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Abstrakt

Skúmanie akejkoľvek témy Blízkeho východu si vyžaduje všeobecný rozhľad, pretože 

sa jedná o región veľmi komplexný a dynamický. Dôležitou charakteristikou je 

prepojenie islamu a politiky, pretože tento vzťah formoval politické zriadenia štátov. 

Strategická poloha a nerastné bohatstvo tejto časti sveta bolo lákavé i pre globálne 

veľmoci, ktorých zasahovanie rozdelilo štáty najmä počas Studenej vojny. Práve 

analýza faktorov a udalostí, ktoré viedli k súpereniu a vzniku aliancií na Blízkom 

východe je cieľom tejto práce. Výskum sa sústreďuje na aliancie Iránu a jeho šiítskych 

spojencov na jednej strane a Saudskej Arábie s ďalšími sunnitskými monarchiami na 

druhej strane. Na rozdiel od iných spojenectiev zahrnutých v práci tieto dva bloky majú 

dlhotrvajúcejší charakter. Sú taktiež špecifické kvôli sektárskym rozdielom, vzťahom 

k Spojeným štátom americkým a Izraelu a zdieľaným reakciám na vznikajúce hrozby. 

Historický vývoj blízkovýchodných aliancií začína rozpadom Osmanskej ríše, 

pokračuje oboma svetovými vojnami, izraelsko-arabským konfliktom, Islamskou 

revolúciou v Iráne a ďalšími medzníkmi, ktoré mali význam vo formovaní 

medzištátnych vzťahov v regióne. Moderné obdobie sa posúva od invázií do 

Afganistanu a Iraku až po súčasné udalosti, ktoré boli následkom Arabskej jari v roku 

2011. Role regionálnych mocností, predovšetkým Iránu a Saudskej Arábie, vo 

vnútorných konfliktoch v Sýrii, Jemene, či v boji proti teroristom z Islamského štátu sú 

stále frekventované a ilustrujú, prečo má analýza aliancií na Blízkom východe význam.



Abstract

Examining any topic in the Middle East requires a general knowledge because of the 

region's complexity and dynamics. Important characteristics is the link of Islam and 

politics, because this relation shaped political establishment of states. The strategic 

location and rich natural resources of this part of the world were tempting also for the 

global superpowers whose engagement divided the Middle Eastern states, particularly 

during the Cold War. An analysis of the factors and events that led to the formation of 

alliances and rivalries in the Middle East is the goal of this work. Research will focus on 

alliances of Iran and its Shia allies on the one hand and Saudi Arabia with the rest of 

Sunni monarchies on the other. Unlike other alliances mentioned in the work, these two 

blocks have long term character. They are also specific because of sectarian differences, 

their stance towards the United States and Israel and shared responses to emerging 

threats. Historical development of Middle Eastern alliances begins with the dissolution 

of the Ottoman Empire, continues with the both World wars, the Israeli-Arab conflict, 

the Islamic revolution in Iran and other milestones which were meaningful in shaping 

inter-state relations in the region. The modern period moves from invasions of 

Afghanistan and Iraq to contemporary issues following the Arab Spring in 2011. The 

role of regional powers, especially Iran and Saudi Arabia, in the internal conflicts in 

Syria, Yemen, and the fight against the terrorists of the Islamic State are still frequent 

and illustrate why the analysis of alliances in the Middle East is importance.
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TÉMATICKÉ VYMEDZENIE

Blízky východ je v súčasnosti jeden z najčastejšie prejednávaných regiónov odboru. 

Výskum tejto kultúrne a politicky špecifickej oblasti ostáva stále problematickým kvôli 

svojej komplexnosti pre mnohých západných i regionálnych expertov, no podstatné 

faktory ovplyvňujúce vývoj môžu byť empiricky zistené. Zadefinovať, čo všetko tvorí 

Blízky východ nie je jednotne dané a často sa stretávame s rôznymi geografickými, 

národnostnými a inými vymedzeniami. 

Moja práca sa venuje predovšetkým krajinám Levantu, Arabského polostrova, Iránu, ale 

vzhľadom na spojitosti analyzujem i štáty severnej Afriky. Predovšetkým preto, lebo 

tam sa tzv. Arabskou jarou odštartovala nová etapa vývoja arabských krajín, ale 

i regiónu ako takého. „Post-revolučné“ občianske vojny v Líbyi a Sýrii a predošlé 

invázie do Iraku, Afganistanu  sú jednými z viditeľných ukazovateľov, do akej miery 

vnútroštátne a zahraničné faktory určujú politické dianie na Blízkom východe. Snáď 

okrem otázky palestínsko-izraelského konfliktu, arabské a väčšina moslimských krajín 

regiónu neboli nikdy úplne politicky jednotné a vďaka historickým, náboženským, 

ideologickým, ekonomickým a iným špecifikám sa vyformovali skupiny štátov a hnutí, 

ktoré zdieľajú spoločné záujmy a preferencie v mnohých otázkach. Konflikt medzi 

týmito skupinami mal za posledné dekády rôzne formy, jednak už vyústil do vojenských 

stretov, verbálnych útokov, ekonomických a politických nástrojov. Pri skúmaní 

historického hľadiska vychádzam z kľúčových udalostí ako vznik Štátu Izrael, Islamská 

revolúcia v Iráne z roku 1979, vojny v Perzskom zálive a najmä vojenské konflikty od 

teroristických útokov z 11.septembra 2001. Ukázali, akú rolu dokážu hrať globálne 

veľmoci v presadzovaní ich záujmov v nestabilnom regióne, ktorý je súčasne bohatý na 

prírodné suroviny. Na jednej strane vidíme zvýšený vplyv Iránu, ktorý mocensky 

vyťažil z americkej invázie do Iraku a jeho schopnosť budovať partnerstvo so Sýriou, 

Hizballáhom a palestínskymi militantnými hnutiami. Spolu tvoria tzv. šiítsky polmesiac, 

pojem používaný pre oblasť s dominantnými silami patriacimi do šiítskej vetvy islamu. 

Proti tejto skupine sa sformovala aliancia sunnitských monarchií vedená Saudskou 

Arábiou, ktoré sú spolu s Izraelom strategickými spojencami Spojených štátov 

amerických v regióne. Už z prvotného popisu je zrejmé, že tieto tábory stoja proti sebe 

v náboženskej rovine, ktorá je dôležitá ako pre Irán, tak i pre Saudskú Arábiu, pretože 

obe krajiny sa často javia ako patróni príslušných islamských vetiev. Taktiež sa ich 



rivalita prejavuje do istej miery v ekonomickej sfére, nakoľko sú vedúcimi producentmi 

a exportérmi ropy a zemného plynu. Ako bolo spomínané Islamská revolúcia v Irán bola 

kľúčovým momentom zmeny geopolitickej reality Blízkeho, či Stredného východu. 

Tamojšia zmena režimu viedla k úplnému obratu vo vzťahoch so Západom a teda 

i zvýšeniu napätia so Saudmi a sunnitskými Arabmi. Intervencie v Iraku a následná 

zmena režimu dala Iránu využiť americkú preferenciu pre šiítsku vládu. Sunnitskí 

monarchovia sa na tento vývoj pozerajú s nevôľou a snažia sa rozšíriť ekonomické 

sankcie proti Islamskej republike kvôli jej kontroverznému jadrovému programu. 

Dôležitým je pritom Izrael, ktorý argumentuje potrebu pre vojenský zásah proti Iránu. 

Takéto ideologické a mocenské usporiadanie dvoch aliancií má trvalejší charakter 

a ďalekosiahle následky pre vývoj regiónu, no s vlnou proti-vládnych povstaní 

v arabskom svete sa do popredia dostalo i Moslimské bratstvo, ktoré stavia na 

politickom islame. Posledným zásadným konfliktom je pretrvávajúci konflikt v Sýrii, na 

ktorého príčiny existujú rôzne pohľady, no v skutku sa často javí ako zástupná vojna 

medzi Saudskou Arábiou a Iránom na regionálnej úrovni a medzi Ruskom a USA na 

globálnej. „Prežitie“ sýrskeho režimu bude teda kľúčové pre šiítsky polmesiac, 

sunnitské monarchie, Izrael, ale i širšie záujmy veľmocí. Do akej miery sa spomínané 

konflikty a ostatné faktory mocenskej politiky blízkovýchodných štátov zapíšu do 

ďalšieho vývoja regiónu je cieľom výskumu.

CIEĽ A VÝZNAM PRÁCE

Cieľom práce je celková analýza súčasnej rovnováhy moci a vzťahov medzi aktérmi na 

Blízkom východe a predpoklad ich vývoja, ktorý vychádza z postavenia dvoch 

protichodných aliancií – spojencom Iránu na jednej strane a sunnitským monarchiám 

a im blízkym krajinám na druhej strane. Trvajúci konflikt medzi nimi určoval i 

vnútropolitickú situáciu, preto je dôležité uviesť i stručné dejiny regiónu a čo 

determinovalo povahu vzájomných vzťahov medzi jednotlivými krajinami. Uvedením 

informácií o mocenskom potenciáli, stratégiách, ideológiách a politickej praxe oboch 

aliancií za posledné dve desaťročia sa diplomová práca posunie k ďalším možným 

scenárom vývoja. Takéto predikcie môžu pomôcť bližšie nazrieť do sveta, ktorý je 

známy pre svoju konfliktnú a veľmi dynamickú povahu. Posledné blízkovýchodné krízy 



totiž v niektorých prípadoch ukázali, že skutočný vývoj udalostí neodráža očakávania, 

či už ide o mnohých vedcov alebo štátnikov a v tomto ohľade je potrebná analýza ich 

vplyvu na rovnováhu moci v regióne. Je preto potrebné preskúmať tento región 

z viacerých uhľov pohľadov, čím sa poskytne čo najobjektívnejší obraz a tým aj 

najrealistickejší scenár ďalších udalostí. 

TEORETICKÝ RÁMEC

Dynamika politickej a vojenskej situácie v regióne komplikuje predpovedať ďalší 

vývoj, ale analýza povahy vzťahov medzi jednotlivými blízkovýchodných krajín 

pomôže získať obraz o politickej realite. Vágne však existujú dva hlavné tábory štátov, 

ktoré sa proti sebe vo viacerých otázkach stavajú v politickej, vojenskej, ekonomickej, 

náboženskej a ideologickej rovine. 

Narastajúci vplyv tzv. šiítskeho polmesiaca núti Spojené štáty a ich spojencov 

podporovať sunnitské monarchie. Z pohľadu USA ako veľmoci ide teda o sledovanie 

rovnováhy moci. Pre predstavu uvediem základ neorealistickej teórie rovnováhy moci 

Kennetha Waltza. Tá predpokladá spoluprácu medzi aktérmi dbajúcimi na posilnenie 

svojej vlastnej moci, či už vo vojenskej, politickej, či ekonomickej oblasti, berúc do 

úvahy anarchickú štruktúru svetového systému bez jednotnej autority na globálnej 

úrovni. Nie menej významná teória pre moju prácu je teória rovnováhy hrozieb 

Stephena Walta predpokladajúca vytváranie aliancií ako reakciu na vznikajúce hrozby. 

Je rovnako relevantná pre vzťahy na Blízkom východe, pretože vojenská demonštrácia 

sily, spravodajské operácie i ekonomické nástroje sa ukázali byť kľúčovými 

prostriedkami využívanými jednak veľmocami a regionálnymi mocnosťami ako je Irán, 

Izrael, či Saudská Arábia. Práve Walt demonštroval teóriu rovnováhy hrozieb na 

politicko-diplomatickom vývoji Blízkeho východu, kde identifikoval dve tendencie 

utvárania aliancií. Prvú s cieľom vyvažovania proti hrozbe, ktorá sa ukázala byť viac 

pravdepodobnejšia než tzv. bandwagoning, teda pridávanie sa na stranu mocnejšieho. 

Spolupráca medzi štátmi závisí od niekoľkých faktorov ako je predovšetkým rozdelenie 

sily, útočné kapacity agresora, či geografická poloha zainteresovaných aktérov. Mimo 

toho Walt zdôrazňuje i dôležitosť ideologickej blízkosti, ekonomickej alebo vojenskej 

pomoci, ktoré motivujú štáty k dodržaniu spojenectva. Nakoľko bol tento výskum 



vymedzený na minulé časové obdobie, v mojej práci aplikujem oba koncepty na 

súčasné dianie na Blízkom východe, kdežto mám možnosť porovnať paradigmy 

utvárania aliancií z mojich záverov a tých Waltových.

