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Abstrakt

Arabské revoluce, které propukly na přelomu roku 2010/2011, jsou považovány za 

nejvýznamnější demokratické hnutí současnosti v arabských zemích. Průběh povstání v Egyp-

tě a Libyi znamenal ukončení vlády režimů Husního Mubaraka a Muammara Kaddáfího, kteří 

setrvávali u moci po dekády. Spojené státy americké, jejichž ekonomické a bezpečnostní zá-

jmy významně spadají do regionu Blízkého východu a severní Afriky, byly postaveny do 

komplikované zahraničně-politické situace. V minulosti USA usilovaly o stabilizaci vzájem-

ných vztahů s Egyptem a Libyí a tento proces vyvrcholil ve vzájemnou spolupráci v otázce 

bezpečnosti, ekonomiky, boje proti terorismu a dalších oblastech. Administrativa prezidenta 

Baracka Obamy musela reagovat na vývoj v Egyptě a Libyi a rozhodnout se, zda podpoří své 

bývalé spojence a jejich režimy, jež jsou zárukou stability, anebo se postaví na stranu protes-

tujících, kteří požadují politická práva a demokratické reformy, s čímž souvisí svobodné vol-

by a ukončení vlády dosavadních autoritativních vládců. V první kapitole jsou popsány nejdů-

ležitější události a faktory americko-egyptských a americko-libyjských vztahů do roku 2011. 

Druhá kapitola popisuje události tzv. arabského jara v Egyptě a Libyi a analyzuje reakci me-

zinárodního společenství na ně. Třetí kapitola se zaměřuje na analýzu jednotlivých kroků 

americké zahraniční politiky vůči Egyptu a Libyi v první polovině roku 2011. 

Abstract

The Arab revolutions which emerged at the turn of 2010/2011 are considered the most 

important democratic movement in Arab countries. The uprisings in Egypt and Libya ended 

the reign of Hosni Mubarak and Colonel Muammar al-Qaddafi, who ruled the countries for 

decades. The United States which aim to protect their economic and security interests in the 

Middle East and North Africa, found themselves in complicated foreign policy situation. In 

the past the U.S. attempted to stabilize relations with Egypt and Libya and this process result-
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ed in the mutual cooperation on safety issues, on economic level as well as counter-terrorism 

and other areas. The administration of President Barack Obama had to respond to situation in 

Egypt and Libya and decide whether to support U.S. former allies and their regimes, which 

guaranteed stability, or stand on the side of protesters who demanded political rights and 

democratic reforms, which include free elections and overthrowing of the current authoritari-

an rulers. The first chapter describes the most important events and factors of U.S.-Egyptian 

and U.S.-Libyan relations until 2011. The second chapter describes the events of the Arab 

Spring in Egypt and Libya and analyzes the response of the international community. The 

third chapter focuses on the analysis of particular steps of U.S. foreign policy towards Egypt 

and Libya in the first half of 2011.

Klíčová slova

USA, severní Afrika, autoritativní režimy, arabské revoluce, administrativa Baracka Obamy
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Úvod

Závěr roku 2010 a počátek roku 2011 byl v arabských zemích severní Afriky a Blízké-

ho východu ve znamení zásadních proměn šířících se nečekanou rychlostí a nabývajících

na intenzitě. Občané jednotlivých států vystoupili s požadavky demokratických změn, poli-

tických reforem a odstoupení dlouholetých vládců. Na vývoj v severní Africe a Blízkém vý-

chodě muselo následně reagovat mezinárodní společenství, neboť mnoho států s arabskými 

vládci udržovalo spojenectví, docházelo mezi nimi k vzájemnému obchodu a spolupráci 

v mnoha aspektech. Spojené státy, pro něž je Blízký východ regionem se zásadním významem 

jak z ekonomického tak bezpečnostního hlediska, musely také reagovat na změny, které 

v jednotlivých státech probíhaly.

Na příkladu Egypta a Libye bude ilustrován posun v politice Spojených států vůči 

zemím, jež byly americkými spojenci, avšak s průběhem arabských revolucí došlo k ukončení 

podpory autoritativních režimů v těchto státech. Jedná se o případovou studii vztahu 

Spojených států amerických ke dvěma zemím severní Afriky, jež mají pro USA strategický i 

ekonomický význam. Kvůli jejich významu probíhala mezi nimi a Spojenými státy rozsáhlá 

spolupráce a nic nenasvědčovalo tomu, že by se tento stav v blízké době mohl změnit. V obou 

zemích revoluce v roce 2011 znamenala svržení vládce, který stál v čele země po několik de-

setiletí. 

Profesor diplomacie a mezinárodní politiky na Harvardské univerzitě Nicholas Burns 

shrnul události roku 2011 do dvou bodů: 1) arabské jaro je největším hnutím za demokracii 

v moderní historii arabského světa, 2) tento proces zpochybnil více než padesátiletou podporu 

autoritativních režimů za účelem zajištění stability a amerických zájmů.1

Politika Spojených států vůči vládám Egypta a Libye se změnila v průběhu několika 

měsíců. Dlouholetí spojenci se stali nepřáteli a v Libyi byla dokonce realizována vojenská 

operace, jež nebyla ze strany Libye vyprovokována žádným činem vůči jinému státu. Hlav-

ním cílem práce je ilustrovat vývoj vztahu Spojených států k oběma zemím, jež se za poslední 

desetiletí výrazně zlepšil, až k revolučním událostem, které změnily směřování politiky Spo-

jených států, a následně došlo k odklonu od podpory režimů a vlád bývalých spojenců 

                                                  
1 Nicholas Burns et al., eds., “What Role Should the U.S. Play in Middle East?”, Belfer Center Newsletter (Harvard 
University, 2011), dostupné na 
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/21022/what_role_should_the_us_play_in_middle_east.html?breadcrumb=%2
Fregion%2F158%2Fegypt%3Fpage%3D3, poslední přístup 6.5.2011.
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k podpoře obyvatel států a jejich požadavků. V roce 2011 došlo k paradoxní situaci, do které 

se Spojené státy dostaly, neboť nejprve v minulosti spoluprací a podporou egyptského a libyj-

ského režimu zradily důvěru obyvatel, a následně během revolučních událostí náhle ukončily 

partnerství s režimy, které považovaly spojenectví za dlouhodobé. Vývoj v roce 2011 ilustruje 

proměnlivost americké zahraniční politiky. 

Práce je rozdělena do tří kapitol, dále členěných na podkapitoly, především z důvodu 

větší přehlednosti popisu situace v Egyptě a v Libyi. První kapitola se zabývá historií vývoje 

zahraniční spolupráce a vztahů Spojených států k Egyptu a Libyi. První částí kapitoly je chro-

nologický přehled událostí před rokem 2001, vymezení stavu vzájemných vztahů především 

s důrazem na období, kdy stáli v čele států muži, kteří byli posléze sesazeni revolucí v roce 

2011, Muammar Kaddáfí v Libyi a Husní Mubarak v Egyptě. Druhá část první kapitoly 

pojednává o vztazích po roce 2001, který přinesl změnu pohledu Spojených států na Blízký 

východ a současně ovlivnil pohled Libye a Egypta na zahraniční spolupráci se Spojenými 

státy. Tato kapitola pojednává o nejdůležitějších událostech v americko-libyjských a americ-

ko-egyptských vztazích za poslední roky, jedná se především v případě Libye o obnovení 

diplomatických vztahů a počátek spolupráce a v případě Egypta o jednotlivé programy, které 

ilustrují dlouhodobou kooperaci obou zemí na ekonomické i vojenské úrovni.

Druhá kapitola se zabývá změnami, které přinesl počátek roku 2011 v obou zemích. 

Pro potřeby práce je v této kapitole stručně nastíněn průběh revolucí v Egyptě a Libyi v první 

polovině roku 2011. Druhou částí kapitoly je následná reakce mezinárodního společenství 

na změny, které se v těchto zemích odehrály. Informace týkající se průběhu arabského jara 

zasazují vztah obou zemí ke Spojeným státům do širšího kontextu mezinárodních událostí a 

pomáhají pochopení souvislostí kroků vůči Libyi a Egyptu především západoevropských 

států, jež jsou hlavními spojenci USA, a také NATO, OSN či EU.

Třetí kapitola popisuje reakci administrativy prezidenta Obamy na revoluční události 

v zemích, které byly dlouhodobě americkými spojenci. Kapitola analyzuje chronologicky rea-

lizaci americké zahraniční politiky v Egyptě a Libyi od vypuknutí revolucí až po projev pre-

zidenta Baracka Obamy v květnu 2011 týkající se situace na Blízkém východě, ve kterém pro-

testující podpořil v jejich snaze o demokratické změny. Další částí kapitoly je rozbor této 

změny, která ilustruje účelový obrat v americké zahraniční politice vůči svým bývalým spo-

jencům, se zaměřením na aspekty změny, především popis amerických zájmů v regionu a 

souvislost mezi jejich realizací a reakcí Obamovy administrativy na arabská povstání.
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Rozbor literatury

Ve své práci jsem využívala především literaturu v anglickém jazyce. Primárními 

zdroji byla oficiální prohlášení a projevy prezidenta Obamy získané na oficiálních stránkách 

Bílého domu (www.whitehouse.com). Dále jsem využila projevy ministryně zahraničí Hillary 

Clintonové, bývalého prezidenta George W. Bushe a západoevropských státníků, které se na-

cházely na oficiálních stránkách či jejich přepisy v renomovaných peroidikách (The New 

York Times), a také oficiální dokumenty a prohlášení ministerstva zahraniční USA 

(www.state.gov) či Sněmovny reprezentantů. Dalším zdrojem byla oficiální prohlášení mezi-

národních organizací a jejich orgánů: Evropské rady, Rady bezpečnosti OSN, a v neposlední 

řadě oficiální internetové stránky jednotlivých programů, například USAID, MEPI či U.S. 

CENTCOM. 

Sekundárními zdroji použitými v historickém úvodu byly monografie týkající se pře-

devším libyjské a egyptské zahraniční politiky, například publikace amerického odborníka na 

Libyi Ronalda Bruce St. Johna2 či články Yahia H. Zoubira.3 Dalším významným zdrojem 

byly práce v rámci výzkumu Congressional Research Service od Christophera M. Blanchar-

da.4 Problematika vztahu USA a Egypta byla shrnuta autorem Jeremym M. Sharpem v rámci 

studie pro Kongres5 a v publikaci Galala Amina Egypt in the Era of Hosni Mubarak 1981-

2011.6 Dalším významným zdrojem byla studie Ruth M. Beitler a Cindy R. Jebb s názvem 

Egypt as a Failing State: Implications for US National Security7, jež předpovídá možnost pá-

du Mubarakova režimu již v roce 2005. Zdroje druhé kapitoly byly především aktuální práce 

zabývající se průběhem a důsledky arabského jara. Hlavními zdroji pří popisu průběhu po-

vstání v Egyptě a Libyi byly novinové články dostupné online, především amerických 

(www.nytimes.com) a britských (www.bbc.co.uk, www.guardian.co.uk) periodik a agentur. 

Významným zdrojem byla arabská periodika Al-Džazíra English (www.aljazeera.com) a Al-

Arabíja English (www.english.alarabiya.net), jež poskytují časové osy a hloubkové analýzy 

                                                  
2 Ronald Bruce St. John, Libya: Continuity and Change, (London: Routledge, 2011); Ronald Bruce St. John, Libya: 
From Colony to Revolution, (Oxford: Oneworld, 2012); Ronald Bruce St. John, “`Libya is not Iraq`: Preemptive Strikes, 
WMD and Diplomacy”, The Middle East Journal 58, No. 3, (2004): 386-402.
3 Yahia H. Zoubir, “The United States and Libya: From Confrontation to Normalization”, Middle East Policy 13,
No. 2 (Summer 2006): 48-70.; Yahia H. Zoubir, “Libya in US foreign policy: from rogue state to good fellow?”, Third World 
Quaterly 23, No. 1 (2002): 31-53.
4 Christopher M. Blanchard, “Libya: Unrest and U.S. Policy” (Congressional Research Service, Washington D.C., 
March 29, 2011); Christopher M. Blanchard, “Libya: Background and U.S. Relations”, (Congressional Research Service 
Reports, 2009).
5 Jeremy M. Sharp, “U.S. Foreign Assistance to the Middle East: Historical Background, Recent Trends, and the 
FY2011 Request”, (Congressional Research Service Reports, 2010); Jeremy M. Sharp, “Egypt in Transition”, (Congressional 
Research Service Reports, 2012).
6 Galal Amin, Egypt in the Era of Hosni Mubarak 1981-2011 (Cairo: The American University in Cairo Press, 2011).
7 Ruth M. Beitler and Cindy R. Jebb, “Egypt as a Failing State: Implications for US National Security”, (U.S. Mili-
tary Academy, 2005).

http://www.guardian.co.uk/
http://www.aljazeera.com/
http://www.english.alarabiya.net/
http://www.nytimes.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.aljazeera.com/
http://www.english.alarabiya.net/
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událostí od předních arabských akademiků a odborníků (Rashid Khalidi, Omar Rahman, Ge-

orge Joffé). Novinové články byly především zdrojem faktů týkajících se průběhu revolucí. 

V posledním roce se objevilo velké množství článků zabývajících se průběhem arabských po-

vstání, avšak mým cílem bylo zaměřit se na ty, které pojednávaly o mezinárodních vztazích se 

Spojenými státy. Poslední kapitola je založena převážně na oficiálních prohlášeních preziden-

ta Baracka Obamy v průběhu první poloviny roku 2011 a dále na práci Jeremiaha Gentlera 

pro Kongres.8 Dalším důležitým zdrojem je publikace think-tanku Council on Foreign Relati-

ons s názvem The New Arab Revolt: What Happened, What It Means, and What Comes Next9, 

jež obsahuje 50 prací zabývajících se událostmi arabského jara. Jedná se o intelektuální ana-

lýzu revolucí a jejich zasazení do mezinárodněpolitického kontextu. Publikace poskytuje uni-

kátní soubor článků, jejichž autory jsou experti zabývající se blízkovýchodní tematikou, na-

příklad Dirk Vandewalle, Bernard Lewis či Richard Haass. Součástí publikace jsou projevy 

Baracka Obamy, Hillary Clintonové, Muammara Kaddáfího či Husního Mubaraka a dalších.

