o změně těchto počtů. V každém případě se počítá s tím, že ozbrojené síly Iráku budou kompletní nejdříve v roce 2006. Do té doby budou bezpečnost Iráku zajišťovat hlavně cizí vojska.
V současné době působí v Iráku zhruba 160 000 vojáků ze zahraničí. Zdaleka největší sílu tvoří Američané, jichž je 138 000; většina je rozdělena mezi dva sbory pozemní armády a jeden sbor námořní pěchoty. Po Američanech následují Britové (8000 mužů), Italové (2700), Poláci (2400), Ukrajinci (1700) a Nizozemci (1400). Kromě nich jsou v Iráku přítomni vojáci více než dvaceti zemí světa, mezi nimi i 92 českých vojenských policistů, 80 slovenských ženistů a také vojáci z muslimských zemí (např. Kazachstánu nebo Gruzie). Právě příchod většího množství vojsk z převážně islámských zemí se v současnosti považuje za jednu z priorit irácké vlády. Probíhají jednání mj. se Saúdskou Arábií, Alžírskem, Pákistánem nebo Indonésií. Ovšem odborníci považují za úspěch už to, že tyto země vůbec projevily ochotu s iráckou vládou jednat; panovaly totiž obavy, že kabinet premiéra Ajáda Alávího nebude pro islámské státy důvěryhodný, protože vznikl za asistence Američanů.
K příslušníkům zahraničních vojsk v Iráku je třeba připočíst ještě asi 30 000 „žoldnéřů“, tedy pracovníků bezpečnostních firem, kteří za peníze poskytují ochranu společnostem, které v Iráku působí. Tato opatření nejsou zdaleka bezdůvodná, protože komerční firmy podílející se na obnově Iráku jsou stále častěji terčem útoků iráckých ozbrojenců. Ti totiž zjistili, že útoky na zahraniční i irácké vojáky nemají v podstatě žádný dlouhodobý efekt a jsou příliš riskantní. Pracovníci soukromých firem představují daleko lepší terč. V posledních měsících došlo v Iráku k únosům desítek cizinců, kteří jsou zadržováni jako rukojmí a jejich propuštění je podmiňováno odchodem jejich zaměstnavatele z Iráku (některé firmy už skutečně svou činnost v zemi přerušily).

Sunnitský trojúhelník
Tím se zároveň dostáváme k iráckým ozbrojencům, kteří bojují proti nové irácké vládě a zahraničním vojskům, podnikají teroristické útoky a provádějí únosy. Jejich celkový počet se odhaduje na 40 000 a podle motivace je lze rozdělit do tří skupin. Jako první vznikly síly, které se označují jako Saddámova protiamerická armáda (SAA). Zformovala se vlastně už během vojenských operací v dubnu 2003 a jejím prvním úkolem byla obrana Bagdádu a Tikrítu. To mělo umožnit prominentům bývalého režimu, aby unikli a postavili se do čela guerillových jednotek, které by rozpoutaly partyzánskou válku.
Členy SAA jsou především členové strany BAAS a důstojníci loajální ke svrženému Husajnovu režimu. Pocházejí vesměs z Republikánských gard a dalších elitních či speciálních jednotek a ze všech protivládních skupin mají nejlepší výcvik. Na jaře a v létě roku 2003 se jim podařilo provést řadu úspěšných operací proti koaličním vojákům v oblastech okolo Bagdádu a Tikrítu. Avšak ve svém primárním úkolu, tedy zajištění bezpečnosti iráckých prominentů, v podstatě selhali, protože koaliční a irácká vojska už zadržela nebo zabila přes 80 % vysokých činitelů svrženého režimu, včetně samotného Husajna a jeho dvou synů. SAA navíc neměla příliš velkou podporu mezi Iráčany a prakticky nulovou podporu ze zahraničí; kromě toho Američané přislíbili umírněnému křídlu strany BAAS, že se bude moci zúčastnit voleb. Dnes už lze SAA považovat za nepříliš podstatný faktor.
Na její místo však nastoupil jiný, daleko nebezpečnější protivník. Je to síť Ansar al‑Islam, která bývá označována za iráckou „pobočku“ al‑Kajdy (více v ATM 9/2004). Stejně jako SAA jsou tito bojovníci sunnité, ale odlišují se tím, že islám je jejich hlavní ideologií, zatímco Husajnův režim (a tedy i SAA) byl spíše světský a založený na panarabském nacionalismu. V Iráku zřejmě operuje až několik desítek víceméně nezávislých skupin, které spadají pod koordinační velení Ansar al‑Islam. Hlavou celé sítě je jordánský terorista Abú Músa Zarkáví, na jehož dopadení vypsali Američané odměnu ve výši 25 milionů dolarů.
Sunnitští bojovníci působí zejména ve středním Iráku, v tzv. sunnitském trojúhelníku, který tvoří města Bagdád, Samarra a Ramadí. Nejvíce Zarkávího stoupenců (a pravděpodobně i sám Zarkáví) se nachází ve městě Fallúdža asi 50 km západně od Bagdádu. Na jaře 2004 tam probíhaly těžké boje, americká vojska byla z města dokonce na čas vytlačena a musela proti povstalcům nasadit i letectvo. Boje pokračovaly až do října, ačkoli vláda začala s povstalci jednat o příměří. Podmínkou měl být odchod amerických vojáků z města, jehož správu měla plně převzít irácká Národní garda.