Na začiatok uvediem všeobecný pohľad na demografický a historicko-politický 

charakter regiónu ako takého, pričom sa sústredím na to, ktoré faktory spájajú a ktoré 

rozdeľujú blízkovýchodné krajiny. Týmto sa dostanem k identifikácii dvoch hlavných 

táborov štátov, ich vzájomných vzťahov a ich odrazením v praktickom vývoji. K tomu 

je nutné predstaviť postoj svetových veľmocí a analyzovať ich zasahovanie v rámci 

vlastných záujmov. V tejto súvislosti je dôležité určiť nakoľko vonkajšia asistencia, 

rôzne nástroje politík, či ideológia veľmocí ovplyvňujú formovanie blízkovýchodných 

aliancií. Jedným z kľúčových aspektov boli teroristické útoky z 11. septembra 2001 

a následná doktrína bývalého amerického prezidenta Georga Busha ml. z roku 2002, 

ktorá predstavovala zmenu postoja USA k Blízkemu východu. Snaha udržať americkú 

globálnu hegemóniu a unilateralitu sa odzrkadlila v ofenzívnejšej politike Washingtonu, 

najmä pri invázii Iraku. Na základe týchto poznatkov sa nakoniec sústreďujem na 

analýzu dopadov politík veľmocí a ďalšieho vývoja regiónu, pričom svoje tvrdenia 

a zistenia odôvodním. 

METODOLÓGIA A OPERACIONALIZÁCIA

Práca sa opiera o tri základné metódy. Analýzou rozoberiem postavenie kľúčových 

krajín Blízkeho východu, ich vojenskú, politickú, ekonomickú silu, záujmy 

a geografické faktory. Budem vychádzať z dostupných informácií o výdavkoch na 

obranu, národnobezpečnostných stratégiách, dátach hrubého domáceho produktu, 

zapojenia sa do medzinárodného obchodu a iných dát. Tieto profily navzájom 

porovnám, čím sa vyformuluje konfliktná rovina medzi jednotlivými aktérmi výskumu. 

Predstavením historického vývoja, charakteru politického systémov a spoločností na 

Blízkom východe sa stanovia konkrétne politické, ideologické, kultúrne a iné rozdiely. 

Na druhej strane sa touto komparáciou zlúčia i spoločné znaky krajín a to najmä v ich 

národných a zahranično-politických záujmoch. Skúmaním politickej praxe z posledných 

dvoch dekád, ale i starších udalostí, sa tak vyprofilujú dva tábory alebo aliancie štátov, 



ktoré voči sebe stoja v dlhodobom a ďalekosiahlom spore. Skúmané medzištátne 

a medzialiančné vzťahy zhrniem a vytvorený celok bude výsledkom syntézy, ktorá má 

prestavovať súčasnú realitu Blízkeho východu s dostatočne vysvetlenými súvislosťami. 

Z pozbieraných dát nakoniec logicky vykonštruujem relevantné scenáre vývoja 

s ohľadom na geopolitickú rovinu problematiky.

ŠTRUKTÚRA PRÁCE

Úvod

1. Súčasný Blízky východ

1.1 Blízky východ v 20. storočí

1.2. Regionálne mocnosti a ich politika

1.3. Realita po Arabskej jari

2.   Šiítský polmesiac versus sunnitské monarchie

      2.1. Historicko-ideologické faktory

      2.2. Mocenský potenciál

      2.3. Účasť v konfliktoch

3.  Nový Blízky východ? 

     3.1. Rola veľmocí v regióne

     3.2. Budúce scenáre vývoja

Záver

DIPLOMOVÁ PRÁCA MÁ ODPOVEDAŤ NA TIETO VÝSKUMNÉ OTÁZKY:

1. Aké sú zásadné rozdiely v konflikte medzi krajinami tzv. šiítskeho polmesiaca 

a sunnitských monarchií a ich spojencov? 

2. Ktorá z tendencií vytvárania aliancií je pravdepodobnejšia v súčasnom Blízkom 

východe a prečo?

3. Ako zahraničné intervencie a udalosti Arabskej jari a po nej ovplyvnili región?

4. Získa niektorá zo skúmaných blízkovýchodných aliancií prevahu?



5. Ako bude vyzerať Blízky východ s ohľadom na súčasné konflikty a geopolitickú 

realitu?
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Úvod

Tématické vymedzenie a význam práce

Napriek tomu, že téma diplomovej práce sa môže zdať príliš komplexná, v 

regióne Blízkeho východu je stále meniaca sa situácia dôležitá pre chápanie 

geopolitických zmien, ale i pevne zavedených vzorov v kultúrnej, náboženskej, 

prevažne islamskej, a politickej rovine. Jedná sa pritom o región, ktorý je kolískou 

všetkých troch hlavných monoteistických náboženstiev – judaizmu, kresťanstva a 

islamu. Zmes kultúr a náboženstiev tak po tisícročia vytvorila prostredie, kde sa konflikt 

identít stal ústrednou témou. 

Iným faktorom je fakt, že Blízky východ bol vždy strategicky dôležitá oblasť 

vďaka svojej geografickej polohe. Spočiatku ako križovatka obchodných ciest, 

kultúrnych výmen a v posledných desaťročiach obrovské zdroje nerastných surovín

v niektorých krajinách znamenali zlomový bod, kedy sa o túto oblasť začali zaujímať 

svetové veľmoci. Tento záujem mal pochopiteľne následky i v politicko-bezpečnostnej 

rovine vnútri daných štátov. 

Angažovanie mocností viedlo ku konfliktu záujmov a často i ozbrojeným 

stretom. Preferencie vo výbere spojencov formovali štruktúru vzťahov medzi arabskými 

i nearabskými krajinami v regióne. Medzištátne a v poslednej dobe častejšie 

vnútroštátnejšie konflikty zapríčinili zmeny vo formovaní aliancií. Mnohé z lojalít sa 

zakladajú na spojenectve datovanému od samotného vyhlásenia nezávislosti krajín, či 

už ide o zväzky medzi blízkovýchodnými krajinami, alebo ich vzťahy s veľmocami. 

Tieto lojality sa zakladali zväčša na dlhodobej politickej, ekonomickej a vojenskej 

podpory ako je prípad Veľkej Británie, ktorá sa snažila rozvinúť blízke vzťahy 

s krajinami Arabského polostrova po rozpade Osmanskej ríše. Ideologická podobnosť, 

ekonomické záujmy, či sektárske sympatie taktiež hrajú dôležitú rolu.

Moja práca sa zameriava na formálne i neformálne aliancie Blízkeho východu 

v súčasnosti a dobe nasledujúcej po rozpade Osmanskej ríše. Skúmam motívy vedúce 

k vytvoreniu spojenectiev i ich interakciu medzi sebou. Politicko-diplomatickú históriu 

Blízkeho východu pritom poznačilo niekoľko kľúčových udalostí. Okrem obdobia prvej

a druhej svetovej vojny analyzujem v rámci 20. storočia vývoj od vzniku Štátu Izrael, 

izraelsko-arabských vojen, Islamskej revolúcie v Iráne, iránsko-irackú vojnu, občiansku 
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vojnu v Libanone, prvú vojnu v Perzskom zálive. Tieto medzníky boli pozadím pre 

vytvorenie aliancií, ktoré buď trvali po dobu trvania konfliktov alebo boli dlhodobejším 

fenoménom. Práve druhý prípad dlhodobejších aliancií si v práci zaslúžil väčšiu 

pozornosť, pretože súperenie Iránskej islamskej republiky a Saudskej Arábie dodnes 

formuje regionálnu rovnováhu moci a to predovšetkým v kontexte konfliktov v Sýrii, 

Iraku a Jemene. Revolúcie takzvanej Arabskej jari sú zahrnuté v analýze pre ilustráciu 

súčasného vývoja a postojov hlavných regionálnych mocností, akými sú Irán, Saudská 

Arábia, Turecko, Izrael a Katar.

Irán i saudská monarchia si v priebehu desaťročí zabezpečili spojenectvá 

vychádzajúce zo spoločných záujmov a hrozieb. V prípade Iránu je to Sýria a šiítske 

militantné skupiny. Saudi na druhej strane vytvorili alianciu so svojimi susedmi na 

Arabskom  polostrove. Pre úplný obraz blízkovýchodnej situácii uvádzam i postoj 

globálnych mocností. Zmena štruktúry medzinárodného systému, rozpad Sovietskeho 

zväzu a následná zvýšená angažovanosť Spojených štátov amerických ovplyvnila dianie 

na Blízkom východe, či už išlo o vypuknutie nových ozbrojených konfliktov, vytváranie 

aliancií alebo prehodnotenie politiky jednotlivých krajín v regióne. 

Hypotézy a výskumná otázka

Teoreticky svoju analýzu opieram o teóriu rovnováhy hrozieb postulujúcu, že 

aliancie vznikajú ako reakcia na hrozby. Táto teória doplňuje teóriu rovnováhy moci, 

ktorá je tradičnou súčasťou realistického prístupu v štúdiu medzinárodných vzťahov. 

Ústredným pojmom nebude len moc, ale i hrozba. Ako štáty vidia hrozby sa dotýka ich 

vlastnej bezpečnosti. Zabezpečenie vlastného prežitia v tak dynamickej oblasti, akou je 

Blízky východ je hlavným cieľom štátov a politických režimov. V náväznosti na 

výskum Stephena Walta, ktorý analyzoval vytváranie aliancií na Blízkom východe do 

roku 1979, sa zameriavam na následný vývoj po súčasnosť. Výskumnou otázkou je, či 

balansing, teda vyvažovanie moci a hrozieb, je naďalej pravdepodobnejšou a častejšou 

tendenciou vo vytváraní aliancií než bandwagoning ako tomu bolo v období Waltovho 

zamerania. 

Začleňovanie jednotlivých krajín Blízkeho východu do aliancií, či zoskupení 

môže byť založené na rôznych bázach. Všeobecne sa môže zdať, že zdieľaný 

národnostný, sektársky a ideologický základ je rozhodujúci vo vytváraní aliancií a je 

najviac viditeľný. Každopádne jednou z mojou hypotéz v tejto súvislosti je tvrdenie, že 
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ideológia, na Blízkom východe najmä sektárska príbuznosť, nehrá hlavnú úlohu vo 

vytváraní aliancií. Naopak je to rovnaké vnímanie hrozieb pre vlastnú bezpečnosť, ktoré 

vedie štáty k spojenectvám. Sektársko môže byť len nástrojom pre mobilizáciu a 

získanie podpory hráčov spojiť sa. S intenzívnením sektárskeho násilia medzi 

sunnitskými a šiítskymi moslimami a vzostupom teroristických skupín, akým je 

posledne Islamský štát v Iraku a Sýrii, prichádza do úvahy tvrdenie , že tento faktor 

značne ovplyvní postoj a konanie blízkovýchodných krajín. 

Iná hypotéza vychádza zo súčasného vývoja. Zvrhnutie režimov v Iraku 

a Afganistane dalo výhodu Iránu, ktorý posilnil svoj vplyv v regióne a aktívne zasahuje 

do prebiehajúcich vojen. Výsledkom týchto udalostí bude snaha Saudov a ich spojencov 

vyvažovať iránsku hrozbu. 

Štruktúra práce

Metodologicky sa opieram najmä o analýzu vzťahov kľúčových 

blízkovýchodných hráčov. 

Prvou časťou diplomovej práce je teoretický základ slúžiaci na pochopenie 

celkového výskumu. Sústreďujem sa na neorealizmus poňatie moci a bezpečnosti 

štátov. Vybrala som preto teóriu rovnováhy moci Kennetha Waltza vyvinutú v jeho 

známom  diele Theory of international politics. Mimo Waltza sa sústreďujem na 

ďalšieho predstaviteľa neorealizmu, Stephena Walta a jeho teóriu rovnováhy hrozieb. 

Predovšetkým táto teória rozvinutá v knihe Origins of Alliances mi pomáha analyzovať 

vytváranie blízkovýchodných aliancií a rolu ideológie a iných faktorov. 

Po teoretickej časti nasleduje historický vývoj Blízkeho východu a jeho 

špecifickosť v súvislosti s islamských náboženstvom. Historický vývoj druhej kapitoly 

začína rozpadom Osmanskej ríše a vzniku nových, prevažne, arabských štátov.

Medzivojnové a povojnové obdobie postupuje do Studenej vojny, ktorá významne 

ovplyvnila vytváranie aliancií nielen na regionálnej úrovni, ale i združovanie štátov 

s globálnymi veľmocami. Obdobie 80.rokov 20. storočia je v tejto kapitole analyzované 

na záver, pretože bolo charakteristické pre vznik dvoch blízkovýchodných blokov 

existujúcich dodnes. 

Tretia kapitola zahrňuje vývoj od pádu bipolarity po revolúcie Arabskej jari. 

