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Abstrakt
Rok a půl poté, co prezident Obama vyhlásil v Káhiře nový začátek vztahů USA 

a Blízkého východu, zasáhla region vlna revolucí, které představovaly výzvu pro 
americkou zahraniční politiku. USA se rozhodly reagovat na události případ od případu. 
V Egyptě požadovaly přechod k demokracii a vyvození odpovědnosti tehdejší vlády. 
Naproti tomu v Bahrajnu nabádaly pouze k dialogu a místo demokratizace požadovaly 
stabilitu. Bahrajn je totiž zásadní bezpečnostní spojenec USA v Blízkém východě a jeho 
nestabilita by ohrozila americké zájmy. Zachování současného režimu v zemi je zásadní 
také pro Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty, kteří společně tlačili USA 
k omezení kritiky bahrajnského režimu. V celé situaci je navíc nejasná role Íránu, jež by 
mohl z případné změny v Bahrajnu profitovat. USA musely ve svých reakcích zohlednit 
postoje důležitých spojenců v regionu, zejména proto, že jejich vzájemné vztahy se 
v poslední době zhoršily. Možnosti USA v Bahrajnu navíc limituje i vývoj tamní 
vnitropolitické situace, který přinesl posílení konzervativního, spíše protiamerického 
křídla královské rodiny.

Abstract
Year and half after president Obama in Cairo announced a new beginning of 

relations between USA and the Middle East, the region was seized by turmoil which 
posed challenge for American foreign policy. The Obama administration decided to 
react on a country-by-country basis. In Egypt, they demanded transition to democracy 
and declared responsibility of the Egyptian government. On the contrary, in Bahrain
they only called for dialog and demanded stability insted of democratization. The reason 
is that Bahrain is vital ally of the US in the Middle East and instability in the country 
would threaten US interests. Preservation of the current regime in Bahrain is also vital 
for Saudi Arabia and United Arab Emirates. Both of these allies urged the US to curtail 
its criticism of Bahrain. The US had to take attitudes of its allies into consideration, 
especially because their mutual bilateral relation recently deteriorated. Futhermore, 
there is also an unclear role of Iran in the whole Bahrain’s turmoil and Iran could utilize 
possible changes in Bahrain. The US influence on Bahrain is on top of that limited by 
local political situation, which empowers conservative and more antiamerican faction of 
royal family.
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Úvod

Zahraniční politika většiny zemí je do jisté míry určována základní otázkou: jak 

moc dbát na národní zájmy a do jaké míry zohledňovat ideje a hodnoty. Výjimkou 

nejsou ani USA, jejichž pozice je navíc specifická díky ideji tzv. american 

exceptionalism, jež vyjadřuje, že Spojené státy jsou pro okolní svět jakýmsi majákem 

hodnot jako svoboda a individualismus.1

I přesto, či právě proto, čelí USA ve své zahraniční politice stejným nebo i 

větším dilematům, než většina států. Tato práce se zabývá oblastí Blízkého východu, 

který byl a je z hlediska zahraniční politiky specifický. Blízký východ kontroluje velkou 

část světových zásob ropy, nachází se zde jeden z hlavních amerických spojenců –

Izrael a během studené války byl zásadním místem, kde se USA snažily zabránit 

pronikání SSSR.2 V 50. letech prezident Eisenhower označil region jako „strategicky 

nejdůležitější část světa,“ v 70. letech Richard Nixon přiroval Blízký východ k srdci 

světa, které pumpuje ropu a Perský záliv k tepnám. Na začátku 90. let Dick Cheney 

prohlásil, že USA nemohou dovolit kontrolovat region někomu s nepřátelskými zájmy.3

Tak zásadní význam regionu a jeho bezpečnosti a stability vychyluje rovnováhu 

mezi hodnotami a zájmy ve prospěch druhého. Slovy Pierra Atlase z Marian University 

v Indianopolis: „Každý americký prezident musel najít rovnováhu mezi ochranou 

národních zájmů a šířením národních hodnot. Na Blízkém východě ale každý prezident 

od Franklina Roosevelta tuto rovnováhu nastavil ve prospěch národních zájmů na úkor 

šíření amerických demokratických hodnot kvůli strategické významnosti regionu.“4

Stabilitu v regionu si od 2. světové války USA zajišťovaly spoluprací s několika 

státy, resp. s jejich vládnoucími elitami, zejména s Izraelem, Íránem a Saúdskou Arábií. 

Tyto loajální státy měly podle senátora Henryho Jacksona: „zbrzdit a zkrotit (…) 

nezodpovědné a radikální elementy v jistých arabských státech (…), které (…) by 

představovaly vskutku vážnou hrozbu pro naše hlavní zdroje ropy v Perském zálivu.“5

                                               
1 P. M. Atlas, „U.S. Foreign Policy and the Arab Spring: Balancing Values and Interests“, Digest of 
Middle East Studies, č. 21 (2012): 353 – 385, http://www.ebscohost.com (staženo 4. června 2013).
2 Ibid.
3 Nader Hashemi, „The Arab Spring, U.S. foreign policy, and the question of democracy in the Middle 
East“, Denver Journal of International Law & Policy, č. 1 (2012): 31-46, http://www.ebscohost.com
(staženo 6. června 2013).
4 Atlas, „U. S. Foreign Policy and the Arab Spring: Balancing Values and Interests“.
5 Ibid.
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Při znalosti těchto okolností je pochopitelné, že demokratizace na Blízkém 

východě by pro USA mohla znamenat ohrožení zájmů. Přání většiny totiž není vždy 

v souladu s geopolitickými zájmy, a jak poznamenala Madeleine Albrightová: „arabské 

veřejné mínění může nakonec být velmi děsivé.“6 Pokud USA podporovaly 

demokratizaci v regionu, bylo to vždy jen podmíněně a v omezené míře.7

Roku 1953 se CIA účastnila puče v Íránu, který sesadil zvoleného prezidenta 

Mossadeqa, a posílila pozici proamerického šáha Pahlaviho.8 V Turecku USA 

podporovaly demokratizaci a zemi prohlašovaly za vzor pro ostatní muslimské země, 

když ale tamní vláda v roce 2003 na základě silného tlaku veřejného mínění odmítla 

otevřít svou hranici pro vojenské operaco proti Iráku, náměstek ministra obrany 

Wolfowitz prohlásil, že větší roli v turecké politice by měla hrát armáda. To v zemi, 

která po dlouhé době vojenských junt měla vládu vzešlou ze svobodných voleb, 

vyvolalo pobouření. Podobně tomu bylo při volbách v Gaze roku 2007, které USA 

podporovaly a jež byly následně prohlášeny za férové. Vynesly však k moci hnutí 

Hamas, které USA označují za hnutí teroristické.9 Podle jistých zdrojů se USA 

pokoušely výsledky voleb zvrátit,10 nehledě na pravdivost tohoto tvrzení je ale jasné, že 

větší demokracie se nemusí rovnat, a často nerovná, větší podpoře zájmů USA.

Zásadní přelom k přístupu k Blízkému východu v americké politice přinesly 

teroristické útoky z 11. září 2001. Americká společnost i politici hledali příčiny těchto 

událostí.11 V projevu z listopadu 2003 tehdejší prezident George W. Bush identifikoval 

spojení mezi otázkou demokracie, americkou podporou diktátorských režimů a násilím. 

„Z dlouhodobého hlediska nemůže být stabilita získávána na úkor svobody,“ prohlásil 

Bush.12

V rámci své zahraniční politiky chtěl prezident Obama zlepšit vztahy USA 

s muslimskými státy. Ve svém přelomovém káhirském projevu ze 4. června 2009

připustil, že muslimské státy byly často využívány jako nástroje pro dosažení zájmů 

velmocí. Tyto praktiky Obama odsoudil jako neperspektivní a vyzval k novému vztahu 

                                               
6 Madeleine K. Albright, „Bridges, Bombs, or Bluster?“, Foreign Affairs 82, č. 5 (září/říjen 2003).
7 Hashemi, „The Arab Spring, U.S. foreign policy, and the question of democracy in the Middle East.“
8 „CIA documents acknowledge its role in Iran's 1953 coup“, BBC News, 20. srpna 2013, 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23762970 (staženo 28. dubna 2014).
9 Hashemi, „The Arab Spring, U.S. foreign policy, and the question of democracy in the Middle East“.
10 David Rose, „The Gaza Bombshell“, Vanity Fair, duben 2008.
11 Hashemi, „The Arab Spring, U.S. foreign policy, and the question of democracy in the Middle East“.
12 „Remarks by President George W. Bush at the 20th Anniversary of the National Endowment for 
Democracy“, National Endowment for Democracy, 6. listopadu 2003, http://www.ned.org/george-w-
bush/remarks-by-president-george-w-bush-at-the-20th-anniversary (staženo 20. března 2014).
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založenému na sdílených zájmech a rovnosti. Obama ve svém projevu nadnesl 6 

hlavních témat, na kterých by měly USA a muslimský svět spolupracovat: boj s

náboženským extremismem, Izrael, proliferace ZHN, demokracie, práva žen a 

náboženské svobody a ekonomika.13

První tři témata jsou jasně spojena s americkou národní bezpečností. Téma 

demokracie pojal Obama velmi obecně, nezmínil se o žádném konkrétním státu, 

dokonce ani nespecifikoval, že hovoří o Blízkém východě. Zdůraznil pouze, že všichni 

lidé touží po univerzálních právech jako spravedlnost, vláda práva a nezkorumpované 

vlády. Zároveň prohlásil, že USA nemají v jednotlivých státech právo diktovat způsob 

vlády, který se odvíjí od tamních tradic.14

Na začátku roku 2011 propukly v arabském světě, konkrétně v Tunisku, Egyptě, 

Libyi, Sýrii, Bahrajnu a v menší míře i jinde, demonstrace obyvatel, požadujících mimo 

jiné ona univerzální práva, o kterých před necelými 2 lety Obama v Káhiře mluvil.

Rychlý a překvapivý vývoj těchto událostí představoval výzvu pro americkou 

zahraniční politiku, která byla situací zaskočena.15

Základní hypotézou této práce je, že reakce americké zahraniční politiky na 

vývoj v jednotlivých zemích nebyla konzistentní a výrazně se lišila. Americká 

administrativa se rozhodla na nastalou situaci reagovat od případu k případu, což 

potvrzuje i autorem zkoumaná literatura.16

V případě každé země tak logicky musí existovat určité faktory, které vytvořily 

odlišné reakce americké zahraniční politiky na události, jež ve svých zárodcích měly 

mnoho společného a pocházely z jedné revoluční vlny. Tato práce se zabývá případem 

Bahrajnu, kde je možno vypozorovat, že americká zahraniční politika upřednostňovala 

zachování statutu quo před změnami takového charakteru, jaké proběhly např. v Egyptě.

Cílem práce je pomocí krátké komparace vyjádření americké administrativy 

k událostem Arabského jara v Egyptě a Bahrajnu, a pomocí analýzy vztahů USA 

                                               
13 Office of the Press Secretary,, Remarks by the president on a New Beginning“, The White House, 4. 
června 2009, http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-at-Cairo-
University-6-04-09 (staženo 25. března 2014).
14 Ibid.
15 Hashemi, „The Arab Spring, U.S. foreign policy, and the question of democracy in the Middle East.“
16 Viz např.: Robert J. Pragner, „The Arab Spring: America’s Search for Relevancy“ Mediterannean 
Quarterly 22, č. 4 (2011), nebo Maria do Céu de Pinho Ferreira Pinto, „Mapping the Obama 
administration's response to the Arab Spring.“ Revista Brasileira De Política Internacional 55, č. 2 
(prosinec 2012).
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s zainteresovanými zeměmi, identifikovat několik zásadních faktorů, které reakci 

americké administrativy v případě Bahrajnu ovlivnily.

V první části práce je s využitím primárních zdrojů stručně nastíněna reakce 

zejména Bílého domu na vývoj událostí v Bahrajnu počínajíc únorem 2011. Autor 

pracoval se všemi výroky Bílého domu a ministerstva zahraničí týkajích se Egypta či 

Bahrajnu mezi lednem 2011 a prosincem 2013. V první části práce jsou zdůrazněny 

některé zásadní výroky zvlášť relevantní pro další části. Pro ilustraci rozdílů v reakcích 

americké administrativy je provedena krátká komparace vyjádření Bílého domu 

k vývoji v Egyptě a v Bahrajnu.

Druhá část práce se zabývá identifikací výše zmíněných faktorů, které měly na 

americkou zahraniční politiku vliv. V první kapitole je provedena analýza americko –

bahrajnských vztahů, zejména jejich bezpečnostní a vojenské sféry. Je zkoumána 

dlouhodobá spolupráce obou států a význam, jaký má Bahrajn pro USA, a co by mohly 

znamenat případné změny ve vnitřní politice.

V další kapitole je analyzován regionální kontext Bahrajnu, zejména jeho 

zásadní ekonomické i bezpečnostní vazby na Saúdskou Arábii. V této kapitole je také 

věnován prostor náboženskému rozměru celé problematiky, což je animozita mezi 

sunnitským a šíitským islámem.

Třetí kapitola navazuje na kapitolu předcházející a věnuje se nejzásadnějšímu 

činiteli spadajícímu právě do regionálního kontextu, a tím je Írán. V této části je 

rozebrána rivalita mezi Saúdskou Arábií, Bahrajnem a Spojenými arabskými emiráty 

(UAE) – americkými spojenci – na jedné straně a Íránem na straně druhé. V případové 

studii intervence vojsk Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu (Gulf Cooperation 

Council, GCC) v Bahrajnu a reakce Bílého domu na tuto událost jsou demonstrovány 

faktory ovlivňující americkou politiku i mimo tento specifický případ.

Čtvrtá kapitola souvisí úzce s kapitolou pátou a zabývá se vlivem americké 

politiky vůči revolučnímu Egyptu na vztahy USA se Saúdskou Arábií. Jsou zde 

představeny události, které podle autora měly zásadní vliv na formování americké 

reakce v Bahrajnu, místě životního zájmu Saúdské Arábie.

V následující kapitole je pro podpoření argumentů z třetí a čtvrté části poskytnut

přehled vztahů USA s regionem, míněno s UAE a hlavně se Saúdskou Arábií. Je zde 

vysvětlen zásadní význam arabského království pro politiku USA v regionu, který nutí 

USA dbát na vlastní saúdské zájmy vůči sousedům.
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Poslední šestá část podrobně zkoumá vnitřní situaci bahrajnského režimu, která 

do značné míry určuje jak možnosti USA vývoj v zemi ovlivnit, tak míru, do jaké si 

mohou dovolit se k událostem v Bahrajnu vyjadřovat. Tato kapitola je doplněna 

případovou studií amerického zbrojního kontraktu coby nástroje USA na ovlivnění 

vnitřní politiky Bahrajnu.

K základním zdrojům patří projevy a výroky prezidenta Obamy a jeho 

spolupracovníků, dostupné ze stránek Bílého domu. Dále také projevy ministryně 

zahraničí Clintonové či personálu Department of State, přístupné rovněž na oficiální 

stránce. Pro zjednodušení jsou výroky těchto institucí v textu zobecňovány jako „reakce 

USA,“ případně „americké administrativy.“

Vzhledem k akutálnosti tématu nebylo v době vzniku práce přístupné přílišné 

množství knižních titulů. Jedním z mála, které autor v práci použil je publikace The 

Arab Awakening: America and the Transformation of the Middle East. Jedná se o 

sborník příspěvků 18 autorů, vydaným pod patronací významného amerického think-

tanku Brookings Institution, který se označuje za nestranický. Příspěvky jednotlivých 

autorů, většinou působící v Brookings Institution nejsou editovány a často vyjadřují 

odlišné názory, což vylučuje politickou zaujatost. Příspěvky autorů jsou rozčleněny do 

několika tematických kapitol: příčiny revolucí a rolí médií či armád, země v tranzici, 

země odolávající změnám, role regionálních velmocí a role vnějších aktérů, např. USA 

nebo Ruska.

Druhou zásadní publikací použitou v práci, zejména v částech o šíitském islámu 

a Saúdské Arábii je Saúdská Arábie mezi tradicemi a moderností od Ondřeje Beránka. 