                                                  
8 Jeremiah Gertler, “Operation Odyssey Dawn (Libya): Background and Issues for Congress”, (Congressional Re-
search Service, 2011).
9 Council on Foreign Relations, The New Arab Revolt: What Happened, What It Means, and What Comes Next (New 
York, Council on Foreign Relations, 2011).
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1. Autoritativní režimy v Egyptě a Libyi: Vztah k USA do roku 

2011

1.1 Směřování zahraniční politiky USA na Blízkém východě a v severní 

Africe na přelomu tisíciletí

Před 11. zářím 2001 nebylo prosazování demokracie v arabských zemích hlavním cí-

lem americké zahraniční politiky. Hlavními body politiky USA na Blízkém východě bylo 

sjednání míru mezi arabskými zeměmi a Izraelem, zachování přístupu k arabské ropě a zadr-

žování radikálních hnutí v těchto zemích. V případě, že vzájemná spolupráce fungovala bez 

problémů, zajímaly se Spojené státy spíše o stabilitu místních režimů než o podporu demo-

kracie. Stabilní vlády v jednotlivých zemích se staly zárukou přístupu k ropě a vzájemné spo-

lupráce, která byla výhodná pro obě strany. Strategický význam tohoto regionu také určuje 

americkou politiku vůči Egyptu, jež je klíčovým státem pro udržení míru a rovnováhy, a Li-

byi, která je významným partnerem pro obchod s ropou. Po teroristických útocích v roce 2001 

však bylo nutné tento přístup přehodnotit a prezident George W. Bush označil podporu demo-

kracie v blízkovýchodním a severoafrickém regionu jako prioritu, na níž závisí národní bez-

pečnost USA. Byl definován nový cíl americké zahraniční politiky v regionu, boj proti tero-

rismu. Ani demokratizace ani boj proti terorismu paradoxně neměly za následek ukončení 

podpory autoritativních režimů v Egyptě či později po zlepšení vzájemných vztahů v Libyi. 

Podle Spojených států může být efektivní spolupráce zaručena pouze stabilní vládou spřátele-

ných režimů ve státech, které jsou spojenci USA. Země zmítající se ve vlastních problémech a 

nejistotě demokratických přeměn by nemohly efektivně podpořit USA v regionu. Současně se 

však Spojené státy snažily podporovat postupné demokratické změny, avšak pouze do té míry, 

dokud tento tlak nenaruší vzájemné vztahy s vůdci jednotlivých států.10

V minulosti Spojené státy podobným způsobem podporovaly například režimy v Jižní 

Americe. Když v zemích došlo k lidovým povstáním volajícím po politických změnách, Spo-

jené státy sledovaly tři linie: Veřejně kritizovaly nedostatečnou úroveň lidských práv v zemi a 

poukazovaly na nutnost demokratických reforem, v soukromých rozhovorech a jednáních 

však vyjadřovaly svou pokračující podporu jednotlivým vůdcům a současně se snažily nalézt 

                                                  
10 Amy Hawthorne, ”Can the United States Promote Democracy in the Middle East?”, Current History 102, (2003): 
21.
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alternativu k dosavadní vládě, která by zajistila zachování stability státu, ekonomiky a ame-

rických zájmů.11 Hlavním cílem USA není zachování režimu diktátora, ale udržení fungující-

ho státního aparátu, který by pokračoval v nastaveném politickém kurzu, a současně by vý-

měna diktátora dočasně uspokojila požadavky protestujících.12

Rok 2001 změnil pohled USA na region, neboť jeho důležitost pro americkou zahra-

niční politiku a národní bezpečnost narostla. „Americká zahraniční politika se v minulosti za-

bývala vytvořením, financováním, vyzbrojením a podporou diktátorských režimů, které pod-

porují americkou imperiální politiku a zájmy za předpokladu, že si udrží kontrolu 

nad svým lidem.” napsal americký sociolog zabývající se imperiální politikou Spojených států 

James Petras.13 Prezident George W. Bush v roce 2003 prohlásil, že „západní státy po šedesát 

let ospravedlňovaly a akceptovaly nedostatek svobody na Blízkém východě, to jim však ne-

přineslo bezpečí - protože z dlouhodobého hlediska nemůže být stabilita dosažena na úkor 

svobody.”14 Tyto dvě citace ilustrují rozpor mezi reálnou politikou Spojených států a jejími 

deklarovanými cíly.

Egypt a Libye, země severní Afriky, jejichž vládci setrvali u moci po několik dekád, 

jsou příkladem režimů podporovaných Spojenými státy i přes neuspokojivý stav demokracie a 

dodržování politických či občanských práv v těchto zemích. Tato kapitola pojednává o histo-

rickém vývoji zahraniční politiky Spojených států vůči Libyi a Egyptu. Zabývá se událostmi, 

jež jsou klíčové pro demonstraci vzájemné spolupráce a následné změny americké politiky 

v roce 2011. 

1.2 Libye

Vztah Libye a Spojených států amerických si prošel od počátku vlády Muammara 

Kaddáfího až do současnosti výraznými výkyvy, přes zrušení diplomatických styků, vojenské 

akce vůči Libyi v roce 1986, až k výraznému oteplení na počátku 21. století. V následujících 

dvou kapitolách bude popsán vývoj vzájemných vztahů od konce 60. let.

Hlavními problémy, které překážely normalizaci vztahů mezi USA a Libyí, byly pod-

pora mezinárodního terorismu Libyí, její intervence v regionálních konfliktech (Izrael-

                                                  
11 James Petras, The Arab Revolt and the Imperialist Counterattack, (Atlanta: Clarity Press, Inc., 2012):16.
12 Ibid., 16.
13 Ibid., 15.
14 George W. Bush, “20th Anniversary of the National Endowment for Democracy”, 6.11.2003, Washington D.C., 
dostupné na http://www.ned.org/george-w-bush/remarks-by-president-george-w-bush-at-the-20th-anniversary, poslední 
přístup 22.4.2012.
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Palestina, okupace Čadu) a snaha získat zbraně hromadného ničení. Na druhou stranu Libye 

nesouhlasila se zásahy USA do vnitřních záležitostí arabských států a s ekonomickou a vojen-

skou podporou Izraeli.15

1.2.1 Od počátku Kaddáfího vlády do r. 2001

Poté, co v roce 1969 Muammar Kaddáfí provedl státní převrat a svrhnul krále Idrise I., 

16 vše nasvědčovalo tomu, že Libye bude ve své zahraniční politice pokračovat v nastaveném 

kurzu a bude nadále spolupracovat s USA, především v oblasti obchodu s ropou, avšak během 

prvních let Kaddáfího vlády došlo ke změnám, které přispěly ke zhoršení vztahů mezi Libyí a 

státy Západu, především USA. V roce 1973 Kaddáfí zestátnil část zásob ropy17, také v otázce 

Izraelsko-Palestinského konfliktu se postavil na stranu Palestiny a radikálně vystupoval proti 

sionismu, což odporovalo zájmům USA. Další změna nastala, když Kaddáfí odmítl prodloužit 

povolení pro americkou vojenskou základnu na území Libye (Wheelus Air Force Base), 

z důvodu ukončení vojenské kontroly a vlivu USA v Libyi. Základna přešla později pod sprá-

vu Sovětského svazu.18 Hlavní ztrátou pro Spojené státy americké byl však přístup k libyjské 

ropě (společnost ESSO).19

V roce 1979 byla Libye umístěna na listinu zemí podporujících terorismus20 kvůli 

jejímu rostoucímu radikalismu, stále lepším vztahům s Moskvou, ale především kvůli pode-

zření z účasti libyjských teroristů na zavraždění izraelských sportovců v Mnichově v roce 

1972, zavraždění amerického velvyslance v Súdánu v roce 1973, podpoře radikálních teroris-

tických skupin v Palestině či podpoře IRA. 21 V únoru 1980 byla uzavřena americká ambasáda 

v Tripolisu.22 V roce 1981 se Reaganova administrativa rozhodla uzavřít všechny libyjské 

úřady v USA a vyhostit jejich zaměstnance.23 Reaganova nekompromisní politika vůči Libyi 

                                                  
15 Blanchard, “Libya: Unrest and U.S. Policy”, 1. 
16 Více informací o libyjské revoluci 1. září 1969 v kapitole  “One September Revolution” in Ronald Bruce St. John, 
Libya: From Colony to Revolution, (Oxford: Oneworld, 2012).
17 Meghan L. O`Sullivan, Shrewd Sanctions: Economic Statecraft in the Age of Global Terrorism, (Washington D.C: 
Brookings Institution Press, 2003): 175.
18 Steven Stottlemyre, “Libya and the International System: Retracing the Aftermath of the Lockerbie Bombing”, 
Digest of Middle East Studies 20, No. 1 (2011): 52.
19 Zoubir, “The United States and Libya: From Confrontation to Normalization”, 49.
20 Stottlemyre, “Libya and the International System: Retracing the Aftermath of the Lockerbie Bombing”, 53.
21 O`Sullivan, Shrewd Sanctions, 175.
22 Bruce W. Jentleson and Christopher A. Whytock, “Who `Won` Libya? The Force-Diplomacy Debate and Its Impli-
cations for Theory and Policy”, International Security 30, No. 3 (Winter 2005/06): 57.
23 Zoubir, “Libya in US foreign policy”, 32.
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přivedla Kaddáfího k bližší spolupráci se Sovětským svazem.24 Kaddáfího antagonismus vůči 

Spojeným státům pramenil z vnímání USA jakožto globální velmoci snažící se 

o zajištění hegemonie a kontroly nad arabským a islámským světem. Libyjci jsou také nedů-

věřiví vůči americké podpoře Izraele na úkor arabů a muslimů.25

V roce 1986 USA uvalily na Libyi sankce, které znemožnily obchod mezi oběma státy, 

obchod s ropou se zastavil a Libye ztratila přístup k technologiím dováženým z USA, jako 

odpověď na teroristické útoky v roce 1985 na letištích ve Vídni a v Římě. V roce 1986 došlo 

k výbuchu na diskotéce La Belle v Berlíně (na které byla i řada amerických vojáků), což ved-

lo k bombardování libyjských měst Benghází a Tripolis. USA doufaly ve snížení Kaddáfího 

autority, avšak díky bombardování jeho vliv pouze vzrostl. Stejným způsobem narůstal odpor 

libyjského lidu vůči USA.26 Mimo jiné americká vojenská akce zhoršila postavení opozičních 

skupin v Libyi, která byla obviňována ze spolupráce s USA.27

Neshody Libye s USA a západoevropskými státy postupně gradovaly, především kvůli 

sankcím, bombardování Libye a sporům o libyjskou suverenitu v zálivu Syrta28. Po americ-

kém bombardování Libye převážil mýtus vítězství nad libyjským terorismem, ale ve skuteč-

nosti se od té doby výskyt teroristických útoků zvýšil.29 Výbuch letadla společnosti PanAm 

103 nad skotským Lockerbie v roce 1988, na jehož palubě se nacházelo 189 amerických ob-

čanů, se stal symbolem libyjského terorismu. Taktéž byla Libyi připsána odpovědnost za ex-

plozi francouzského letadla UTA 772 nad Nigerem v roce 1989.30

USA a Velká Británie obvinily z teroristického činu nad Lockerbie dva muže libyjské-

ho původu, prvním z nich byl bývalý manažer Libyan Arab Airlines na Maltě, Lamin Khalifa 

Fhimah, a druhým byl Abdel Basset Ali al-Maghrahi, pracovník libyjské zpravodajské služby.  

Rezoluce 731 a 748 Rady Bezpečnosti OSN z roku 1992 požadovaly, aby Libye vydala oba 

podezřelé, a nebránila vyšetřování výbuchu letadla v Lockerbie. Dále požadovaly kompenzaci 

rodinám obětí a konec státní podpory terorismu. 31

V roce 1993 vydala Rada bezpečnosti OSN rezoluci číslo 883, která uvalila sankce 

                                                  
24 St. John, Libya: From Colony to Revolution, 183.
25 Zoubir, “Libya in US foreign policy”, 31.
26 Ibid., 33.
27 St. John, Libya: From Colony to Revolution, 196.
28 Ibid., 220.
29 Ibid., 196.
30 Jentleson and Whytock, “Who `Won` Libya?”, 59.
31 Rezoluce č. 731 Rady bezpečnosti OSN (1992) a Rezoluce č. 748 Rady bezpečnosti OSN (1992).
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na Libyi, která do té doby nevydala obviněné. Sankce obsahovaly embargo na dovoz zbraní 

do Libye, poskytování technologií a zmrazení libyjských zahraničních fondů.32 Avšak evrop-

ské státy kvůli svým ekonomickým zájmům v Libyi stále pokračovaly v obchodování 

s ropou.33

Po dlouhých diplomatických jednáních Libye vydala v roce 1999 dva své občany, La-

mina Khalifa Fhimah a Abdela Basset Ali al-Maghrahi, kteří byli jako viníci útoku v Locker-

bie postaveni před soud složený ze skotských soudců v nizozemském Haagu. Kaddáfí doufal 

v odvolání sankcí vůči Libyi jak ze strany USA, tak ze strany OSN. Rozsudek byl vynesen 

v roce 2001, Khalifa Fhimah byl zproštěn obvinění a Ali al-Maghrahi byl obžalován z útoků. 

Po vynesení rozsudku se některé evropské státy klonily k ukončení sporů s Libyí.34

V průběhu 90. let se Libye pokusila o zlepšení vzájemných vztahů se Západem, pře-

devším s USA. Důvodem k této změně byla zhoršující se ekonomická situace, spojená mimo 

jiné se sankcemi a dlouhotrvající izolací země. Administrativa George H.W. Bushe a Billa 

Clintona byla více nakloněna spolupráci s libyjským vůdcem než Reaganova administrativa, 

která se pokoušela především o jeho odstranění skrze ekonomické sankce, ale i vojenské akce 

jako bylo výše zmíněné bombardování.35 Žádný z těchto prostředků však 

ke změně režimu a sesazení Kaddáfího nevedl. Strategií Ronalda Reagana bylo změnit stáva-

jící režim v Libyi, avšak prezident Bill Clinton a George W. Bush spíše usilovali o změnu po-

litického směřování státu, a v tomto ohledu byla jejich politika úspěšnější.36

Z jakého důvodu USA neodpověděly na Lockerbie stejným způsobem jako v roce 

1986? Pravděpodobným vysvětlením je neúspěch vojenského útoku, který nevedl k oslabení 

režimu a současně pravděpodobně vyprovokoval útok na let Pan Am 103. Proto se USA, Vel-

ká Británie a Francie obrátily raději na OSN.37

Evropské země a mezinárodní firmy začaly v 90. letech vyvíjet tlak na USA, aby 

zmírnily sankce vůči Libyi, ale i jiným zemím (Kuba, Írán) a umožnily jim s nimi obchodo-

vat. V roce 1996 se však situace zhoršila po podepsání “Iran-Libya Sanctions Act” (ILSA) 

prezidentem Billem Clintonem. Tento dokument požadoval sankce vůči všem zahraničním 

firmám investujícím do libyjské energetiky38, což vyvolalo spory především 

                                                  
32 Rezoluce č. 883 Rady bezpečnosti OSN (1993).
33 Zoubir, “Libya in US foreign policy”, 35.
34 O`Sullivan, Shrewd Sanctions, 185.
35 Jentleson and Whytock, “Who `Won` Libya?”, 63.
36 Ibid., 63.
37 Jonathan B. Schwartz, “Dealing with a `Rogue state`: the Libya precedent”, The American Journal of International 
Law 101, No. 553 (2007): 556.
38 Iran and Libya Sanctions Act of 1996, House of Representatives.
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s Francií a Německem.39 Americká veřejnost a rodiny obětí teroristického útoku nad Locker-

bie vyvíjely velký tlak na administrativu prezidenta Clintona, aby Libyi neustupoval. Vzhle-

dem k tomu, že americký Kongres byl kontrolován Republikány, musel prezident Clinton 

ustoupit jejich návrhům. ILSA byl v roce 2001 prodloužen na dalších 5 let.40

Sankce výrazně zhoršily ekonomickou situaci Libye, přestože nebyly tak přísné, jako 

sankce uvalené na Irák. Cíle sankcí, podkopání Kaddáfího režimu a jeho pád, se však dosáh-

nout nepodařilo.41 Ceny spotřebního zboží se zvýšily, což vedlo k obecnému nesouhlasu s re-

žimem a také k radikalizaci islamistických skupin ve státě.