Udalosti prvej vojny v Zálive a teroristických útokov z 11. septembra 2001 v Spojených 

štátoch predchádzali dvom vojnám, ktoré narušili vtedajšiu rovnováhu moci. Preto je 
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táto kapitola dôležitá pre nadviazanie na aktuálny vývoj Blízkeho východu, iránsko-

saudské súperenie ako také a význam ich vlastných aliancií. Pády dlhodobých režimov 

po protestoch v roku 2011 a prebiehajúce vnútorné konflikty v Sýrii, Iraku a Jemene

prehĺbili mocenské súperenie, pretože regionálni hráči zvýšili svoje zasahovanie. 

Ich rola a politika v regióne je zahrnutá v poslednej, štvrtej kapitole. Jedná sa 

o spomínanú Saudskú Arábiu, Irán, Katar, Izrael a Turecko, ale predstavujem rovnako 

i USA a Rusko a ich zahraničnopolitické ciele v regióne. Téma teroristickej hrozby v 

podobe Islamského štátu a reakcie na Blízkom východe sú širšou súčasťou 

prebiehajúcej vojny v Sýrii, ktorá vypukla po protivládnych protestoch. Jedna 

podkapitola sa venuje ideologickým a politickým rozdielom aliancií vedených Iránom 

a Saudskou Arábiou. Na záver sa snažím o predikciu možných scenárov na Blízkom 

východe. Kľúčovými momentmi pre ďalší vývoj sú súčasné konflikty a doterajšia 

politika spomínaných aktérov. 
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1. Teoretická časť

Predovšetkým treba povedať, že podľa realistického prístupu skúmania 

medzinárodných vzťahov ako takého je prvoradým determinantom v politike moc. 

Práve tá determinuje povahu vzťahov medzi štátmi, ktorí sú považovaní za jediných 

kľúčových aktérov ovplyvňujúcich medzinárodný systém. Realizmus je tak založený na 

pragmatizme, ktorý opisuje svet, aký v skutočnosti je, nie akým by idealisticky mal byť. 

Táto koncepcia prichádza s tvrdením, že anarchický charakter medzinárodného systému 

je určujúci v správaní štátov. Tie sa týmto podmienkam musia prispôsobiť a konať ako 

samostatné jednotky, ktorým hlavným cieľom je nielen prežiť, ale sledovať vlastné 

záujmy a zväčšovať svoju moc. Klasický realizmus sa od toho štrukturálneho odlišuje v 

prihliadaní sa na faktory podmieňujúce správanie aktérov. Prvá skupina nepoložila 

dostatočný dôraz na ľudskú povahu, ideológiu, nacionalizmus, či domácu a 

medzinárodnú podporu národnej vlády, ale sústredila sa na mocenský boj. Neo-

realizmus sa tak už opiera i o tieto faktory, a aj keď uznáva absenciu centrálnej autority, 

zaoberá sa spoluprácou štátov v rámci medzinárodných inštitúcií. (Jepson, 2011) 

Reálpolitik v rámci realistického prístupu poskytuje odôvodnenie vykonávania 

určitej (zahraničnej) politiky. Národné záujmy a potreby sú hnacou silou, ktorá vedie 

štáty k politike nie práve berúcej do úvahy morálku a idealistické ciele. (Waltz, 1979, 

s.117)

1.1 Rovnováha moci v medzinárodných vzťahoch

Neoddeliteľnou súčasťou realizmu je koncept rovnováhy moci. Kaplan 

identifikuje jeho šesť pravidiel: konať s cieľom zvýšiť vlastné kapacity, ale radšej 

vyjednávať než bojovať; bojovať než neprijať príležitosť zvýšiť svoje kapacity; radšej 

prestať bojovať než eliminovať podstatného národného hráča; čeliť koalícií alebo 

aktérovi, ktorý sa snaží získať prevahu nad systémom; konať tak, aby bolo 

akémukoľvek hráčovi zabránené podporovať nadnárodné organizačné princípy a 

nakoniec dovoliť porazeným, či inak obmedzeným aktérom na štátnej úrovni vstúpiť do 

systému a jednať s nimi ako s prijateľnými partnermi. Teória rovnováhy moci pritom 

analyzuje správanie a jeho dôsledky zo strany hráčov operujúcich v anarchickom 

medzinárodnom systéme. (Waltz, 1979, s.51, 57) Stanley Hoffmann definuje 

medzinárodný systém všeobecne ako „vzor vzťahov medzi základnými jednotkami 
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svetovej politiky“, pričom „daný vzor je zväčša determinovaný štruktúrou sveta“. 

(Waltz, 1979, s.43)

Práve štrukturalistické paradigmy majú byť podľa Kennetha Waltza kľúčom k

správaniu aktérov v medzinárodnom systéme. Napriek tomu, že identifikoval tri 

premenné štruktúry systémov, dve z nich sú príznačné len pre politiku vnútri štátov –

hierarchickú organizáciu systému oproti anarchickej a diferenciáciu funkcií jednotiek v 

jeho rámci. Štáty si však medzi sebou nijako nerozdelili funkcie a úlohy a tak pre 

vysvetlenie štruktúry medzinárodného systému ostáva tretí komponent, čím je 

rozdelenie mocenských kapacít, alebo polarita. (Beneš, 2009, s.32-33) 

Na rozdiel od všeobecnej premisy realizmu, že moc je ústredným pojmom, 

Waltz tvrdí, že je len prostriedkom štátov, aby si zabezpečili bezpečnosť, pretože práve 

tá je hlavným cieľom štátov. V anarchickom prostredí absolútne záruky nemajú od 

nikoho a spoľahnúť sa môžu len sami na seba. Moc si ale štáty musia vyvažovať do 

takej miery, aby sa jej nedostatkom nestali príliš slabé a na druhej strane aby jej 

nadbytok nespôsobil negatívne reakcie ostatných aktérov. (Waltz, 1988, s.616) Snaha o 

maximalizáciu svojej sily zbrojením alebo vytváraním aliancií vedie k bezpečnostnej 

dileme medzi aktérmi. Takáto napätá situácia je živnou pôdou pre konflikt. (Snyder, 

1984, s.461)

V anarchickom prostredí bez arbitra je pre udržanie stability a mieru potrebné 

vyvažovanie síl, respektívne rovnováha moci. Buď takúto rovnováhu formujú aspoň dve 

veľmoci, alebo nejaká relevantná mocnosť je v úlohe balancéra, ktorá by sa pridávala na 

stranu slabšieho, aby tak odrazil vzrastajúci vplyv iných hráčov. Teória rovnováhy moci 

je pritom výsledkom nekoordinovanej činnosti štátov, ktorá skôr opisuje ich záujmy, 

než aby ich mala vysvetľovať. (Waltz, 1979, s.121-122) Waltz prináša príklady 

vyvažovania v dvoch typoch: masívnym zbrojením americkej armády počas Studenej 

vojny, ktorá tak držala kurz so sovietskou, kde šlo o vnútorné snahy vyvažovania moci, 

a po druhé vytváranie aliancií, príznačné pre situáciu pred 1.svetovou vojnou.

1.2 Aliancie v medzinárodných vzťahoch 

Vo vytváraní aliančných zoskupení existujú dve kategórie činnosti štátov. 

Vyvažovaním (balancing) si silné štáty hľadajú slabších spojencov, aby v danej koalícií 

mohli dominovať a taktiež, aby mali prevahu nad nepriateľskou koalíciou. Nestáva sa, 
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že by sa jedna silná mocnosť spojila s ďalšou. Na druhej strane bandwagoning je 

tendencia slabších štátov pridávať sa na stranu silnejšieho a úspešnejšieho hráča. 

Takýmto krokom sledujú posilnenie vlastnej moci bez toho, aby čelili ofenzíve 

hegemóna, ale naopak aby vďaka jeho autorite získali väčšie kapacity k dosiahnutiu 

svojich záujmov. Kenneth Waltz verí, že práve balancing je výsledkom systémovej 

štruktúry, pretože štáty si udržia svoju pozíciu, ak je dosiahnutá rovnováha síl.  Pretože 

bezpečnosť je prvoradou prioritou aktérov, ich snaha o posilnenie moci prichádza až po 

dosiahnutí určitej stability. (Waltz, 1979, s.125-126)

Po Studenej vojne, kedy sovietska veľmoc upadla a vznikli nové štáty vo 

východnej Európe, nastalo rozptýlenie hrozieb. Podľa Stephena Walta, ktorý sa zaoberal 

aliančným správaním štátov a rozpracoval teóriu rovnováhy hrozieb, v tejto ére bude 

ťažšie určiť, ktorý aktér predstavuje väčšiu hrozbu a v tejto súvislosti vznikajúce 

aliančné zoskupenia budú nejednoznačnejšie a ich zotrvanie kratšie. Pojem hrozba bude 

výslednicou faktorov ako je geografická vzdialenosť medzi štátmi, ofenzívne kapacity 

a vnímané úmysly. Spojenectvá budú tak najmä reakciou na existujúce alebo 

potenciálne  hrozby.  (Walt, 1987, s. xi)  

Walt tak spochybňuje kedysi etablované príčiny, ktoré vedú k vzniku aliancií. 

Názor, že štáty sa spájajú proti silnejšiemu aktérovi je sčasti konfrontovaný politickými

domnienkami zo Studenej vojny, že v prípade oslabenia aliancie spojenci by radšej 

prebehli k druhej strane. (Walt, 1987, s. 9) Toto potvrdzuje Waltzovo tvrdenie 

o bandwagoningu, kedy si štáty vyberú silného spojenca, aby tak zvýšili svoje vlastné 

mocenské kapacity. Avšak tiež spochybňuje Waltzovu tézu o vyvažovaní síl ako 

dôsledku štruktúry medzinárodného systému príkladom, že i napriek eliminácii hrozby 

západní spojenci po oboch svetových vojnách aj po skončení bipolarity pokračovali so 

zväčšovaním svojho vplyvu a oblasti pôsobenia. Jedným zo základných znakov 

Waltovej teórie o rovnováhe hrozieb je subjektívne chápanie štátov, čo je pre nich 

hrozba. (Walt, 1987, s. 10) Nejde teda o nejaký všeobecný konsenzus alebo definíciu, 

ktorý štát a konanie predstavuje najväčšie ohrozenie, ani postup, ktorý by mali ostatní 

aktéri proti nemu zaujať. 

Zovšeobecnenou výskumnou otázkou bude teda, ako si štáty vyberajú svojich 

spojencov? Na začiatok je potrebné uviesť, čo je aliancia. Stephen Walt ju definuje ako 

„formálny alebo neformálny vzťah bezpečnostnej spolupráce medzi dvomi alebo 

viacerými suverénnymi štátmi“, ktorý nesie v sebe určitú úroveň záväzku a vzájomného 

prospechu. Zrušenie takého zväzku alebo jeho neplnenie obnáša isté náklady aj 
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v prípade, že by poškodená strana bola nejako kompenzovaná. (Walt, 1987, s. 1) Pre 

zástancu realizmu Hansa Morgenthaua sú aliancie „funkciou rovnováhy moci 

operujúcej v rámci kolektívneho štátneho systému“. (Morgenthau, 1959, s. 175) 

V každej aliancii bude rozložene síl spojencov dôležité, pretože najsilnejší hráč bude 

prosperovať z existujúcej aliancie viac než jeho slabší spojenci. (Morgenthau, 1970, 

s.84) 

Určenie, aká veľká hrozba a akú pomoc proti nej štáty môžu čakať, ovplyvňuje 

ich bezpečnosť. Je to taktiež náväzné na faktory, ktoré štáty poháňajú do aliancií a ktoré 

ich rozdeľujú. (Walt, 1987, s. 1) 

1.3 Motívy k vytvoreniu aliancií

Pôvod aliancií je treba poznať. Podľa Morgenthaua vznik aliancií je priamo 

zviazaný s mocenskými cieľmi. Jednak štáty využívajú schopnosti svojich spojencov 

k tým vlastným, a taktiež pridružením iných štátov tak znižujú šancu svojho nepriateľa 

pritiahnuť k sebe ostatných. (Fromkin, 1970, s.688) 

Ideológia je dôležitý determinant v združovaní štátov. Walt poskytuje niekoľko 

hypotéz o tom, ako ideologická príbuznosť hrá rolu v alianciách: štáty s podobnou 

domácou ideológiou majú tendenciu zblížiť sa; hierarchické hnutia majú väčšiu ťažkosť 

utvoriť alianciu a keď sa im to aj podarí, budú krehké; ideologické bloky sú 

pravdepodobnejšie v bipolárnom systéme a v neposlednom rade samotné ideologické 

pohnútky bývajú podporované vládami, ktoré nemajú dostatočnú legitimitu a takýmto 

spôsobom sa snažia priblížiť potenciálnych spojencov. (Walt. 1987, s. 40)  V kontexte 

Blízkeho východu, kde islam stále mobilizuje masy tak náboženská alebo sektárska 

príbuznosť môže slúžiť ako ideologický nástroj k formovaniu aliancií a získavania 

podpory pre svoju stranu. 