Autor je jedním z předních českých odborníků na Saúdskou Arábii a politický islám a 

v současné době působí jako ředitel Orientálního ústavu Akademie věd ČR. Kniha se 

zabývá zahraniční a domácí politikou země od začátku 90. let do roku 2007 a snaží se 

identifikovat zásadní faktory, které na utváření těchto politik měly vliv. Velký prostor je 

věnován významu wahhábistickému islámu pro politiku země a pro vztahy se 

zahraničím, zejména s USA. Podrobně je zde také rozpracováno zásadní téma ropného 

průmyslu.

Knížní zdroje jsou doplněny odbornými články získanými pomocí 

elektronických databází. Jedním z hlavních článků pro tuto práci je Politics, Economics 

and Saudi military intervention in Bahrain od profesora Mohammeda Nuruzzamana z 

Gulf University for Science and Technology v Kuvajtu. V článku Nuruzzaman 
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dokazuje, že saúdská intervence v Bahrajnu měla mimo politických i ekonomické 

příčiny a poskytuje vyčerpávající analýzu kontextu a příčin, které k intervenci vedly. 

Článek vyšel ve čtvrtletníků Journal of Contemporary Asia, což je prestižní 

recenzované periodikum s více jak 40 letou tradicí. Důležitým zdrojem je také studie 

Frederica Wehreye The Precarious Ally: Bahrain’s Impasse and U.S. Policy vydaná 

předním think-tankem Carnegie Endowment for International Peace. Studie zkoumá 

kořeny krize v Bahrajnu, stejně jako reakci USA na události roku 2011, zabývá se 

dilematem, kterému USA v zemi čelí a navrhuje několik možných východisek pro 

americkou politiku.

Knihy a odborné články jsou doplněny zejména články z odborných časopisů, 

nejčastěji Foreign Affairs a renomovaných zahraničních médií jako The Washington 

Post, The Wall Street Journal, The New York Times, The Telegraph, BBC News či

Reuters. Případná politická orientace médií byla autorem zvážena a její vliv 

minimalizován čerpáním většinou pouze faktografických údajů.

Jsou použity také údaje z webových stránek amerických vládních institucí, např. 

U.S. Energy Information Administration či Office of the United States Trade 

Representative, nebo z oficiálních stránek americké 5. flotily. 
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1. Reakce USA v Bahraju a Egyptě

Na 14. února 2011 byla svolána demonstrace, po vzoru Egypta a Tuniska 

zejména mladých lidí. Hlavním požadavkem demonstrantů, kteří se sestávali z většího 

počtu šíitů, ale i sunnitů, byl přechod ke konstituční monarchii a vytvoření nové ústavy 

voleným tělesem,17 rezignace premiéra, jednokomorový parlament, vládu volenou 

lidmi, nezávislou justici, férové volební okrsky a proporční zastoupení populace 

v dosud dominantně sunnitské armádě a bezpečnostních složkách.18

Král Hamad odpověděl zahájením tajných jednání s jednou z hlavních 

politických stran – stranou Al Wefaq, jednání však nebyla úspěšná a strana se připojila 

k demonstracím v ulicích.19 Kvůli zatýkání a represím v ulicích během 14. a 15. února, 

které stály život minimálně dvě osoby, přerušili představitelé al-Wefaqu pokusy o další 

jednání s princem Salmanem.20

I přes výzvu k nenásilnému jednání adresované z ministerstva zahraničí USA 15. 

února,21 zaútočily brzy ráno 18. února 2011 bahrajnské bezpečnostní jednotky na tábor 

demonstrantů na Perlové náměstí v Manámě, bahrajnskou obdobu Tahríru. Při zásahu 

byli zabiti další čtyři lidé.22 Tento zásah vyvolal první reakci Bílého domu – Obama 

vyjádřil znepokojení nad násilím.23 V telefonickém rozhovoru s králem Hamadem 

nabádal k vyvarování se násilí, a zdůraznil, že stabilita dlouhodobého partnera –

Bahrajnu – závisí na respektování univerzálních práv lidí.24 Hamad částečně vyhověl, 

stáhl armádu z ulic a propustil část politických vězňů.25 Na popud ministerstva zahraničí 

USA se po zásahu v místní televizi objevil princ Salman a vyzval ke klidu a dialogu.26

                                               
17 Frederic Wehrey, „The Precarious Ally: Bahrain’s Impasse and U.S. Policy“, Carnegie endowment for 
international peace, (únor 2013), http://www.ebscohost.com (staženo 6. června 2013). 
18 Stephen Zunes, „Bahrain’s Arrested Revolution,“ Arab Studies Quarterly 35, č. 2 (2013): 149 – 164, 
http://www.ebscohost.com (staženo 6. června 2013).
19 Wehrey, „The Precarious Ally.“
20 Zunes, „Bahrain’s Arrested Revolution.“
21 Philip J. Crowley, „Recent Protests“, U.S Department of State, 15. února 2011, 
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/02/156626.htm (staženo 25. února 2014).
22 Zunes, „Bahrain’s Arrested Revolution.“
23 Office of the Press Secretary, „Statement by the President on violence in Bahrain, Libya and Yemen“, 
The White House, 18. února 2011, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/18/statement-
president-violence-bahrain-libya-and-yemen-0 (staženo 25. dubna 2014).
24 Office of the Press Secretary, „Readout of President Obama's call with the King of Bahrain“, The 
White House, 18. února 2011, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/18/readout-president-
obamas-call-king-bahrain (staženo 20. dubna 2014).
25 Zunes, „Bahrain’s Arrested Revolution.“
26 Scheherezade Faramazi, „Clampdown in Bahrain“, Nation 293, č. 11., (2011): 41 – 42, 
http://www.ebscohost.com (staženo 6. června 2013).
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Po zásahu jednotek z 18. února, a neúspěchu jednání s vládou se začaly 

vydělovat radikální síly, které odmítly jakákoli jednání a začaly požadovat ustanovení 

republiky.27

USA se stále pokoušely obnovit dialog, zejména podporou prince Salmana a 

krále Hamada. Dne 25. února vyjádřil poradce pro národní bezpečnost Tom Donilon 

„silnou podporu korunnímu princi a jeho iniciativě národního dialogu a uvítal ostatní 

kroky, který korunní princ a král Hamad přijaly“ a znovu zopakoval, že „stabilita 

Bahrajnu závisí na respektu univerzálních práv Bahrajnců.“28 O 2 dny později, 27. 

února se ve stejném duchu Obama vyslovil „silnou podporu inciativě národního 

dialogu vedeného korunním princem,“ která nabízí příležitost pro Bahrajnce vytvořit 

řádnou budnoucnost. Opět zopakoval že „stabilita Bahrajnu bude zesílena 

respektováním univerzálních práv.“29 Dne 13. března se kromě zmiňovaných frází 

objevil nový, v minulosti a budoucnosti ojedinělý požadavek, a to vůči státům Rady pro 

spolupráci arabských států Zálivu (GCC): „naléháme na naše partnery z GCC aby 

ukázali zdrženlivost (…) a chovali se způsobem, který podpoří dialog (…).“30

Intervence

Státy GCC však USA nevyslyšely a 14. března 2011 vstoupilo do Bahrajnu pod 

záštitou GCC, přes most krále Fahda 1 tisíc příslušníků bezpečnostních jednotek a 

armády ze Saúdské Arábie a 500 z UAE.31 Následovalo vyhlášení výjimečného stavu a 

represe, které si vyžádaly na 35 mrtvých a 600 zatčených. Bylo také zničeno na 30 

šíitských mešit,32 a symbol prostestů - Perlové náměstí, bylo srovnáno se zemí.33

Prvně se k událostem vyjádřila ministryně Clintonová 19. března během brífinku 

po jednání s představiteli Francie a Velké Británie. Opět jen zdůraznila vztah 

s Bahrajnem, a vyjádřila očekávání, že bude ještě dlouho pokračovat. Hlavní cíl USA je 

                                               
27 Wehrey, „The Precarious Ally.“
28 Office of the Press Secretary, „Readout of Mr. Donilon's Call Yesterday with the Crown Prince of 
Bahrain“, The White House, 25. února 2011, http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2011/02/25/readout-mr-donilons-call-yesterday-crown-prince-bahrain (staženo 26. dubna 2014).
29 Office of the Press Secretary, „Statement by the President on Bahrain“, The White House, 27. února 
2011, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/27/statement-president-bahrain (staženo 26. 
dubna 2014).
30 Office of the Press Secretary, „Statement from the Press Secretary on violence in Yemen and Bahrain“, 
The White House, 23. března 2011, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/13/statement-
press-secretary-violence-yemen-and-bahrain (staženo 26. dubna 2014).
31 „Bahrain king declares state of emergency after protests“, BBC News, 15. března 2011, 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-12745608 (staženo 8. dubna 2014).
32 Kenneth M. Pollack et al., eds., The Arab Awakening: America and the Transformation of the Middle 
East (Washington DC, Brookings institution press, 2011), 188.
33 Zunes, „Bahrain’s Arrested Revolution.“
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podle ní dialog vedený korunním princem. Ohledně intervence řekla pouze, že zástupci 

GCC ji ujistili, že v Bahrajnu mají stejné cíle jako USA. „Bahrajn má očividně suverení 

právo pozvat jednotky GCC na své území,“ dodala.34 První oficiální komunikace mezi 

Bílým domem a Bahrajnem proběhla 27. března, kdy viceprezident Biden zopovakoval

podporu snah prince Salmana o národní dialog. O událostech z 14. března nepadlo nic, 

Biden pouze zdůraznil potřebu politického řešení krize, což mohla být narážka na 

represe následující intervenci.35

Dne 30. dubna Obama telefonicky opět zdůraznil králi, že Bahrajn je 

dlouhodobý partner USA a jeho stabilita závisí na respektování univerzálních práv 

lidí,36 to samé řekl 7. června princi Salmanovi ve Washingtonu a navíc uvítal zrušení 

výjimečného stavu v zemi a požadoval, aby činitelé odpovědní za porušování lidských 

práv byli učiněni zodpovědnými.37 Stejnou zprávu předal o 2 dni později princovi i 

viceprezident Biden.38

Možná nejsilnější vyjádření Obamy k Bahrajnu zaznělo v projevu k událostem 

Arabského jara z 19. května. Nejprve zdůraznil oddanost USA stabilitě v zemi a snahu 

Íránu vyvolat tam nepokoje a použil tradiční slovník o univerzálních právech. Poté se 

bezprecedentně uchýlil ke konstatování, že část mírumilovné opozice je v Bahrajnu 

uvězněna, což je podle něj překážka k dialogu, ke kterému by vláda měla vytvořit 

podmínky.39

                                               
34 „Secretary Clinton: "Colonel Qadhafi’s Campaign of Violence Against His Own People Must Stop"“, 
DipNote U.S. Department of State Official Blog, 19. března 2011, 
http://blogs.state.gov/stories/2011/03/19/secretary-clinton-colonel-qadhafi-s-campaign-violence-against-
his-own-people-must (staženo 26. dubna 2011).
35 Office of the Vice President, „Readout of the Vice President's Call with Bahraini Crown Prince Salman 
bin Hamad al-Khalifa“, The White House, 27. března 2011, http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2011/03/27/readout-vice-presidents-call-bahraini-crown-prince-salman-bin-hamad-al-k (staženo 
26. dubna 2014).
36 Office of the Press Secretary, „Readout of President Obama’s Call with the King of Bahrain“, The 
White House, 30. dubna 2011, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/04/30/readout-
president-obama-s-call-king-bahrain (staženo 26. dubna 2014).
37 Office of the Press Secretary, „Readout of the President’s Meeting With His Highness Salman bin 
Hamad Al Khalifa, Crown Prince of Bahrain, The White House, 7. června 2011, 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/06/07/readout-president-s-meeting-his-highness-
salman-bin-hamad-al-khalifa-cro (staženo 26. dubna 2014).
38 Office of the Press Secretary, „Readout of Vice President Biden's Meeting With His Highness Salman 
bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince of Bahrain“, The White House, 9. června 2011, 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/06/09/readout-vice-president-bidens-meeting-his-
highness-salman-bin-hamad-al-k (staženo 26. dubna 2014).
39 Office of the Press Secretary, „Remarks by the President on the Middle East and North Africa“, The 
White House, 19. května 2011, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-
president-middle-east-and-north-africa (staženo 29. dubna 2014).
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Dne 2. července Bílý dům přivítal zahájení národního dialogu v Bahrajnu, 

vyzdvihl roli krále v jeho zahájení a vyzval všechny strany k účasti. Pozitivně kvitoval 

také zformování Bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise (Bahrain Independent 

Commission of Inquiry, BICI) vzniknuvší z iniciativy krále a zkoumající porušování 

lidských práv v zemi. Tisková kancelář nakonec neopomněla frázi o stabilitě a 

univerzálních právech.40 Další vyjádření USA k Bahrajnu přišlo až po zveřejnění 

výsleků BICI v listopadu 2011 a je rozebráno v kapitole o vnitřní politice.

Od tradičního schématu svých výroků se Bílý dům odklonil ještě v dubnu 2012, 

kdy po masových protestech a střetech s policií přidal k obvyklým frázím i vyjádření 

k případu vězněného aktivisty Al-Khawaje a požadoval po bahrajnské vládě, aby 

„naléhavě zvážila všechny dostupné možnosti na vyřešení jeho případu.“41 Vyjádření 

Bílého domu se nesly v identickém duchu i následně: v květnu 2012 Biden ujistil prince 

Salmana o náklonnosti USA a zopakoval potřebu dodržování univerzálních práv,42

v červnu Obama i Biden vyzdvihli důležitost partnerství s USA s Bahrajnem a 

zdůraznili zájem USA na jeho stabilitě a bezpečnosti.43

Egypt

Dne 18. února byla ministryně zahraničí Clintonová v rozhovoru pro stanici 

ABC konfrontována s tím, že v prosinci 2010 dávala bahrajnské reformy za příklad 

ostatním státům.44 Christiane Amanpourová z ABC se jí dotázala zda bude v Bahrajnu 

uplatněn stejný metr jako v Egyptě, když tento režim zasahuje silou proti protestujícím. 