Sadr, nebo Sistání?
Minimálně stejnou hrozbu pro budoucnost Iráku ale představují šíitští radikálové (tzv. Mahdího armáda), které vede mladý duchovní Muktada as‑Sadr. Iráčtí šíité, kteří žijí převážně v jižní části země, byli Husajnovým režimem utlačováni a několikrát se proti němu vzbouřili. Po každé takové vzpouře následovaly masakry šíitů a jejich hromadný útěk do Íránu. Sadrův otec a děd byli Husajnovým režimem zavražděni a sám Sadr uprchnul do Íránu, který je jediným státem, v němž mají moc šíité; ti totiž tvoří jen asi 10 % všech muslimů.
Nyní jsou iráčtí šíité rozděleni na dvě frakce. Radikální třetina je věrná Sadrovi, jenž chce v Iráku zřídit teokratický islámský režim po vzoru Íránu. Dvě třetiny považují za svého vůdce umírněného duchovního ajatolláha Alího as‑Sistáního, který se do Iráku vrátil po letech emigrace. Sistání sice vyslovil nesouhlas s okupací Iráku, ale novou vládu nakonec podpořil, i když několikrát řekl, že šíitský duchovní by se do politiky neměl míchat, čímž se naprosto odlišil od Sadrových proíránských radikálů. Sistání nedávno přijal funkci neoficiálního prostředníka v jednáních mezi iráckou vládou a Sadrovými milicemi.
Centrem radikálů je město Nadžaf na jihu Iráku, jež se považuje za nejsvatější místo pro šíitské muslimy. Nachází se tam mešita, v níž jsou uloženy pozůstatky imáma Alího, který byl bratrancem a zetěm proroka Mohameda, a celá řada posvátných spisů a památek. Během tří srpnových týdnů probíhaly v Nadžafu těžké boje amerických a iráckých sil proti Sadrovým milicím, které ukončilo až příměří dojednané ajatolláhem Sistáním. Podle mnoha expertů však Sadr ve skutečnosti tajně požádal Sistáního, aby se ujal jednání, protože věděl, že koaličním silám už nemůže dále odolávat, nehledě k tomu, že proti devastaci svatého města protestovaly tisíce lidí, včetně těch, kteří Sadra zpočátku podporovali.
V září však propukly další boje, tentokrát v bagdádské čtvrti Sadr (nese jméno po zavražděném otci Muktady as‑Sadra), kde žijí dva miliony šíitů. V polovině října se podařilo dojednat ukončení bojů a Mahdího armáda začala odevzdávat zbraně, za což byla šíitům přislíbena amnestie, investice do rozvoje čtvrti Sadr a zejména možnost vstoupit do politiky. Muktada as‑Sadr už možnost změny svého hnutí v politickou stranu naznačil dříve. Odborníci ale soudí, že ho k tomuto rozhodnutí vedly pragmatičtější důvody. Začal totiž povážlivě ztrácet veřejnou podporu a šíité jej stále více vnímají jako samozvaného diktátora a loutku Íránu. Navíc mu začaly docházet zbraně a lidské síly, protože odhodlání povstalců prostě nemůže vyvážit technickou, taktickou a početní převahu koaličních vojsk.

Záleží na výsledku voleb
A právě tato převaha rozhoduje o výsledku většiny ozbrojených srážek. Povstalci zaznamenávají úspěchy jen při přepadeních a úderech ze zálohy, ale v přímé vojenské konfrontaci nemohou zvítězit. Během operací proti Husajnově armádě (20. března až 1. května 2004) zemřelo cca 180 vojáků koalice. Veškeré násilí v Iráku, které následovalo, si vyžádalo životy asi 900 koaličních vojáků, zatímco ztráty iráckých ozbrojenců se odhadují na nejméně 10 000 lidí. Připomeňme, že koalice má v Iráku asi 160 000 mužů, kdežto povstalců je 40 000. Asi není nutné podrobně rozebírat, koho tato čísla zvýhodňují.
Podpora povstalců mezi obyčejnými Iráčany navíc rychle klesá s tím, jak se cíli útoků stále častěji stávají sami Iráčané. Patrně jim nepomůže ani podpora ze zahraničí; Sadrovy milice takřka jistě sponzoruje Írán (mezi zabavenými zbraněmi byly zjištěny minomety íránské výroby) a sunnitští rebelové mohou čerpat ze zdrojů al‑Kajdy. Většina zbraní povstalců pochází z arzenálu bývalé irácké armády, ale byly nalezeny také zbraně syrské, pákistánské a čínské výroby, získané z ilegálních obchodů. Do Iráku přicházejí i zahraniční islamisté, kteří chtějí bojovat proti Američanům (nyní se jejich počet v Iráku odhaduje na 2000). Přesto je evidentní, že protivládní síly ztrácejí lidi i zbraně daleko rychleji, než je mohou získávat. Se zlepšující se ochranou iráckých hranic pak nevyhnutelně musí nastat okamžik, kdy už nebude možné vést proti pravidelným vojskům systematický ozbrojený odpor. Teprve pak bude možné zahájit stahování zahraničních jednotek z Iráku.