Oproti ideológii štáty kalkulujú vo výbere spojencov i vo viac pragmatických 

premenných ako je ekonomická, či vojenská pomoc od silnejších hráčov, ktorí chcú 

získať spojencov na svoju stranu. Waltova hypotéza predpokladá, že čím väčšiu pomoc 

štát získa od iného, tým je pravdepodobnejšie utvorenie spojenectva. Takisto ak 

príjemca pomoci nemá iné alternatívy získať podobnú asistenciu od ostatných, tým 

závislejší sa stáva na darcovi. (Walt, 1987, s. 43)  Mimo toho vonkajšie vplyvy na 

vnútroštátny politický systém či už skrz lobbying, agentov alebo propagandu majú svoj 
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význam v preferenciách spojenectiev. (Walt, 1987, s. 4) Avšak pre oblasti ako Blízky 

východ, ktoré majú do určitej miery inkluzívny charakter vďaka regionálnym 

špecifikám, ale i strategickosti sa musí brať zásah a vplyv veľmocí ako ďalšia 

premenná. Zahraničná politika Spojených štátov a Ruska (predtým Sovietskeho zväzu) 

sa menila s ohľadom na zmenu vedenia krajiny a prijaté stratégie venované politike 

v tomto regióne mali rôzny dopad. Je pochopiteľne nutné odlišovať doktrínu Georgea 

W. Busha založenej na priamom použití sily proti nepriateľom USA od viac ústupčivej 

politiky Baracka Obamu, kde diplomatické riešenia dostali väčší priestor. 

George Liska naopak zdôrazňuje i možnosť „oportunistických zoskupení“ 

štátov, ktoré vznikajú za konkrétnym cieľom a existujú, ak štáty veria, že tradičné 

vyrovnávanie síl nie je úspešné. (Liska, 1962, s. 27, 42-43, 55-56)

Inou otázkou na zodpovedanie ostáva to, ako štáty reagujú na vznikajúce hrozby. 

Príkladom slúžia udalosti z Islamskej revolúcie v Iráne a sovietskej invázie do 

Afganistanu v roku 1979, kedy USA prišli o svojho spojenca v osobe šáha a naopak 

pro-sovietske sily si snažili posilniť svoju pozíciu v Kábule proti sunnitským radikálom. 

Tradiční americkí spojenci ako Saudská Arábia, Kuvajt, Spojené arabské emiráty a 

ostatné spriaznené monarchie neprestúpili na stranu zdroja hrozby, Sovietskeho zväzu, 

ale radšej posilnili spojenectvo s USA s cieľom vytvoriť protiváhu sovietskej ofenzíve 

v regióne. Išlo teda o pragmatické balansovanie síl (balancing), ktoré je podľa Walta v 

medzinárodnej politike pravdepodobnejšie než bandwagoning. Štáty ale formujú 

aliancie, aby balansovali proti hrozbe než proti samotnej moci nepriateľa. (Walt, 1987, 

s. 3,5)   

Svoje hypotézy Walt vo svojom kľúčom diele Origins of Alliances historicky 

opiera o diplomaciu na Blízkom východe v rokoch od 1955 do 1979. V tomto období 

registroval 36 rôznych bilaterálnych alebo multilaterálnych zoskupení, ktoré sa dali 

považovať za aliancie. Skúmané boli motívy, ktoré viedli jednotlivých regionálnych 

hráčov vyhľadávať si spojencov. Walt tvrdil, že ideológia hrá menej významnú rolu než 

samotná potreba postaviť sa (balansovať) hrozbe. Po druhé, koncept balancingu je 

častejší než bandwagoning. (Walt, 1987, s.5) Ak je balancing obvyklejšou tendenciou, 

štáty majú väčšiu bezpečnosť, pretože agresor čelí širšej opozícii. Ak by to bolo naopak, 

a štáty sa pridajú k zdroju hrozby, agresor je silnejší. (Walt, 1987, s.17) Takáto situácia 

má za dôsledok nepredvídateľnosť a neistotu v medzinárodnom systéme a väčšiu 

zraniteľnosť pre ostatných aktérov. Kladie si pritom otázku, ktorá z hypotéz vysvetľuje 
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najviac aliancií a či existujú nejaké spoločné znaky toho, ako sa aliancie tvoria. (Walt, 

1987, s.11) 

1.4 Balancing a bandwagoning

Vyrovnávanie síl (balancing) je súčasťou tradičnej teórie rovnováhy moci, ktorú 

rozvinul Kenneth Waltz. Štáty si hľadajú spojencov proti štátu alebo koalícií, ktorá 

predstavuje hrozbu. Konajú tak preto, lebo sami by neboli schopní zabezpečiť svoju 

bezpečnosti voči agresorovi. Zvyčajne vyhľadávajú spojencov, s ktorými ich mocenské 

kapacity dokážu čeliť hrozbe, ale taktiež by to nemali byť hráči schopní dominovať 

spoločnej aliancii. Preferencia spojiť sa so slabšími aktérmi je pragmatickejšia, pretože 

nový člen zoskupenia má možnosť uplatniť si vlastnú moc medzi ostatnými. Tí slabší 

zas prirodzene vítajú každú novú pomoc. (Walt, 1987, s. 18)  Pripojiť sa k silnej 

mocnosti by znamenalo podriadiť sa jej vplyvu a dobrovoľne obmedziť vlastné 

kapacity. 

Napriek tomu na prvý pohľad nevýhodnému spojenectvu pripojenie sa k silnému 

štátu, ktorý je zdrojom hrozby je niekedy preferenciou. Vízia úspešnej mocnosti, ktorá 

nehľadí na záujmy svojich protivníkov a je schopná odolávať im môže prilákať štáty 

odsunuté na vedľajšiu koľaj. Tie priťahuje sila a mocenské kapacity, ktoré môžu 

v alianci s agresorom využiť aj oni. Bandwagoning bol využívaný v Studenej vojne 

oboma blokmi. Americkí predstavitelia často hlásali, že ak ich spojenci pocítia 

oslabenie úlohy USA vo svete, začnú byť na pochybách a môžu prejsť k Sovietskemu 

zväzu. V 50. rokoch 20. storočia to slúžil ako argument na odôvodnenie k masívnemu 

zbrojeniu. Na druhej strane Sovieti sa pomocou hrozieb neúspešne snažili odhovoriť 

Nórsko a Turecko od pripojenia sa k Severoatlantickej aliancii (NATO). Ak je tento 

koncept dominantnejší než balancing a štáty prebehnú k opačnej, silnejšej strane, 

znamená to, že aliancie sú krehké. Prečo sa štáty pridávajú k agresorovi môže mať dva 

motívy. Po prvé, také konanie môže byť formou ústupkov, ak štáty dúfajú, že hrozba sa 

neobráti proti nim, ale radšej inam. Po druhé, bol bandwagoning prítomný v čase vojny, 

ak slabší aktéri majú záujem o „vojnovú korisť“, ktorú by v opačnom prípade získal len 

sám agresor. Príkladom bolo vyhlásenie vojny fašistickým Talianskom Francúzsku 

v roku 1940, kedy už začínalo byť jasné, že Paríž nedokáže odolávať postupujúcim 



12

nemeckým vojskám. Prípadne pakt Ribbentropp-Molotov, ktorý rozhodol o obsadení 

Poľska nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom. (Walt, 1987, s. 19-21)
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2. Formovanie moderného Blízkeho východu

Oblasť Blízkeho východu bola i je aktívnym objektom záujmu rôznych 

vedeckých disciplín a kvôli svojej komplexnosti a dynamickým zmenám ostáva 

nepredvídateľným i pre skúsených arabistov a politológov. Henry Kissinger opísal 

Blízky východ ležiaci na križovatkách troch kontinentov. Dôležitosť tohto strategického 

regióne spočíva v energetických zdrojoch, na ktorých závisí väčšina sveta. I vďaka 

tomu sa svetové mocnosti sa zapojili do miestnych konfliktoch často ako rivali. 

(Kissinger, 1979, s. 285)

Pojmu Blízky východ (the Near East) sa často prisudzujú rôzne teritoriálne 

vymedzenia. Často sa identicky obmieňa s výrazom Stredný východ (the Middle East), 

ktorý zahrňuje Levant (krajiny východného Stredomoria), Irak a Arabský polostrov, 

vynímajúc severnú Afriku. V mojej práci používam pojem Blízky východ pokrývajúci 

oblasť arabských krajín, Izraelu, Iránu a Turecka, avšak keďže sa výskum zameriava na 

dva hlavné mocenské bloky vedené Iránom a Saudskou Arábiou, v ktorých konfrontácia 

sa stretáva najmä v Levante a Arabskom polostrove, severnej Afrike sa venujem len 

okrajovo. 

Mapa v prílohe číslo 1 slúži na predstavu o geografickej polohe daného regiónu 

a jeho krajín.

V tejto časti sveta už štrnásť storočí dominuje islam. Už v jeho počiatkoch mali 

aliancie význam, pretože prežitie moslimskej obce záviselo na zabráneniu toho, aby sa 

nepriatelia proroka Mohammeda spojili. (Watt, 1956, s. 3)

Prepojenie politiky a islamu bolo na Blízkom východe započaté vytvorením 

prvého islamského štátu v Medine, meste v dnešnej Saudskej Arábii. Jeho zakladateľ 

bol prorok Mohammed z kmeňa Qurašovcov. Narodil sa v Mekke, neďaleko miesta, kde 

sa mu zjavil archanjel Gabriel, ktorý Mohammedovi priniesol posolstvá od jedného 

jediného Boha (arabsky Allah) a povedal mu, aby prednášal o jedinej pravej viere. Tieto 

zjavenia sa zapísali do súboru textov zachovaných v podobe Koránu, svätej knihy 

moslimov. (Lewis, 1996, s. 47)  

Od 7. storočia sa islam začal úspešne šíriť a postupne prevzal vedúcu úlohu na 

Blízkom východe, čím takmer vytlačil existujúce monoteistické náboženstvá judaizmus 

a zoroastrizmus. Prvé patrilo židovskému národu a druhé bolo oficiálnou vierou v 

Perzskej ríši. (Lewis, 1996, s. 27) Aj napriek masívnym konvertáciám islam uznal 

uctievačov judaizmu a kresťanstva ako Ľudí Knihy (Ahl al-Kitab) a súčasť ummy, 
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islamskej náboženskej obce, kde im zaručil práva na slobodu vyznania a štátnu ochranu. 

Korán odkazuje na predošlých prorokov oboch náboženstiev vrátane Abraháma a 

Ježiša, ktorého síce neuznáva ako syna Božieho, no tvrdí, že posolstvo odhalené 

prorokovi Mohammedovi je zdokonalením oboch abrahámskych náboženstiev. (Azami, 

2004) Korán spolu s ostatnými islamskými textami haditmi a sunnou, opisujúcimi 

tradície a konania Mohammeda, tvoria celý systém uctievania jedného Boha a pravidiel 

života každého moslima. Medzníkom islamu je rok 622 (hidžra), kedy sa Mohammed 

musel odsťahovať z ešte pohanskej Mekky do Mediny. Po jeho smrti nastala otázka, kto 

sa ujme jeho pozície vo vedení ummy. Väčšina moslimov sa v tej dobe dohodla na 

Mohammedovom spoločníkovi Abu Bakrovi, ktorý hneď nato prijal titul kalif a štátne 

zriadenie pod jeho kontrolou dostalo názov kalifát (khilafa). (Lewis, 1996, s. 48-50)  

Medzi moslimami ale boli i takí, ktorí Abu Bakrovo vedenie považovali za nelegitímne 

a preferovali, aby nástupníctvo ostalo v rodine proroka. Namiesto Abu Bakra 

považovali za svojho lídra manžela Mohammedovej dcéry Fatimy, Alího. Nebol to pre 

nich kalif, ale imám. Ako „partizáni imáma Alího“ (Shi'atu 'Ali) tvoria druhú najväčšiu 

sektu islamu a dodnes sú známi ako šiíti. Tvoria asi 10-15 % z celkovej svetovej 

moslimskej populácie, oproti väčšinovým sunnitom uznávajúcim Abu Bakra. Postupom 

času sa rozdiely medzi oboma islamskými vetvami prehĺbili v ostatných aspektoch 

praktizovania viery. No politický rozmer tohto rozdelenia nastal od vytvorenia 

Safávidskej ríše na území dnešného Iránu začiatkom 16. storočia, kedy sa tu šiíti stali 

majoritným obyvateľstvom. Rivalita medzi šiítmi a sunnitmi, Arabmi a Peržanmi sa tak 

stala charakteristickou črtou dynamiky Blízkeho východu až po súčasnosť. (Shuster, 

2007) 