Hlavním cílem Libye se stala normalizace vztahů s USA skrze přiznání podílu viny 

na útoku v Lockerbie. Přestože byly v roce 1999 po vydání dvou podezřelých soudu pozasta-

veny sankce OSN vůči Libyi, USA odmítly své jednostranné sankce zrušit a kladly stále další 

požadavky na Libyi ohledně přiznání zodpovědnosti za útok v Lockerbie, dodržení všech po-

žadavků stanovených rezolucemi OSN, odškodnění pozůstalých, a také ohledně zastavení 

vývoje zbraní hromadného ničení. Ještě před vynesením rozsudku daly USA najevo, že mezi 

budoucí spoluprací USA a Libye stojí i další překážky mimo Lockerbie.42

1.2.2 Vztah USA-Libye po roce 2001

Nová administrativa George W. Bushe pokračovala v tajných rozhovorech a jednáních 

s Libyí ohledně zbraní hromadného ničení, konečného vyřešení problému libyjské podpory 

terorismu a aféry Lockerbie. Velká Británie a USA kladly další podmínky, po jejichž splnění 

měly být sankce OSN zrušeny.43

Libye byla po útocích 11. září jedním z prvních států, které vyjádřily soucit s USA a 

volaly po potrestání teroristů. Kaddáfí si byl vědom, že pokud se nepostaví na stranu USA, 

mohla by se i Libye stát terčem USA pro odplatu za dřívější podporu teroristických skupin. 

Z tohoto důvodu se Libye snažila vyvarovat kritiky americké zahraniční politiky a pokusy 

o urovnání vzájemných vztahů nabývaly na intenzitě.44 Libye měla také své vlastní obavy 

z organizace al-Ká‘ida, neboť členové islamistické opozice v Libyi byli s touto organizací 

ve spojení (Libyan Islamic Fighting Group – LIFG).45

                                                  
39 Stottlemyre, “Libya and the International System”, 56.
40 St. John, “Libya is not Iraq”, 393.
41 Zoubir, “Libya in US foreign policy”, 39.
42 O`Sullivan, Shrewd Sanction, 185.
43 St. John, “Libya is not Iraq”, 401.
44 Stottlemyre, “Libya and the International System”, 58. 
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V roce 2002 Libye již nebyla zmíněna ve zprávě prezidenta George W. Bushe o stavu 

unie jako stát, který je součástí “osy zla”.46 V roce 2003 Libye přiznala úplnou zodpovědnost 

za bombový útok v Lockerbie a odmítla podporu terorismu.47 Libye se snažila, aby ji USA 

odstranily ze seznamu zemí podporujících mezinárodní terorismus, proto došlo i k výměně 

informací mezi americkými a libyjskými tajnými službami ohledně hledaných teroristů. V září 

roku 2003 OSN zrušila veškeré sankce vůči Libyi.48

Poslední překážkou k normalizaci vzájemných vztahů s USA byl postoj Libye

ke zbraním hromadného ničení (weapons of mass destruction - WMD). Libye byla obviněna

z vývoje chemických a biologických zbraní, avšak obavy, že by Libye byla schopna vyvinout 

jadernou zbraň, byly neopodstatněné. V prosinci roku 2003 se Libye oficiálně vzdala zbraní 

hromadného ničení.49  Toto Kaddáfího rozhodnutí následovalo po americké invazi do Iráku a 

zatčení Saddáma Husajna.50 Vzdát se zbraní hromadného ničení však bylo mimo jiné strate-

gickým krokem Libye k jejímu přijetí do mezinárodního společenství, zlepšení vztahů 

s USA a bylo výsledkem dlouhodobých diplomatických jednání, která probíhala již před inva-

zí do Iráku.51 Z pohledu Libye však velmoci odpovídajícím způsobem nezaručily bezpečnost 

Libye před případným útokem, proti kterému by se nemohla dostatečně bránit.

V dubnu 2004 prezident G.W.Bush zrušil sankce uvalené na Libyi,52 ale USA stále 

odmítaly vyškrtnout Libyi ze seznamu zemí sponzorujících terorismus, aby bylo zabráněno 

možnosti dovozu zbraní z USA do Libye a kvůli zachování dalších sankcí vztahujících se

k tomuto statusu.53 V září roku 2004 však Evropská unie zrušila obchodní sankce a embargo 

na dovoz zbraní do Libye (na podnět Itálie), z důvodu zefektivnění dohledu Libye nad svými 

hranicemi a případnému zabránění nelegálním uprchlíkům je překročit a dostat se na území 

Evropské unie. 54 Hlavním důvodem však byly vysoké příjmy evropských států z obchodu 

se zbraněmi, jež mezi lety 2005-2009 vzrostly téměř o 400%.55

                                                                                                                                                              
45 Blanchard, “Libya: Background and U.S. Relations”, 10.
46 Jentleson and Whytock, “Who `Won` Libya”, 72.
47 Ibid., 47.
48 St. John, “Libya is not Iraq”, 391.
49 Jentleson and Whytock, “Who `Won` Libya?”, 47.
50 Ibid., 75.
51 St.John, “Libya is not Iraq”, 386.
52 Stottlemyre, “Libya and the International System”, 59.
53 Eben Kaplan, “How Libya Got Off the List”, Council on Foreign Relations, 16.10.2007, poslední přístup 
13.3.2012, dotupné na http://www.cfr.org/libya/libya-got-off-list/p10855.
54   BBC News “EU agrees to lift Libya sanctions”, BBC, 22.9.2004., dostupné na 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3680686.stm, poslední přístup 15.5.2012.
55 Simon Rogers, “EU arms exports to Libya: Who armed Gaddafi?”, The Guardian, dostupné na 
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/mar/01/eu-arms-exports-libya; 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AonYZs4MzlZbdGFBN1NWM0hrbFc0OWd1dDR2dUVfbnc&hl=en#gid=1, 
poslední přístup 15.5.2012.
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Po zrušení sankcí USA uvalených na Libyi nastala nová etapa vzájemných vztahů. Po-

stupnými kroky byly obnoveny diplomatické vztahy, byly uvolněny zmrazené libyjské fondy 

v USA a obchod mezi oběma zeměmi byl opět povolen.56 Kaddáfí se stal významným partne-

rem USA v severoafrickém regionu v otázce boje proti terorismu. Toto spojenectví posílilo 

pozici libyjského diktátora a vztah mezi USA a Libyí se stal především pragmatickým vzta-

hem založeným na racionálních zájmech obou stran, neboť občanská i lidská práva byla v Li-

byi neustále porušována. Díky zrušení sankcí však bylo možné obnovit obchod s ropou mezi 

USA a Libyí, čímž byly uspokojeny požadavky amerických energetických firem. Objem ex-

portu ropy do evropských zemí a USA viz příloha č. 1 a č. 2.

V roce 2006 došlo k úplné normalizaci vztahů s Libyí, když byla vyřazena z listiny 

zemí podporujících terorismus a došlo k obnovení americké ambasády v Tripolisu.57 Přesto 

však bylo potřeba vyřešit finanční požadavky jednotlivých stran na kompenzaci ztrát.

V roce 2008 byl podepsán Comprehensive Claims Settlement Agreement. Tato dohoda 

měla za úkol vyřešit všechny dosavadní vzájemné spory, které vznikly do 30. června 2006, a 

zabránit budoucím neshodám mezi oběma státy. Dohoda požadovala zastavení všech soudních 

sporů a zaručovala finanční vyrovnání mezi oběma státy. USA obdržely 1,5 miliardy americ-

kých dolarů jakožto kompenzaci rodinám, které ztratily své příbuzné v Lockerbie.58

V tomto roce Libyi navštívila ministryně zahraničí Condoleezza Riceová, což symbolizovalo 

stabilizaci vzájemných vztahů.59 Zlepšení vztahů s Libyí a vyřešení vzájemných problémů 

bylo viděno jako možná předloha pro řešení sporů s ostatními státy Blízkého východu, ale i 

například se Severní Koreou.60 Libye byla odebrána z listiny zemí podporujících terorismus, 

aniž by došlo ke změně režimu či vládce.

Po vyrovnání vzájemných požadavků mohly USA přejít k podpoře rozvoje Libye, a to 

především v oblasti bezpečnosti. Zájmem obou států se stala bezpečnost středomořské oblasti, 

libyjských hranic a boj proti terorismu. Bushova i Obamova administrativa se rozhodly fi-

nančně podpořit vzdělávání a výcvik libyjských bezpečnostních jednotek v rámci programu 

IMET (International Military Education and Training), kdy USA dokonce poskytly Libyi 330 

000 amerických dolarů za rok 2010.61

                                                  
56 Stottlemyre, “Libya and the International System”, 60.
57 Blanchard, “Libya: Background and U.S. Relations”, 15.
58 Claims Settlement Agreement between the United States of America and the Great Socialist People`s Libyan Arab 
Jamahiriya, 14.8.2008.
59 St. John, Libya: Continuity and Change, 140.
60 Scott A. Snyder, “The `Libya Model` and What`s Next in North Korea”, The Council on Foreign Relations, 
24.3.2011, dostupné na http://blogs.cfr.org/asia/2011/03/24/the-“libya-model”-and-what’s-next-in-north-korea/ poslední 
přístup 13.5.2012.
61 Blanchard, “Libya: Background and U.S. Relations”, 14.
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V roce 2009 Kaddáfí poprvé navštívil Spojené státy americké a pronesl kontroverzní 

projev na půdě OSN v New Yorku, během kterého kritizoval tuto mezinárodní organizaci a 

volal po její reformě, především Rady bezpečnosti OSN, kterou nazval “teroristickou radou”, 

z důvodu práva veta jejích stálých členů. Během svého projevu vzbudil velkou nevoli mezi 

diplomaty a státníky. Vyjádřil však svou podporu nově zvolenému prezidentovi Baracku 

Obamovi.62

V roce 2009 byl propuštěn Ali al-Maghrahi, jediný odsouzený za podíl na útoku 

v Lockerbie. Jeho propuštění bylo rozhodnuto skotskou vládou z důvodu špatného zdravotní-

ho stavu vězněného. Ministryně zahraničí Hillary Clintonová však jeho propuštění a převeze-

ní do Libye označila za velkou chybu, stejně tak bylo odmítnuto prezidentem Obamou, ame-

rickou veřejností a pozůstalými po obětech útoku v Lockerbie z důvodu nedokončení trestu a 

následnému přivítání teroristy v Libyi jakožto hrdiny.63

Zahraniční politika USA vůči Libyi byla ovlivněna zájmy obou zemí, které byly často 

ve vzájemném rozporu, což vedlo k napětí ve vzájemných vztazích. Libye byla kvůli podpoře 

revolučních sil v Palestině a dalších zemích a kvůli teroristickým útokům odsouzena 

k mezinárodní izolaci, kterou nejvíce prosazovaly právě Spojené státy společně s Izraelem. 

Především ekonomické důsledky izolace a sankce byly důvodem vstřícnějšího přístupu Kad-

dáfího a jeho snahy opět Libyi zařadit do mezinárodního prostředí, a to i za cenu ústupků.

1.3 Egypt

Egypt, s 80 miliony obyvatel nejlidnatější arabská země, je považován za jednoho 

z nejvýznamnějších spojenců USA v blízkovýchodním regionu. Egypt spolupracuje se Spoje-

nými státy v otázce bezpečnosti na Blízkém východě a v severní Africe a zajišťuje přístup 

k Suezskému průplavu. Je důležitým diplomatickým spojencem v otázce izraelsko-

palestinského problému již od roku 1978 a v boji s mezinárodním terorismem. Z těchto důvo-

dů je pro USA důležité zachování stability ve vzájemných vztazích. 

                                                  
62 Neil MacFrarquahar, “Libyan Leader Delivers a Scolding in U.N. Debut”, The New York Times, 23.9.2009, 
dostupné na http://www.nytimes.com/2009/09/24/world/24nations.html?_r=1 poslední přístup 27.3.2011.; Ed Pilkington, 
“UN General Assembly: 100 Minutes in the Life of Muammar Qaddafi”, The Guardian, 23.9.2009, dostupné na 
http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/23/gaddafi-un-speech poslední přístup 27.3.2011; Al Jazeera, “Qaddafi Attacks 
Major Powers”, Al Jazeera English, 24.9.2009, dostupné na 
http://www.aljazeera.com/news/americas/2009/09/200992452543821925.html poslední přístup 27.3.2012.
63 BBC News, “Lockerbie Bomber Freed From Jail”, BBC News, 20.8.2009, dostupné na 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/south_of_scotland/8197370.stm, poslední přístup 27.3.2012.
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I v této politicky významné zemi dochází ke střetu bezpečnostních a strategických 

zájmů s demokratickými principy a hodnotami prosazovanými Spojenými státy, jimiž jsou 

například občanská a politická práva, ochrana práv žen či menšinových skupin.64

1.3.1 Historie vztahu Spojených států a Egypta do roku 2001

Přelomovým bodem ve vztazích Egypta a Spojených států amerických, po období vzá-

jemné nedůvěry a nepřátelství v době vlády prezidenta Gamala Násira (1956-1970), se stala 

vláda Anvara Sadata. Ten přistoupil na úsilí Spojených států o zajištění míru na Blízkém vý-

chodě a podepsal v roce 1978 s izraelským prezidentem Manachem Beginem Dohody 

z Camp Davidu, které předcházely egyptsko-izraelské mírové smlouvě.