Pentagon odhaduje, že v případě příznivého vývoje by mohlo začít v roce 2007, ačkoli je možné, že nová irácká vláda požádá o prodloužení pobytu vojsk v zemi. Záleží samozřejmě i na tom, zda zůstane prezidentem USA George W. Bush, nebo zda se jím stane John Kerry. Bush bude nejspíše chtít dokončit, co začal, a nebude se stahováním jednotek nijak spěchat. Naopak Kerry už se několikrát vyjádřil v tom smyslu, že odchod Američanů z Iráku by měl začít okamžitě, jakmile to bude situace dovolovat. Přesto však přislíbil, že USA se budou i nadále zásadním způsobem podílet na rekonstrukci země.
Není pochyb o tom, že klíčovým okamžikem pro budoucnost Iráku budou lednové volby. Je důležité, aby se konaly ve stanoveném termínu, aby byly skutečně svobodné a aby se jich zúčastnilo co nejvíce voličů. Pokud z nich vzejde silná vláda s širokou podporou a pokud se podaří udržet tempo budování iráckých ozbrojených sil, pak má Irák šanci stát se vzorem pro všechny země Středního východu.
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Z čeho může Irák profitovat?
Ropa: Na území Iráku se samozřejmě nacházejí obrovské zásoby ropy a zemního plynu, o které má vyspělý svět zájem. Vývoz těchto surovin nyní tvoří prakticky celý hrubý domácí produkt Iráku, ale je stále narušován útoky ozbrojenců na těžební instalace i ropovody. Asi 90 procent irácké ropy proudí ropovodem vedoucím do Basry na jihu země.
Turistika: Často se zapomíná, že v Iráku leží mimořádně vzácné historické památky, a sice pozůstatky starověkých měst jako Babylón, Aššur a Ninive. Ty by se mohly stát velkým lákadlem pro cizince a irácká vláda doufá, že už na konci tohoto desetiletí bude do Iráku směřovat mnoho turistů, které už omrzely egyptské pyramidy.
Průmysl: Irák rozhodně patřil mezi arabskými zeměmi k těm vyspělejším, což dokládá i řada pokročilých zbrojních programů (více v ATM 6/2004). Irácký strojírenský a chemický však byl během série válek prakticky zničen. Irácká vláda se jistě bude snažit o přilákání zahraničních investorů, kteří by pomohli oživit infrastrukturu země.

Co si myslí Iráčané
Po svržení Husajnova režimu už bylo v Iráku provedeno mnoho průzkumů veřejného mínění, ale získané výsledky jsou rozporuplné a někdy obtížně pochopitelné. 60 % Iráčanů se domnívá, že Američané neměli zahajovat vojenskou akci proti jejich zemi, ale současně 80 % Iráčanů soudí, že svržení Saddáma Husajna bylo správné. Byla kladena i otázka: „Jak se změnil váš život po pádu Husajnovy diktatury?“ 44 % Iráčanů soudí, že se jim daří lépe než za Husajna, 32 procentům se daří stejně a jen 24 % tvrdí, že se jim žije hůře.
Velice zvláštní byly odpovědi na otázky týkající se pobytu cizích (zejména amerických) vojáků v Iráku. 80 % Iráčanů si nepřeje ve své zemi cizí ozbrojené síly, ale přesně stejný počet se domnívá, že okamžitý odchod vojsk by bezpečnostní situaci ještě zhoršil; velkou podporu by měl příchod vojáků z arabských, resp. islámských zemí. Zdá se tedy, že Iráčané berou zahraniční jednotky jako „menší zlo“ v porovnání s teroristy a extrémisty. To částečně potvrzují i odpovědi na otázku: „Co by mělo být prioritou irácké vlády v nejbližší budoucnosti?“ Plných 87 procent dotazovaných si myslí, že vláda by se měla soustředit na zvýšení bezpečnosti a potlačení kriminality.
Velký význam se přikládal otázkám o politickém uspořádání Iráku. Avšak ani zde nejsou výsledky jednoznačné. Na otázku, co potřebuje Irák v následujících 12 měsících, odpověděla přesná polovina Iráčanů, že silného vůdce, zatímco 31 % upřednostnilo otevřenou demokracii. Ovšem na otázku, co bude Irák potřebovat v horizontu pěti let, byl poměr odpovědí téměř přesně obrácený: Polovina Iráčanů by dala přednost demokracii a 36 % silnému vůdci. Skoro všichni dotazovaní si přáli zavedení alespoň některých prvků islámského práva; Američany však nesporně muselo potěšit zjištění, že jen relativně malá část obyvatelstva (asi 20 %) by uvítala zřízení islámského režimu po vzoru Íránu.
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