2.1 Rozpad Osmanskej ríše

Po 1. svetovej vojne sa Blízky východ začal politicky rozdeľovať, ale i formovať 

do približne súčasnej podoby. Rozpad impérií priamo zasiahol rozloženie síl spomedzi 

arabských krajín a ich susedov. Po porážke Byzantskej ríše a neskôr Abbásovského 

kalifátu v 16.storočí bola Osmanská ríša v regióne po vyše štyri storočia ucelenou 

dominantou. (Kučírek, 2010) Ríša, ktorú rozšírili Turci konvertovaním na islam aj 

ďalšie národy strednej Ázie znamenala nielen medzník v histórii Blízkeho východu ako 

takej, ale bola i štádiom vytvorenia turko-islamskej kultúry v pozadí Mongolského 
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impéria v 13. a 14.storočí. (Findley, 2005, s.56)  Jej vplyv upadal kvôli potrebe 

interných reforiem a niektoré jej oblasti boli už po nejakú dobu de facto pod kontrolou 

koloniálnych veľmocí Veľkej Británie a Francúzska. Obe mocnosti mali záujem na 

prežití Osmanskej ríše a využívaní jej ako protiváhu voči ich rivalnému cárskemu 

Rusku v čase tzv. Východnej otázky. (Gombár, 1999, s. 11-13)  Británia si potrebovala 

zaistiť prístup k Indii a spojenectvo s Osmanskou ríšou, ovládajúcou väčšinu Blízkeho 

východu, bolo preto výhodou. (Křižek, 1991, s. 21) Nárok Turkov na vedenie 

islamského kalifátu znamenal snahu o zjednotenie arabských krajín a ostatných 

islamských krajín, ktoré boli dovtedy pod vládou predošlých arabských dynastií 

Rašídovcov, Ummajovcov, Fatímovcov a Abbásovcov. Práve spoločná viera v jediného 

Boha bola dôležitá pre udržanie expanzívnej politiky Turkov a lojality obyvateľstva v 

obsadených územiach. (Caliphate, 2015) Ríša sa dlhodobo nachádzala v hegemonickom 

boji s Perzskou ríšou. Až vojna v rokoch 1821-1823 vyriešila spor ohľadom spoločných 

hraníc, ktorá neskôr bola základom pre vytýčenie východnej hranice Turecka s Irakom. 

(Lewis, 1996, s. 293) 

Kým do Prvej svetovej vojny to boli hlavne vonkajší nepriatelia spoza hraníc, 

najmä cárske Rusko, neskôr sa hrozba preniesla na vnútorných hráčov. Postupná strata 

záujmu západných koloniálnych mocností o udržanie Osmanskej ríše a snahy o národné 

obrodenie v jej provinciách hrali kľúčovú rolu v úpadku ríše. Balkánske štáty pod 

kontrolou vytvorili koalíciu a v rokoch 1912 a 1913 sa im podarilo vytlačiť Turkov z 

juhovýchodnej Európy. V boji o Líbyu sa zas v roku 1911 prejavili kolonialistické 

ambície Talianska a Turci sa museli stiahnuť. (Smitha, n.d., par.1) Mimo toho sa 

Osmanská ríša potýkala s ideologickým problémom, do akej miery má byť západný 

vplyv zásadný vo fungovaní ríše. V Arábii sa vyvinulo puritánske wahhábistické hnutie, 

ktoré odmietalo cudzie vplyvy „korumpujúce“ moslimskú vieru. Aj keď ich moc bola v 

roku 1918 zlomená, jeho idey ovplyvnili konzervatívne arabské masy. (Lewis, 1996, 

s.274) Na druhej strane odpor k vtedajšiemu tureckému establišmentu zdielali i liberálni

Turci, ktorí so svojou „mladotureckou“ revolúciou žiadali viac politických slobôd, no 

zároveň svojou snahou o zachovanie veľmocenstva vtiahli Osmanskú ríše do 1. svetovej 

vojny po boku Nemecka. Už pred vojnou Briti uzavreli spojeneckú zmluvu s Ruskom, 

aby tak potlačili rastúcu moc Nemecka v Európe. Vznikla tak spleť záujmov veľmocí, 

kedy Nemci chceli napadnúť britské záujmy na Blízkom východe a v Osmanskej ríši 

videli spojenca, ktorý chcel Rusko vytlačiť z regiónu. Prvá svetová vojna však skončila 

devastujúco pre ústredné mocnosti a víťazi na čele s Britániou a Francúzskom sa 
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dohodli na rozdelení Osmanskej ríše. Už počas vojny bolo jasné, že arabské provincie 

Egypt, Irak, Palestína si Turci neudržia a budú pod správou Veľkej Británie. (Smitha, 

Turkey from 1911 to the End of World War One)

Briti aktívne využívali arabské oslobodzovacie hnutia k rozdeleniu Osmanskej 

ríše. Známa je z tohto obdobia rola „Lawrenca z Arábie“, pôvodne britského 

archeológa, ktorého naverbovala britská tajná služba na tréning arabských kmeňov. 

Lawrenc takto pomohol šarifovi Husajnovi z rodu Hašemovcov ovládnúť Hidžáz, čo 

bola západná časť Arábie, vrátane dvoch najsvätejších moslimských miest, Mekky a 

Mediny. Husajn vykonával autonómnu politiku už ako spriaznenec Turkov, no Britom 

sa podarilo dostať ho na svoju stranu a zahájiť ozbrojené povstanie. Ku koncu vojny 

arabské kmene s britskou podporou dobili Jeruzalem, Damask, Bejrút, Bagdad a Briti sa 

nakoniec dostali i do Iránu. (Křižek, 1991, s. 21) Podľa prvotného sľubu Britov, šarif 

počítal s novým arabským kalifátom v Arábii pod jeho vládou, avšak britskí agenti sa v 

tom čase už dohadovali s emirom saudskej dynastie Abdulazízom. (Gombár, 1999, 

s.389)

Neschopnosť Britmi podporovanej hášimovskej dynastie udržať obsadené 

územia využili Francúzi nárokujúci si na Sýriu a Libanon. Synovia šarifa Husajna boli 

neskôr korunovaní za kráľov – Fajsal a jeho potomstvo vládlo Iraku do zvrhnutia 

monarchie v roku 1958 a jeho brat Abdulláh  sa stal v 1921 kráľom Zajordánska, ktoré 

spolu s palestínskym územím bolo britským protektorátom. (Křižek, 1991, s. 21)

Prvý moderný arabský štát bol však vyhlásený už v roku 1920 na území 

nazývanom Veľká Sýria (Greater Syria, arabsky Bilad al-Sham) ako Sýrske arabské 

kráľovstvo. Zahŕňal východné Stredomorie a západnú časť Mezopotámie a bol 

reflektovaním rastúceho arabského nacionalizmu a túžbe zbaviť sa vplyvu európskych 

kolonialistov. Krátko po vyhlásení samostatnosti Francúzi porazili arabské jednotky a 

územie al-Sham si s Britmi rozdelili na viac mandátov – Sýriu, Zajordánsko, Palestínu a 

Veľký Libanon, ktorý vytvoril základ pre dnešný moderný Libanon. (Syria – World 

War 1 and Arab Nationalism, 1987) Zo získaním nezávislosti roku 1943 Libanon 

vynikal v regióne svojou náboženskou rozmanitosťou a unikátnym politickým 

systémom nazývaným konfesionalizmus. Podľa toho sú najvyššie verejné posty 

rozdelené funkcionárom podľa ich náboženstva a sekty. (Turkmen-Devisoglu, 2012) V 

Zajordánsku, Iraku a Egypte Briti podľa vlastného vzoru vytvorili monarchie, zatiaľčo 

Francúzsko presadilo republikánsky systém vládnutia v Sýrii a Libanone.
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Spojenectvo Británie a Osmanskej ríše pred 1. svetovou vojnou tkvelo v 

strategickej potrebe držať ruský imperializmus na uzde. Británia už dlhšie v Európe 

hrala úlohu pri rovnováhe síl a vplyv Turkov sa zdal byť užitočný pre ochranu jej 

záujmov na Blízkom východe a v Indii a to i napriek tomu, že Osmanská ríša sa 

pokladala za zjednotiteľa islamskej obce proti kresťanským veľmociam. (Lewis, 1996, 

s. 277)  Išlo o klasický prípad balancingu, ktorý tiež potvrdzuje Waltovu tézu, že 

ideológia má len obmedzený vplyv pri formovaní aliancií. Prvá svetová vojna ale 

spôsobila obrat lojalít a pridanie sa Turkov na stranu ústredných mocností bolo reakciou 

na hrozbu rastúceho nacionalizmu v arabských provinciách ríše s prípadnou podporou 

koloniálnych mocností. Turci počítali s prehrou Británie a Francúzska, ktorá by im 

mohla zaručila územnú celistvosť a voľnú ruku s bojom proti vnútorným povstaniam. 

Británia vo vojne znovu musela zastať post balancéra a proti Turkom sa spojiť i so 

svojim ruským rivalom. Balancing bol tomto ohľade pre ňu prijateľnejší. Udalosti z 

Veľkej októbrovej revolúcie Rusko vyradili v roku 1917 z hry a po vojne nastalo veľké 

rozdelenie Osmanskej ríše bez jeho nárokov na Konštantínopol a úžiny Bospor a 

Dardanely. Sykes-Picotova dohoda z roku 1916, nazvaná po britskom diplomatovi 

Markovi Sykesovi a jeho francúzskom náprotivku Françoisovi Georges Picotovi, bola 

definitívnym ustanovením rozdelenia vplyvu Británie a Francúzska v nových arabských 

štátoch. (Gombár, 1999, s. 390-391)

2.2 Nové štáty

V Britmi spravovanom území sa ale musela riešiť i otázka židovského 

obyvateľstva Palestíny, ktorá bola ich mandátnym územím.  Vtedajší britský minister 

zahraničia Arthur Balfour ešte počas 1. svetovej vojny roku 1917 v liste známom ako 

Balfourova deklarácia prisľúbil lídrovi britských Židov barónovi Rotshildovi podporu 

pre založenie „národnej domoviny pre židovský národ“ v Palestíne. (Balfour, 1917)  

Podpora ale bola podmienená rešpektovaní práv nežidovského obyvateľstva, čo sa 

nenaplnilo a následný konflikt spôsobil exodus palestínskych Arabov. Každopádne 

Deklarácia bola frekventovaným argumentom pre akceptáciu Štátu Izrael založeného v 

roku 1948. Hrôzy Druhej svetovej vojny a cielené vyhladenie Židov nacistickým 

Nemeckom posilnili túžbu sionistického hnutia po vlastnej domovine v oblasti 

biblického izraelského kráľovstva v Palestíne. Vznik židovského štátu rovnako 
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znamenal počiatok pretrvávajúceho konfliktu s Palestínčanmi a bolestný úder do 

povedomia arabských krajín, ktoré s Izraelom viedli vojny v rokoch 1948, 1967 a 1973.  

Na rozdiel od arabských novovytvorených krajín, ktoré boli pod kontrolou Francúzska a 

Británie, len Libanonu, Iránu a Turecku ako nástupníckemu štátu Osmanskej ríše sa 

podarilo udržať si určitú politickú nezávislosť. Na rozdiel od zvyšku Levantu, 

libanonská kresťanská a moslimská elita bola zvyknutá na samostatnosť. Irán podobne 

ako Turecko v 2. svetovej vojne taktiež vyhlásil neutralitu, no zmarili ju Briti a Rusi 

vojenskou inváziou v rámci vzájomného súperenia. (Lewis,1996,  s. 306, 309)

V Turecku v roku 1919 dôstojník Mustafa Kemal Atatürk organizoval povstanie 

proti cudzím vojskám a namiesto sultanátu vyhlásil Tureckú republiku. (Lewis, 1996, s. 