Anvar Sadat byl v roce 1981 zavražděn islámskými fundamentalisty a na post prezi-

denta nastoupil Husní Mubarak, stojící v čele Národnědemokratické strany. Mubarak pokra-

čoval v Sadatem nastavené politice spolupráce s USA. Mubarakova vláda kooperovala se 

Spojenými státy v záležitostech zahraniční politiky, politiky vůči arabským státům a také vůči 

Izraeli. Díky tomuto přístupu postupně upadala prestiž Egypta mezi ostatními arabskými ze-

měmi.65

Egypt se také stal významným spojencem USA během války v Perském zálivu, kdy 

povolil přelet nad vlastním územím a dokonce poslal své jednotky do Zálivu.66

Egypt je od roku 1979 druhým největším příjemcem americké zahraniční finanční 

pomoci,67 průměrně obdrží ročně asi 2 miliardy dolarů v rámci ekonomické a vojenské pomo-

ci. V tabulce č. 1 je možné pozorovat postupné snižování ekonomické asistence Egyptu. Toto 

snížení souviselo také se snížením ekonomické pomoci Izraeli, dohodnutém v tzv. Glide Path 

Agreement z roku 1998.68

Finanční pomoc je jedním z hlavních faktorů vzájemné spolupráce USA a Egypta. Ta-

to pomoc je nutným zdrojem pro egyptskou ekonomiku, čelící dlouhodobě ekonomické krizi a 

vysoké nezaměstnanosti. Příloha č. 3 zobrazuje srovnání egyptského a libyjského HDP na 

hlavu, přičemž egyptská ekonomika vykazuje menší výkonnost než libyjská vzhledem k ně-

kolikanásobně vyššímu počtu obyvatel v Egyptě.

                                                  
64 Sharp, “Egypt in Transition”, 7.
65 Galal Amin, Egypt in the Era of Hosni Mubarak 1981-2011, 167.
66 Beitler and Jebb, “Egypt as a Failing State”, 8.
67 Největším příjemcem americké zahraniční pomoci je Izrael.
68 Sharp, “U.S. Foreign Assistance to the Middle East”, 4.
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V roce 1994 bylo vyhlášeno “Americko-egyptské partnerství pro ekonomický růst a 

rozvoj” (U.S.-Egyptian Partnership for Economic Growth and Development). Hlavními cíly 

partnerství, působící jak ve státním tak v soukromém sektoru, je ekonomický rozvoj, vytváře-

ní pracovních míst v Egyptě a vytvoření vzájemně prospěšných ekonomických a komerčních 

vazeb mezi oběma zeměmi. Byla vytvořena “Společná komise pro ekonomický pokrok” 

(Joint Committee for Economic Growth), která organizuje aktivity a budoucí plány partner-

ství.69

Hlavním důvodem amerického financování Egypta byl především zájem o liberalizaci 

egyptského trhu, jeho větší přístupnost pro americké investory a snaha o prosazení ekonomic-

kých reforem. Výsledky však byly velmi omezené. Cílem Spojených států proto bylo snížení 

závislosti Egypta na zahraniční finanční pomoci ze strany USA a zvýšení možnosti soukro-

mých zahraničních investic.70

1.3.2 Podpora demokracie a rozvoje po roce 2001 v Egyptě

Po útocích na Word Trade Centre v září 2001 se podpora demokracie v zemích blízké-

ho východu a severní Afriky stala otázkou americké národní bezpečnosti a boj s extremismem 

a terorismem se stal hlavní prioritou.71 Po dlouhou dobu bylo pro Spojené státy důležitější 

vyvinout dobré vztahy se svým silným spojencem v blízkovýchodním regionu než prosazová-

ní lidských práv spolu s demokracií, avšak po roce 2001 se politika USA vůči Egyptu zaměři-

la také na kritiku režimu a jeho nedemokratických praktik. 

Demokratické změny však neměly vést k zásadní změně režimu, naopak měly být pro-

středkem k jeho upevnění a zabránit nepokojům a povstáním, jež jsou destabilizujícími prvky 

společnosti a také státu. Stát si musí opět získat legitimitu v očích svých občanů. Stabilita po-

litiky významného spojence, jakým je Egypt, znamená zajištění amerických zájmů v oblasti 

Blízkého východu a severní Afriky. Spojené státy se proto snažily předejít krizi spojené s ne-

dostatkem demokratického politického rozvoje.72

                                                  
69 US Department of State, 96/05/29 Fact Sheet: “US-Egyptian Partnership - Economic Growth and Development”, 
Bureau of Public Affairs, dostupné na http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/bureaus/nea/960529USEgyptianEconomic.html, poslední 
přístup 21.4.2012.
70 Bessma Momani, „Promoting economic liberalization in Egypt: from U.S. foreign aid to trade and investment“, 

Middle East Review of International Affairs 7, No. 3 (September 2003), 90-91.

71 Erin A. Snider a David M. Faris, “The Arab Spring: U.S. Democracy Promotion in Egypt”, Middle East Policy 18, 
No. 3 (2011): 52.
72 Beitler and Jebb, “Egypt as a Failing State”, 10.
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Mubarakův režim využil událostí 11. září k zesílení perzekuce islámských aktivistů 

působících na území Egypta.73 V roce 2002 prezident Bush kritizoval Mubarakův režim

za uvěznění egyptského profesora a aktivisty Saada Eddin Ibrahima.74 V roce 2003 Bush pro-

hlásil, že Egypt směřuje k demokracii, která je cestou k národnímu úspěchu a důstojnosti.75

V roce 2002 administrativa prezidenta Bushe vytvořila Middle East Partnership Initia-

tive (MEPI). Tato iniciativa se zaměřuje na ekonomickou a politickou reformu, reformu vzdě-

lávání a podporu pracovních příležitostí pro ženy. Hlavním cílem je podpora občanských 

iniciativ a aktivity v zemích blízkého východu a severní Afriky (Middle East North Africa, 

MENA).76 Podle zprávy MEPI z roku 2010 byly hlavní cíle iniciativy v Egyptě “podpora ne-

závislých médií, poučení mládeže o jejích občanských povinnostech a podpora ochrany 

práv.”77 Spojené státy se snažily kontrolovat, zda jsou finanční prostředky poskytované

v rámci MEPI využívány na podporu demokracie. Bushův přístup k reformě byl částí aktivis-

tů viděn jako snaha o urychlení a prosazení demokratických změn, avšak na druhou stranu na 

něj bylo také nahlíženo jako na imperiální pokusy USA o získání většího vlivu v zemi.78 Do-

dávání finančních prostředků Egyptu však poskytovalo podporu autoritářskému režimu a uka-

zovalo přinejmenším neformální souhlas s ním ze strany USA. Podle oficiálních statistik U.S. 

Department of State dlouhodobě dosahuje roční vojenská pomoc Egyptu ze strany USA část-

ky 1,3 miliardy amerických dolarů.79(viz příloha č. 4)

United States Agency for International Development (USAID) je hlavní americkou 

agenturou, která se snaží podpořit demokratické změny, poskytuje pomoc zemím bojujícím

s chudobou, nemocemi či přírodními katastrofami.80 Tento program se z politického hlediska 

zaměřoval především na čtyři aspekty: volby a politickou participaci, občanskou společnost a 

vládu práva.81 Hlavním problémem však zůstává, jak změnit systém na demokratičtější 

bez změny režimu, se kterou by vládci v autoritářských státech pochopitelně nesouhlasili. 

                                                  
73 Ibid., 29.
74 Lars Berger, “The Missing Link? US Policy and the International Dimensions of Failed Democrtic Transitions in 
the Arab World”, Political Studies 59, No. 1, (2011): 46.
75 George W. Bush, “20th Anniversary of the National Endowment for Democracy”.
76 MEPI, “About MEPI”, The Middle East Partnership Initiative official website, http://mepi.state.gov/mission.html, 
poslední přístup 13.3.2012.
77 U.S. Department of State,“The Middle East Partnership Initiative: Encouraging Participatory Politics”, (Bureau of 
Near Eastern Affairs, 2010), dostupné na http://mepi.state.gov/mepi/english-mepi/what-we-do/encouraging-participatory-
politics.html, poslední přístup 15.5.2012.
78 Snider and Faris, “The Arab Spring”, 54.
79 U.S. Department of State, “Background note: Egypt”, 17.1.2012, poslední přístup 13.3. 2012 dostupné na 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5309.htm#.
80 USAID official webpage, www.usaid.gov, poslední přístup 13.3. 2012.
81 Snider a Faris, “The Arab Spring”, 50.
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O to více je problematické, že daný režim je strategickým spojencem USA. Přestože je Egypt 

závislý na finanční podpoře ze strany USA, představy egyptské vlády a vlády Spojených států 

o vývoji v Egyptě se zásadně liší. Spojené státy si pomoc představují ve smyslu rozvoje eko-

nomické stability a rozšíření možností investic do egyptské ekonomiky. Programy se soustředí 

na privatizaci a reformu trhu, větší efektivitu administrativy a politickou decentralizaci.82

V rámci programu USAID je Egypt zemí, která po Izraeli dostává nejvyšší finanční podporu 

ze strany USA. V roce 2010 Egypt obdržel 1 295,7 milionů amerických dolarů v rámci vojen-

ské pomoci.83 Od roku 1975 Egypt obdržel v rámci ekonomické rozvojové pomoci USAID 

celkem více než 28 miliard dolarů.84

Díky rozsáhlé ekonomické podpoře se Egypt stal na Spojených státech finančně závis-

lý. USA tohoto závislého vztahu využívaly k prosazení volného obchodování mezi oběma 

zeměmi, což prospělo americkým firmám, které tímto získaly přístup na egyptský trh.85

Obamova administrativa však finanční prostředky určené Egyptu značně omezila, což 

se stalo terčem kritiky, neboť k nejvíce znatelným omezením došlo právě v oblasti podpory 

demokracie z důvodu tlaku egyptské vlády na ukončení podpory nevládním organizacím, kte-

ré nejsou oficiálně registrované v Egyptě.86 Na druhou stranu byla v červnu roku 2007 Egyptu 

přislíbena částka 13 miliard dolarů v rámci vojenské pomoci během příštích 10 let, což zna-

mená 1,3 miliardy ročně.87

V souvislosti s americkou finanční pomocí Egyptu proběhla v americkém Kongresu 

debata, zda by měla být tato pomoc podmíněna dodržováním lidských práv a zlepšením stavu 

demokracie v Egyptě. Americká a egyptská vláda však poukazovaly na to, že kroky podmiňu-

jící finanční pomoc Egyptu by mohly vést k narušení amerických strategických zájmů v regi-

onu.88

Dalším programem Spojených států zahrnujícím Egypt je United States Central Com-

mand (U.S. CENTCOM). U.S. Central Command  vznikl pod správou Ministerstva obrany 

USA a byl vytvořen na rozkaz prezidenta Reagana v roce 1983. CENTCOM byl vytvořen 

pro ochranu amerických bezpečnostních zájmů na Blízkém východě, a to skrze posílení bez-

pečnostních možností jednotlivých států, které CENTCOM zahrnuje. Jedná se především 

                                                  
82 Ibid., 52.
83 USAID, “Congressional Budget Justification”, 2011 poslední přístup 10.3. 2012 dostupné na 
http://www.usaid.gov/performance/cbj/index.html.
84 U.S. Department of State, “Background note: Egypt”
85 Marion Dixon, “An Arab Spring”, Review of African Political Economy 38, No. 128, (2011): 312.
86 Ibid., 313.
87 Sharp, “U.S. Foreign Assistance to the Middle East”, 4.
88 Jeremy M. Sharp, “Egypt: Background and U.S. Relations” (Congressional Research Service, 2008):15, dostupné 
na http://fpc.state.gov/documents/organization/109518.pdf, poslední přístup 12.5.2012.
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o podporu vzájemné spolupráce a řešení krizových situací či agrese.89

Prezident Barack Obama se do paměti arabského světa zapsal svým významným pro-

jevem v Káhiře v roce 2009, kdy požadoval posílení vazeb mezi USA a arabským světem, 

poukazoval na nutnost spolupráce mezi USA a arabskými zeměmi a společnou snahu najít 

shodné znaky mezi oběma kulturami. Obama také nastínil záměry své administrativy v otázce 

Afghánistánu, Iráku, Izraele a Palestiny, jaderných zbraní a dalších problémů regionu. 

Ve svém projevu vyzýval k vzájemnému porozumění a toleranci.90 Jeho projev na mnoho lidí

zapůsobil, avšak současně vyvolal kritiku a diskusi o záměrech Spojených států amerických 

v regionu Blízkého východu, mnoho lidí slyšelo jen prázdná slova, které neprovázely žádné 

viditelné činy Obamovy administrativy.91 Obamův projev v Káhiře vzbudil velké naděje a byl 

považován za významný krok v americko-arabských vztazích, avšak ukázalo se, že Obama 

není tak silným prezidentem, aby cílů, které ve své řeči uvedl, opravdu dosáhl. Řešení otázky 

Izraele a Palestiny je v nedohlednu, stejně tak další významné změny, které Obama sliboval. 

To prohlubuje nedůvěru muslimů v Obamovu politiku. Neschopnost dosáhnout pokroku 

v otázce Palestiny bylo hlavním zklamáním, které později ovlivnilo nedůvěru k Obamovým 

následujícím “velkým projevům”, především v období arabského jara.92

                                                  
89 “About U.S. Central Command (CENTCOM)”, oficiální stránky United States Central Command, 
http://www.centcom.mil/about-u-s-central-command-centcom, poslední přístup 12.5.2012.
90 Barack Obama, “Cairo Speech: A New Beginning”, 4.6.2009, Káhira, Egypt, dostupné na 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-cairo-university-6-04-09, poslední přístup 15.5.2012.
91 Michael Slackman, “Varying Responses to Speech in Mideast Highlight Divisions”, The New York Times, 
4.6.2009, dostupné na 
http://www.nytimes.com/2009/06/05/world/middleeast/05reax.html?_r=1&scp=8&sq=obama%20cairo%20speech&st=cse, 
poslední přístup 13.3.2012.
92 James Zogby, “Barack Obama's speech: no Cairo 2.0”, The Guardian, 19.5.2011, dostupné na 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/may/19/barack-obama-middle-east-speech?INTCMP=SRCH
poslední přístup 13.5.2012.
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2. Průběh povstání v Libyi a Egyptě v období od ledna

do května 2011 a reakce mezinárodního společenství na ně

2.1 Arabské jaro

Prodemokratické hnutí v zemích severní Afriky a Blízkého východu v roce 2011 zvané 

též jako arabské jaro se stalo symbolem nové etapy změn v geografické oblasti, která byla 

po několik dekád ovládána zdánlivě pevně zakořeněnými autoritativními režimy. Tyto režimy 

dlouhodobě spolupracovaly s Evropou a Spojenými státy v mnoha aspektech, například v ob-

lasti energetiky či obrany. Zahraniční spolupráce a silná pozice vlády a armády zaručovala 

stabilitu regionu, oba tyto faktory však byly na konci roku 2010 a na počátku roku 2011 zpo-

chybněny vzrůstající nespokojeností obyvatel. 

