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Irácký ministr zahraničí navštívil Ministerstvo zahraničních věcí České republiky dne 9. 2. 

2017. Přednáška J. E. ministra Ibrahima al-Jaafariho, kterou uspořádal Ústav mezinárodních 

vztahů a jíž se zúčastnilo na 140 posluchačů, byla zaměřena na interpretaci současné 

bezpečnostní situace v zemi. Za předpokladu pokračujícího pozitivního vývoje bezpečnostních 

podmínek v zemi ministr rovněž pojednal o stanoviscích a směrování politiky, kterou bude 

Irácká republika zastávat v nastávajícím období. V tomto ohledu zmínil ministr období po 

zažehnání hrozby ze strany radikální teroristické organizace Daeš, v evropských médiích podle 

něj často nepřesně označované jako Islámský stát. Aktivity výše zmíněné organizace IS 

a organizace Al-Kaida označil za novodobý jev, který se opírá o „filozofii smrti“ a znemožňuje 

racionální dialog. Boje v západoiráckém Mosulu jím byly popsány jako poslední hnutí odporu 

výše zmíněné teroristické organizace na území tohoto státu. Na počátku svého výkladu ministr 

kladl důraz na skutečnost, že zájmem Iráku je udržovat dobré vztahy s jinými státy, a to jak ve 

sféře lokální, tak také globální, přičemž ctí zásadu nevměšování se do konfliktů jiných zemí. K 

tomuto dodal negativní hodnocení s porušením irácké svrchovanosti v souvislosti se 

vstoupením tureckých vojsk na území iráckého guvernorátu Ninive, v prosinci roku 2015. Boje 

dějící se na území Irácké republiky označil za „světovou válku“. Tímto vyzval ostatní subjekty 

mezinárodního práva k intenzivnější participaci, a zažehnání této hrozby. Irácký postoj k IS je 

především postojem k jednotlivcům, vzhledem k tomu, že ozbrojené síly této organizace 

sestávají, mimo jiné, z mnoha občanů západního světa. Ministr ujišťoval, že diplomatické 

vztahy se zeměmi, jejichž občané bojují na straně IS, nebudou jakkoli narušeny. S ohledem na 

hospodářství země, hlavním pilířem zůstává i nadále produkce ropy. V současné době Irák 

přistupuje, na základě dohody států OPEC, ke snižování její produkce a exportu, s cílem zvýšení 

hodnoty na trhu této energetické suroviny. Druhé místo zdroje příjmů do státního rozpočtu 

zaujímá turismus, přesněji náboženský turismus. V nejbližších letech by Irácká republika 

uvítala intenzivnější logistickou podporu, resp. materiální podporu ze strany zemí, s nimiž 

udržuje dobré diplomatické vztahy. Ministr akcentoval nutnost rychlé obnovy západních partií  



 
 

země, zejména guvernorátu Ninive a zdejšího centra Mosulu, kde je soustředěna značná část 

průmyslu. Irák již nyní přijímá kosmopolitismus jako základní normu a poté co bude poražen 

IS, chce ještě znatelněji podporovat kosmopolitní společnost. Ministr se ve svém výkladu tedy 

primárně zaměřil na tři oblasti života země, a sice bezpečnostní, ekonomické a společenské. 

Následná debata mezi ministrem a publikem, kterou moderoval zástupce ředitele pro výzkum 

ÚMV Ondřej Horký-Hlucháň, se zaměřila na práva žen a dospívající generace, resp. jejich 

vnímání současného světa, změny hranic na Blízkém Východě a případnou materiální pomoc 

Iráku. 

 Iraq threatens Turkey with UN action over troop deployment 
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