304)  Zvyšok Osmanskej ríše mal byť pritom podľa Sévreskej zmluvy rozdelený medzi 

západné mocnosti vrátane Grécka. Na konferencii vo Švajčiarsku v roku 1923 ju ale 

nahradila nová zmluva z Laussane, ktorou Turecko vďaka Atatürkovmu povstaniu 

získalo územnú suverenitu v hraniciach dnešnej podoby. Z islamskej ríše sa tak za 

Mustafu Kemala stalo Tureckou sekulárnou modernou krajinou. Kalifát bol oficiálne 

zrušený v roku 1924. (Findley, s.204-205)  

Medzivojnové obdobie sa zdalo byť o mnoho pokojnejšie a vzťahy na Blízkom 

východe skôr ovplyvňovala britsko-francúzska rivalita. Obmedzene si svoju moc 

uplatňovali Taliani, ktorí zlúčili Tripolisko a Kyrenajku do nového štátu Líbya. V 

druhej svetovej vojne Briti a Američania severnú Afriku oslobodzovali od Talianov a 

Nemcov. (Lewis, 1996, s. 309-310)  Pretože tí stáli v aliancii proti Britom, Francúzom a 

Židom, ktorých v Palestíne pribúdalo, niektorým Arabom sa zdalo vhodné 

spolupracovať s Nemeckom proti svojím koloniálnym patrónom. Bol to predovšetkým 

palestínsky mufti al-Husejní, režim Rašída Gajláni v Iraku a jeho sýrski stúpenci, ktorí 

neskôr tvorili jadro nacionalistickej strany Baas (Baath). Väčšina Arabov ale neverila 

Nemcom, pretože si uvedomovali, že práve ich politika bola za masovou emigráciou 

Židov do Palestíny. Každopádne sympatia proti-západných arabských lídrov k nacistom 

vychádzala z princípu „nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ“. V čase Studenej 

vojny niektoré moslimské krajiny zaujali podobný postoj i voči Sovietskemu zväzu, 

ktorý zbrojil Arabov proti Izraelu. (Lewis, s.307-308)

Blízky východ v prvej polovici 20. storočí pre Britániu a Francúzsko znamenal 

určité nárazníkové pásmo, ktoré si potrebovali zabezpečiť pre prístup k ich kľúčovým 

záujmom inde. Briti potrebovali suchozemský prístup k Indii a Francúzi si chceli udržať 

svoje kolónie v severnej Afrike. Kým dovtedy svoju vojenskú prítomnosť v oblasti 
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ovplyvňovali najmä bezpečnostnými hrozbami pred cudzími vplyvom a Francúzi 

vyzdvihovali svoje kultúrne poslanie, po rozvoji ropného priemyslu v arabskom svete 

začal hrať ekonomický faktor dôležitejšiu úlohu. (Lewis, 1996, s.311) Ideologické 

súperenie v bipolarite navyše pritiahol na Blízky východ i Spojené štáty a Sovietsky 

zväz, kde si obe mocnosti hľadali svojich spojencov. Toto paktovanie zabránilo rivalovi 

prevziať hegemonickú úlohu v medzinárodnom systéme a udržovať relatívnu rovnováhy 

moci. 

Konflikt medzi palestínskymi Arabmi a Židmi v britskom mandáte Palestína sa 

stupňoval. Materiálna podpora sionistického hnutia na začiatku 20. storočia viedla k 

rozširovaniu židovských osád a vojenským úspechom proti Palestínčanom. Aj keď 

náboženské rozdiely sú často proklamované v izraelsko-palestínskom konflikte, 

židovská menšina po storočia žila v relatívnom mieri vedľa palestínskych moslimov a 

kresťanov. Obe skupiny hlavne bojovali o teritórium, na ktoré si obe nárokovali a ktoré 

má stále veľký význam pre všetky tri monoteistické náboženstvá. Židia odkazovali na 

staroveké kráľovstvo Izraela a Judey a Palestínčania trvajú na legitimite svojej 

prítomnosti, kdežto po celé stáročia tvorili väčšinu obyvateľstva. Imigrácia európskych 

Židov počas a po druhej svetovej vojne postupne zmenila demografický obraz Palestíny. 

Na to reagovali Briti, ktorí sa pokúšali obmedziť príliv Židov, aby udržovali poriadok. 

Vzájomné masakre a útoky proti Britom z oboch strán ich prinútili ustúpiť a predať 

mandát Organizácii spojených národov (OSN). Valné Zhromaždenie roku 1947 

rozhodlo o pláne rozdeliť Palestínu na arabský a židovský štát, ktorý rozlohou 

nezodpovedal menšinovému židovskému obyvateľstvu. Palestínčania plán odmietli a v 

máji roku 1948 Židia vyhlásili Štát Izrael. Krátko nato Palestínčania spolu s Egyptom, 

Sýriou, Jordánskom a Irakom napadli Izrael. Židia nakoniec získali prevahu a vojna 

skončila o rok neskôr jordánskym obsadením Východného Jeruzalema a západným 

brehom Jordánu, egyptskou kontrolou pásma Gazy a izraelskou okupáciou väčšiny 

pôvodného palestínskeho územia. Výsledkom exodu asi 700 000 Palestínčanov, v 

arabčine známom ako nakba (katastrofa), je nevyriešený problém utečencov, ktorí sa 

spolu s ich potomkami dnes v diaspore počítajú na vyše 5,5 milióna. Ďalších 5,6 

milióna Palestínčanov žije na území Západného brehu Jordánska, pásma Gazy a Izraela, 

kde tvoria 20% obyvateľstva. Mnohí z utečencov sa usadili v Jordánsku, Sýrii a 

Libanone, kde prebiehala občianska vojna v rokoch 1975 až 1991 a priamo 

Palestínčania do nej boli zapojení. (Beinin, Hajjar, 2014)
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Treba podotknúť, že vznik Izraela siaha ku geopolitickým záujmom niektorých 

mocností, pre ktorých podpora Židov znamenala úder pre Britániu, s ktorou súperili. 

Francúzska asistencia Židom sa rozvinula v pozadí jeho súperenia o Sýriu proti Britom. 

Tí  pomohli v roku 1946 dostať francúzske vichystické vojská preč z krajiny a dokonca 

ponúkli Damasku plán integrovať Jordánsko, Palestínu a Libanon do projektu Veľkej 

Sýrie výmenou za privilegovaný britský status. Taktiež sa zaviazali zastaviť židovskú 

emigráciu do Palestíny. Na túto „zradu“ Británie sa Francúzi revanšovali podporou pre 

pro-izraelské sily proti Palestínčanom a Britom v ešte existujúcom britskom mandáte. 

Nebolo to len Francúzsko, ktoré chcelo zabrániť britskej hegemónii na Blízkom 

východe, ale s požiadavkou vytvoriť židovský štát v Palestíne prišli i Američania a 

Sovieti. (Landis, 2008) 

2.3 Počiatky Studenej vojny

Pozornosť blízkovýchodných národov v povojnovom období sa sústredila na 

získanie samostatnosti a vymanenie sa spod koloniálneho vplyvu. Európske mocnosti 

Veľká Británia a Francúzi boli po vojne vyčerpané a nemali kapacity, aby umelo 

udržiavali svoje arabské protektoráty. Začala sa tak epocha, kedy sa Spojené štáty 

americké a Sovietsky zväz dostali do vzájomného súperenia v sfére politickej, 

vojenskej, ekonomickej, vedeckej. Na rozdiel od Britov a Francúzov, ako víťazné 

veľmoci dokázali po vojne skonsolidovať svoju moc a obe budovali vlastné pakty. 

Americká demokracia a ekonomika voľného trhu verzus sovietsky socializmus a anti-

imperializmus boli hlavné komodity, ktoré sa snažili exportovať i na Blízky východ 

v snahe získať si spojencov. Vládnuce regionálne režimy tak podľa buď prozápadnej 

alebo sovietskej lojality mohli byť kategorizované na tzv. reakčné a revolučné, resp. 

progresívne, režimy. Progresívne sympatizovali so Sovietskym zväzom, s ktorým ho 

spájal ideologický boj proti vplyvom Západu, jeho vojenskej podpore Izraelu a hrozbe 

islamského radikalizmu. (Dishon, 1973, s.10) 

V roku 1946 zo Sýrie odišli poslední francúzski vojaci, čím krajina získala 

nezávislosť, o ktorú prišla pár mesiacov po vyhlásení kráľovstva. Odpor voči cudzím 

zásahom a vyzdvihovanie vlastnej arabskej identity sa stal črtou charakterizujúca 

politiku Sýrie po súčasnosť. (Syria profile – Timeline, 2015) Séria vojenských prevratov 

a vznik Izraela zvýšila potrebu konsolidovať moc v krajine. Stalo sa tak až revolúciou 
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vedenou nacionalistickou stranou Baas v roku 1963 a nástupom prezidenta Hafeza 

Assada k moci o sedem rokov neskôr. Ako líder strany Baas propagoval myšlienku 

nezmierenia sa so židovským štátom v mene solidarity s trpiacim palestínskym národom 

a v širšom ponímaní jednotu Arabov. (Gombár, 2001, s.19) 

Podobne to bolo v Egypte, z ktorého si od roku 1914 Británia urobila svoj de 

facto protektorát. Následkom zvyšujúcej populácie sa mnohí Egypťania začlenili do 

politického života a armády. Práve egyptská armáda bola silou, ktorá držala krajinu 

pokope a v roku 1952 vysokopostavení vojenskí dôstojníci stáli za prevratom, ktorý 

zvrhol Britmi podporovaného kráľa. Briti si potrebovali udržať kontrolu nad 

východným Stredomorím ako nárazník voči útoku proti Sovietskemu zväzu. Vedúci 

dôstojník Gamal Abdel Nasser bol rovnako i hlavným ideológom a určil, aký smerom 

by sa Egypt mal uberať po porážke vo vojne proti Izraelu v roku 1948. Úspech 

židovského štátu videl vo vojenskej podpore Západu, vrátane Británie, ktorá mala stále 

svoju armádu v Egypte. Tú Nasser vyhnal rok po vyhlásení egyptskej nezávislosti 

v 1953, kedy sa zároveň stal i prezidentom. (McNamarra, 2003, s.16, 18) Svojou pan-

arabskou ideológiou pripomínal sýrskym Baasistov. I proti nemu sa postavilo 

islamistické hnutie Moslimské bratstvo, ktoré organizovalo niekoľko teroristických 

útokov v krajine. To spočiatku našlo ideologickú a finančnú podporu v Saudskej Arábii. 

Sýrska odnož Bratstva neskôr viedla povstanie v sýrskom meste Hamá v 80. rokoch. 

Egypt a Sýria od 60.rokov stáli na rovnakej strane proti západnému imperializmu, 

existencii Izraela a v boji proti militantnému islamizmu. Svoje spoločné záujmy 

potvrdili zjednotením oboch krajín do Zjednotenej arabskej republiky, ktorej existencia 

skončila už po troch rokoch po vzájomných sporov medzi egyptskými a sýrskymi 

lídrami. (Mosa, 2013)        

Každopádne sa tak vytvoril tábor štátov stavajúcich na ideológii pan-arabizmu 

oproti pan-islamistom vedenými konzervatívnymi Saudmi a Moslimským bratstvom. 

V roku 1945 však napriek ideologickým rozdielom Egypt, Irak, Sýria, Libanon, 

Saudská Arábia, Jemen a Jordánsko vytvorili Ligu arabských štátov, prvú organizáciu 

združujúcu a reprezentujúcu arabské krajiny na medzinárodnej úrovni. Oslobodenecké 

sily nakoniec zvíťazili aj v severnej Afrike. Ako prvá nezávislosť získala Líbya v roku 

1951, Sudán, Tunisko a Maroko o päť rokov neskôr, Mauretánia v 1960 a po krvavých 

bojoch proti Francúzom i Alžírsko v 1962. Na Arabskom polostrove Briti uznali 

nezávislosť i ďalším krajinám mimo Saudskej Arábie, z ktorých s výnimkou Jemenu sú 

monarchie. Bol to Kuvajt v roku 1961, Južný Jemen v 1967 a ostatné kráľovstvá vrátane 
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Spojených arabských emirátov, Bahrajnu, Kataru v roku 1971. (Lewis, 1996, s.314)  

Práve tieto arabské monarchie so sultanátom Omán, ktorý ako jediný si užíval 

samostatnosť po niekoľko storočí nadviazali blízke styky so Západom. Ako bývalí 

spojenci Británie proti osmanskej nadvláde, ktorí sa stali nezávislými krajinami aj z jej 

vôle, v Studenej vojne prevzali jasný kurz svojej zahraničnopolitickej orientácie. Objav 

ropných ložísk na ich území vzbudil záujem Spojených štátov spolupracovať a podieľať 

sa na rozvoji priemyslu a bezpečnosti oblasti Perzského zálivu. 

Na globálnej úrovni boli štáty Blízkeho východu bojiskom americko-sovietskej 

rivality, kde si obe veľmoci hľadali spojencov proti tomu druhému. Nasserov Egypt, 

assadovská Sýria, južný Jemen a palestínske nacionalistické skupiny boli spriahnuté so 

Sovietskym zväzom, ktorý ich zbrojil a poskytol im politickú podporu. Na druhej strane 

arabské monarchie, Libanon a Izrael spolupracovali so Spojenými štátmi. Izrael sa od 

60. rokov stal strategickým spojencom USA a tento špeciálny vztah trvá dodnes. (Walt,

1987, s.50) Vojenská, finančná, politická podpora Washintonu pre židovský štát, ktorý 

je pre arabské štáty agresorom a väčšina neuznáva jeho legitimitu kvôli okupácii 

palestínskych území sa stala kritickou témou, akú úlohu majú mať Američania 

v regióne. 