                                               
40 Office of the Press Secretary, „Statement by the Press Secretary on Bahrain“, The White House, 2. 
července 2011, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/07/02/statement-press-secretary-
bahrain (staženo 26 dubna 2014).
41 Office of the Press Secretary, „Statement by the Press Secretary on the Situation in Bahrain“, 11. dubna 
2012, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/04/11/statement-press-secretary-situation-
bahrain (staženo 26. dubna 2014).
42 Office of the Vice President, „Readout of the Vice President's Meeting with Crown Prince Salman Bin 
Hamad Al Khalifa of Bahrain“, The White House, 11. května 2012, http://www.whitehouse.gov/the-
press-office/2012/05/11/readout-vice-presidents-meeting-crown-prince-salman-bin-hamad-al-khalifa
(staženo 26. dubna 2014).
43 Office of the Press Secretary, „Statement by NSC Spokesperson Caitlin Hayden on Deputy National 
Security Advisor Tony Blinken’s Meeting with Bahraini Crown Prince and First Deputy Prime Minister 
Prince Salman bin Hamad Al-Khalifa“, The White House, 5. června 2013, 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/05/statement-nsc-spokesperson-caitlin-hayden-
deputy-national-security-advis (staženo 26. dubna 2014),
Office of the Vice President, „Readout of Vice President Biden’s Meeting with Bahrain’s Crown Prince 
and First Deputy Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al-Khalifa“, The White House, 6. června 
2013, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/06/readout-vice-president-biden-s-meeting-
bahrain-s-crown-prince-and-first- (staženo 26. dubna 2014).
44 Viz: Hillary Rodham Clinton, „Townterview Hosted by Bahrain TV“, U.S Department of state, 3. 
prosince 2010, http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/12/152355.htm
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Clintonová odpověděla, že se USA snaží používat stejná pravidla pro všechny země, ale 

nemohou určovat co mají jednotlivé vlády dělat.45

Toto tvrzení však lze zpochybnit. Pokud se podíváme na první dekádu února 

2011, můžeme nalézt poměrně jasná vyjádření Bílého domu k tomu, jak by se situace 

v Egyptě měla vyvíjet. Dne 3. února 2011 v telefonickém rozhovoru mezi Bidenem a 

egyptským viceprezidentem Solimanem zdůraznil Biden, že egyptská vláda je za 

zodpovědná za mírové jednání s protestujícími, umožnění svobodné práce novinárů a 

lidskoprávních aktivistů a propuštění těch z nich, kteří jsou zadrženi. 5. února Obama 

vyhlásil potřebu okamžitého přechodu k nové vládě46 a Biden požadoval zveřejnění 

konkrétní reformní agendy, jasné časové osy a konkrétních kroků, požadoval také 

okamžité propuštění novinárů, aktivistů a ochránců lidských práv.47 Během 

telefonického rozhovoru mezi oběma viceprezidenty z 8. února dokonce Biden 

zformuloval kroky, které USA „podporují“ do 4 konkrétních bodů: ukončení zatýkání a 

zadržování skupin aktivistů, povolení svobody shromáždění a projevu, ukončení 

výjimečného stavu a rozšíření spolupráce s opozicí.48

Dne 10. února pak ve svém prohlášení Obama mluvil z pozice zastánce 

egyptského lidu nedůvěřujícího vládním slibům. Znovu požadoval vymezení

konkrétních kroků a jasné cesty k demokracii. Tranzice v Egyptě podle Obamy měla 

představovat cestu k demokracii, stejně tak jako revizi ústavy a ostatních zákonů. Na 

konec svého prohlášení, shodou okolností 4 dny před represemi jednotek GCC 

v Bahrajnu, rovněž prezident vyjádřil úctu a obdiv egyptským demonstrantům, kteří 

„uplatnili svoje právo“ a kteří „symbolizují velikost egyptského lidu.“49

                                               
45 Hillary Rodham Clinton, „Interview With Christiane Amanpour of ABC's This Week“, U.S. 
Department of State, 18. února 2011, 
http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/02/156827.htm (staženo 25. dubna 2014).
46 Office of the Press Secretary, „Readout of the President's calls to discuss Egypt“, The White House, 5. 
února 2011, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/05/readout-presidents-calls-discuss-
egypt (staženo 25. dubna 2014).
47 Office of the Vice President, „Readout of the Vice President's Call with Egyptian Vice President Omar 
Soliman“, The White House, 5. února 2011, http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2011/02/05/readout-vice-presidents-call-egyptian-vice-president-omar-soliman (staženo 25. dubna 
2014).
48 Office of the Vice President, „Readout of the Vice President's Call with Egyptian Vice President Omar 
Soliman“, The White House, 8. února 2011, http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2011/02/08/readout-vice-presidents-call-egyptian-vice-president-omar-soliman (staženo 25. dubna 
2014).
49 Office of Press Secretary, „Statement of President Barack Obama on Egypt“, The White House,, 10. 
února 2011, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/10/statement-president-barack-obama-
egypt (staženo 25. února 2014).
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1.1. Srovnání reakcí

I přes prohlášení ministryně Clintonové, že USA uplatňují na Egypt i Bahrajn 

stejné standardy, lze ve vyjádřeních vypozorovat zásadní rozdíly. V případě Egypta 

požadovaly USA již 5 dní po začátku prostestů přechod k nové vládě a starou označily 

zodpovědnou za násilí. Opakovaně vyzývaly k uskutečnění konkrétních kroků, které 

považovala americká administrativa za zásadní. Zmiňován byl také přechod 

k demokracii. Obama se přímo zastával práv menšin, zejména Koptů, mluvil z pozice 

zastánce egyptských občanů, po roce od revoluce gratuloval jejím účastníkům a 

prohlašoval je za důkaz velikosti egyptského lidu.

Co se týče reakcí na události v Bahrajnu, byly ze strany americké administrativy 

mnohem skromnější. Bilý dům se omezil na vyzývání ke klidu a odsouzení násilí.

Jediným cílem, který Bílý dům zdůrazňoval, a ke kterému měl vést dialog a stále 

opakované respektování univerzálních práv, byla stabilita a bezpečnost země. Na rozdíl 

od Egypta se ani jednou neobjevil pojem demokracie ani voleb. Nikdo nebyl činěn 

zodpovědným za násilí, na rozdíl od egyptské vlády, a nebylo požadováno ani 

propuštění politických vězňů či aktivistů. V jediném případě, kdy bylo téma politického 

vězně nadneseno, byla vláda pouze vyzvána, aby zvážila všechny možnosti. Žádný 

zástupce Bílého domu se také nevyjádřil k problematice náboženských menšin jako 

v Egyptě, ačkoli v Bahrajnu je náboženská linie mnohem významnější. V téměř každém 

prohlášení byla vyjadřována podpora princi Salmanovi a králi Hamadovi. Princ Salman 

byl také jediný, který cestoval do USA a komunikace Bílého domu probíhala z drtivé 

většiny s jeho osobou. Nejzásadnější však je, že Bílý dům nereagoval nijak na vstup 

zahraničních jednotek sousedních států do země, ani na represe, které následovaly a na 

rozdíl od Egypta také nepožadoval ukončení výjimečného stavu, který byl po této 

intervenci zaveden.

Téměř v každém vyjádření vůči Bahrajnu bylo také zmíněno dlouholeté 

partnerství obou zemí. V případě Egypta, který je také spojencem USA, se tato okolnost 

neobjevovala, Obama hovořil několikrát pouze o přátelství s egyptským lidem.

Odlišnost reakcí americké administrativy na události do jisté míry si podobné 

potvrzuje autorovy doměnky, že reakce USA byla nekonzistentní a tvořená případ od 

případu. V následující části tato práce identifikuje několik faktorů, které se na utváření 

americké reakco v tomto případě do určité míry podílely.
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2. Faktor vztahů s USA

Prvním faktorem, který podle autorova názoru ovlivňoval postoje americké 

administrativy je dlouhá tradice vztahů obou zemí, na které se Bílý dům téměř 

v každém vyjádření odkazoval.

Vztahy USA a Bahrajnu jsou od svého začátku ve 30. letech 20. století 

nadstandardní. Od roku 1932 pomáhaly americké firmy s rozvojem bahrajnského 

ropného průmyslu. Společnost Chevron vlastnila do roku 1980 Bahrain Petroleum 

Company, a tím kontrolovala ropný průmysl země.50 Bahrajn byl také první zemí 

v Perského zálivu, se kterou USA uzavřely v roce 2006 dohodu o volném obchodu.51

V roce 2008 byly USA 5. největším dovozcem do země, a po Saúdské Arábii druhým

největším odběratelem pro bahrajnský vývoz.52

2.1. Bezpečnostní vztahy

Hlavní těžiště vzájemných vztahů leží v oblasti bezpečnosti. Bývalý předseda 

sboru náčelníků William Crowe Bahrajn nazval „nejlepším spojencem, kterého USA 

mají kdekoli na světě.“53 Bezpečnostní vztahy USA a Bahrajnu se datují od roku 1948, 

od kdy je v zemi nepřetržitá americká vojenská přítomnost. Nejprve námořní jednotky

se později rozšířily o pozemní zařízení v Juffairu, které poskytovalo podporu plavidlům 

(tehdy v rámci Britského královského námořnictva).54 Podle Pierra Atlase „tato služba 

poskytovaná královskou rodinou utvářela vztahy s Washingtonem výrazněji, než 

jakýkoli jiný faktor.“55

V roce 1971 skončila v oblasti vojenská přítomnost Velké Británie a USA pro 

sebe získaly v pronájmu 40 tisíc m2 bahrajnského území. V roce 1978 na něm vznikla 

základna Administrative Support Unit Bahrain.56 První zásadní roli hrála tato základna 

na začátku 90. let v krizi v Perském zálivu. Bahrajn poskytoval logistickou podporu pro 

                                               
50 Zunes, „Bahrain’s Arrested Revolution.“
51 Ibid.
52 Statistical Bulletin September 2013, Central Bank of Bahrain, 
http://www.cbb.gov.bh/assets/MSB/MSB-Sep2013.pdf (staženo 9. dubna 2014).
53 Zunes, „Bahrain’s Arrested Revolution.“
54 CNIC: Naval Support Activity Bahrain, 
http://www.cnic.navy.mil/regions/cnreurafswa/installations/nsa_bahrain/about/history.html (staženo 5. 
dubna 2014).
55 Atlas, „U.S. Foreign Policy and the Arab Spring.“
56 CNIC: Naval Support Activity Bahrain, 
http://www.cnic.navy.mil/regions/cnreurafswa/installations/nsa_bahrain/about/history.html (staženo 5. 
dubna 2014).
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kontrolu dodržování rezoluce OSN a pro boj s pašováním irácké ropy.57 Později hostil 

okolo 20 tisíc jednotek a stal se výchozím bodem pro letecké akce operace Pouštní 

bouře, které se účastnili i bahrajnští piloti. Po skončení bojů spolu v roce 1991 Bahrajn 

a USA podepsaly dohodu a vojenské spolupráci.58

V roce 1997 zažila základna přejmenovaná na Naval Support Activity Bahrain

velký rozvoj.59 K zásadnímu nárůstu přítomnosti amerických ozbrojených sil 

v Bahrajnu a potažmo v celém Perském zálivu došlo po 11. září 2001.60 Bahrajnské 

jednotky byly v roce 2001 a 2003 nasazeny v operacích Enduring Freedom a Iraqi 

Freedom a jsou také součástí sil ISAF v Afghánistánu.61 Jako ocenění za rozsáhlou 

vojenskou spolupráci s USA udělil americký prezident George W. Bush Bahrajnu roku 

2001 status hlavního spojence mimo NATO, což poskytuje bahrajnské armádě přístup 

k americké vojenské pomoci, výcviku a vzdělávání důstojníků.62

Před zahájením americké invaze do Iráku vyslovil bahrajnský král tomuto kroku 

podporu, za což ho George W. Bush nazval „skvělým přítelem.“ Bahrajn následně 

nabídl azyl Saddámu Husajnovi, pokud rezignuje a odejde z Iráku, nicméně když se tak 

nestalo, stal jedním z hlavních míst, odkud byly vedeny vojenské operace. Koncem roku 

2003 nabídl král Hamad zprostředkování politického dialogu mezi iráckými stranami. 63

V posledních letech také USA a Bahrajn zahájily spolupráci v řadě 

protipirátských a protiteroristických aktivitách. Zejména bahrajnská rozvědka výrazně 

přispívá k boji proti al-Kaidě.64 Vyspělý finanční sektor se podílí na omezení finančních 

toků podezřelých islamistických skupin a obecně velmi aktivně spolupracuje v boji proti 

terorismu.65 Bahrajn, mimo jiné i s UAE, rovněž hraje jednu z hlavních rolí 

v americkém programu boje proti šíření zbraní hromadného ničení U.S. Proliferation 

                                               
57 Foreign Relations, „Background Notes On Countries Of The World: Bahrain“, (říjen 2007): 6 – 7, 
http://www.ebscohost.com (staženo 9. dubna 2014).
58 Alexander Cooley a Daniel H. Nexon, „Bahrain’s base politics“, The Foreign Affairs, 5. dubna 2011.
59 CNIC: Naval Support Activity Bahrain, 
http://www.cnic.navy.mil/regions/cnreurafswa/installations/nsa_bahrain/about/history.html (staženo 5. 
dubna 2014).
60 Julian E. Barnes, „U.S. Takes Cautious Line on Fifth Fleet's Base“, The Wall Street Journal, 18. února 
2011, http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748703561604576150662599202064 (staženo 
30. dubna 2014).
61 Foreign Relations, „Background Notes On Countries Of The World: Bahrain“, (říjen 2007): 6 – 7, 
http://www.ebscohost.com (staženo 9. dubna 2014).
62 Wehrey, „The Precarious Ally.“
63 Foreign Relations, „Bahrain Country review“, (červenec 2013): 61 – 64, http://www.ebscohost.com
(staženo 9. dubna 2014).
64 Wehrey, „The Precarious Ally.“
65 Brad Knickerbocker, "US faces difficult situation in Bahrain, home to US Fifth Fleet," Christian
Science Monitor, 19. února 2011, www.ebscohost.com (staženo 5. dubna 2014).
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Security Initiative (PSI). Bahrajn se pravidelně účastní společných cvičení, poskytuje 

k nim své jednotky i svá zařízení, a mezi státy Perského zálivu je nejaktivnějším členem 

PSI.66

Bahrajn také poskytuje USA prostor na vlastním mezinárodním letišti a kapacity 

letecké základny Isa, kde mají zázemí americká letadla operující v Afghánistánu.67

Paralelně s vojenskou přítomností bylo v Bahrajnu roku 1949 zřízeno americké 

velitelství The Persian Gulf Area Command, taktéž v prostorech Velké Británie 

v Juffairu. V průběhu operace Pouštní bouře bylo spojeno s centrálním velitelstvím U.S. 

Naval Central Command (NAVCENT), které zodpovídá za veškerou americkou 

vojenskou činnost na Blízkém východě a ve východní Africe. V roce 1993 bylo 

NAVCENT umístěno do Bahrajnu, do areálu Naval Support Activity Bahrain, kde sídlí 

dosud.68

2.2. 5. flotila

Přístav Mina Salman spolu s velitelstvím NAVCENT v hostí hlavně 5. flotilu 

amerického námořnictva, největší flotilu mimo území USA. Základna poskytuje 

útočiště 3,5 tisícům osob personálu,69 okolo 30 plavidlům (včetně 2 letadlových lodí) a

30 tisícům námořníků.70

Svým složením je 5. flotila koncipována tak, aby byla schopna okamžitě 

reagovat na nečekané situace, počínaje humanitární katastrofou a vojenským konfliktem 

konče.71 Mise 5. flotily má tyto cíle:

• provádění trvalých námořních operací za účelem prosazování amerických zájmů

• vyvažování rušivého vlivu a odstrašování určitých zemí

• porážku násilného extremismu

• podporu partnerských národů za účelem zajištění bezpečnosti v oblasti72

                                               
66 Mohammed Abbas, „U.S., allies hold anti-WMD dril at Iran doorstep“, Reuters, 30. října 2006, 
http://uk.reuters.com/article/2006/10/30/us-iran-usa-exercise-idUKL3010697820061030 (staženo 19. 
dubna 2014).
67 Cooley a Nexon, „Bahrain’s base politics.“
68 „U.S. Naval Forces Central Command (NAVCENT)“, GlobalSecurity.org, 
http://www.globalsecurity.org/military/agency/navy/navcent.htm (staženo 5. dubna 2014).
69 Hugh Tomlinson, "US Navy to expand military presence at Mina Salman." MEED: Middle East 
Economic Digest 53, č. 23 (June 5, 2009): 16, www.ebscohost.com (staženo 5. dubna 2014).
70 Barnes, „U.S. Takes Cautious Line on Fifth Fleet's Base.“
71 „Fifth Fleet“, GlobalSecurity.org, http://www.globalsecurity.org/military/agency/navy/c5f.htm (staženo 
5. dubna 2014.)
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Díky strategické pozici Bahrajnu se areál působnosti 5. flotily rozprostírá na 

ploše 19,5 milionů čtverečních kilometrů a spadá do něj 20 států v oblasti Arabského 

zálivu, Rudého moře, Ománského zálivu a části Indického oceánu. Z celé této rozlehlé 

oblasti jsou však v rámci odpovědnosti 5. flotily výslovně pojmenována tři konkrétní 

místa, a to škrtící body na lodních trasách důležitých pro dopravu ropy: Hormuzská 

úžina, Suezský průplav a úžina Bab al Mandeb.73

Škrtící body

Hormuz je nejdůležitějším škrtícím bodem na světě. Nachází se mezi Ománem a 

Íránem a spojuje Perský záliv s Arabským mořem. V roce 2011 jím denně prošlo cca 17 

milionů barelů ropy, což je 35 % ropy přepravované po moři. Katar navíc Hormuzem 

vyváží dalších 63 miliard m3 zkapalněného zemního plynu ročně, což představuje 20 % 

obchodu. Pro Hormuz navíc neexistují plnohodnotné alternativní trasy, současné mají 

kapacitu jen 7 milionů barelů denně.74

Suezský průplav spojuje Rudé moře se Středozemním a je dalším škrtícím 

bodem, zásadním zejména pro dopravu ropy a plynu do Evropy a Severní Ameriky. 