17. prosince 2010 se v Tunisku dobrovolně upálil pouliční prodavač Mohamed Buazí-

zí kvůli konfiskaci jeho vozu se zbožím policií.93 Tento čin se stal symbolickým počátkem 

povstání a protestů šířících se z tuniských měst do Egypta, Jemenu, Bahrainu, Libye a dalších 

zemí Blízkého východu. 

Nespokojenost se stávajícím stavem narůstala během desítek let, kdy byla vláda 

v těchto státech zakonzervována, do rozměrů, které jsme mohli pozorovat na počátku roku 

2011. Mezi hlavní požadavky protestujících patřily demokratické a politické reformy, uvolně-

ní kontroly režimem, boj s korupcí a základní občanská a politická práva, především uskuteč-

nění svobodných voleb. Důvodem nespokojenosti však nebyl pouze nedostatek demokracie, 

ale i hmotná nouze velké části obyvatel, kteří požadovali zlepšení životních podmínek. Lidé 

v ulicích Káhiry, Tunisu či Benghází požadovali důstojné zacházení, demokracii, svobodu a 

sociální spravedlnost.94

Podle Richarda N. Haasse, prezidenta Rady pro zahraniční vztahy (Council on Foreign 

Relations, CFR), byla kromě výše uvedených faktorů důvodem revoluce v Egyptě také snaha 

Husního Mubaraka přenést prezidentství na svého syna či neúspěšná ekonomická reforma, 

na níž měly zájem především Spojené státy, které usilovaly o liberalizaci egyptského trhu.95

                                                  
93 Yasmine Ryan, “The tragic life of a street vendor”, Aljazeera English, 20.1.2011, poslední přístup 15.4.2012, 
dostupné na http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/01/201111684242518839.html
94 Rashid Khalidi, “Reflections on the Revolutions in Tunisia and Egypt”, Foreign Policy, 24.2.2011, dostupné na 
http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/02/24/reflections_on_the_revolutions_in_tunisia_and_egypt, poslední přístup 
22.4.2012
95 Richard N. Haass, “Reflections on the Revolution in Egypt”, Project Syndicate, 13.2.2011, in The New Arab Re-
volt, (New York: The Council on Foreign Relations, 2011): 115.
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Obdobným problémům musela čelit i Libye s převažující populací mladých lidí, kteří obtížně 

hledali pracovní uplatnění a z tohoto důvodu odcházejí za prací do zemí Perského zálivu, ne-

boť příjmy z ropy v Libyi nejsou investovány do tvorby pracovních míst.

Vláda Ben Aliho, Mubaraka i Kaddáfího ztratila legitimitu, především kvůli manipu-

laci s médii, volebními výsledky a potlačováním opozičních skupin.96 Po lednovém odchodu 

tuniského prezidenta Zine el-Abidine Ben Aliho do exilu začaly být ohroženy pozice ostatních 

vůdců severoafrických států.

Následující kapitola nastiňují stručný přehled událostí v Egyptě a Libyi a reakci mezi-

národního společenství na ně. Reakce Spojených států amerických na arabská povstání je 

podrobně analyzována ve 3. kapitole.

Pro potřeby práce byly vybrány pouze události zásadního významu pro mezinárodní 

vztahy, z tohoto důvodu nebyly analyzovány vnitřní záležitosti států, jednotlivé kroky egypt-

ské a libyjské vlády, opozice a protestujících. 

2.1.1 Dny hněvu v Egyptě

Prodemokratické a protivládní demonstrace v Egyptě začaly 25. ledna 2011, později 

byl tento den označován jako “Den hněvu”. Tisíce lidí pochodovaly Káhirou k sídlům politic-

kých institucí a vládnoucí Národní demokratické strany. Centrem nepokojů se stalo káhirské 

náměstí Tahrír, na němž pokračovaly protesty a demonstrace po několik dní i přes zákaz noč-

ního vycházení vydaný prezidentem Mubarakem.97 Protestující vyrazili do ulic i 

v jiných městech Egypta, například v Alexandrii či Suezu. Střety mezi policií a demonstranty 

postupně nabývaly na intenzitě, mnoho protestujících bylo zraněno, zatčeno či zabito.98

Podle ministerstva zdravotnictví bylo během protestů v lednu a únoru 2011 zabito více 

než 800 lidí. Podle Human Rights Watch použila policie a armáda na protestující nepřiměřené 

prostředky, docházelo k masovému zatýkání a mučení.99

Dne 29. ledna prezident Mubarak oznámil rozpuštění vlády, avšak on sám odmítl 

                                                  
96 Beitler and Jebb, “Egypt as a Failing State”, 25.
97 Maggie Michael and Hadeel Al-Shalchi, „Egypt imposes night curfew after day of riots“, The Independent, 

28.1.2011, dostupné na http://www.independent.co.uk/news/world/africa/egypt-imposes-night-curfew-after-day-of-
riots-2197070.html, poslední přístup 15.5.2012.

98 Aljazeera, “Timeline: Egypt`s Revolution”, Aljazeera English, naposledy změněno 14.2.2011, dostupné na 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112515334871490.html.
99 Human Rights Watch, “World Report 2012: Egypt. Events of 2011, 2012”, poslední přístup 19.4.2012, dostupné na 
http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-egypt
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odstoupit. Oficiálně také jmenoval viceprezidenta, jímž se stal Omar Suleiman, Mubarakův 

blízký spolupracovník po většinu jeho vlády a šéf egyptské tajné služby. Také byl jmenován 

nový premiér, Ahmad Shafiq. Post vice-prezidenta v Egyptě nebyl po celou dobu třicetileté 

Mubarakovy vlády obsazen.100

Dne 1. února 2011 Mubarak oznámil, že nebude usilovat o své znovuzvolení v nad-

cházejících prezidentských volbách v září 2011, avšak stále odmítal odstoupit z funkce, což 

bylo hlavním požadavkem většiny protestujících.101 Také vůdci opozičních stran, jakými je 

například Kefaya či Muslimské bratrstvo, požadovali odstoupení Mubaraka. 

Významnou osobností, která se připojila k protestujícím, byl Mohamed ElBaradei.102

Během prvních dnů protestů prohlásil, že je ochoten vést zemi k reformním změnám, pokud 

ho lid zvolí za svého nového představitele, avšak nechtěl se stát prezidentem.103 Dalším mož-

ným vůdcem země by mohl být například generální tajemník Ligy arabských států Amr 

Moussa.104

Protesty na náměstí Tahrír se postupně rozrůstaly na více než milion demonstrantů. 

Dne 5. února 2012 rezignovali vůdčí představitelé Národní demokratické strany na své posty 

a následně 11. února rezignoval Husní Mubarak na post prezidenta. Moc převzala Nejvyšší 

rada ozbrojených sil (SCAF - Supreme Council of Armed Forces), která přislíbila předat vlá-

du vůdcům, jež vzejdou z demokratických voleb. Tato rada se skládala z Mubarakových 

vojenských důstojníků a do jejího čela se postavil bývalý ministr obrany Muhamed Husain 

Tantawi, jenž se stal de facto hlavou státu. 105 Lid měl k armádě velkou důvěru, neboť zaujala 

neutrální stanovisko a nepostavila se na Mubarakovu stranu. 

Dne 19. března proběhlo v Egyptě referendum o ústavních reformách. 77% obyvatel-

stva Egypta se vyslovilo pro reformní změny, zahrnující mimo jiné omezení délky působení 

prezidenta ve funkci a stanovení nových kritérií pro prezidentské kandidáty.106 Souhlas s re-

formami v referendu umožnil provedení změn v ústavě a následné proběhnutí svobodných 

voleb. 

                                                  
100 Al-Arabiya News, “Omar Suleiman appointed vice president of Egypt”, naposledy změněno  31.1.2011, Al-
Arabiya, dostupné na http://english.alarabiya.net/articles/2011/01/29/135473.html.
101 Al Jazeera, “Defiant Mubarak vows to finish term”, Al Jazeera English, naposledy změněno 2.2.2011, dostupné na 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/201121191413252982.html
102 Mohamed ElBaradei je egyptský diplomat a nositel Nobelovy ceny míru z roku 2005, kterou obdržel jakožto ředitel 
Mezinárodní agentury pro atomovou energii (v letech 1997-2009)
103 Times Topics, “Mohemed ElBaradei”, The New York Times, naposledy změněno 16.1.2012, dostupné na 
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/e/mohamed_elbaradei/index.html
104 Al Jazeera, “Egypt to vote on president by end of year”, Al Jazeera English, naposledy změněno 
30.3.2011,dostupné na http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/03/201133015465861266.html
105 Aljazeera, “Timeline: Egypt`s Revolution” 
106 BBC, “Egypt referendum strongly backs constitution changes”, BBC News,  naposledy změněno 20.3.2011, 
dostupné na http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12801125
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Bývalý prezident Husní Mubarak a jeho nejbližší měli být postaveni před soud a zod-

povídat se ze svých činů během období, kdy byli u moci. V květnu 2011 byli Mubarak a jeho 

synové Gamál a Alá obviněni z korupce a nezákonného obohacování se a následně předvoláni 

k soudu. Nejzávažnějším obviněním by mohlo být zapříčinění smrti 800 protestujících. První 

soud proběhl 28. května 2011 a Mubarak dostal pokutu za přerušení signálu mobilních telefo-

nů a internetu během revoluce v lednu a únoru 2011. 107

Vývoj událostí v Egyptě byl důkazem průběhu revoluce, do níž na rozdíl od Libye ne-

zasáhly mezinárodní jednotky. Demokracie v zemi však stále nebyla nastolena a zemi čeká 

dlouhý proces změn a reforem. Hlavní obavou okolních států, především Izraele, ale i Evrop-

ské unie či USA, je nárůst moci islamistických stran, například velmi vlivného Muslimského 

bratrstva, jemuž po dobu Mubarakovy vlády nebylo dovoleno podílet se na politickém rozho-

dování v Egyptě, přestože mělo velkou podporu obyvatelstva.108

Mubarak si ze dvou odporujících si možností, tedy být mužem Spojených států, anebo 

být mužem svého lidu, vybral první možnost a snažil se vyplnit mezeru v legitimitě jeho 

režimu manipulací a silou.109 Spojené státy zprvu usilovaly o zachování Mubarakova režimu, 

případně o výměnu vládce, který by neodporoval cílům americké zahraniční politiky. Tato 

strategie však byla nepřijatelná pro většinu egyptského obyvatelstva, které kromě politické 

změny požadovalo svobodné volby a demokratické reformy. Podrobné kroky Obamovy admi-

nistrativy jsou popsány v kapitole 3.2.1.

2.1.2 Libyjská revoluce

Dne 17. února 2011 propukla revoluce v další severoafrické zemi - v Libyi. Předchá-

zelo jí zatčení aktivisty za lidská práva Fethi Tarbela, což vyvolalo nepokoje ve městě 

Benghází.110 Následovaly srážky mezi policejními jednotkami a povstalci, které si vyžádaly 

desítky mrtvých. 

Protesty proti vládě Muammara Kaddáfího a proti jeho nejbližším poradcům postupně 

vyústily v občanskou válku v Libyi. Země je historicky, jazykově i kulturně rozdělena na vý-

                                                  
107 Omar Rahman, “Egypt’s trial by fire”, Al Jazeera English, naposledy změněno 11.5.2011, dostupné na 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/05/201159115219476806.html.
108 Carrie Rofesky Wickham, “The Muslim Brotherhood After Mubarak: What the Brotherhood Is and How It Will 
Shape”, 3.2.2011, in The New Arab Revolt, 91.
109 Steven A. Cook, “The U.S.-Egyptian Breakup”, 2.2.2011, in The New Arab Revolt, 88.
110 St John, Libya: From Colony to Revolution, 282.



24

chodní a západní část. Západní část země, Tripolsko, se stalo baštou Kaddáfího režimu a cent-

rum moci po revoluci v roce 1969. Hlavní město Tripolis a Kaddáfího rodné město Syrta

na západě země ho podporovaly během arabského jara a opozice působila především

v Benghází na východě země, ležící se v oblasti zvané Kyrenaika. Na tomto území se nachází 

libyjské ropné bohatství.111 Na konci února bylo několik dalších měst na východě země, 

například Tobrúk, Misurata či al-Bayda, prohlášeno za osvobozené.112

Kaddáfí ve snaze udržet si svou mocenskou pozici použil na protestující opakovaně 

hrubou sílu, zbraně a represe. Hlavním problémem povstalců byla neschopnost zorganizovat 

se a společným postupem sesadit Kaddáfího. Kaddáfí odmítl možnost odstoupit, protože 

podle vlastních slov „nezastává žádnou pozici, na kterou by mohl rezignovat”, není preziden-

tem země. Žádal své stoupence, aby vyrazili do ulic a bojovali proti povstalcům.113 Dne 22. 

února Kaddáfí slíbil, že „vyčistí Libyi dům po domu” od protivládních živlů.114

5. března byla založena v Benghází Přechodná národní rada (Interim Transitional 

National Council) vedená Mustafou Abdeljeleelem, která se prohlásila za jediného reprezen-

tanta Libye.115 Ve svém prohlášení 29. března 2011 rada požadovala změnu ústavy, spravedli-

vé a svobodné volby, svobodu slova a shromažďování.116

Další fáze revoluce v Libyi byla poznamenána mezinárodní vojenskou intervencí, 

které je věnována kapitola 2.2.2.

2.2 Reakce mezinárodního společenství na revoluční změny v severní Africe

Převládající názor evropských a amerických politiků na arabské revoluce a vztah 

ostatních zemí k nim byl zpočátku založen na politice nevměšování se do vnitřních záležitostí 

států a zachování státní suverenity. Šlo především o výzvu či doporučení stávajícím režimům 

provést požadované reformy, s jejichž uskutečněním by mohly ostatní státy pomoci, avšak 

pouze za předpokladu, že budou podporovány většinovou populací. Záleží pouze na obyvatel-
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stvu, do jaké míry bude demokracie a občanská společnost v zemi nastolena.117 Mezinárodní 

společenství bylo mnohdy velmi nejednotné v otázce reakce na vývoj v arabských zemích. 

V následující kapitole bude stručně nastíněn postup evropských zemí, Turecka, Izraele a me-

zinárodních organizací v otázce Libye a Egypta, především kvůli ilustraci vlivu těchto aktérů 

na následné rozhodování Spojených států.

2.2.1 Reakce na egyptskou revoluci

Mezinárodní společenství vyjádřilo podporu protestujícím v Egyptě, avšak především 

prosazovalo ukončení násilí a vzájemný dialog, který by vyústil v demokratické změny. Ev-

ropská Unie a OSN již od počátku požadovaly ukončení protestů a prosazovaly nutnost 

demokratických reforem pro budoucí stabilitu státu.