Sovietsky zväz sa usiloval šíriť socialistickú revolúciu do arabského sveta 

pomocou protizápadnej rétoriky a odporu voči sionizmu, a to i napriek tomu, že bol 

prvou krajinou sveta uznávajúcou Izrael. Spojené štáty prijímali politikou zadržovania 

komunizmu vo svete a na Blízkom východe potrebovali spojencov, ktorí by podliehali 

jednotnému vojenskému veleniu. Táto aliancia dostala podobu Bagdadského paktu 

založeného roku 1955 Pakistanom, Irakom, Iránom, Veľkou Britániou a Tureckom, 

ktoré stálo ako spojka k NATO. (The Baghdad Pact (1955)..., 2009) Sovietske vzťahy 

s baasistickou Sýriou, Irakom a násserovským Egytom neboli jednoznačne pozitíve 

a Moskva protestovala proti represiám voči lokálnym komunistickým stranám. Zníženie 

napätia s Egyptom nastalo až keď Nasser prepustil z väzenia komunistov a dovolil 

sovietskym jednotkám využívať prístav v Alexandrii. S Irakom bola spolupráca zúžená 

len na zbrojné obchody. Baasistické hnutie získalo behom 60.rokov moc v Iraku i Sýrii, 

no nádej, že sa obe krajiny spoja na spoločnej ideologickej báze zlyhala a vzťah Assada 

a irackých prezidentov Bakra a Husajna bol skôr chladný. Sýria od puču v roku 1966 

zaujala o mnoho vrúcnejší postoj k Moskve, ktorá na oplátku začala s budovaním 

dôležitých hospodárskych projektov v Sýrii a od roku 1972 v prístave Lattakia začali 

Sovieti budovať svoju námornú základňu. Na Blízkom východe sa stala tiež sovietskym 

http://cw.routledge.com/textbooks/9780415438964/downloads/ihdb18.pdf
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najdôležitejším obchodným partnerom a spoločne odsudzovali západnú 

„imperialistickú“ a „sionistickú“ politiku. (Walt, 1987, s.91-93, 117)

Prvé ideologické súperenie na Blízkom východe sa odrazilo v Suezskej kríze 

roku 1956, kedy sa egyptský prezident Nasser naprotiveň západným mocnostiam 

rozhodol znárodniť Suezský kanál oddeľujúci Stredozemné a Červené more. Prieplav 

bol v čiastočnom vlastníctve Británie a Francúzska a dôležitý bol predovšetkým pre 

Britániu, pretože cezeň mala prístup k Perzskému zálivu a Indickému oceánu. Preto sa 

ešte v tom roku spojila s Francúzskom a Izraelom k útoku na Egypt. Po tlaku 

Washingtonu, skeptickému ohľadom vzniku ďalšieho blízkovýchodného konfliktu 

nakoniec Briti a Francúzi ustúpili. (Milner, 2011) Pád prozápadnej monarchie v Iraku 

v roku 1958 viedol k jeho vystúpeniu z Bagdadského paktu a celkový obraz spojenectva 

bol poškodený kvôli britskej intervencii na Sueze. Rozpad pôvodného paktu 

premenovaného na CENTO bol zavŕšený až Islamskou revolúciou v Iráne. (The 

Baghdad Pact (1955) and…, n.d.)

Prosovietsky Nasserov režim navyše protestoval proti americkej vojenskej 

intervencii v Libanone v 50.rokoch, kde o to požiadal prezident Camille Chamoun. 

Akcia bola demonštráciou tzv. Eisenhowerovej doktríny, ktorá proklamovala 

ekonomickú a vojenskú pomoc USA krajinám „ohrozených medzinárodným 

komunizmom“. (The Eisenhower Doctrine, 1957, n.d.) Doktrína bola namierená práve 

proti sovietskemu vplyvu v Sýrii a Egypte, i to napriek tomu, že Nasser videl v 

egyptských komunistoch hrozbu. (Walt, 1987, s.67)  Bagdadský pakt po vystúpení Iraku 

tak ostal ne-arabskou záležitosťou pod vplyvom USA a Británie. Sýria, Saudská a Egypt 

sa spojili do „anti-bagdadského paktu“ a toto trio, aj keď s mnohými ideologickými 

rozdielmi, malo dôležité postavenie v arabských otázkach a regionálnych konfliktoch až 

do 90.rokov. (Sunuyama, 2007, s.45) Mnohí Arabi sa obrátili na Sovietsky zväz, 

s ktorým uzavreli spojenectvo a stali sa odberateľmi jeho zbraní. Mocenské súperenie 

Američanov a Sovietov sa stalo aspektom pretrvávajúceho arabsko-izraelského 

konfliktu a vojenské napätie čoskoro vyústilo do ďalšej vojny. V roku 1967 v tzv. 

Šesťdňovej vojne Izrael preventívnym útokom na Sýriu a Egypt zlomil krehkú 

rovnováhu nastolenú od prímeria uzavreného roku 1949. Za pár dní bombardovania 

zdrvujúco porazil koalíciu Egypta, Sýrie, Jordánska a irackých expedičných síl a rozšíril 

svoje územie. Izraelská armáda kontrolovala celý západný breh Jordánu, od Sýrie 

prevzala Golanské výšiny a od Egypta Gazu i Sinajský polostrov. Ten Izrael vrátil až 

roku 1979 po podpísaní mierovej zmluvy s Egyptom, prvej takého druhu medzi 



24

židovským štátom a arabskou krajinou. Zároveň do popredia konfliktu vstúpila 

Sovietmi podporovaná Organizácia pre oslobodenie Palestíny (OOP). Do 90. rokov 

viedla proti Izraelu ozbrojený boj a zapojila sa i do iných konfliktov regiónu.  (Lewis, 

1996, s. 320-322) Víťazstvo v tejto vojne urobilo z Izraela regionálnu mocnosť a pre 

arabské štáty sa hnutie palestínskeho odporu a boj proti okupácii stalo centrálnou 

otázkou. Nové rozloženie síl a otázku palestínskych utečenov riešila následná rezolúcia 

Bezpečnostnej rady OSN, ktorá stanovila stiahnutie Izraelčanov z novoobsadených 

území. Okupácia územia západne od rieky Jordán a sýrskych Golanských výšin, kde

izraelská armáda zdemolovala tisícky palestínskych domov a nelegálne rozšírila 

židovské osady, naďalej pokračuje. (Beinin, Hajjar, 2014) 

Iným blízkovýchodným konfliktom, kde si obe svetové veľmoci, ale i regionálni 

hráči, chceli uplatniť svoj vplyv bola občianska vojna v severnom Jemene v rokoch 

1962 až 1970. Započala sa vojenským prevratom proti vládnucemu imámovi 

dôstojníkmi, ktorí sa inšpirovali nasserovským pan-arabizmom a socializmom. Južný 

Jemen v druhej polovici 60.rokov získal nezávislosť od Británie a následne sa stal 

najradikálnejším marxistickým štátom v arabskom. Bol vojensky závislý na Sovietskom 

zväze a svoju revolučnú politiku sa snažil expandovať podporou pre podobné hnutia na 

Arabskom polostrove. (Walt, 1987, s.56) Hrozba marxizmu a nasserizmu prinútila 

Saudskú Arábiu poslať vojenskú pomoc rojalistickým silám, zatiaľčo Gamal Abdel 

Nasser do Jemenu nasadil 70 000 egyptských vojakov bojovať na strane republikánov. 

Podobne ako Saudi i ďalší americkí spojenci v Jordánsku a Izraeli sa pozerali na 

vzostup pan-arabizmu ako hrozbu pre vlastnú bezpečnosť. Predovšetkým pretože za 

jordánskymi hranicami v Iraku k moci prišla socialistická strana Baas, ktorá podobne 

ako Nasser deklarovala ideu arabskej jednoty. V samotnom Jordánsku sa proti hráľovi 

Husejnovi taktiež pokúšali o povstanie podobné frakcie. Američania preferovali viac 

balansovanejší postoj a dúfali, že zredukovaním saudskej podpory rojalistom sa Nasser 

rozhodne svoje vojská sťahovať. Prišlo k tomu až neskôr kvôli veľkým stratám, ktoré 

egyptské sily utrpeli. Nasserizmus, ktorý zvrhol pro-britského monarchu v Egypte 

a ohrozoval ostatné arabské monarchie bol urýchľovačom britskej vojenskej podpory. 

Saudská Arábia získala od Londýna moderný protilietadlový systém na obranu proti 

egyptským náletom. (McNamarra, s.177, 183) Po prehratej vojne s Izraelom a stratám 

v Jemene, nasserizmus značne utrpel na prestíži v arabskom svete. Naopak spojenectvo 

krajín Arabského polostrova s Američanmi a Britmi sa ukázalo byť spoľahlivejším 

v udržaní vlastnej bezpečnosti proti revolučnej zmene režimu zo strany arabských 
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socialistov, ale i faktom, že žiadna z nich nebola priamo zapojená do vojny s Izraelom. 

Idea pan-arabizmu nezlyhala úplne. Naopak v roku 1969 vojenským nekrvavým pučom 

v Líbyi prišiel k moci iný charizmatický líder. Muammar Kaddáfi taktiež zvrhol 

prozápadnú monarchiu, evakuoval americké a britské vojská z krajiny a vytvoril 

džamahíriju (vládu más) postavenú na socialistických ideáloch, arabskej jednote, islame 

a anti-imperializmu. (Gombár, s.86) Kvôli veľkým zásobám ropy síce Líbya bola 

dôležitá pre Európu, no kvôli podpore palestínskych militantov a írskej organizácii IRA 

a údajnej zodpovednosti za teroristický útok na lietadlo v škótskom Lockerbie sa dostala 

na americký zoznam krajín sponzorujúcich terorizmus a boli proti nej vyhlásené 

medzinárodné sankcie. Najhoršie obdobie vo vzťahoch s USA boli 80.roky za Ronalda 

Reagana, ktorý nariadil bombardovanie Sirtského zálivu a líbyjského lídra považoval za 

„najnebezpečnejšieho muža na svete“. (Gombár, 2001, s.106-111) Samotný Kaddáfiho 

režim bol však niekoľkokrát vystavený hrozbe militantných islamistov na východe 

krajiny, ktoré bolo v roku 2011 rodiskom protivládnym protestov. V zahraničnej 

politike podobne ako Nasser podporoval zjednotenie arabských krajín proti „sionistickej 

hrozbe“. No ani Kaddáfi neuspel s pan-arabskou politikou. V Sudáne a Tunisku sa 

snažil vládnuce režimy destabilizovať a vyhlásené „zjednocovacie dohody“ mali 

nanajvýš niekoľkomesačné trvanie. 

S nástupom nového egyptského prezidenta Anwara Sadata a jeho návšteve 

Izraela roku 1977 a neskôr mierovej dohode z Camp David, Kaddáfi ostro vystúpil proti 

Egyptu. Sadatove zblíženie s Izraelom a USA tak Líbyu nahnalo do náručia Sovietskeho 

zväzu. Aliancia ale nebola jednoznačná, pretože líbyjský líder odmietol sovietskej 

flotile prenajať si námornú základňu a voči sovietskemu komunizmu sa staval 

skepticky.  (Gombár, 2001, s.98-102) 

2.4 Nástup nových regionálnych aliancií

Po neúspešnej Šesťdňovej vojne Nasser čelil i kritike zo strany arabských 

spojencov a jeho vedenie v arabskom svete stratilo vierohodnosť. Namiesto sledovania 

prestíže, si uvedomoval, že Egypt v prvom rade potreboval získal od Izraela späť 

Sinajský polostrov. Dôležitá zmena kurzu v zahraničnej politike prišla po Nasserovej 

smrti a nástupe prezidenta Anwara Sadata. Egypt potreboval zbrane od Sovietov, so 

Sýriou znova jednať o aliancii proti Izraelu, ale rovnako sa pripraviť na i možnosť 



26

zmierenia sa s ním. (Walt, s.104-105) Sadat zvolil vojnu, pretože sa obával, že 

prebiehajúce sovietsko-americké détente len predĺži status quo na Blízkom východe. 