V roce 2012 prošly Suezem téměř 3 milionů barelů ropy denně, to je 7 % ropy 

přepravované lodní cestou. Suezem proudí také zkapalněný zemní plyn, hlavně z Kataru 

do Evropy a Severní Ameriky a částečně i z Alžírska a Egypta do Asie. V roce 2011 

prošlo průplavem 65 miliard m3 plynu, což je 18 % světového obchodu. Alternativou 

k Suezu je pouze přesměrování trajektů kolem Afriky okolo Mysu Dobré naděje, což 

však například při cestě ze Saúdské Arábie do USA představuje více jak 4,3 tisíce km 

navíc.75 Cestu z Ras Tanury a Džiddy, významných saúdskoarabských přístavů, do 

Rotterdamu Suez zkracuje o více jak 40 %.76

Do třetice má 5. flotila za úkol prosazovat cíle mise v úžině Bab al Mandeb mezi 

Rudým a Arabským mořem, resp. Adenským zálivem. Její význam do velké míry 

kopíruje význam Suezu, protože uzavírá Rudé moře na druhém konci.77 Jediným 

                                                                                                                                         
72 „Our Mission“, Commander, U.S. 5th Fleet / Naval Forces U.S. Central Command, 
http://www.cusnc.navy.mil/about.html (staženo 9. dubna 2014).
73 „Area of Responsibility“, Commander, U.S. 5th Fleet / Naval Forces U.S. Central Command, 
http://www.cusnc.navy.mil/about.html (staženo 9. dubna 2014).
74 „World Oil Transit Chokepoints“, U.S. Energy Information Administration (EIA), 
http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3 (staženo 9. dubna 2014).
75 Ibid.
76 „Saving in distance via SC“, Suez Canal Authority, http://www.suezcanal.gov.eg/sc.aspx?show=11
(staženo 9. dubna 2014).
77 „World Oil Transit Chokepoints“, U.S. Energy Information Administration (EIA), 
http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3 (staženo 9. dubna 2014).
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rozdílem je, že na pobřeží Rudého moře mezi Suezem a úžinou al Mandel se nachází 

přístav Port Sudan, kde se do tankerů překládá súdánská ropa, a třetí hlavní saúdský 

ropný terminál, přístav Yanbu‘ al Bahr. Tento přístav je největším ropným komplexem 

v Rudém moři a končí zde nejdelší saúdskoarabský ropovod, přivádějící ropu z nalezišť 

na východě země. Yanbu‘ al Bahr by se stal zvláště důležitým v případě uzavření 

Hormuzské úžiny, neboť při plném vytížení ropovodů tam může proudit až 2,8 milionů

barelů saúdské ropy denně.78 Úžina Bab al Mandeb se také vyskytuje v oblasti působení 

somálských pirátů, kteří provedli útoky na lodě jak v úžině, tak v okolí, nejčastěji ve 

vodách Adenského zálivu, což klade zvýšené nároky na zajištění bezpečnosti.79

Vzhledem k důležitosti výše zmíněných škrtících bodů a odpovědnosti 5. flotily

za jejich ochranu, by nestabilita v Bahrajnu, podle Anthonyho Cordesmana z Centra pro 

strategická a mezinárodní studia mohla znamenat hrozbu pro celou strukturu 

mezinárodního trhu s ropou.80

Výjimečnost manamského kotviště

Bahrajn není jedinou zemí v Perském zálivu, která hostí americká vojenská 

zařízení. Ta se nalézají také v UAE, Ománu, Kataru a Kuvajtu,81 ale podle amerického 

admirála Williama Fallona by bylo pro námořnictvo náročné nalézt na Blízkém východě 

tak příznivé místo jako je Bahrajn, neboť na rozdíl od ostatních států, podpora tamní 

vlády zájmům USA nekolísá. Pohyb vojenského personálu na základně v Bahrajnu

navíc není omezen pouze na prostory základny, což je v rámci základen USA na 

Blízkém východě ojedinělé. Personál i vojáci tak často mají v Bahrajnu své rodiny. 

Podle admirála Fallona je velmi užitečné pro USA udržet svou přítomnost právě zde.82

Když pomineme výhody, které umístění v Bahrajnu 5. flotile poskytuje, její 

přemístění by i tak bylo logisticky a politicky nesmírně náročné a časově zdlouhavé 

zejména proto, že pro takovou akci není vypracován žádný plán.83

Ztráta přítomnosti v Bahrajnu, by tak pro USA byla velmi nepříjemná. Není 

navíc zcela vyloučeno, že by za určitých podmínek mohly být americké jednotky a 

personál ze země skutečně vykázány. Došlo k tomu již v minulosti po Jomkipurské 

                                               
78 „Saudi Arabia“, U.S. Energy Information Administration (EIA), 
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=sa (staženo 9. dubna 2014).
79 „World Oil Transit Chokepoints“, (staženo 9. dubna 2014).
80 Barnes, „U.S. Takes Cautious Line on Fifth Fleet's Base.“
81 Cooley a Nexon, „Bahrain’s base politics.“
82 Barnes, „U.S. Takes Cautious Line on Fifth Fleet's Base.“
83 Wehrey, „The Precarious Ally.“
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válce roku 1973, kdy Bahrajn přechodně vykázal americké námořnictvo ze svých 

přístavů. USA poté po složitých jednáních získaly k pronájmu jen menší prostory, než 

původně měly k dispozici. V roce 1977 navíc muselo být na nátlak tamní vlády 

velitelství z pevniny přesunuto opět na palubu.84

I v jiných státech vojenská přítomnost USA vzbuzuje menší či větší protesty, 

zejména v zemích, kde USA kvůli strategické důležitosti lokalit udržují vztahy 

s místními, často kontroverzními, vládami. Například roku 2010 v Kyrgyzstánu čelily 

USA obdinění od opozice z přílišné náklonnosti k sesazenému prezidentovi Bakijevovi, 

což ohrozilo osud místní důležité americké letecké základny Manas. V Uzbekistánu čelí 

USA obvinění od místních lidsko-právních organizací, že zlehčují kritiku režimu, aby si 

zajistily důležité zásobovací trasy do Afghánistánu. Podobně je tomu v Džibutsku, kde 

se nachází největší americká vojenská základna v Africe, a kde prezident Guelleh tvrdě 

potírá opozici.85

Politizace vojenských základen

Problém je, že přítomnost amerických vojenských základen se stává stále více 

veřejně vnímanou a politizovanou záležitostí, zejména ze strany opozice. USA pak jsou 

v dané zemi ať právem, či neprávem viděny jako zastánce mnohdy nepopulárních 

režimů a změna vlády proto může ohrozit jejich strategické zájmy v zemi. Politizace 

vojenské přítomnosti se však může projevit i zcela opačně, jako v roce 2005 

v Uzbekistánu.86

USA tehdy kritizovaly nedemokratické praktiky režimu prezidenta Islama 

Karimova a zadržely Uzbekistánu 8 milionů dolarů pomoci. Následně pohrozily 

zadržením dalších 22 milionů, pokud neproběhne vyšetření incidentu z března 2005 

z Andijanu, kde po palbě vládních jednotek zemřely stovky lidí.87 Prezident Karimov se 

obával, že USA mohou mít zájem na jeho odchodu od moci a vykázal proto jejich 

jednotky z letecké základny Karshi-Kanabad,88 která byla zásadní pro operace 

v Afghánistánu.89

                                               
84 Cooley a Nexon, „Bahrain’s base politics.“
85 Ibid.
86 Ibid.
87 „US asked to leave Uzbek air base“, BBC News, 30. července 2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-
pacific/4731411.stm (staženo 10. dubna 2014).
88 Cooley a Nexon, „Bahrain’s base politics.“
89 „US asked to leave Uzbek air base“
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Za pronájem plochy o rozloze 28 hektarů platí americké námořnictvo bahrajnské 

vládě ročně 9,6 milionů dolarů.90 Podle údajů z roku 2011 celkově přináší americká 

vojenská přítomnost bahrajnskému hospodářství ročně 150 milionů dolarů, což činí cca 

1 % HDP.91 Základna navíc prodělává intenzivní rozvoj a rozšíření,92 které by 

bahrajsnké ekonomice mělo celkově do roku 2015 přinést přes 500 milionů dolarů.93

USA rovněž prodávají Bahrajnu za zvýhodněnou cenu pokročilé vojenské 

technologie a vybavení, včetně stíhaček, helikoptér a tanků. Každoročně dosahují 

dodávky vojenského materiálu hodnoty až několika desítek milionů dolarů.94 Mezi lety 

2007 – 2009 nakoupil Bahrajn z USA zbraně v hodnotě 386 milionů dolarů,95 v roce 

2010 to pak bylo téměř za 20 milionů dolarů.96

3. Faktor regionálního kontextu

Bahrajn se nachází na západním pobřeží Perského zálivu, 16 mil od břehů

Saúdské Arábie, se kterou je od roku 1986 spojen Mostem krále Fahda,97 jehož 

výstavbu za 1,2 miliard dolarů financovala zcela Saúdská Arábie,98 stejně jako jeho 

zásadní rozšíření, které má stát 16 milionů dolarů a má být hotové do roku 2020.99

Bahrajn je kromě Saúdské Arábie velmi provázaný i s okolním regionem,

zejména se státy GCC, jejímž je zakládajícím členem.100

Bahrajn je významným finančním centrem pro offshorové banky a islámské 

finančnictví101 a do roku 2011 zde sídlilo okolo 370 zahraničních firem a bank, včetně 
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97 Mohammed Nuruzzaman, „Politics, Economics and Saudi military intervention in Bahrain“, Journal of 
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(staženo 6. dubna 2014).
99 „45-lane plan for Bahrain-Saudi causeway“, Trade Arabia, 7. června 2013, 
http://www.tradearabia.com/news/CONS_237412.html (staženo 6. dubna 2014).
100 The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, http://www.gcc-
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65 amerických a 34 saúdských.102 Bahrajsnké finančnictví je zásadní zejména pro 

Saúdskou Arábii, která prostřednictvím bank na ostrově operuje s podstatnou částí

výnosů z ropy.103

3.1. Vztah se Saúdskou Arábií

Ačkoli Bahrajn není významným producentem ropy, významná část ekonomiky 

je na ní založena. Na jeho území leží jedna z největší světových rafinerií - Sitra, 

vlastněná Bahrajnskou státní ropnou společností BAPCO.104 Tato rafinerie je schopna 

zpracovat denně 267 tisíc barelů ropy, BAPCO navíc společně se saúdskou firmou 

Saudi Aramco plánuje rozšíření kapacity na 360 tisíc barelů do roku 2019, do čehož 

hodlá Bahrajn investovat 6 – 8 miliard dolarů.

Pouze 15% zpracovávané ropy však pochází z bahrajsnké těžby, zbytek proudí 

ze Saúdské Arábie, se kterou Bahrajn sdílí ropné ložisko Abu Sa’afa, ropovodem, na 

jehož rozšíření z kapacity 150 tisíc na 450 tisíc barelů denně BAPCO a Saudi Aramco 

také spolupracují.105 Celých 75 % příjmů bahrajnského státního rozpočtu je tak 

prostřednictvím pole Abu Sa’afa navázáno na Saúdskou Arábii.106

I mimo oblast ropy je Saúdská Arábie největším obchodním partnerem 

Bahrajnu, obvzlášť silně jsou pak obě země provázány v rámci GCC. Až 85 % 

bahrajnského dovozu ze států GCC pochází ze Saúdské Arábie a zároveň do ní směřuje 

45 % vývozu. Stejně tak představuje Bahrajn pro Saúdskou Arábii hlavního odběratele 

(39 % vývozu) a druhého největšího dovozce (20 %) v rámci GCC.107

Obecně je Bahrajn velmi úzce ekonomicky provázán se státy GCC. Jeho 

obchodní výměna s ostatními státy činila v roce 2008 18 % celkového vývozu a dovozu, 

víc má již jen Omán.108

Saúdská Arábie masivně investuje do bahrajnského průmyslu. Hlavní podniky 

jako Gulf Petrochemical Industries Company nebo Aluminium Bahrajn jsou na 

saúdských investicích závislé.109 Stejně tak Saúdská Arábie investovala do roku 2011 

ročně okolo 1 miliard dolarů do developerských projektů a výstavby, zejména 
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v turismu, protože celých 70 % turistů, které Bahrajn ročně hostil, pocházelo ze 

Saúdské Arábie.110

Saúdská Arábie a Bahrajn mají také tradičně velmi dobré vztahy v oblasti 

zahraniční politiky, neboť je, ještě spolu s UAE, spojuje obava z jejich sousedů, 

zejména z Íránu. Ozbrojené síly Saúdské Arábie a Bahrajnu spolu od roku 1975 

pořádají pravidelná cvičení a Saúdská Arábie poskytuje svému sousedovi dlouhá léta 

významnou ekonomickou pomoc.111

Saúdská Arábie také přišla s návrhem spojení států Perského zálivu do unie. 

Poprvé se tento nápad objevil v prosinci 2011,112 konkrétnější obrysy dostal v roce 

2012, kdy začalo být zřejmé, že hlavním kandidátem pro vytvoření zárodku unie je 

Bahrajn. Podle člena bahrajnské vlády by šlo o unii v oblasti zahraniční politiky, obrany 

a ekonomiky. Saúdská Arábie by tak de jure ukotvila svůj vliv v Bahrajnu a mohla by 

zabránit jakémukoli oslabení sunnitské dynastie a posílení šíitské části obyvatel (viz 

podkapitola Společná šíitská otázka). Také by to znamenalo významné geopolitické 

vítězství nad Íránem, který si na Bahrajn činí, alespoň rétoricky, nárok (viz kapitola 

Faktor Írán). 113 Vztahy obsou států mají být také posíleny svazkem obou královských 

rodin, neboť korunní princ Salman byl zasnouben s dcerou krála Abdullaha.114 Saúdská 

Arábie však hledá bližší integraci se státy GCC i ve snaze umenšit svou závislost na 

USA, zejména poté, co v Egyptě padl dlouholetý spojenec Mubarak a USA a Írán se po 

zvolení prezidenta Rouhaniho začaly sbližovat (viz kapitola Faktor Mubarak). 115

3.2. Společná šíitská otázka

Saúdská Arábie má s Bahrajnem společnou ještě další věc, která je z hlediska 

této práce jednou z nejzásadnějších, a to je náboženská heterogenita. V Saúdské Arábii, 

většinově sunnitské, je okolo 10 – 15 % obyvatel šíitského vyznání (asi 300 – 450 tisíc

osob). Od vzniku Saúdské Arábie roku 1932 jsou šíité tolerování, ale považování za 

občany druhého řádu. V minulosti i současnosti byla omezována zejména jejich 
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náboženská a politická práva.116 Tato omezení přiměla řadu šíitů uchýlit se do Iráku a 

později do Íránu.117 Zcela zásadní je ale rozložení šíitské populace na území Saúdské 

Arábie.

Východní provincie

Šíitská minorita žije zejména na severu Východní provincie, která je 

ekonomickým srdcem země. Saúdská Arábie má k dispozici 8 rafinérií, 83 ropných polí 

a 18 polí zemního plynu – všechny se nacházejí ve Východní provincii,118 včetně

největšího světového pozemního naleziště Ghawar, ropného pole Khurais, a také 

největšího příbřežní naleziště Safaniya. Jen tato 3 pole dohromady produkují okolo 8 

milionů barelů ropy denně119 z cca 11 milionů denní produkce Saudské Arábie v roce 

2012.120 V jednom z center Východní provincie, městě Dhahran, sídlí také saúdská 

ropná společnost Saudi Aramco,121 polovinu jejíchž zaměstnanců tvoří šíité.122

V blízkosti Dhahranu se nachází největší světový terminál Ras Tanura, přes 

který jsou vedeny až dvě třetiny saúdského ropného exportu, a terminál Ras al Ju’amah. 