Dne 3. února 2011 vydali představitelé Francie, Velké Británie, Německa, Itálie a Špa-

nělska společné prohlášení týkající se situace v Egyptě. V prohlášení byla vyzdvihnuta nut-

nost ochrany lidských práv v Egyptě, odmítnuto násilí, které politickou krizi prohlubuje, a byl 

vznesen požadavek přechodu k vládě založené na širší podpoře obyvatelstva a možnosti zapo-

jení občanských hnutí.118

Turecko podpořilo požadavky protestujících a turecký premiér Recep Tayyip Erdogan 

1. února 2011 prohlásil, že by měl Mubarak odstoupit ze své funkce.119  Toto vyjádření

ze strany představitele arabské země vzbudilo velký zájem, neboť ostatní představitelé evrop-

ských zemí podobný požadavek nevyslovili.

Mluvčí Ligy arabských států Amr Moussa prohlásil, že by měl Mubarak přistoupit 

ke konkrétním reformám a neskončit u přemístění ministrů do jiných funkcí, což protestující 

obyvatelstvo neuspokojí.120

Evropská unie podpořila demokratické změny a vytvoření občanské společnosti 

v Egyptě. Na odstoupení Muabaraka z funkce reagovala EU příspěvkem 20 milionů EUR 

Egyptu v rámci balíčku pro občanskou společnost.121
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Poté, co Mubarak skutečně odstoupil, mnoho evropských státních představitelů, ale i 

generální tajemník OSN Ban Ki-moon, indický ministr zahraničí S. M. Krishna či mluvčí 

hnutí Hamás Sami Abu Zuhri vyjádřili potěšení nad změnou, která otevírá cestu poklidné 

transformaci země, spolupráci s obyvatelstvem a ukončení násilí.122

Vývoj v Egyptě má zásadní význam pro stát Izrael, se kterým sdílí hranici a jejich 

vztah je založen na mírové smlouvě z roku 1979. Hlavní obavy panují ze svržení Mubarakova 

režimu, jež symbolizoval stabilitu, a jeho nahrazení radikální islamistickou vládou po vzoru 

Íránu, která odmítne nadále spolupracovat jak se Spojenými státy, tak s Izraelem. Izraelský 

premiér Benjamin Netanyahu proto žádal své spojence o pomoc udržet při moci Mubarakovu 

vládu.123 Udržení míru mezi Egyptem a Izraelem má pro Spojené státy velký význam, protože 

Egypt byl první arabskou zemí, která podepsala s Izraelem smlouvu, jež platí dodnes a zaru-

čuje bezpečnost Izraele ze strany jednoho ze sousedních států, přesto pravděpodobnost, že by 

nová egyptská vláda ukončila platnost smlouvy s Izraelem, je nízká. Může být však omezena 

vyjednávací schopnost Spojených států, pokud za nimi nebude stát egyptský spojenec.

Další vývoj Egypta bude ovlivněn parlamentními a prezidentskými volbami, které 

určí, jakým směrem se Egypt vydá za situace, kdy má lid možnost ovlivnit jeho následné smě-

řování.

2.2.2 Mezinárodní intervence v Libyi

Vývoj v Libyi měl složitý průběh z pohledu mezinárodního společenství, které bylo 

rozděleno otázkou, zda je vojenský zásah na ochranu obyvatel ohrožovaných Kaddáfího re-

žimem a jeho ozbrojenými složkami nutný. Státy Evropské unie, OSN, NATO, Arabské ligy a 

dalších mezinárodních organizací se snažily nalézt řešení této nelehké otázky. Vojenská inter-

vence měla mnoho kladů, ale i záporů, a jednotlivé státy obtížně hledaly společné stanovisko. 

Argumentem pro intervenci bylo krveprolití trvající po několik týdnů a neochota Kaddáfího 

ustoupit, protiargumentem byl strach ze vzrůstu radikalismu, připomínka neúspěchů s nasto-
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/918&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLang
uage=en, poslední přístup 21.4.2012
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11.2.2011, dostupné na 
http://www.huffingtonpost.com/2011/02/11/world-leaders-egypt_n_822097.html#s238854&title=Sergei_Lavrov, poslední 
přístup 15.5.2012.
123 Aluf Benn, “Overcoming Fear and Anxiety in Tel Aviv”, 8.2.2011, in The New Arab Revolt, 104-109.



27

lením demokracie v Afghánistánu či Iráku, a obecně problematičnost zásahu do vnitřních zá-

ležitostí státu a porušení jeho suverenity. 

22. února 2011 proběhlo setkání Ligy arabských států v Káhiře, během něhož Liga 

pozastavila možnost Libye účastnit se jejích summitů, a později projevila Liga snahu spolu-

pracovat s Přechodnou národní radou.124

Dne 26. února vydala Rada bezpečnosti OSN Rezoluci číslo 1970, která zavedla fi-

nanční a cestovní sankce na Muammara Kaddáfího, jeho rodinu a nejbližší spolupracovníky. 

Také požadovala ukončení násilí v Libyi a zavedla embargo na dovoz zbraní do Libye.125

Sankce posléze přijala i Evropská unie. Zahrnovaly zmrazení fondů, embargo na dovoz zbraní 

a zákaz cestování pro Kaddáfího a další osoby spojené s režimem.126

Také Africká unie pořádala jednání o situaci v Libyi a požadovala okamžité zastavení 

násilí na civilistech. Mimo jiné jmenovala výbor, který se snažil o zprostředkování dialogu 

mezi libyjskými představiteli a ostatními africkými státy.127

Generální tajemník OSN Ban Ki-moon požadoval ukončení násilí vůči civilistům. 

7. března také britský premiér Cameron vyjádřil názor, že by měl Kaddáfí odstoupit. Stejným 

způsobem také prezident Obama stupňoval tlak na Kaddáfího, aby bylo ukončeno násilí, a 

vyhrožoval Libyi vojenským zásahem, jehož podoba však stále nebyla upřesněna. Obama také 

schválil humanitární pomoc v rozsahu 15 milionů dolarů, která měla umožnit evakuaci uprch-

líků z Libye.128

1. března bylo pozastaveno členství Libye v Radě pro lidská práva OSN.129

Rada bezpečnosti OSN přijala 17. března 2011 Rezoluci č. 1973, která ustanovila 

bezletovou zónu nad Libyí, zpřísnila sankce vůči Libyi, embargo a dovoz zbraní do země a 

umožnila tak přijmout všechna nutná opatření pro zajištění bezpečnosti civilistů. Rusko, Čína, 

Brazílie, Německo a Indie se zdržely hlasování o rezoluci kvůli tomu, že nesouhlasily se za-

sahováním do vnitřních záležitostí státu a s vojenskou operací na cizím území.130 Zásah sou-
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visel s koncepcí “Povinnost ochrany” (Responsibility to protect, R2P), kterou vypracovala 

Mezinárodní komise pro studium intervence a suverenity států (International Commision 

on Internvention and State Sovereignty, ICISS ).131 Hlavním cílem je vyvarovat se v budouc-

nu genocidám, jež například proběhly v 90. letech ve Rwandě či v Bosně. Mezinárodní spole-

čenství může zasáhnout, pokud stát není schopen zajistit svým občanům bezpečnost. Státy 

mají právo porušit suverenitu jiného státu pouze v případě genocidy, válečných zločinů, zlo-

činů proti lidskosti a etnických čistek.132 Hlavním oficiálním cílem intervence v Libyi byla 

ochrana civilistů, ne změna režimu. Okupace Libye byla jednoznačně vyloučena.133 Rezoluce 

1973 navazovala na Rezoluci č. 1970 z 26. února 2011. 

Tento krok Rady bezpečnosti OSN byl v souladu s rozhodnutím Ligy arabských států. 

Rada 12. března vydala rezoluci 7360, která autorizovala Radu bezpečnosti k přijetí bezletové 

zóny nad Libyí.134 Díky souhlasu zemí mimo EU či NATO dostala intervence v Libyi nový 

rozměr. Již nebyla považována za pokus o obnovení “západního kolonialismu”.135

Dne 19. března začaly vojenské operace proti libyjským vojenským cílům. Koalice 

států (USA, Francie, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Spojené Arabské Emiráty, Turecko, Ka-

tar, Kuvajt, Jordánsko, Kanada, Norsko, Dánsko a Řecko) se zapojila do operací s cílem za-

bezpečit bezletovou zónu nad Libyí, ochránit civilisty a prosadit embargo na dovoz zbraní. 

NATO se 30. března postavilo do čela této operace pod záštitou mise Operation Unified Pro-

tector.136 Cílem operace bylo zničit vojenské cíle libyjské vlády, především letecké jednotky, 

vojenské a námořní základny. Akce NATO se přesunula od ochrany civilistů ke snaze o svrže-

ní Mubarakova režimu, aniž to bylo veřejně řečeno.137

Akce NATO nebyla jednoznačnou shodou všech členských států, naopak v rámci NA-

TO panovaly rozdílné názory na vojenský zásah. Turecko odmítalo útok na pozemní cíle, 

Německo dokonce stáhlo své námořní jednotky ve Středozemí z kontroly NATO. 
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Turecko mělo s Libyí dobré zahraniční vztahy, které podporovaly ekonomické zájmy a 

plánované investice. Jakožto druhá největší vojenská síla v NATO a jediná muslimská země, 

se Turecko dostalo do sporů především s francouzským prezidentem Sarkozym ohledně pro-

sazování bezletové zóny.138 Situace v Turecku ukázala, že nejen Spojené státy byly vystaveny 

problému ukončení dlouhodobého spojenectví v Libyi a změny směřování dosavadní politiky.

Německo bylo evropskou zemí, která nejsilněji protestovala proti vojenské akci v Li-

byi. V této otázce se přiklonilo k mimoevropským zemím (Rusko, Čína) a zavrhlo své spojen-

ce z NATO. Podle německého ministra zahraniční Guida Westerwelle se Německo nechce 

účastnit žádné války v severní Africe. Také kancléřka Merkelová byla velmi skeptická ohled-

ně možného neúspěchu bezletové zóny a následné nutnosti vyslat do Libye pozemní jednot-

ky.139 Jak můžeme pozorovat, mezinárodní společenství bylo velmi nejednotné v otázce arab-

ského jara obecně a následně v problematice jednotlivých zemí.
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3. Obamova zahraniční politika vůči autoritativním režimům

v Libyi a Egyptě v roce 2011: Reakce na arabské jaro

3.1 Arabské jaro a zahraniční politika USA

Zahraniční politika Spojených států vůči nově vzniklé situaci v arabském světě v roce 

2011 byla ovlivněna především rozporem mezi zájmy a principy USA. Spojené státy a další 

země Západu dlouhodobě podporovaly stabilitu na Blízkém východě, a to i za cenu zkom-

promitování svých ideálů. Prioritou byla bezpečnost Izraele a celková stabilita regionu, přes-

tože byly Spojené státy vždy považovány za velmoc podporující demokracii a vyžadovaly 

dodržování lidských práv.140 Arabské jaro poukázalo na problém zahraniční politiky USA, 

která je charakterizována “antagonickým střetem lidskoprávního a demokratického akcentu a 

ekonomicko-strategických zájmů”141

Hlavním cílem zahraniční politiky USA poté, co v prosinci roku 2010 propukla první 

povstání v Tunisku, bylo zachování role neutrálního pozorovatele. Tato pozice se stala po ně-

kolika týdnech neúnosnou a USA musely k probíhajícím událostem zaujmout stanovisko. 

V březnu 2011 se Spojené státy zapojily do vojenské akce v Libyi a následně 19. května 2011 

Barack Obama ve svém projevu o arabských revolucích vyjádřil podporu povstalcům usilují-

cím o demokratické změny v jednotlivých zemích.142

Americký historik původem z Palestiny, Rashid Khalidi, se ve svém článku otištěném 

ve Foreign Policy ptá, “proč byla podpora `stability` (což ve skutečnosti znamená podpora 

represe, korupce, přehlížení požadavků občanů a umlčení demokracie) prakticky hlavním, a 

především jediným směrem zahraniční politiky Spojených států a Evropské unie vůči většině 

arabského světa?”143 Tato otázka je příznačná jakožto výchozí bod americké zahraniční politi-

ky. Reakce na arabská povstání byla zpočátku potvrzením této teze, ale později se Obamova 

administrativa snažila dokázat opak. 
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3.2 Reakce administrativy prezidenta Obamy na arabské jaro

Ministryně zahraničí Hillary Clintonová ve svém projevu v hlavním městě Kataru  

Dauhá, 13. ledna 2011 na konferenci Forum for the Future vyzvala představitele arabských 

států k větší přístupnosti vůči politickým změnám a požadavkům obyvatel. Státní představite-

lé by měli svou politiku podle Clintonové přizpůsobit demografickým změnám v zemích a 

zaměřit svou pozornost na boj s korupcí. Varovala před růstem extremismu a vlivem islamis-

tických organizací na myšlení obyvatel, pokud vlády odpovídajícím způsobem nezareagují 

na proměňující se politickou, ekonomickou a sociální situaci.144 Clintonová poukazovala 

na nutnost větší angažovanosti vlád v rámci občanské společnosti, potřebu reforem a ukončení 

represí.145 Tento projev byl pronesen v době začínajících nepokojů v Tunisku a zaznamenal 

ohlas v médiích především kvůli kritice korupce v arabských zemích. Obamova administrati-

va byla často kritizována za to, že nepodniká žádné kroky v otázce lidských práv v arabských 

zemích a tento projev Hillary Clintonové byl prvním výrazným požadavkem demokratických 

reforem v tomto regionu.146

14. ledna 2011 se prezident Obama vyjádřil ke stávající situaci v Tunisku. Odmítl po-

užití násilí vůči protestujícím a ocenil jejich odhodlání postavit se za svá práva. Nezmínil se 

však o žádných konkrétních krocích Spojených států na podporu povstalců.147

Lidová revolta v arabském světě byla bezesporu lokální iniciativou nezávislou na Spo-

jených státech. Následná podpora demonstrantů, ať už slovní či vojenská, dala opozici signál, 

že Spojené státy se nebudou pravděpodobně snažit udržet dosavadní vládce u moci.148

Obamova nerozhodnost během vypuknutí arabského jara se stala terčem kritiky poli-

tické opozice. Kritizovali ho za nedostatek zahraničně-politické strategie a vize a nedostateč-

nost reakce na události v arabském světě. Zástupci republikánů poukazovali na to, že Obama 
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nevyjasnil cíle jeho administrativy v otázce vojenské akce v Libyi a nepožádal Kongres 

o souhlas s akcí (podrobnosti v kapitole 3.2.2)149

3.2.1 Konec podpory Mubaraka

Ukončení podpory Spojených států egyptskému prezidentovi Husní Mubarakovi bylo 

pro prezidenta Obamu velmi složitým rozhodnutím. Mubarak byl po tři desetiletí loajálním 

partnerem Spojených států, z tohoto důvodu by náhlé ukončení podpory Egyptu mohlo podní-

tit nedůvěru ostatních amerických spojenců v přetrvání vzájemné spolupráce. Obama se snažil 

v Egyptě prosadit alternativní vládu, která by zaručila stabilitu, ale současně inkorporovala 

požadavky lidu do své politiky. Hlavní snahou Obamy byla výměna Mubaraka za jiného vůd-

ce, který by byl schopen obnovit pořádek ve státě a zmírnit masové lidové hnutí, které se po-

stupně vyhraňovalo proti Spojeným státům a egyptské podřízenosti Izraeli.150 Iniciativa USA 

se projevila pokusem dosadit jednoho z generálů a šéfa egyptské bezpečnostní služby Omara 