Oba mají společnou kapacitu okolo 10 milionů barelů ropy denně. Poblíž těchto zařízení 

je umístěna rafinerie Abqaiq s kapacitou až 7 milionů barelů ropy denně.123

Šíité v Bahrajnu

Stejně jako v Saúdské Arábii, i v Bahrajnu vládne sunnitská dynastie. Rodina 

Al-Khalifa pochází z regionu Najd v centrální Saúdské Arábii a vládne v zemi od roku 

1783 - do té doby byl ostrov pod nadvládou Persie.124 Na rozdíl od Saúdské Arábie, kde 

je šíitů jen 10 – 15 %, se v Bahrajnu k této větvi islámu hlasí zhruba 60 % občanů.125

Vzhledem k tomu, že rodina Al-Khalifa drží většinu nejdůležitějších postů ve státě, šíité 

nejsou dostatečně zastoupeni ve vedoucích pozicích státní správy, policie nebo 
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bezpečnostních jednotek, a jsou na základě své víry i jinak diskriminováni.126 Vláda se 

také uchyluje k v Zálivu neobvyklé politice udělování občanství zahraničním 

pracovníkům sunnitské víry, zejména Pákistáncům. Ti tvoří podstatnou část 

bahrajnských ozbrojených jednotek.127

Kvůli těmto poměrům byl a je Bahrajn poměrně neklidným státem. V roce 1994 

propukly protesty požadující obnovení parlamentu a rozšíření politických práv. Další 

vlna nepokojů proběhla roku 1996, kdy vláda oznámila odhalení připravovaného 

převratu podporovaného Íránem a zavedla represivní opatření. Po svém nástupu v roce 

1999 současný král Hama al-Khalifa slíbil přeměnu státu na konstituční monarchii, 

ústava, která nakonec byla přijata ale téměř žádné změny nepřinesla.128 Slibované 

reformy byly stále oddalovány a král s vládou se začal uchylovat k autoritářskému 

řízení státu. Začala tak narůstat frustrace, zejména mezi šíity, jejichž práva byla více 

omezována než sunnitská.129 Navíc vždy, když se šíité začali organizovat, aby za svá 

práva bojovali, byli označeni za agenty Íránu.130

4. Faktor Íránu

Pro pochopení významu šíitů v Saúdské Arábii a Bahrajnu pro téma práce je 

třeba pochopit roli druhé hlavní velmocí Perského zálivu, Íránu.

4.1. Rivalita se Saúdskou Arábií

Vztah Saúdské Arábie s Íránem je nedůležitějším bilaterálním vztahem regionu 

zásadním pro stabilitu a se silným vlivem na světový energetický trh.131

Obě země představovaly v 50. – 70. letech zásadní opěrné body USA v regionu, 

snažily se zachovat status quo a čelit arabskému nacionalismu v čele s Násirem. I přes 

tyto společné zájmy byly vzájemné vztahy chladné a podezřívavé a každá ze zemí se 

snažila vztah s USA využít k získání hegemonie v regionu. Oba státy si neformálně 
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vymezily oblast vlivu – Saúdská Arábie v malých státech na pobřeží Zálivu a Írán na 

moři.132

Další překážka ve vztazích se objevila po íránské islámské revoluci roku 1979, 

která zvýrzanila náboženský rozdíl mezi sunnitským islámem v Saúdské Arábii a jeho 

šíitskou verzí dominantní v Íránu. Íránský ajatolláh Chomejní prosazoval politiku 

vývozu revoluce a sjednocení muslimů pod vládou Íránu. V Saúdské Arábii propukly 

šíitské protesty, které, ač vzniklé z domácí situace, byly podporovány Íránskou 

propagandou.133 Pro Saúdskou Arábii byl tento vývoj obvzlášť nebezpečný kvůli šíitské 

menšině ve Východní provincii, se kterou Írán zahájil intenzivní jednání. Napětí mezi 

oběma zeměmi kulminovalo obsazením Velké mešity v Mekce na konci roku 1979, za 

kterým Rijád viděl akce Íránu, a které doprovázely i šíitské demonstrace na východě 

země.134

Saúdská Arábie poté v irácko – íránské válce v letech 1980 – 1988 stranila Iráku, 

poskytovala mu logistickou i finanční pomoc a doufala ve výslednou změnu íránského 

režimu. Stoupající napětí s Íránem vedlo v květnu roku 1981 k založení GCC, které 

měla koordinovat spolupráci a posilovat bezpečnost Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, Kataru, 

UAE a Saúdské Arábie. Írán byl označen za hlavní zdroj nebezpečí pro GCC. V létě 

1987 kulminovaly náboženské tenze, když na pouti do Mekky během demonstrací 

saúdské bezpečnostní složky zabily na 400 lidí, převážně Íránců, a v Teheránu bylo 

následně vypáleno saúdské velvyslanectví.135

Obě země si nárokují hlavní postavení v muslimském světě a jsou konkurenty i 

ropných záležitostech. Írán je jedinou zásadní vojenskou hrozbou pro Saúdskou Arábii, 

zejména svým jaderným programem.136 Obě lokální mocnosti navíc podporují odlišné 

strany v syrském konfliktu.137 Írán navíc vede dlouholetý spor s blízkým saúdským 

spojencem UAE, o ostrovy Abú Músá a Velký a Malý Tunb, které vojensky obsadil.138

Írán také několikrát prohlásil, že v případě konfliktu s USA či Izraelem bude všechny 

americké základny v Perském zálivu považovat za americkou půdu. „V oblasti nebude 
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134 Beránek, „Saúdská Arábie mezi tradice a moderností“, 173 – 174.
135 Ibid., 174 – 176.
136 Ibid., 177.
137 Dominic Dudley, „Attempting to bridge the Gulf“, MEED: Middle East Economic Digest 58, č. 1 (3. 
ledna 2014), http://www.ebscohost.com (staženo 13. dubna 2014).
138 Beránek, „Saúdská Arábie mezi tradice a moderností“, 177.



- 25 -

žádná neutrální země (…) pro nás jsou tyto základny stejné, jako americké území,“

uvedl íránský generál Amir Ali Hajizadeh.139

Írán a šíité v Bahrajnu

Velké probuzení saúdských šíitů přišlo na začátku roku 2011 s šířením revolucí 

po arabském světě. V šíitské Východní provincii protestovaly stovky aktivistů, 

požadujících konec diskriminace a podporu pro změny v Bahrajnu. Významnou roli 

v mobilizaci šíitů sehrál např. šejk Nimr al-Nimr, který v roce 2009 volal po odtržení 

Východní provincie. Vláda v Rijádu reagovala protišítskou propagandou,140 označením 

protestů za „zahraniční vměšování“141 a hrozbou potlačení povstání „železnou 

pěstí“.142

Otázkou je, jak velký vliv Írán ve Východní provincii skutečně má, a zda se 

podílel na eskalaci napětí. Je zřejmé, že mezi íránskými a saúdskými šíity existuje 

spojení, neboť řada z nich ze Saúdské Arábie odchází studovat do Íránu. Od začátku 

Arabského jara se Írán snažil propagandou v médiích podnítit boj šíitů proti vládě 

v Rijádu a zřejmě zde působí i odnož Íránem podporovaného Hizballáhu.143 Írán navíc 

také podporuje šíitské rebely na severu Jemenu, kteří tak působí na jihozápadní saúdské 

hranici.144

4.2. Napětí s Bahrajnem

Chladnější vztahy panují od revoluce 1979 i mezi Íránem a Bahrajnem, a to 

zejména kvůli šíitské většině v zemi. Írán po revoluci viděl bahrajnské šíity jako jednu 

z nejlepších příležitostí k vývozu revoluce. V roce 1981 byl v Bahrajnu odhalen 

připravovaný puč, vedený Islámskou frontou – šíitskou organizací podporovanou 

íránskými Islámskými revolučními gardami, což vedlo k přerušení diplomatických 

styků obou zemí, obnovených až roku 1999. Íránští představitelé také čas od času 

veřejně proklamují íránskou suverenitu nad Bahrajnem, nebo ho označují za čtrnáctou 

                                               
139 „Iran threatens attacks on U.S. bases in event of war with Israel“, NY Daily News, 23. září 2012, 
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http://www.economist.com/node/21558637 (staženo 13. října 2012).
142 Majidyar, „Saudi Arabia’s forgotten shi’ite spring.“
143 Ibid.
144„Shiite Unrest in Saudi Arabia and Iranian Ambitions.“ Stratfor Analysis 6, (2011): 6, 
http://www.ebscohost.com (staženo 8. dubna 2014).
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provincii Íránu.145 Od 90. let se vztahy Íránu a Bahrajnu postupně zlepšují, i když 

zdaleka nejsou vřelé,146 další zhoršení navíc přinesly nepokoje roku 2011, zejména 

intervence států GCC z března toho roku a zmíněné represe šíitů, včetně ničení jejich 

mešit. 147

4.3. Intervence GCC

K intervenci došlo, protože bez ohledu na roli Íránu je pro Saúdskou Arábii 

vývoj v Bahrajnu zcela zásadní. Pokud by bahrajsnká královská rodina Al-Khalifa byla 

donucena odejít od moci, či učinit zásadní ústupky vůči šíitům, vytvořilo by to silný tlak 

na saúdskou vládu148 zesílený faktem, že mezi saúdskými a bahrajnskými šíity existují 

kmenové vazby.149 Tento tlak by byl ještě více podpořen obavami z možných pokusů 

Íránu saúdské šíity více radikalizovat. Což by vzhledem k jejich přítomnosti ve 

Východní provincii mohlo způsobit saúdskému režimu značné potíže.150

Protestující v bahrajnské Manámě také začali blokovat finanční čtvrť, zásadní

pro saúdské finance151 a požadavek pádu monarchie a ustanovení republiky z úst 

radikálního křídla protestujících by znamenal odchod Al-Khalifů od moci, navíc slovo 

republika v regionálním kontextu implikuje Íránskou islámskou republiku.152

Sunnitská autokracie, vzdálená několik mil od břehů Saúdské Arábie byla 

v existenčním ohrožení. Slovy tehdejšího saúdského ministra vnitra Nayefa bin 

Abdulazize: „co jsme získali mečem, mečem také udržíme“.153 Dne 14. března proto 

vstoupilo do Bahrajnu pod saúdským vedením okolo 1,5 tisíc příslušníků ozbrojených 

sil GCC.154 Saúdské jednotky přechod jednotek přes Most krále Fahda mnohokrát 

nacvičovaly a most samotný byl zčásti kvůli možné intervenci postaven.155

Tyto akce Írán samozřejmě kritizoval, nazval režimy obou zemí „divošskými“ a 

vyzval je, aby nechaly obyvatele určit si svou vlastní budoucnost. Zároveň však 
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http://www.thefreelibrary.com/Gulf+%27belongs+to+Iran%27%3A+top+military+officer-a01612455391
(staženo 13. dubna 2014).
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náčelník štábu íránské armády generál Firouzabadi prohlásil, že Perský záliv vždy 

patřil, patří a bude patřit Íránu, což dodalo saúdským obavám z ambicí Íránu na 

vážnosti.156

4.4. Reakce USA na intervenci

Podle některých zdrojů chtěl saúdský ministr vnitra, princ Nayef, zasáhnout 

v Bahrajnu již v únoru, ale byl od tohoto kroku odrazen USA.157 Zároveň Saúdská 

Arábie pobízela vládu v Bahrajnu, aby odolávala jakýmkoli změnám, dokonce i za 

použití násilí. Paralelně pak vyvíjela tlak na USA, aby se zdržely kritiky tamní vlády.158

Za svolení k zásahu v Bahrajnu od února 2011 bojovali zástupci Saúdské Arábie 

spolu s bahrajnským velvyslancem ve Washingtonu, zejména zdůrazňováním možné 

role Íránu a jeho případného profitu z celé záležitosti.159

Existují i názory, že režim se snaží o umělou sektarizaci konfliktu tím, že se 

snaží represemi primárně odradit sunnity z účasti na demonstracích, které naopak 

povoluje pouze v šíitských čtvrtích, aby vypadaly jako čistě šíitská záležitost a daly se 

na základě historických vztahů s Íránem interpretovat jako geopolitická záležitost.160

Existují důkazy, že v určitých případech hrála roli íránská rozvědka, nicméně argument 

spojení s Íránem je často zneužíváno bahrajnským režimem k získání podpory od 

sunnitské části obyvatelstva a od západních vlád.161

USA však intervenci GCC veřejně nepodpořily a místo toho formulovaly svou 

politiku nátlaku na bahrajnskou vládu, aby sama prováděla reformy. Mlčení USA je 

pochopitelné, vzhledem k ambicím Íránu v Bahrajnu a jeho kritice intervence – pokud 

by ji USA svým postojem legitimizovaly, zesílily by precedent pro vměšování.162

To, že zásah nebyl kritizován a ministryně Clintonová naopak potvrdila právo 

Bahrajnu pozvat jednotky GCC je výsledkem zejména postoje Saúdské Arábie, která 

dala najevo, že dění v Bahrajnu je zcela zásadní pro její bezpečnost a že jakékoli kroky 

USA podnikají vůči Bahrajnu, podnikají zároveň i vůči ní. Obamova administrativa 
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byla paralyzována snahou nepopouzet Rijád více, než to už udělali (viz kapitola Faktor 

Mubarak).163 Pro Saúdskou Arábii znamenala podpora bahrajnské vlády pomyslnou 

podporu všech členských států GCC, ochranu vlastních ekonomických a politických 

zájmů v zemi, signál vlastní šíitské menšině a omezení vlivu Íránu v oblasti.164

Nátlak na umírnění kritiky USA vůči intervenci v Bahrajnu vyvinuly i UAE, 

které odmítly podpořit intervenci NATO v Libyi, protože USA a Evropa podle nich 

neberou dostatečně vážně íránské vměšování do záležitostí Bahrajnu a do celého 

regionu Zálivu. Generál Khaled Bu-Ainnain prohlásil, že UAE zváží podporu zásahu 

v Libyi, pokud západ zaujme vůči vměšování Íránu tvrdší stanovisko.165

Rozhodnutí o zásah v Libyi přišlo pouze o necelý týden později po intervenci 

GCC a ministryně zahraničí Clintonová označila spoluúčast arabských států v Libyi za 

„neobyčejně důležitou.“ USA proto mohly považovat další kritiku postupu GCC v tuto 

chvíli za nežádoucí.166 Stejně tak jako nakonec UAE, i Saúdská Arábie intervenci 

NATO podpořila, ale podle zdroje z řad vedoucích představitelů země poskytla tuto 

podporu výměnou za utlumení americké kritiky bahrajnských úřadů a vlády.167

4.5. Snahy USA o vnitnří konsolidaci režimu

USA si byly vědomy, že případná demokratická změna v Bahrajnu by 

(vzhledem k poměru sunnitů a šíitů) mohla být výhodou pro Írán a mohla by oslabit 

jejich zájmy v Zálivu.168 Nebezpečí Íránu identifikoval ve svém projevu k Arabskému 

z 19. května 2011 i prezident Obama, který prohlásil: „Bahrajn je dlouhodobý partner a 

my jsme oddáni jeho bezpečnosti. Víme, že Írán se pokusil využít tamních nepokojů a že 

bahranské vláda má legitimní zájem na obnovení pořádku.“169 Na nebezpečí „únosu“ 
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demokratického procesu vnějšími silami upozornila i Clintonová, přičemž také jasně 

identifikovala Írán, jako hlavní nebezpečí.170

Americká administrativa se tedy svými požadavky místo na demokratizaci 

zaměřovala na uskutečnění dialogu mezi vládou a opozicí. Vnitropolitická situace se 

však zásahem zvenčí zásadně změnila: opozice byla oslabena represemi a zatýkáním, 

režim, zejména konzervativní křídlo, posílil a účast na jednáních s vymínila i Saúdská 

Arábie. Vzhledem k těmto okolnostem se většina opozičních stran nechtěla jednání 

zúčastnit, nakonec však hlavní šíitská strana al-Wefaq i sunnitská opozice na nátlak 

USA s účastí souhlasily, brzy po zahájení rozhovorů se ale opět stáhly.171 Režim se 

následně pokusil stranu al-Wefaq zakázat.172 I v této situaci vyjadřovalo ministerstvo 

zahraničí USA přesvědčení, že režim chce pokračovat v dialogu a činit reformní 

kroky,173 ačkoli vyloučení hlavní opoziční strany z politické debaty tomu příliš 

nenasvědčovalo.

Ministerstvo zahraničí USA však zasáhlo, neboť si v rámci snahy o udržení 

dialogu nepřálo vyřazení umírněného šíitského aktéra. Označilo stranu za legitimní a 

požadovalo odvolání rozhodnutí o zákazu jak oficiální, tak neoficiální cestou. Do 

Bahrajnu byl vyslán hlavní zástupce ministerstva zahraničí pro region Blízké východu 

Jeffrey Feltman. Vláda po této neobvykle silném tlaku USA od svých plánů na zákaz 

ustoupila.174 Sám Feltman navštívil v mezi únorem a květnem 2011 Bahrajn ještě 4krát, 

aby přesvědčoval vládu k řešení situace.175

Konstantní nátlak USA na domácí reformy je snahou dát celou situaci co 

nejdříve do pořádku, aby další nepokoje neposkytovaly Teheránu prostor pro šíření 

svého vlivu.176 Tuto snahu USA výstižně shrnula poradkyně pro národní bezpečnost 

Susan Rice: „Jako domov 5. flotily, stabilní Bahrajn má pro USA obrovský strategický 
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význam. Prosazujeme tak jak naše principy, tak naši bezpečnost tím, že tlačíme na 

národní sjednocení mezi vládou a opozicí.“177

5. Faktor „Mubarak“

Zásadním faktorem, podle kterého USA rovněž musely formovat své reakce na 

události v Bahrajnu, byl vývoj v Egyptě v únoru roku 2011. Saúdská Arábie a Egypt 

byly dlouhá léta silnými spojenci na Blízkém východě. S probíhajícími protesty 

v Káhiře, na přelomu ledna a února 2011 vyjádřila Saúdská Arábie, včetně krále 

Abdullaha, podporu tehdejšímu prezidentu Mubarakovi. Král Abdullah označil protesty 

za dílo špionů, kteří chtějí destabilizovat zemi. Přispělo k tomu i to, že protestům 

naopak vyjádřil Írán, který měl s Egyptem za vlády Mubaraka dlouhodobě špatné 

vztahy.178

Saúdský král Abdullah vyjádřil svou podporu Mubarakovi i v telefonátu s

Obamou z 29. ledna 2011. Abdullah prohlásil, že Mubarak by měl zůstat v úřadě a 

dohlédnout na přechod k demokracii. Údajně také prohlásil, že nechce přihlížet, jak je 

jeho spojenec a přítel „odvržen a ponížen.“ Zároveň král pohrozil, že pokud USA 

zastaví pravidelnou finanční pomoc Egyptu (ve výši 1,5 miliard dolarů), poskytne jí 

Saúdská Arábie. Podle zdroje z Rijádu navíc Saúdové upozorňovali Washington, že 

vzhledem k nepokojům v Egyptě jsou jejich jediní spojenci v regionu, aby tím dodaly 

své podpoře Egypta sílu.179

I přes postoj Saúdské Arábie však byla pozice Mubaraka neudržitelná. Obama 

s ním dvakrát telefonicky hovořil a 4. února ho nepřímo vyzval k odchodu. Označil ho 

za patriota, vyzval ho, aby se zamyslel nad tím, jaký odkaz po sobě zanechat a vyjádřil 

víru, že se Mubarak rozhodne správně.180
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Dne 11. února 2011 Mubarak skutečně odstoupil z funkce, což pro saúdskou 

zahraniční politiku znamenalo výrazné oslabení. Ministr zahraničí Saúdské Arábie Saud 

Al-Faisal komentoval Mubarakovo odstopení s „údivem nad něčím, co vidíme jako 

zasahování do vnitřních věcí Egypta některými zeměmi.Jsme šokování, že některé země 

předcházejí dokonce i vůli egyptského lidu“, dodal ministr.181

Vztahy USA s Saúdskou Arábií zhoršily od pádu Mubaraka ještě další události, 

zejména válka v Sýrii a jednání o íránském jaderném programu. V Sýrii Saúdská Arábie 

podporuje sunnitskou opozici v boji proti vládě šíitského prezidenta Assada a má pocit, 

že USA se v tomto konfliktu dostatečně neangažují a nepodporují stejné cíle. Saúdskou 

Arábii znepokojuje rovněž zlepšení vztahů mezi USA a Íránem po nástupu prezidenta 

Rouhaniho a po dosažení částečných dohod o íránském jaderném programu. Oba státy 

také rozdělil odlišný přístup k svržení vlády Muslimského bratrstva v Egyptě, které 

Saúdská Arábie uvítala, a nové vojenské vládě přislíbila miliardy dolarů pomoci, 182

zatímco Obama požadoval navrácení moci demokraticky zvolené civilní vládě.183

Saúdská Arábie si obecně myslí, že USA pohlížejí na vývoj v rámci Arabského jara 

příliš optimisticky, stejně jako na Írán a opouštějí (chybně) dosavadní dlouhodobou 

bezpečnostní strategii v regionu, založenou primárně na ropě a bezpečnosti.184

5.1. Důsledky pádu Mubaraka

Tímto prizmatem přistoupila Saúdská Arábie k Bahrajnu. USA podle Saúdské 

Arábie zaujaly příliš naivní postoj a příliš rychle odepsaly věrného spojence Mubaraka,

takže není možno dále spoléhat na jejich neomezenou podporu v regionu.185 Pod 

vedením Saúdské Arábie se proto panovníci GCC dohodli, že společně potlačí jakákoli 

revoluční hnutí v členských státech186 a zároveň varovaly cizí státy, aby se do záležtostí 
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GCC nijak nevměšovaly.187 Rijád nabídl podporu i jordánskému králi a později nabídl 

Jordánsku s Marokem členství v GCC. Saúdská Arábie si očividně snaží vybudovat 

silou regionální alianci chránící její zájmy.188 Jako protiváhu vztahu k Washingtonu se 

také Saúdská Arábie snaží posílit své vztahy zejména s Pákistánem a Čínou.189 Podobný 

náznak odklonu od USA lze pozorovat i v oblasti energetiky, zejména těžby zemního 

plynu v Saúdské Arábii, ze které byly vyloučeny americké firmy, ačkoli v oblasti ropy 

jsou zásadní.190

Po Obamově kritice Bahrajnu z května 2011 prohlásila Saúdská Arábie, že 

americké chyby na Blízkém východě nenechávají království jinou možnost, než vytvořit 

si vlastní, více nezávislou zahraniční politiku, hájící jeho zájmy. Deník Asharq al-

Awsat, vlastněný královskou rodinou, dokonce přirovnal intervenci GCC v Bahrajnu 

k nedávné intervenci NATO v Libyi, jako hlavní důvody intervence však deník uvedl 

zachování strategických zájmů a obnovení mezinárodní ekonomické bezpečnosti, neboť 

nepokoje ohrožovaly stabilitu lokálních burz.191

6. Vztahy USA s regionem

6.1. Saúdská Arábie

K vysvětlení celého systému vztahů a faktorů, které mohly ovlivniť reakci 

americké administrativy k Bahrajnu, je třeba podívat se i na vztahy dvou hlavních 

mocností v této problematice, tedy Saúdské Arábie a USA. Saúdská Arábie dala najevo 

svůj zájem na vývoji událostí v Bahrajnu, do jaké míry tento zájem mít na americkou

reakci něco vliv, se odvíjí od vztahu obou zemí a jejich významu jedné pro druhou. 

Teprve z touto znalostí lze plně porozumět výše zmiňovanému „faktoru Mubarak.“

                                               
187 Tarek El-Tablawy, „GCC pledges $20 billion to aid for Oman, Bahrain,“ The Washington Post, 10. 
března 2011, http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2011/03/10/AR2011031003629.html (staženo 23. dubna 2014).
188 Pollack, „The Arab Awakening“, 159 - 161.
189 Ibid., 159.
190 Beránek, „SaúdskáArábie mezi tradicemi a moderností“ , 72 – 73.
191 Amy Mayer Jaffe a Keily Miller, „The Arab Awakeing and the Pending Oil Pinch“, Whitehead 
Journal of Diplomacy and International Relations 14, č. 1 (2012): 21 – 33, http://www.ebscohost.com
(staženo 6. června 2013).
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Ropa

Saúdská Arábie disponuje druhými největšími zásobami ropy na světě (16 %), 

vévodí světové produkci (11,5 milionů barelů denně)192 a je druhým největším 

dovozcem ropy do USA (13 % dovozu).193 Saudská Arábie je rovněž dvanáctým 

největším obchodním partnerem USA, jejich obchodní výměna např. za rok 2011 měla 

hodnotu 61 miliard dolarů, přičemž 46 miliard činil dovoz ropy.194

Vztahy USA a Saúdské Arábie vznikly na ropě, a to roku 1933. Teprve později 

se rozšířily hlavně do oblasti bezpečnostní spolupráce, která je však s ropou úzce 

provázána. Americké společnosti vedly od roku 1933 rozvoj ropného průmyslu 

v Saúdské Arábii, kde měly z počátku naprosto volnou ruku a pouze vyplácely králi 

podíly na ziscích. 195 Hlavní roli v těžbě hrála už před 2. světovou válkou společná 

saudsko-americká firma Aramco a po válce v zemi pracovaly a žily prakticky 

nepřetržitě desetitisíce Američanů, což sehrálo zásadní úlohu ve formování současné 

Saúdské Arábie. Na ropném průmyslu v zemi se obecně podílely téměř výhradně 

americké firmy. Ropné bohatství bylo sice po 2. světové válce postupně znárodňováno, 

ale američtí zaměstnanci si uchovali v průmyslu zásadní postavení. Poté, co v 90. letech 

začal být opět uvolňován státní monopol na ropu, americké firmy byly první, které 

dostaly příležitost participovat.196

Jako jediná země udržuje Saúdská Arábie významnou rezervní produkční 

kapacitu, jíž je schopna výrazně ovlivňovat ceny ropy na trhu. Několik desetiletí tuto 

schopnost, spolu s dominantním postavením na trhu, používala k udržování 

přiměřených cen, čímž stabilizovala světovou ekonomiku a přinášela tím úspory i 

spotřebitelům v USA.197

Svou rezervní kapacitou tlumila Saúdská Arábie ropné krize roku 1979, během 

invaze do Kuvajtu i války v Iráku a USA se na její „ropný polštář“ začaly spoléhat. 

Také bezprostředně po útocích z 11. září 2001 uvolnila Saúdská Arábie rezervy 9 

milionů barelů, z nich většina směřovala do USA. Saúdská Arábie také dodává ropy do 

                                               
192 BP Statistical Review of World Energy June 2013, http://www. bp.com/statisticalreview (staženo 13. 
listopadu 2013).
193 „How dependent are we on foreign oil?“, U.S. Energy Information Administration (EIA), 
http://www.eia.gov/energy_in_brief/article/foreign_oil_dependence.cfm (staženo 10. dubna 2014).
194 „U.S.-Saudi Arabia Trade Facts“, Office of the United States Trade Representative, 
http://www.ustr.gov/countries-regions/europe-middle-east/middle-east/north-africa/saudi-arabia (staženo 
10. dubna 2014).
195 Beránek, „Saúdská Arábie mezi tradice a moderností“, 66 – 67.
196 Ibid.,157 – 158.
197 Ibid.,, 68, 158.
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USA levněji, než například do východní Asie, což je ale samozřejmě ovlivněno různými 

faktory.198

Svůj význam také má poměrně velké spolehlivost dodávek saúdskoarabské ropy, 

která je, mimo zmíněnou schopnost navýšit produkci, způsobena také vysokým 

standardem ochrany ropné infrastruktury. Významná část saúdskoarabských výdajů na 

obranu směřuje právě do ochrany ropné infrastruktury, kterou brání cca 25 – 30 tisíc 

vojáků a jejíž poškození jsou bezpečnostní složky schopny v krátké době opravit.199

Bezpečnost

Když se za 2. světové války dramaticky snížily zásoby ropy v USA, ukázal se 

velký význam koncesí amerických firem v zemi a Saúdská Arábie se stala klíčovou 

zemí zájmů USA. Spojenectví oficiálně vzniklo v únoru 1945 setkáním prezidenta 

Roosevelta s králem Ibn Saúdem, krátce po něm vyhlásil Roosevelt ochranu Saúdské 

Arábie za „národní zájem“. USA poté začaly poskytovat vybavení a výcvik saúdské 

armádě, za což získaly přístup do tamních vojenských zařízení.200

Po začátku studené války byla Saúdská Arábie atraktivní spojenec pro USA 

vzhledem k svému antikomunistickému postoji. Již od 50. let podporovala v Egyptě 

Muslimské bratrstvo, které představovalo opozici k prezidentu Násirovi, jenž měl 

kladné vztahy s Moskvou. Taková činnost byla pro USA žádoucí, navíc přesně 

odpovídala tezi tzv. Eisenhowerovy doktríny z roku 1957. Další rozvoj vztahů mezi 

USA a Saúdskou Arábií přišel v 70. letech a zásluhu na tom měl tehdejší šéf CIA 

George H. W. Bush, který navázal vztahy s členy vládnoucí rodiny. Když v roce 1976 

omezila aféra Watergate aktivity CIA, vznikla na základě těchto kontaktů tajná skupina 

několika zemí (tzv. Safari club), včetně právě Saúdské Arábie, které spolupracovaly 

proti šíření sovětskému vlivu, zejména v Africe. Saúdská Arábie tyto akce z velké části 

financovala.201

Po pádu proamerického íránského šáha roku 1979 a sovětské invazi do 

Afghánistánu význam Saúdské Arábie pro USA dále vzrostl. Země začala masivně 

investovat do nákupu zbraní, z nichž polovina byla dovážena z USA. Obě země také 

                                               
198 Ibid., 68 – 71.
199 Ibid., 75.
200 Ibid., 156 – 157.
201 Ibid., 158 – 160.
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uzavřely dohodu o společném financování opozice v Afghánistánu. Saúdské peníze 

navíc nepodléhaly téměř žádné kontrole, což je činilo ještě hodnotnějšími.202

Vzájemné vztahy byly dále posíleny začátkem 80. let s vyhlášením Carterovy 

doktríny, která prohlásila oblast Perského zálivu za životní americký zájem. USA také 

v 70. i 80. letech žádaly Saúdskou Arábii o financování různých zahraničních akcí, se 

kterými nechtěl mít Kongres nic společného, jako např. podpora pravicových sil 

v Nikaragui.203

Určité zhoršení vztahů mezi Saúdskou Arábií a USA proběhlo v 90. letech kvůli 

válce v Zálivu a americké vojenské přítomnosti v zemi. Již v 90. letech se také 

objevovaly náznaky, že část královské rodiny sympatizuje s terorismem. Po útocích 

z 11. září 2001 saúdské tajné služby odmítaly více spolupracovat s CIA. Roku 2003

ministr obrany Rumsfeld oznámil stažení americké armády ze základen v Saúdské 

Arábii, ta na oplátku nepodpořila akce v Iráku.204 Dalšímu zhoršování vztahů obou zemí

zabránil zejména George H. W. Bush, díky svým nadstandardním stykům s královskou 

rodinou.205

Dalším důvodem, proč vztahy USA a Saúdské Arábie nebyly zásadně změněny 

je fakt, že velké množství lidí z Washingtonu, od členů Kongresu po diplomaty, je 

závislá na saúdských penězích a má vynikající vztahy se saúdskými elitami. USA stejně 

tak potřebují stabilního partnera v regionu, proto z Washingtonu příliš nezaznívá volání 

po reformách režimu a kritika jeho kroků. USA jsou do jisté míry jednou z mocností 

Zálivu a tomu je vztah se Saúdskou Arábií podřízen. Stejně tak Saúdská Arábie je 

závislá na USA jako na garantu své bezpečnosti a poněkud ambivalentní vztahy obou 

zemí z poslední doby jsou určovány hlavně bezpečností a energetikou.206 Pro USA je 

zásadní zejména spolupráce saúdských rozvědek v boji proti terorismu. Právě informace 

dodané ze Saúdské Arábie pomohly zabránit útoku Al-Kaidy na letadlo nad Chicagem 

v říjnu 2010. Saúdská Arábie je rovněž zásadním partnerem v boji proti Al-Kaidě 

v Jemenu, kde si organizace zbudovala silnou základnu.207

Království také ročně vynakládá miliardy dolarů na nákup nejmodernějších 

zbraní, většinou z USA. Jen od války v Zálivu do roku 2007 dosáhly zakázky hodnoty 