Suleimana na Mubarakovo místo. Rozpor mezi rétorikou Spojených států podpořit demokra-

tické změny a současný pokus dosadit Suleimana vedla mezi protestujícími k nespokojenosti 

s imperiální politikou Spojených států, neboť se USA snažily aktivně zasahovat do vytváření 

nové vlády v Egyptě.151

Obamova administrativa se obávala, že rozvrat dosavadního politického systému 

v Egyptě a ukončení spolupráce se Spojenými státy způsobí nestabilitu celého blízkovýchod-

ního regionu, především kvůli důležitosti Egypta pro izraelský mírový proces či boj s teroris-

mem. Jedna z nejvlivnějších židovských organizací v USA (AIPAC –the American Israel Pub-

lic Affairs Committee) vyvíjela silný tlak na Obamovu administrativu na počátku protestů 

v Egyptě, neboť považovala Mubarakův režim za záruku stability a relativní bezpečnosti 

pro Izrael.152

Ekonomické a bezpečnostní zájmy USA jsou hlavním důvodem podpory Egypta, pri-

oritou USA není zlepšení životních podmínek obyvatelstva a jeho vymanění ze současné auto-

ritativní vlády. Zájmy Spojených států se pohybují v této oblasti především v ekonomické a 

                                                  
149 CNN, “Republicans in Congress slam Obama Libya policy”, CNN, 29.3.2011, dostupné na  
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150 Petras, The Arab Revolt and the Imperialist Counterattack, 18.
151 Ibid., 22.
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bezpečnostní rovině, a proto je těžké najít mezi povstalci a americkými politiky společnou 

cestu a řešení situace. Egypt spolupracoval se Spojenými státy v otázce izraelsko-

palestinského mírového procesu a podporoval USA při válce s mezinárodním terorismem, za-

tímco Spojené státy udržovaly pomocí ekonomické asistence Mubaraka v čele státu. Přestože 

USA samy sebe prohlašovaly za ochránce demokracie, je zřetelné, že tento cíl byl sekundár-

ní.153

Snaha USA o demokratické proměny skrze vládu a režim, které nevedly k žádným 

výsledkům, a frustrace obyvatelstva ze současného stavu země, v něm probudila nedůvěru 

k obdivným slovům Baracka Obamy adresovaným povstalcům.

Expert na politiku Blízkého východu v rámci Rady pro zahraniční vztahy (Council on 

Foreign Relations) Steven A. Cook ve svém článku o egyptské revoluci a vztahu Spojených 

států k ní tvrdí, že se “Washington stal negativním faktorem v egyptské politice a riskuje, že 

napáchá více škody než užitku, pokud se bude angažovat v probíhajících politických změ-

nách.”154

Obavy z ukončení partnerských vztahů s Egyptem byly určující pro Obamovu zahra-

niční politiku na počátku roku 2011. Důsledkem byla snaha o zachování Mubarakova režimu 

v Egyptě. 28. ledna 2011 americký viceprezident Joe Biden prohlásil, že by Mubarak neměl 

odstoupit.155 Hlavním důvodem bylo udržení si významného spojence, s čímž souvisela snaha 

zabránit radikálním skupinám a islamistům dostat se k moci, neboť tyto skupiny by mohly 

odmítnout následnou spolupráci s USA.156 Prezident Obama se snažil zprvu zaujmout neut-

rální postoj, prohlásil, že USA podporují demokratické proměny, avšak tyto reformy by mohly 

vzniknout z iniciativy prezidenta Mubaraka a jeho poradců, čímž by bylo zachováno stávající 

vedení a současně by byly uspokojeny požadavky lidu. Otázkou zůstává, zda je lid schopen 

přijmout ústupky režimu, anebo ho uspokojí pouze jeho definitivní svržení. Ve svém projevu 

28. ledna Obama prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny spolupracovat s egyptskou vlá-

dou a egyptským lidem na změnách vedoucích k demokracii.157 Egyptský opoziční vůdce El-

Baradei vyzval Spojené státy 30. ledna 2011 k ukončení podpory egyptskému prezidentovi. 

                                                  
153 Beitler and Jebb, “Egypt as a Failing State: Implications for US National Security”, 35.
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Vyšel z vysoké nepravděpodobnosti situace, že by vládce, který po třicet let vládl zemi autori-

tativně, byl osobou, která dá egyptskému lidu demokracii.158

Obamova snaha podpořit stávající vládu a současně ji přinutit k potřebným reformám 

však nebyla úspěšná. Obamova administrativa se snažila postupovat obezřetně v otázce Egyp-

ta, avšak nakonec požadavky protestujících podpořila.159 Po odstoupení Mubaraka 11. února 

2011 pronesl Obama projev, ve kterém ujistil Egypt, že Spojené státy budou i nadále jeho spo-

jencem a že poskytnou Egyptu asistenci při procesu přechodu k demokracii, pokud bude 

žádoucí.160 Díky vlivu USA by mohla v Egyptě vzniknout nová, demokraticky a prozápadně 

laděná vláda, která je současně schopna odolat tlakům islamistických skupin, popřípadě je 

inkorporovat do svého středu a následně je usměrňovat.

Rozpor mezi alternativami, kterými byla možnost setrvat při podpoře vládců Libye a 

Egypta, usilovat o reformy při zachování dosavadní vlády, anebo podpořit povstalce a přislíbit

jim budoucí spolupráci, vyústil po dlouhé době váhání v projev prezidenta Baracka Obamy 

ve Washingtonu, D.C. 19. května 2011. V tomto klíčovém projevu Obama podpořil demon-

strující obyvatele arabských zemí, potvrdil snahu USA podpořit demokratické změny v regio-

nu, avšak v projevu nezmínil bývalý vztah USA k severoafrickým diktátorům. Kromě dosa-

vadních zájmů v regionu se reformy a demokracie staly jedním z oficiálně deklarovaných cílů 

USA. Prezident Obama ve svém projevu přislíbil rozsáhlou ekonomickou pomoc Egyptu a 

dalším zemím, které procházejí demokratickými přeměnami. Egyptu byl odpuštěn dluh 

v hodnotě jedné miliardy dolarů a přislíbena půjčka ve stejné hodnotě na podporu infrastruk-

tury a vzniku pracovních míst.161

Obamovy kroky v otázce revoluce v Egyptě byly ovlivněny dlouhodobou spoluprácí a 

závazky vůči této zemi a jejímu režimu v čele s Mubarakem. Z toho pramenící nerozhodnost 

měla za důsledek, že Obama převážně reagoval na události, které nastaly, než aby se je sám 

snažil aktivně tvořit či ovlivňovat.
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3.2.2 Kroky Obamovy administrativy v otázce intervence v Libyi 

S postupem Kaddáfího vojsk vůči povstalcům na východě země se zvýšila možnost 

hrozby, že budou v průběhu bojů masově zasaženi i civilisté a dojde k humanitární krizi.

Dne 23. února 2011 označil prezident Obama krveprolití v Libyi za nepřijatelné a 

prohlásil, že Spojené státy americké mají v plánu odpovědět na tuto krizi. 25. února Obama 

oficiálně změnil politiku USA vůči Libyi, když vydal nařízení číslo 13566, ve kterém odsou-

dil ozbrojený zásah Muammara Kadáfího vůči obyvatelům Libye. Velké množství uprchlíků 

opouštějících území Libye Obama označil za hrozbu stabilitě a bezpečnosti dalších zemí a 

zájmům Spojených států. Svým nařízením ustanovil finanční sankce vůči Kaddáfímu a dalším 

členům jeho vlády a zablokoval libyjské fondy pod správou amerických bank.162

Dne 3. března prezident Obama na tiskové konferenci s mexickým prezidentem Felipe 

Calderónem prohlásil, že Kaddáfího režim ztratil svou legitimitu vládnout, a proto by měl 

Kaddáfí odstoupit ze své funkce. Obama dále řekl, že USA zvažují vyhlášení bezletové zóny 

nad Libyí, která by vyžadovala zničení libyjské vzdušné obrany. Avšak Obama ve svém pro-

jevu nestanovil žádné kroky, které hodlá podniknout, ani neurčil časový horizont. Vyjádřil 

však svou preferenci situaci, kdy se libyjský lid sám zaslouží o svržení Kaddáfího.163 Tento 

Obamův postoj naznačil neochotu Spojených států zapojit se do vojenské intervence v Libyi, 

avšak již nebylo možné události v severní Africe nadále přehlížet. Ministryně zahraničí Hilla-

ry Clintonová oznámila, že vojenský zásah v Libyi se nachází ve stadiu vážného zvažování. 

Podobně se také vyjádřil americký ministr obrany Robert M. Gates. 164

14. března se Hillary Clintonová setkala s představitelem Přechodné národní rady (In-

terim Transitional National Council) Mahmoudem Jibrilem v Paříži. Přestože Spojené státy 

oficiálně radu neuznaly, bylo jí dovoleno vytvořit si svůj úřad ve Washingtonu D.C.165

Dne 18. března prezident Obama prohlásil, že pokud nebude okamžitě ukončeno násilí 

v Libyi, jsou Spojené státy připraveny zasáhnout pod záštitou Rezoluce 1973 a ochránit tak 

civilisty před násilím. „Pokud se Kaddáfí nepodřídí rezoluci, mezinárodní společenství vyvodí 

důsledky a rezoluce bude vynucena vojenskou akcí.” Také prohlásil, že nebudou nasazeny 
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pozemní jednotky a vojenská akce nepřekročí svůj mandát, kterým je ochrana civilistů, niko-

liv svržení režimu.166

Rozhodnutí účastnit se vojenské akce v Libyi bylo podrobeno ostré kritice ze strany 

amerického Kongresu. Důvodem bylo především, že Obama nepožádal Kongres o souhlas 

s operací. Od roku 1973 podle klauzule o “Vyhlášení války” musí prezident informovat Kon-

gres o předpokládaném vyslání amerických jednotek do války, a pokud nedostane požadovaný 

souhlas, musí vojenskou akci ukončit.167 Obama se však bránil tím, že Spojené státy vykoná-

vají primárně podpůrnou funkci a neočekávají přímé nasazení v boji či pozemní akci. Tento 

Obamův krok by však mohl vytvořit precedent pro příští prezidenty a obcházení Kongresu 

při vyhlášení války či vojenské akce.168

Spojené státy jako reakci na Rezoluci 1973 ustanovily Operaci Odyssey Dawn, která 

je součástí mise za účelem zabezpečit bezletovou zónu nad Libyí a bezpečnost civilistů. Ope-

race započala 19. března, 30. března převzalo NATO velení nad operací (Operation Unified 

Protector).169

Obamův projev o situaci v Libyi, který proběhl 28. března 2011 ve Washingtonu, D.C. 

byl důkazem odhodlání jeho administrativy následovat Rezoluci 1973 Rady bezpečnosti OSN 

a pokračovat ve vojenské akci proti Kaddáfímu, který použil vojenské síly proti svému lidu. 

Obama prohlásil, že USA dostojí svým závazkům a budou usilovat o ochranu obyvatel Libye, 

a také o navrácení země z rukou diktátora do rukou Libyjců. Odpověděl také na otázku, proč 

se Spojené státy angažují právě v této zemi. Obama zdůraznil nutnost obrany amerických 

zájmů, a také potřebu zásahu proti trvajícímu násilí v Libyi. Dalším důvodem byl strach 

z destabilizace okolních zemí z důvodu přílivu uprchlíků, ať jde o severoafrické země, v nichž 

revoluční změny stále probíhají, anebo o jihoevropské spojence. Obama také prohlásil, že 

„Libye i celý svět by na tom byli lépe, pokud by Kaddáfí odstoupil”, avšak Spojené státy se 

nebudou angažovat v sesazení Kaddáfího a jeho režimu.170
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Dne 14. dubna 2011 vydali Obama, britský premiér David Cameron a francouzský 

prezident Nicolas Sarkozy společné prohlášení o situaci v Libyi, ve které zdůraznili, že bu-

doucnost Libye bude bez Kaddáfího a nachází se v rukou libyjských občanů.171 Zde můžeme 

vidět, že se cíl zahraniční akce v Libyi posunul od ochrany obyvatel Libye k nepřímé snaze 

odstranit Kaddáfího z čela státu.

Ve svém projevu 19. května 2011 Obama zmínil v souvislosti s Libyí americkou inici-

ativu v Iráku a přiznal, že Spojené státy nemají možnost zasáhnout všude a usilovat o změnu 

režimu, neboť to není ani v jejich silách ani finančních možnostech. Avšak označil účast 

na akci schválené OSN za úspěch, který pomohl zachránit život moha civilistům.172

3.3 Přechod od realismu k idealismu?

Spojené státy se po ukončení studené války staly díky svému ekonomickému a vojen-

skému potenciálu jedinou světovou supervelmocí, které nemohl nikdo v těchto ohledech kon-

kurovat. Proto Spojené státy jakožto “vítězové” studené války převzaly roli morálního vzoru a 

demokratického ideálu, a snažily se své názory prosadit v dalších zemích světa, což se nese-

tkalo všude s pochopením, a to především v zemích Blízkého východu.