                                               
202 Ibid., 160 – 161.
203 Ibid., 162.
204 Ibid., 163 – 168.
205 Ibid., 170.
206 Ibid., 171 – 172.
207 Pollack, „The Arab Awakening“, 167.
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85 miliard dolarů a země se umísťuje mezi 10. největšími světovými dovozci zbraní, 

v letech 1989 – 1992 a 1993 – 1999 byla dokonce na prvním místě.208 Tyto zakázky 

jsou velmi důležité pro americkou ekonomiku.209 V roce 2010 pak byla vyjednána další 

dodávka z USA, která má být rozložena do 10 let a může dosáhnout hodnoty až 60 

miliard dolarů.210 Převážná část zbraní je určena pro Národní gardu, která je užívá 

k udržení vnitřní stability země.211 Většina těchto nákupů funguje jako zajištění podpory 

od dodavatelských států, což jsou v drtivé většině USA.212

6.2. Spojené arabské emiráty

V první desítce dovozců zbraní se umístily v letech 2008 – 2012 i UAE, a to 

ještě výše, než Saúdská Arábie.213 Jen v roce 2011 nakoupily z USA techniku, zejména 

letedla, za téměř 4,5 miliard dolarů. V roce 2011 se vývoz zbraní z USA ztrojnásobil 

vůči roku 2010, za což mohly zejména tři státy GCC, Saúdská Arábie, UAE a Omán, 

které se kvůli zvýšenému napětí s Íránem rozhodly pro masivní nákupy zbraní v 

hodnotě téměř 40 miliard dolarů, přičemž celkový vývoz USA v roce 2011 činil 66 

miliard dolarů.214 UAE si také za 530 milionů dolarů najaly americkou bezpečnostní 

firmu vedenou zakladatelem firmy Blackwater, Erikem Princem, aby vybudovala 800 

členou jednotku zahraničních vojáků, kteří by sloužili jako záložní ochrana režimu proti 

vnitřním i vnějším hrozbám.215

Vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie a UAE jsou největší kupci protiraketových 

technologií v regionu, dohodly se s USA na spolupráci na společné protiraketové obraně 

                                               
208 Beránek, „SaúdskáArábie mezi tradicemi a moderností“, 79.
209 Pollack, „The Arab Awakening“, 167.
210 Gareth Jennings, „Saudi Arabia looks to latest generation weaponry to bolster military capability“, in 
U.S. AND IRANIAN STRATEGIC COMPETITION: Iran’s Perceptions of its External Relations and their 
Implications for Strategic Competition with the U.S. in the Gulf, Sept. 2010 – May 2011, ed. Alexander 
Wilner et al., 19. května 2011, http://csis.org/files/publication/110519_Diplomatic_Report.pdf (staženo 
14. dubna 2014).
211 Pollack, „The Arab Awakening“, 167.
212 USA v letech 2004 – 2011 vyvezly zbraně v celkové hodnotě 220 miliard dolarů, což je 44 % 
celkového světového vývozu v tomto období.
213 The Top 20 Arms Importers, 2008–2012, 
http://www.sipri.org/googlemaps/2013_of_at_top_20_imp_map.html (staženo 13. dubna 2014).
214 Tom Shanker, „U.S. Arms Sales Make Up Most of Global Market“, The New York Times, 26. srpna 
2012, http://www.nytimes.com/2012/08/27/world/middleeast/us-foreign-arms-sales-reach-66-3-billion-in-
2011.html?_r=0 (staženo 13. dubna 2014).
215 Mark Mazzetti a Emily B. Hager, „Secret Desert Force Set Up by Blackwater’s Founder,“ The New 
York Times, 14. května 2011, 
http://www.nytimes.com/2011/05/15/world/middleeast/15prince.html?pagewanted=all&_r=1& (staženo 
23. dubna 2014).
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Nimble Titan k ochraně zejména ropné infrastruktury a vojenských základen proti 

Íránu.216

UAE také spolu se Saúdskou Arábií a Bahrajnem vyzývaly USA k ráznému 

zákroku proti Íránu, zejména jeho jaderným zařízením. Král Abdulláh vyzýval USA 

neveřejně k úderu na íránská jaderná zařízení, aby „uřízly hadu jeho hlavu.“ Bahrajn a 

UAE vyzvaly k zastavení íránského programu jakýmikoli nezbytnými prostředky, 

přičemž zástupce UAE označil „logiku války“ jako hlavní způsob jak jednat 

s Teheránem.217

Spojené státy a členové GCC spolu rovněž v březnu 2012 vytvořily společné 

fórum pro strategickou spolupráci (US-GCC Strategic Cooperation Forum, SCF). 

Cílem je posílení a lepší koordinace vzájemných bezpečnostních vztahů, do velké míry 

zatím stavěných na bilaterální bázy, zejména v oblasti boje proti terorismu, šíření ZHN 

a protiraketové obrany. Odráží to také snahu států GCC se vnitřně lépe koordinovat a 

posílit své bezpečnostní vztahy.218

Při založení SCF identifikovala ministrině zahraničí USA Clintonová jako hlavní 

a prakticky jedinou hrozbu, proti níž je fórum zaměřeno, Írán. Ten podle ní ohrožuje své 

sousedy a podkopává bezpečnost regionu, obojí svým jaderným programem. Dalšími 

výzvami pro SCF je Sýria a Jemen, jejich nebezpečí je však odvozeno hlavně z toho, že 

do tamní situace zasahuje právě Írán.219

Státy GCC rovněž oznámily vytvoření společného vojenského velení220 a Obama 

v zápětí vydal rozhodnutí, které umožní prodávat zbraně podle platné legislativy GCC 

                                               
216 Rachel Oswald, „U.S. Wants to Stitch Together Persian Gulf Antimissile Framework“, Global 
Security Newswire, 4. června 2013, http://www.nti.org/gsn/article/us-wants-stitch-together-persian-gulf-
antimissile-framework/ (staženo 13. dubna 2014).
217 Lauren Gelfand, „Documents reveal Arab allies urges US to tackle Iran“, in U.S. AND IRANIAN 
STRATEGIC COMPETITION: Iran’s Perceptions of its External Relations and their Implications for 
Strategic Competition with the U.S. in the Gulf, Sept. 2010 – May 2011, ed. Alexander Wilner et al., 19. 
května 2011, http://csis.org/files/publication/110519_Diplomatic_Report.pdf (staženo 14. dubna 2014).
218 Becca Wasser, „The US-GCC Strategic Cooperation Forum: a multilateral approach to counter-
terorism, The International Institute for Strategic Studies, 9. prosince 2012, 
http://www.iiss.org/en/iiss%20voices/blogsections/2012-6d11/december-2012-a370/us-gcc-cooperation-
b460 (staženo 24. dubna 2014).
219 Hillary Rodham Clinton, „Remarks With Saudi Arabian Foreign Minister Saud Al-Faisal“, U.S 
Department of State, 31. března 2011, 
http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2012/03/187245.htm (staženo 24. dubna 2014).
220 Awad Mustafa, „GCC Announces a Joint Military Command“, Defence News, 11. prosince 2013, 
http://www.defensenews.com/article/20131211/DEFREG04/312110011/ (staženo 24. dubna 2014).
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jako celku. GCC se tak dostane na úroveň jiných organizací, jako jsou NATO či OSN, 

oprávněných k nakupování amerického zboží a služeb souvisejícího s obranou.221

Na dotaz, co ministryně Clintonová říká na to, že jedna ze zemí GCC udělila 

políček do tváře americké snaze o budování demokracie222, ministryně odpověděla: 

„když máme otázky ohledně rozhodnutí, která byla učiněna (našimy partnery), položíme 

je a probereme je (…). Ale primární zájmy spolupracovat, zejména v oblasti bezpečnosti 

a boje proti terorismu, jsou ty nejzásadnější.“223

7. Faktor vnitropolitické situace v Bahrajnu

Dalším faktorem, který ovlivňuje možnosti USA vůči Bahrajnu jsou vnitřní 

vztahy ve vládnoucí dynastii Al-Khalifa. Rodina má dvě silné větve. Hlavní, ze které 

pochází i současný král Hamad, je zodpovědná za vypěstování blízkého vztahu se 

západem, zejména s Velkou Británií a později s USA, a hlásí se k poměrně liberálnímu 

smýšlení. Druhá větev rodiny, známá jako klan Khawalidů, má svou mocenskou 

základnu v konzervativnějších sunnitských kruzích.224

Právě rodina Khawalidů v posledních letech velmi posílila a získala kontrolu nad 

důležitými úřady, včetně zpravodajských či bezpečnostních složek, kde sice působí 

mladí důstojníci vzdělaní v USA, ale ve vysokých funkcích prozatím setrvávají velitelé 

staré školy. Člen klanu Khawalidů zastává i vysoce důležitý post ministra královského 

dvora. Konzervativní je i premiér, králův strýc Khalifa bin Salman, který tento post 

zastává nepřetržitě od roku 1971. 225

Posílení Khawalidů je pro USA velmi nepříznivé, protože král Hamad a jeho 

syn, korunní princ Salman, kteří jsou spíše proameričtí, byli marginalizováni. Zástupci 

Khawalidů jsou více podezřívaví vůči americkým cílům a jejich přítomnosti na ostrově 

a jsou méně otevřeni názorům z Washingtonu. Naopak více naslouchají konzervativní 

                                               
221 Zachary Fryer-Biggs a Awas Mustafa, „Obama Issues Directive to Sell Weapons to GCC“, Defence 
News, 18. prosince 2013, 
http://www.defensenews.com/article/M5/20131218/DEFREG04/312180019/Obama-Issues-Directive-
Sell-Weapons-GCC (staženo 24. dubna 2014).
222 Jedná se o odkaz na zavření dubajské kanceláře amerického pro-demokratického institutu National 
Democratic Institute vládou UAE.
223 Hillary Rodham Clinton, „Remarks With Saudi Arabian Foreign Minister Saud Al-Faisal“, 31. března 
2011.
224 Charles Levinson, „A Palace Rift in Persian Gulf Bedevils Key U.S. Navy Base“, The Wall Street 
Journal, 22. února 2013, 
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887324595704578239441790926074 (staženo 16. 
dubna 2014).
225 Ibid.
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Saúdské Arábii, a jejich zástupci také tradičně prosazují tvrdý postup proti šíitské části 

populace.226

Po propuknutí protestů 14. února 2011 se obě křídla rodiny střetla, na jedné 

straně král podporující svého syna, korunního prince, který na popud USA zahájil 

rozhovory s opozicí a nabídl šíitům větší práva. Proti tomu se postavil premiér Khalifa 

bin Salman i Khawalidové, podporovaní Saúdskou Arábií, kteří celý problém považují 

spíše za bezpečnostní, než politickou nebo sociální záležitost a zejména za konspiraci 

Íránu, jsou proto kritičtí k USA kvůli nedostatečné podpoře, kterou dostávají. Když 

dokonce jeden z amerických diplomatů nabídl na ulici občerstvení protestujícím, byl 

v médiích vlastněných rodinou Khawalidů označen za spolupracovníka Izraele a Íránu a 

z bezpečnostních důvodů musel zemi opustit.227

Po jednání obou křídel rodiny odletěl vysoce postavený člen vlády z klanu 

Khawalidů do Saúdské Arábie, kde podle zdrojů z královské rodiny přesvědčil tamní 

politiky, aby s postupem a návrhy korunního prince vyjádřili nesouhlas.228

Po zásahu Saúdské Arábie byl vyhlášen výjimečný stav a velitelé 

bezpečnostních jednotek z řad Khawalidů dostaly větší pravomoci. Pozice krále a 

hlavně korunního prince Salmana byla od poloviny roku 2011 dále oslabována a někteří 

z jeho podporovatelů byli odvoláni ze svých postů.229 Snahy o ekonomické reformy 

z dílny korunního prince byly nahrazeny rozsáhlou finanční pomocí ze strany Saúdské 

Arábie ve výši 10 miliard dolarů rozprostřených do 10 let. Už tak velká fiskální 

závislost Bahrajnu na Saúdské Arábii se ještě zvýšila. Oproti tomu prezident Obama

nabídl ve stejnou dobu Egyptu, jehož populace je 150krát početnější celkem 2 miliardy

dolarů pomoci.230

7.1. Podpora USA pro liberální křídlo

USA se snažily liberálního prince Salmana a krále Hamada podpořit, jak je 

patrné s téměř každého vyjádření Bílého domu k Bahrajnu. Vždy je zdůrazňována role 

korunního prince v dialogu a na reformních snahách a princ Salman je také osobou, 

která zprostředkovává drtivou většinu oficiálních styků na nejvyšší úrovni mezi oběma 

                                               
226 Ibid.
227 Ibid.
228 Ibid.
229 Ibid.
230 Pollack, „The Arab Awakening“, 109.
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zeměmi. Ve snaze o podporu reforem a reformního křídla využily USA také jako 

nástroj dodávky zbraní.

Zbraňový kontrakt

Dne 14. září 2011 oznámilo ministerstvo obrany USA plánovaný prodej zbraní 

do Bahrajnu v hodnotě 53 milionů dolarů. Pentagon na podporu tohoto obchodu označil 

bahrajnský režim za „důležitou sílu pro politickou stabilitu a ekonomický rozvoj 

Blízkého východu.“231 Tento obchod měl zřejmě sloužit jako odměna režimu za 

ustanovení komise BICI,232 která vznikla na popud krále Hamada s cílem zhodnotit

zákonnost zásahů proti protestujícím a míru případného porušování lidských práv.233

Proti obchodu se postavilo okolo 30 nevládních organizací a řada 

demokratických politiků v Kongresu.234 Ministerstvo zahraničí po nátlaku rozhodlo o 

odložení prodeje do doby, než budou zveřejněny výsledky BICI.235

Komise ve své zprávě z 23. listopadu 2011 shledala, že bezpečnostní jednotky 

používaly nepřiměřenou sílu, nepřiměřené množství lidí bylo zadrženo, byly nad nimi 

vyneseny nespravedlivé rozsudky, mnozí byli mučeni a na 30 lidí zahynulo. Ze 

způsobu, jakým bylo toto jednání prováděno, navíc plyne, že jednotky byly k takovému

jednání vycvičeny a vše bylo prováděno systematicky a koordinovaně.236 V reakci na 

závěry BICI administrativa Bílého domu pochválila krále Hamada za její ustanovení a 

vyjádřila víru, ze bahrajnská vláda na její závěry bude reagovat.237

Nicméně již za necelé dva měsíce lednu 2012 ministerstvo zahraničí USA 

oznámilo částečné pokračování prodeje zbraní, a to věcí v hodnotě pod 1 milionu

                                               
231 Defense Security Cooperation Agency News Release, „Bahrain – M1152A1B2 HMMWVs and TOW-
2A and TOW-2B Missiles“, Defense Security Cooperation Agency, 14. září 2011, 
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/bahrain-%E2%80%93-m1152a1b2-hmmwvs-and-tow-2a-and-tow-
2b-missiles (staženo 21. dubna 2014).
232 Paul Mutter, „Does U.S. Believe Arms Deal With Bahrain Will Encorage Human Rights?“, Foreign 
Policy in Focus, 1. února 2012, 
http://fpif.org/does_us_believe_arms_deal_with_bahrain_will_encourage_human_rights/ (staženo 6. 
června 2013).
233 Johny M. Donelly, „Amid the Arab Spring, a Balancing Act in Bahrain“, CQ, 5. listopadu 2011, 
http://public.cq.com/docs/weeklyreport/weeklyreport-000003976649.html (staženo 19. dubna 2014).
234 Zunes, „Bahrain’s Arrested Revolution.“
235 Donelly, „Amid the Arab Spring, a Balancing Act in Bahrain.“
236 Nada Bakri, „Torture Used on Protesters in Bahrain, Report Says“, The New York Times, 23. listopadu 
2011, http://www-nc.nytimes.com/2011/11/24/world/middleeast/report-details-excessive-force-used-
against-bahrain-
protests.html?pagewanted=1&=ref=bahrain&_r=6&gwh=E753692221702D82B6573EFAFABDA85B&g
wt=regi (staženo 19. dubna 2014).
237 Statement by the Press Secretary on Bahrain, The White House, 23. listopadu 2011, 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/23/statement-press-secretary-bahrain (staženo 19. 
dubna 2014.)
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dolarů, na které není třeba mít povolení Kongresu.238 Odůvodnilo to reformami, které 

Bahrajn již implementoval a nemožností použít prodávaný materiál proti 

demonstrantům. Tento postup také ministerstvo zahraničí označilo za využívání 

bezpečnostní pomoci Bahrajnu k posílení tamních reforem.239

Většina bahrajských politiků a členů ozbrojených jednotek však vnímala 

pozastavení dodávek z USA jako nutné „politické divadlo,“ které stačí přečkat. 

V dalších oblastech vojenské a bezpečnostní spolupráce nedošlo k žádným omezením. 

Zástupci bahrajnské armády navíc zdůraznily, že Bahrajn je velmi adaptabilní a zbraně 

může nakupovat odjinud. Aby svá slova potvrdili, polní maršál al-Khalifa v březnu 

zakázal přistání amerických letounů na bahrajnské půdě, ačkoli král již předtím 

s přistáním souhlasil. Je to důkaz jak toho, že bahrajsnké vojenské kruhy se dokáží vůči 

USA chovat asertivně, tak jejich síly vůči králi. 240

Poté, co Kongres pozastavil prodej zbraní do Bahrajnu, ministerstvo zahraničí 

USA přislíbilo navázat obnovení kontraktu na reformy v zemi.241 Když však bylo 

v květnu 2012 oznámeno obnovení kontraktu, ministerstvo zahraničí oznámilo, že tak 

bylo učiněno kvůli americkým bezpečnostním zájmům a kvůli posílení bahrajsnkých 

obranných schopností s odkazem na Írán. Ministerstvo zahraničí připustilo, že 

v Bahrajnu existuje řada nevyřešených problémů ohledně lidských práv, nicméně toto 

rozhodnutí je učiněno s ohledem na národní bezpečnost,242 což dokazuje pořadí priorit.

Podpora prince Salmana?

Obnovení kontraktu bylo oznámeno během návštěvy korunního prince Salmana 

ve Washingtonu. Toto načasování mělo zřejmě posílit vnitropolitickou pozici prince 

vůči konzervativcům na domácí politické scéně. V Bahrajnu však byla naopak 

interpretováno jako výhra konzervativního křídla a jako návrat vztahů s USA do 

normálu, neboť přišlo přesně v době, kdy režim zahajoval novou vlnu zásahů proti 

opozici a tisku243 a krátce poté, co přes protesty opozice úspěšně proběhla Velká cena 

                                               
238 Wehrey, „The Precarious Ally.“
239 „Bahrain Security Assistance“, Press Release of U.S. Department of State, 27. ledna 2012, 
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/01/182695.htm (staženo 18. dubna 2014.
240 Wehrey, „The Precarious Ally.“
241 Kristen Chick, „US resumes arms sales to Bahrain. Activists feel abandoned“, The Christian Science 
Monitor, 14. května 2012, http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/0514/US-resumes-arms-
sales-to-Bahrain.-Activists-feel-abandoned (staženo 18. dubna 2014).
242 „Senior Administration Officials on Bahrain“, U.S. Department of State, 11. května 2012, 
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/05/189810.htm (staženo 18. dubna 2014).
243 Wehrey, „The Precarious Ally.“



- 42 -

Bahrajnu.244 Podle blogera Justina Genglera, zabývajícího se politikou a náboženstvím 

v Bahrajnu, USA prodejem zbraní pouze podpořili odpůrce prince Salmana z řad 

bezpečnostních složek a jejich nadřízených, kteří situaci v Bahrajnu vidí jako 

bezpečnostní, nikoli politický problém.245

K obnovení dodávky zbraní také došlo za necelý měsíc a půl od založení výše 

zmiňovaného bezpečnostního fóra SCF mezi USA a GCC. Na brífinku k obnovení 

dodávky připustil jeden z vysoce postavených členů americké administrativy, že účast 

Bahrajnu v SCF je hned po přímých bezpečnostních zájmech USA druhým důvodem, 

proč k obnovení dodávky došlo.246

Rozhodnutí USA prohloubilo protiamerické nálady mezi demonstranty i členy

opozice. Obnovení dodávek vnímali, stejně jako konzervativci ve vládě, jako souhlas 

USA s tím, co se v zemi děje. USA se v očích opozice staly zastánci zásahu ze strany 

vlády. To, že USA od dodávek oddělily např. slzný plyn nikdo příliš nerozlišoval.

V rétorice protestních hnutí se začal více objevovat antiamerikanismus a největší 

opoziční strana al-Wefaq, podporovaná dříve USA v účastech na jednání, se dostala do 

složité situace, posílené konzervativní křídlo vlády navíc mělo méně motivace jednání 

vést.247

Většina kroků, které vláda po zveřejnění závěrů BICI postupně implementovala 

byly pouze kosmetické. Soudy s příslušníky bezpečnostních jednotek obviněných ze 

zneužívání pravomocí byly nepřesvědčivé, většina institucí zřízených na popud BICI 

postrádala skutečné pravomoci atd., což si vysloužilo i kritiku z USA. Většina již tak 

nedostatečných změn navíc probíhala velmi pomalým tempem, USA už se však nikdy 

neuchýlily k tak výraznému kroku jako bylo zmíněné odložení obchodu se zbraněmi.248

Další možností nátlaku na režim by mohla být hrozba přemístění 5. flotily a tím 

odebrání s ní spojených ekonomických a bezpečnostních benefitů. Jak již bylo zmíněno 

výše, realizace tohoto plánu by byla velmi obtížná, navíc by mohla mít spíše 

kontraproduktivní účinek. Vzniklé bezpečnostní vakuum po odchodu USA by mohlo 

podpořit hlasy konzervativců, kteří považují zemi za ohroženou íránskou agresí. 

                                               
244 Tom Cary, „Bahrain Grand Prix 2012: 'no Formula One over our blood' cry protesters ahead of 
weekend's race“, The Telegraph, 17. dubna 2012, 
http://www.telegraph.co.uk/sport/motorsport/formulaone/9210271/Bahrain-Grand-Prix-2012-no-
Formula-One-over-our-blood-cry-protesters-ahead-of-weekends-race.html (staženo 18. dubna 2014).
245 Chick, „US resumes arms sales to Bahrain. Activists feel abandoned.“
246 „Senior Administration Officials on Bahrain“, 11. května 2012.
247 Wehrey, „The Precarious Ally.“
248 Ibid.
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Jediným silným spojencem proti Íránu by tak zůstala ještě konzervativnější Saúdská 

Arábie, což by vedlo k silnějšímu připoutání obou zemí a utlumení reformních snah.249

                                               
249 Ibid.
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Závěr

Navzdory prohlášení ministryně zahraničí Clintonové je patrné, že USA 

formovaly reakci na události Arabského jara v Bahrajnu mírněji, než na události 

v Egyptě. Americká administrativa se rozhodla reagovat na Arabské jaro na bázi případ 

od případu a tato práce identifikuje několik zásadních faktorů, které tuto reakci utvářely 

v případu Bahrajnu.

V první řadě reakci formovaly dlouhodobé vztahy, které USA s Bahrajnem mají, 

a na které se Bílý dům ve svých vyjádřeních často odkazoval. Bahrajn je jedním 

z hlavních spojenců USA, spolupracuje na řadě vojenských operací v boji proti 

terorismu a nakupuje z USA zbraně za desítky milionů dolarů ročně. Nejvýznamnější

však je, že Bahrajn hostí americkou 5. flotilu a námořní velitelství NAVCENT. 

Přítomnost 5. flotily je zcela zásadní vzhledem k jejímu významu pro pozici USA na 

Blízkém východě. Bahrajn navíc poskytuje americkému námořnictvu podmínky, které 

jsou v kontextu regionu výjimečné. Ztráta tohoto kotviště by byla pro americké 

námořnictvo velmi nepříjemná a stabilita v zemi je pro tak USA prioritou, což americká 

administrativa zdůrazňovala ve většině svých vyjádření a přizpůsobovala tomu své 

postoje. V minulosti již totiž došlo k tomu, že Bahrajn vykázal americké jednotky ze 

svého území. Obdobně byly USA kvůli kritice místního režimu vykázány ze základny v 

Uzbekistánu. Na druhou stranu má Bahrajn z hoštění základny ekonomické i 

bezpečnostní benefity.

Dalším faktorem je skutečnost, že v Bahrajnu má velice silný vliv sousední 

Saúdská Arábie. Oba státy jsou silně ekonomicky provázané, zejména v

petrochemickém průmyslu. Celých 75 % příjmů bahrajnského státního rozpočtu je 

odvozen od ropy pocházejícího se společného saúdsko-bahrajnského ropného pole. 

Saúdská Arábie také stojí za velkou částí investic do bahrajnské ekonomiky. Spřízněné 

jsou i obě královské rodiny vyznávající sunnitský islám. Saúdská Arábie dala 

opakovaně najevo (dokonce vojenskou intervencí), že to, co se děje v Bahrajnu je její 

životní zájem a cokoli je podniknuto proti Bahrajnu, je podniknuto proti ní.

Saúdská Arábie má zájem na situaci v Bahrajnu kvůli šíitské části obyvatel, 

která žije v obou zemích. Saúdští šíité žijí ve Východní provincii, jež je centrem 

ropného průmyslu a pokud by došlo k emancipaci šíitů v blízkém Bahrajnu, velmi 

pravděpodobně by to vyvolalo nepokoje v Saúdské Arábii. Neklid šíitů ve Východní 

provincii by pak měl velmi závažný dopad na ekonomiku celého království.
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Zájem Saúdské Arábie musí USA respektovat vzhledem k tomu, že království je 

pro ně zásadní spojenec v regionu z hlediska bezpečnosti, mají spolu dlouhodobé 

nadstandardní vztahy a Saúdská arábie nakupuje z USA mimo jiné zbraně v hodnotě 

desítek miliard dolarů ročně. Nutnost respektovat postoje Saúdské Arábie byla od roku 

2011 umocněna potřebou zastavit zhoršování vzájemných vztahů. Ty utrpěly zejména 

kvůli pádu egyptské exprezidenta Mubaraka, jenž byl saúdským spojencem. Saúdská 

Arábie opakovaně vinila USA z ukvapeného opouštění starých spojenců a starých

bezpečnostních struktur v regionu, začala se orientovat na jiné spojence, ať už v rámci 

GCC, nebo na Čínu či Pákistán a rovněž začala vytvářet vlastní asertivnější zahraniční 

politiku, jak to ukázala intervencí v Bahrajnu.

USA proto přijaly zásah vojsk GCC bez komentáře, pouze s poznámkou 

ministryně zahraničí Clintonové, že Bahrajn na své území může pozvat jednotky 

kdykoli. Na umírnění kritických postojů USA vůči Bahrajnu rovněž tlačil další zásadní 

ameriký spojencec z regionu, konkrétně UAE, které pohrozily stažením své podpory 

operaci NATO v Libyi. I Saúdská Arábie vyvíjela tlak na USA, aby se zdržely příliš 

silné kritiky Bahrajnu a za tento příslib také údajně vyměnila svou podporu pro

intervenci v Libyi.

Celou situaci ještě zhoršuje blízkost silného šíitského státu na druhém břehu 

Perského zálivu – Íránu. Ten je hlavní geopolitickým i ideologickým rivalem Saúdská 

Arábie, která ho ne zcela neprávem podezírá z podněcování šíitských nepokojů ve své

Východní provincii. Írán navíc v minulosti byl zapojen i do podněcování protivládních 

aktivit v Bahrajnu. Existují názory, potvrzované zejména konzervativními bahrajnskými 

i saúdskými kruhy, že Írán je zodpovědný i za současné nepokoje v Bahrajnu, ačkoli je 

pravděpodobné, že sám bahrajnský režim roli Íránu záměrně zveličuje. Možné zapojení 

Íránu nicméně zůstává jedním z faktorů, ke kterému musí americká administrativa při 

formování své zahraniční politiky přihlížet.

Posledním zásadním faktorem jsou vnitřní vztahy bahrajnské královské rodiny. 

Liberálnější křídlo kolem krále Hamada a prince Salmana je nakloněno USA a s jejich 

pomocí se snaží nabízet dialog. Naproti tomu konzervativní křídlo kontrolující

bezpečnostní aparát naslouchá spíše Saúdské Arábii a prosazuje tvrdý postoj vůči 

demonstrantům, zejména šíitům, které vidí jako agenty Íránu. Taková vnitropolitická 

situace dále posiluje vliv konzervativní Saúdské Arábie v Bahrajnu a zároveň limituje 

vliv USA. Také zvyšuje možnost, že by americké jednotky mohly být v případě příliš 

silné kritiky režimu ze země vykázány, jak se tomu stalo v Uzbekistánu. Konzervativní 
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křídlo královské rodiny totiž (nejen) v zajištění bezpečnosti mnohem více sází na 

spolupráci se Saúdskou Arábií.

USA se snaží podporovat reformy a sobě nakloněné liberální křídlo vládnoucí 

rodiny, zejména prince Salmana. Na přelomu let 2011 a 2012 se USA uchýlily k zatím 

ojedinělému kroku, kdy oznámily velkou dodávku zbraní do Bahrajnu, jako odměnu za 

ustavení vyšetřovací komise zkoumající porušování lidských práv v zemi. Kvůli kritice 

však tato dodávka byla pozastavena. Kontrakt byl obonoven na jaře 2012 při návštěvě 

prince Salmana ve Washingtonu, což mělo zřejmě posílit jeho pozici na domácí scéně, 

ale dodávka zbraní podpořila spíše konzervativní křídlo kontrolující bezpečnostní 

složky. Americká administrativa navíc přiznala, že dodávky byly obnoveny kvůli 

bezpečnostní spolupráci s Bahrajnem a víceméně připustila, že lidskoprávní problémy 

musí jít stranou. Tímto krokem USA podnítily velkou vlnu antiamerikanismu mezi

opozicí, a vykreslily se coby podporovatelé režimu. Zhoršily tím své vyhlídky na 

dobrou spolupráci s případnou novou bahrajnskou vládou a ohledně možného vyhoštění 

své základny z bahrajnského území sami sebe dostaly do obtížnější situace, která jejich 

možnosti tlaku na tamní režim ještě více limituje.
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Summary

USA traditionally supported controversial regimes in the Middle East to gain 

stability and security of the region. Barack Obama in 2009 speech in Cairo declared a 

new beginning in US – Middle East relations and claimed support for universal human 

rights of all people in the region regardless of their religion or opinion. In 2011 in the 

Middle East there was a great outbreak of revolutions led by people yearning for the 

very rights Obama supported. Nevertheless, USA shaped their response to events of the 

Arab Spring country-by-country. Despite many similar features of revolutions in Egypt 

and Bahrain, the US response in these two countries varied significantly.

First factor that shaped US reaction to Bahrain was factor of above-standard 

relations of both countries. Bahrain is a vital security partner for the US and hosts the 

5th fleet of US Navy, if banished from Bahrain, the 5th fleet would hardly find any 

suitable anchorage in the Middle East.

Bahrain is also a close ally of the kingdom of Saudi Arabia, which has eminent 

interest in development in Bahrain, because of a shia minority (in case of Bahrain -

majority) in its economicaly important Eastern Province. Should the shia in Bahrain got 

more political rights, more turmoil in Eastern Province would follow. Saudi Arabie 

therefore conducted military intervention in Bahrain to prevent any political changes.

The US possibility to react independently on events in Bahrain is also limited by 

its relations with the Gulf region. Besides Saudi Arabia, which was disappointed by the 

US pressure on Egypt’s Mubarak to step down and started to conduct its own assertive 

foreign policy, another US ally, the UAE urged the US to mute its criticism of events 

concerning Bahrain. Both Saudi Arabia and the UAE are pivotal security allies in region 

and the US can’t ignore their attitudes.

There’s also factor of Iran, great geopolitical and religious rival of Saudi Arabia. 

Iran had repeatedly claimed sovereignty over Bahrain, ploted a coup there and stirred up 

rioting in the Eastern Province. The factor of Iran adds motive to Saudi’s engagement in 

Bahrain and also mitigates any US efforts to promote political change there.

The last factor is a dispute in the Bahrain’s ruling dynasty Al-Khalifa. A more 

conservative wing disposed to Saudi Arabie rather than the US gained upper hand, 

limiting US influence in the country and making Bahrain less natural to remain devoted 

ally.
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