Přesto je reálná politika USA ideálu prosazování demokratických procesů v ostatních 

zemích vzdálená. Převažujícím směrem v zahraniční politice Spojených států je spolupráce se 

spřátelenými státy bez ohledu na jejich politický režim. Situace arabského jara postavila ad-

ministrativu prezidenta Obamy do nelehké pozice. Pokud by nadále podporoval neoblíbené 

vládce, odcizil by si ty, kteří se v budoucnu pravděpodobně dostanou k moci. Otevřený pří-

klon na stranu povstalců by však znamenal definitivní ukončení spolupráce se státem, pokud 

by se stávajícímu režimu podařilo přežít. Tato situace by také mohla signalizovat ostatním 

partnerům USA, že jejich podpora není stálá, a současně demonstrantům ukázat pokrytectví a 

oportunismus Spojených států.173 Ekonomické a bezpečnostní zájmy v tomto případě jasně 

kontrastují se závazkem Spojených států amerických bránit svobodu a podporovat rozvoj 

demokracie. 
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Spojené státy přešly v roce 2011 od podpory autoritativních režimů v severní Africe 

k podpoře občanů a jejich požadavků. Zdánlivě tedy přešly od politiky realismu v mezinárod-

ních vztazích, kdy podporovaly vládce v Egyptě a Libyi z důvodu vzájemné spolupráce, k po-

litice idealismu a podpoře občanských požadavků. Změna politiky, která proběhla náhle a 

byla provázena váháním, jasně naznačuje, že tento posun byl opět z velké míry produktem 

pragmatické politiky. V předchozích dvou kapitolách byly podrobně popsány kroky Obamovy 

administrativy v otázce Libye a Egypta, přičemž můžeme pozorovat vývoj od podpory stáva-

jícího režimu, přes snahu o nerevoluční přesun moci, až k podpoře protestujících a v případě 

Libye účast na vojenské akci s nepřímým cílem svrhnout dosavadní režim. Hlavní důraz za-

hraniční politiky USA je kladen na reálnou politiku a ekonomicko-bezpečnostní zájmy.174

Nejdůležitějším zájmem USA je zachování partnerství s oběma zeměmi, zachování spojenec-

kých smluv a pokračování spolupráce. Tento cíl je nadřazen lidským právům i bývalým dob-

rým vztahům s vůdci států.

Vojenský zásah USA a dalších zemí v Libyi je důkazem neochoty vzdát se výsadního 

postavení v regionu, jež má pro USA strategický význam.175 Dalším vysvětlením americké 

zahraniční politiky v Libyi je teorie “zámořského vyvažování” (offshore balancing). Jedná se 

o snahu USA vytvořit rovnováhu mezi státy Eurasie, aby nedošlo ke vzniku jiné velmoci, 

avšak současně se vyhnout přímému angažmá v některé zemi.176 Tyto kroky Obamova admi-

nistrativa podnikla v průběhu vojenské akce v Libyi, neboť operaci zaštiťovala rezoluce Rady 

bezpečnosti OSN, proběhla pod kontrolou NATO a pozemní akce byla předem vyloučena.

Spojené státy se budou muset v budoucnosti vyrovnat se dvěma výzvami, s problémem jejich 

bývalé podpory režimu, který potlačoval základní práva obyvatelstva, a současně s hrozbou 

převzetí moci islamistickými skupinami (například v rámci svobodných voleb).177

Ve svém projevu 19. května 2011 prezident Barack Obama vyjádřil nesouhlas s “tyra-

nií vlády a popíráním občanských práv” v mnoha státech světa a ocenil nezdolnost protestují-

cích, kteří požadovali konec takovýchto režimů. Také prohlásil, že “protestující lid dosáhl bě-

hem šesti měsíců významnějších úspěchů než teroristé během několika let”. Současně Obama 

nastínil otázku role Spojených států v této nově vzniklé situaci. Vykreslil USA jako zemi, 

                                                  
174 Janda, “Přizná si Západ porážku?”, 35.
175 Brahma Chellaney, “The geopolitical message from Libya”, Aljazeera English, 17.4.2011, dostupné na 
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/04/2011412132043646691.html, poslední přístup 6.5.2012.
176 Christopher Layne, “America’s Middle East grand strategy after Iraq: the moment for offshore balancing has ar-
rived”, Review of International Studies 35, (2009): 8.
177 Burns et al., eds., “What Role Should the U.S. Play in Middle East?”.
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která po dekády usilovala o mír na Blízkém východě, omezení zbraní hromadného ničení a 

zajištění bezpečnosti. Také prohlásil, že Spojené státy mají v plánu v těchto aktivitách nadále 

pokračovat a nebudou tolerovat násilí, zbrojení či represe. Zdůraznil také, že podpora demo-

kracie, politických reforem, svobody slova a univerzálních práv není pouze druhotným zá-

jmem USA. Konkrétní kroky, které Obama nastínil, by měly zahrnovat podporu přechodu 

k demokracii, reformu politického systému a boj s korupcí. Také však zdůraznil důležitost ob-

chodu, ekonomické spolupráce a investic. To se týká především Egypta a částečně Tuniska.178

Ve svém projevu nezmínil dlouholetou spolupráci a dobré vztahy se sesazenými vůdci a jejich 

vládami. Nevěnoval se ani budoucím záměrům Spojených států v Libyi. Podle Jamese Zo-

gbyho, zakladatele Arabsko-amerického institutu, byl tento projev pro araby bezvýznamný, 

neboť pouze rekapituloval a shrnoval události, které v jejich zemích probíhají. Podíl Spoje-

ných států na těchto změnách je však arabskou veřejností vnímán jako marginální.179 Důleži-

tými body projevu byla především výše zmiňovaná finanční pomoc nově se formujícím vlá-

dám, a také projev úsilí o vyřešení palestinské otázky, což Obama slíbil již ve svém káhirském 

projevu v roce 2009, avšak doposud nedošlo k významnému posunu.

Analýzou důsledků arabských revolucí na zájmy Spojených států se zabýval také Insti-

tut Blízkého východu (Middle East Institute) se sídlem ve Washingtonu, D.C. Studie, kterou 

institut vydal, zahrnovala několik klíčových závěrů. Především předpověděla, že nová vláda, 

která vzejde z demokratických voleb, bude pravděpodobně méně závislou na vlivu Spojených 

států.180 Důvodem je několik faktorů, především neschopnost Spojených států implementovat 

snahu o podporu demokracie do cílů své zahraniční politiky, spolupráce s autoritativními 

režimy a neschopnost těchto režimů odpovědět na nerůstající sociální a ekonomickou nerov-

nost, zatímco usilovaly o omezení politické iniciativy obyvatel.181

                                                  
178 Barack Obama, “Speech on Middle East”.
179 Zogby, “Barack Obama's speech: no Cairo 2.0”.
180 Allen L. Keiswetter, “The Arab Spring: Implications for U.S. Policy and Interests”, Middle East Institute, 13.1. 
2012, dostupné na http://www.mei.edu/content/arab-spring-implications-us-policy-and-interests, poslední přístup 15.5.2012.
181 Berger, “The Missing Link?”, 48.
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Závěr

Arabské revoluce svým rozsahem a důsledky ovlivnily vývoj na Blízkém východě, ale také 

podnítily mezi evropskými státy a USA diskusi o vhodnosti postupu v této jedinečné situaci. 

Důležitým aspektem byly totiž dlouhodobé přátelské vztahy mezi zeměmi, které byly výsled-

kem složitých diplomatických jednání a mnoha ústupků na obou stranách.

Cílem práce byl popis vývoje zahraniční politiky Spojených států vůči režimům 

v Egyptě a Libyi. Výsledkem je pozorování, že dlouhodobé strategické zájmy USA se nemění 

a přetrvávají i v nové situaci, kdy dochází ke změně vlády v těchto dvou státech. Vláda Spo-

jených států se snaží reagovat na změny a přizpůsobit jim svou politiku vůči regionu. Fakt, že 

Spojené státy mají stálý zájem na spolupráci s Libyí a Egyptem dokazuje proměna americké 

politiky vůči autoritativním režimům. Podpora vládám, proti nimž masově vystoupilo obyva-

telstvo v roce 2011, byla pro Spojené státy nadále nevýhodnou a neperspektivní, přestože do-

posud tento formát dlouhodobě úspěšně fungoval. USA v průběhu několika měsíců ukončily 

podporu autoritativním vládcům a z důvodu snahy o zachování dosavadního postavení 

v Egyptě a Libyi podpořily protestující, jejichž cílem bylo svržení těchto vládců. V očích 

muslimů jsou však USA již zdiskreditovány podporou autoritativních režimů, invazí do Iráku 

a Afghánistánu a budou ještě po mnoho let obviňovány z blízké spolupráce s Mubarakovým 

režimem. Tyto skutečnosti mohou být překážkou ve snaze o vzájemnou budoucí spolupráci 

s novými vládami v Egyptě a Libyi.

Hlavními faktory přechodu americké politiky k podpoře obyvatelstva obou zemí a 

ukončení spolupráce s bývalými spojenci byl rychle se měnící vývoj událostí v Libyi a Egyp-

tě, především gradace požadavků obyvatelstva, s tím související radikalizace odpovědi autori-

tativních vládců na tyto požadavky a použití násilí vůči protestujícím. Na tyto skutečnosti 

muselo mezinárodní společenství reagovat.

Spojené státy, jež dlouhodobě usilovaly o vytvoření a udržení dobrých vztahů se seve-

roafrickými autoritativními režimy, neboť si tím zajišťovaly své zájmy v regionu, musely také 

reagovat na lidová povstání a požadavky demokratických změn. Prvotní snahy o přesun moci 

bez viditelné změny režimu byly záhy odmítnuty, díky čemuž Spojené státy pocítily oslabení 

svého postavení v očích egyptských a libyjských obyvatel.

Spojené státy dostaly příležitost podílet se na tom, co dlouhodobě oficiálně prosazova-

ly - přeměnu vlád v arabských zemích v demokratické režimy, garanci politických a občan-

ských práv občanům a potřebné ekonomické a politické reformy. Iniciativa však vyšla přímo 
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z libyjského a egyptského lidu, a z tohoto důvodu Spojené státy ztratily možnost přeměnu 

režimu kontrolovat a ovlivňovat tak, aby odpovídala jejich zájmům. Pozice Spojených států 

byla v minulosti oslabena neúspěšnými pokusy o nastolení demokracie v Iráku, Afghánistánu, 

neschopnosti vyřešit palestinskou otázku a velkým množstvím slibů, které Obamova adminis-

trativa nebyla schopna dodržet. Americká podpora sekulárních diktátorů, byť považovaná 

za nutné zlo, pravděpodobně povede k větší podpoře islamistických skupin veřejností, než 

kdyby Spojené státy již od založení vztahů s určitým státem intenzivně usilovaly o demokra-

tické přeměny.182

Dalším faktorem posunu v Obamově zahraniční politice byl pragmatismus pramenící 

ze snahy o uchování strategických, ekonomických a bezpečnostních zájmů, ale také vnitropo-

litický tlak. Tato práce se zaměřila především na vnější vlivy na rozhodování Obamovy admi-

nistrativy, avšak důležitou roli hrál i vnitřní tlak. Ten se projevoval kritikou Obamových 

kroků republikánskou opozicí v Kongresu, a s tím související kritikou ze strany veřejnosti a 

médií. Předešlé kapitoly dokazují, že vliv na Obamovu politiku mělo také mezinárodní spole-

čenství, postoje amerických spojenců a mezinárodních organizací. 

Všechny zmíněné faktory posunuly americkou zahraniční politiku vůči Egyptu a Libyi 

do sféry, která již není tak stabilní, jako byla ta předchozí zaručená sekulárními vůdci ochot-

nými spolupracovat se Spojenými státy v mnoha ohledech. Nová situace v severní Africe a 

případně v dalších státech blízkovýchodního regionu představuje výzvu pro administrativu 

prezidenta Obamy podílet se ať už přímo či nepřímo na formování demokratických režimů 

chránících lidská práva v regionu, který stále leží ve středu amerického zájmu.

                                                  
182 Etan Schwartz, “An American Response to the Arba Spring”, International Affairs Review, 19.4.2011, dostupné na 
http://www.iar-gwu.org/node/305 poslední přístup 13.5.2012.
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Summary

Current events and changes in the Middle East and the North Africa region, called the 

Arab Spring or Arab awakening mean significant change of the political environment in Arab 

countries. Leaders that ruled the countries for several decades were forced to step down and 

democratic changes were requested by their people. My research question is, why have the 

United States decided to change their policy to the two leaders and their authoritarian regimes 

in 2011. Egypt and Libya were in last decades countries of high importance and interest for 

the United States of America and they cooperated on economical and military levels. The ma-

in reasons of U.S. support to these countries were oil resources, counter-terrorism cooperation 

and strategic importance in the region.  The United States were primarily protecting their inte-

rests and the human rights promotion and democracy in this region was obviously secondary 

issue.

The analysis of U.S. steps towards Libyan and Egyptian authoritarian regimes in the 

first half of 2011 results in several factors that influenced U.S. change in direction of its fore-

ign policy. The main factor is American pragmatism and attempt to safeguard its vital interests 

in the Middle East and North Africa region. These interests are for example international se-

curity, strategic interests and economic interests (not-interrupted oil and gas flow). The second 

factor was pressure of international community, public and media to respond to atrocities per-

formed by authoritarian leaders in Egypt and Libya that responded to public unrest with vio-

lence. The third factor was U.S. domestic politics pressure by Republican party on President 

Barack Obama. He was criticized for not asking American Congress for approval of military 

action and opposition Republican politicians accused him of slow and unsatisfactory response 

to the Arab Spring events.
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Přílohy

Příloha č. 1:  Vývoz ropy z Libye v letech 2007-2010 

(v tisících barelů za den)

2007 2008 2009 2010 % z celkového 

dovozu (2010)

OECD celkem 1376 1396 1137 1205 5.10%

Austálie - - 1 11 2.30%

Francie 105 141 131 205 15.70%

Irsko 3 9 10 14 23.30%

Itálie 538 504 423 376 22.00%

Německo 220 210 167 144 7.70%

Nizozemsko 43 40 27 31 2.30%

Portugalsko 36 29 19 27 11.10%

Rakousko 35 17 23 31 21.20%

Řecko 49 63 47 63 14.60%

Španělsko 99 120 102 136 12.10%

Spojené státy 

americké

122 105 78 51 0.50%

Svýcarsko 52 72 28 17 18.70%

Velká Británie 51 81 71 95 8.50%

Zdroj: International Energy Agency, Facts on Libya: Oil and Gas (únor 2011)
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Příloha č. 2: Dovoz ropy z Libye do USA v letech 1973-2011 

Zdroj: EIA: U.S. Energy Information Administration
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Příloha č. 3: Hrubý domácí produkt na hlavu v Libyi a Egyptě v letech 2002-2010

Zdroj: World Bank data
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Příloha č. 4: Americká zahraniční pomoc Egyptu v letech 2000-2011 (tabulka)

(v milionech amerických dolarů)

Rok Ekonomická pomoc Vojenská pomoc IMET* Celkem

2000 727.3 1300.0 1.0 2028.3

2001 695.0 1300.0 1.0 1996

2002 655.0 1300.0 1.0 1956

2003 911.0 1300.0 1.2 2212.2

2004 571.6 1292.3 1.4 1865.3

2005 530.7 1289.6 1.2 1821.5

2006 490.0 1287.0 1.2 1778.2

2007 450.0 1300.0 1.3 1751.3

2008 411.6 1289.4 1.2 1702.2

2009 250.0 1300.0 1.3 1551.3

2010 250.0 1300.0 1.9 1551.9

2011 249.5 1297.4 1.4 1548.3

Celkem 6191.7 15555.7 15.1 21762.5

*IMET - International Military Educational Training

Zdroj: U.S. Department of State
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