Navyše po tom, ako Moskva meškala s dodávkou zbraní, bolo tisícom sovietskych 

technických a vojenských pracovníkov nariadené opustiť Egypt. Už so sľúbenými 

zbraňami, začiatkom októbra 1973 na židovský sviatok Jom Kippur Egypt so Sýriou 

vykonali prekvapivý útok na izraelské ciele na Sinaji a Golanských výšinách. Útok mal 

vynútiť oslabenie izraelských kapacít do úrovne úplného stiahnutia sa z týchto teritórií, 

ktoré obe krajiny stratili v roku 1967. Aj keď arabské štáty mali spočiatku prevahu, 

Izraelčania dokázali vojenský stav vyrovnávať až do 24.októbra, po necelých troch 

týždňoch bojov, kedy OSN vyhlásila prímerie. Sadat pritom dopredu počítal 

s medzinárodným tlakom na Izrael na ukončenie okupácie, ktorá by nebolo celkom 

možná len pomocou vojenských útokov. (Jordan, 1997) 

Sýria taktiež nedokázala získať celé územie Golanských výšin a o rok neskôr 

podpísala s Izraelom zmluvu o  vytvorení nárazníkovej zóny a misie OSN, ktorá bude 

dohliadať na udržanie prímeria. (Israel-Syria Separation of Forces Agreement-1974, 

1974) 

Sadat po niekoľko diplomatických pokusoch a rokovaniach v Camp David 

v marci 1979 podpísal mierovú zmluvu s Izraelom. Podľa nej Egypt uzná Izrael ako štát 

a ten mu vráti Sinajský polostrov. Rokovania sprostredkované americkým prezidentom 

Jimmy Carterom spravili na Západe zo Sadata hrdinu, ale pre arabský svet sa stal 

zradcom a Egypt bol vylúčený z Ligy arabských štátov. (Egypt, Peace with Israel, 1990)

Navyše v priebehu rokovaní Egypt roku 1974 obnovil diplomatické styky 

s Washingtonom. Tento krok započal entuziazmus na oboch stranách a vzájomné 

vzťahy sa vyvinuli na úroveň zbrojných kontraktov. (Walt, 1987, s.125) 

Vojna mala i ekonomické dopady a to predovšetkým na Spojené štáty. Na 

protest proti americkej podpore pre Izrael, arabskí ropní producenti vedení Saudskou 

Arábiou uvalili ropné embargo na západné krajiny, ktoré boli závislé na 

blízkovýchodných energetických zdrojoch. Embargo trvajúce do marca 1974 hlboko 

poškodilo americké postavenie na svetových trhoch a domácej pôde kvôli rastúcim 

cenám a nedostatku pohonných hmôt na pumpách. Washington od tohto šoku považoval 

odstavenie ropy z Perzského zálivu ako „národnú hrozbu“, ktorú je nutné odvrátiť 

akýmikoľvek prostriedkami, vrátane vojenskej intervencie. Na druhej strane pre 

zníženie závislosti na arabskej rope samotné Spojené štáty začali s vlastnou produkciou. 

Je pritom vhodné poznamenať, že na rozdiel o Saudskej Arábie, ktorá v tej dobe už 
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mala rozvinuté vzťahy s USA, iránsky šáh sa embarga nezúčastnil a snažil sa vyrovnať 

prepad ropného exportu na Západ vlastnými surovinovými zásobami. (Myre, 2013) Od 

roku 1979 sa ale Irán zmenil a celá rovnováha síl na Blízkom východe sa narušila. 

Iránska dynastia Pahláví vládla tvrdou rukou a zlé ekonomické podmienky hnali tisíce 

Iráncov do ulíc. Vedúcu úlohu v revolúcii hralo šiítske duchovenstvo marginalizované 

režimom, ktoré videlo príčiny korumpcie šáha pritom v jeho nerovnom vzťahu so 

Spojenými štátmi a benevolenciou k „sionistickej entite“. Revolucionári vedení 

ajatolláhom Ruholáhom Chomejním využívali islamské heslá a identifikovali 

nepriateľov, proti ktorými by sa iránska spoločnosť mala postaviť. Izrael a Spojené štáty 

boli Chomejním vyhlásené za  „satanov“ a nepriateľov islamu. Islamská revolúcia 

nemala byť obmedzená len na Irán, ale mala inšpirovať k obrode islamských hodnôt 

inde. Najväčší úspech mala u šiítskeho obyvateľstva na juhu Libanonu, kde Iránci počas 

občianskej vojne dopomohli k vytvoreniu hnutiu Hizballáh. Naopak potenciálny export 

revolúcie bol hrozbou pre susedných sunnitských vládcov, ktorých táto geopolitická 

zmena ešte viac posunula bližšiemu spojenectvu so Západom. (Lewis, s.328-330) 

Revolučná zmena zasiahla i protivládne protesty v Sýrii vedené Moslimským 

bratstvom, ktoré dúfalo, že Irán mu ponúkne vojenskú a politickú pomoc. Sýria bola 

však medzi prvými krajinami na svete uznávajúcimi nový islamský režim v Iráne, 

v ktorom videla potenciálneho spojenca. (Sunuyama, 2007, s.62-63)

V širšom moslimskom svete, keď roku 1954 Američania nadviazali vojenské 

väzby s Pakistanom, Sovieti hľadali spojencov, ktorí by tento vzťah oslabili. Popri 

podpore Indii, Sovietsky zväz v roku 1987 podpísal s Afgáncami zmluvu o priateľstve. 

Pro-marxistický režim Hafizulláha Amina ešte toho istého roku prišiel k moci po 

zvrhnutí monarchie čelil povstanu islamských fundamentalistov. Moskva v snahe 

udržať si spojenca proti americko-pakistanskej aliancii poslala do krajiny v decembri 

roku 1979 asi 100 tisíc svojich vojakov. USA a pakistanská rozviedka spoločne začali 

trénovať islamistický odboj. (The Soviet Occupation of Afghanistan, 2006) Okupácia 

trvala až roku 1989 a vážne poškodila obraz Sovietov v moslimskom svete. Mimo tejto 

tajnej činnosti, Spojené štáty proti invázii ostro protestovali, bojkotovali Olympijské hry 

v Moskve v súvislosti s bezpečnosťou Blízkeho východu tiež oznámili sformovanie 

jednotky rýchleho nasadenia. Tá predovšetkým mala svoj účel pre amerických 

spojencov v Izraeli, Perzskom zálive a už i v Egypte. Po Sadatovom mieri s Izraelom

Sýria spolu s Líbyou vytvorili tzv. Front vytrvalosti a konfrontácie, kde spolu združili 

Južný Jemen, Alžírsko a palestínsky OOP. Aliancia odmietala akékoľvek zmierenie s 



28

Izraelom a bola závislá na spolupráci so Sovietmi. Moskva tak získala na svoju stranu 

hneď niekoľko hráčov regiónu, ktorí jej intervenciu v Afganistane rázne nekritizovali. 

(Walt, 1987, s.147) Irán susediaci s Afganistanom naopak sovietsku inváziu odsúdil 

a paradoxne sa pripojil k Američanom k bojkotu Olympiády. (Rubinstein, 1981, s.604-

607)  Postoj Sýrie voči invázii bol viac-menej benevolentný a stalo sa tak len rok 

predtým než so Sovietskym zväzom podpísali dohodu o priateľstve. Pochopiteľne to pre 

Saudskú Arábiu, ktorá vojensky i finančne podporovala mudžahídov bolo neprijateľné, 

ale určilo to, do akej miery rozvinie strategický vzťah so Spojenými štátmi. (Sunuyama, 

2007, s.77)

Kvôli izraelským represiám po arabsko-izraelských vojnách sa palestínske 

vedenie v OOP muselo svoje sídlo presídliť. Po sporoch s jordánskou vládou sa 

presunula v roku 1970 do Libanonu, kde si v priebehu tamojšej občianskej vojne 

vybudovala silnú mocenskú základňu. (Lewis, 1996, s.320)  Tento spočiatku vnútorný 

konflikt dostal medzinárodnú dimenziu, keď v krajine začali operovať sýrske, izraelské 

i americké vojenské jednotky. Komplexnosť vojny postavila proti sebe i frakcie, ktoré 

sa neskôr zblížili a vytvorili určité spojenectvá. 

Ozbrojené útoky začali roku 1975 medzi vládnucimi kresťanskými Maronitmi, 

ktorí sa kvôli rastúcej moslimskej populácii spôsobenej palestínskymi utečencami 

obávali straty dominantného postavenia v Libanone. Sýria vycítila, že porážka 

libanonských kresťanov by len urýchlila izraelské zapojenie sa do konfliktu a musela 

rýchlo konať. Navyše Libanon bol súčasťou územia Veľká Sýria a samotný Assad 

považoval stabilitu svojho západného suseda za rozhodujúcu pre bezpečnosť Sýrie. 

(Salloukh, 2005) Maroniti spočiatku vítali sýrsku prítomnosť, na potlačenie 

palestínskych militantov a ich libanonských moslimských prívržencov, ako sunnitov tak 

i šiítov. Palestínčania, najmä OOP, využívala svoje usadenie v Libanone ako príležitosť 

na útoky na Izrael. Na vojenské reakcie Izraelu samozrejme doplácal Libanon, ktorý sa 

konfrontácii s Tel Avivom chcel vyhnúť. V roku 1976 do krajiny vstúpili sýrske vojská 

a zahájili ofenzívu proti palestínskym guerillám, otvorene podporované Saudskou 

Arábiou. Boj Sýrie proti Palestínčanom v Libanone bol paradoxom, pretože vo vojnách 

proti Izraelu boli v spoločnej aliancii a od Saudov vítala každú podporu. (Sunuyama, 

2007, s.11-12) Od izraelskej invázie sa tak Sýria spočiatku nechcene ocitla na rovnakej 

strane konfliktu ako židovský štát, ktorý podporoval maronitské vojenské vedenie. 

Počas izraelskej okupácie sa na juhu Libanonu začal vytvárať lokálny odboj šiítov. Po 

revolúcii v roku 1979 si Iránci hľadali partnerov i v libanonskom konflikte. Šiíti, značne 
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marginalizovaní kresťanmi i sunnitmi, chceli brániť svoje rodisko proti izraelským 

okupantom a boli pre Iráncov ideálnymi kandidátmi. Irán im čoskoro poslal zbrane a 

svojich dôstojníkov, aby ich trénovali na otvorený boj. Šiítske milície sa postupne 

zorganizovali na ucelenú organizáciu a hnutie odporu Hizballáh (Božia strana). Dnes to 

nie je len vojenské krídlo, ale i legitímna politická strana. (Lebanese Civil War, 2008)  

Sýrska intervencia bola zdrojom sklamania v moslimskom svete, no rovnako ako iní 

kľúčoví arabskí hráči, predovšetkým Saudi, Sýrčania chceli zamedziť rozšíreniu 

sektárskeho násilia z Libanonu a zabezpečiť stabilitu blízko svojich hraníc. Rijád 

s niekoľkými protestmi proti sýrskej intervencii potreboval, aby sa Sýria zmierila so 

sadatovým Egyptom a stará aliancia Damask-Rijád-Káhira bola tak obnovená. 

Výsledkom tejto snahy bola Rijádsky summit v roku 1976, kde sýrska okupácia 

Libanonu dostala arabskú legitimitu. (Sunuyama, 2007, s.51-54) Obe kresťanské 

a moslimské libanonské frakcie ale od roku 1981 začali požadovať stiahnutie sýrskych 

vojsk s odôvodnením potreby urovnať svoje spory bez cudzieho zasahovania. Avšak 

v júni 1982 po pokračovaných útokoch OOP na Izrael z libanonského územia, izraelské 

vojská v rámci operácie Peace for Galilee vtrhli do Libanonu. Operovali najmä 

v južnom časti krajiny a západnom Bejrúte, odkiaľ vytlačili OOP a sýrsku armádu. 

(Deeb, s.211) 

V tom čase bol už Hizballáh pripravený čeliť izraelskej okupácii i americko-

francúzskym jednotkám (Multi-National Force – MNF), rozmiestneným v krajine po 

žiadosti libanonskej vlády. Ich misia navrhnutá americkým prezidentom Ronaldom 

Reaganom bola udržovať mier medzi Izraelčanmi, Sýrčanmi, OOP a kresťanskými 

a moslimskými frakciami, najmä po masakri v Šabre a Šatile v septembri 1982, v 

ktorom kresťanskí radikáli s izraelskou asistenciou vyvraždili stovky palestínskych 

a šiítskych civilistov. MNF sa o rok neskôr v 23.októbra 1983 stala terčom jedného 

z najkrvavejších teroristických útokov, za ktoré vzala zodpovednosť proiránska milícia. 

Zahynulo celkom 300 amerických a francúzskych vojakov a v dôsledku ďalších útokov 

bola vojenská misia MNF z krajiny postupne odvolaná. (Cimbala, 2010, s.36-37, 42-43) 

V priebehu 90.rokov sa útoky Hizballáhu proti izraelským jednotkám IDF (Israeli 

Defense Forces) vystupňovali. Hnutie sa stalo blízkym spojencom Sýrie, ktorá mu 

poskytovala zbrane a vďaka iránskemu tréningu v máji roku 2000 dosiahlo želaný cieľ –

stiahnutie IDF z Libanonu. (Deeb, 2002, s.214)

Podobne ako v iných vnútorných konfliktu, i tu sa regionálne a svetové mocnosti 

snažili bojovať o svoje vlastné záujmy prostredníctvom zástupcov. Sovietsky zväz 
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nemal záujem o účasť v občianskej vojne, pretože s tým by sa Moskva zaviazala voči  

Sýrii. Tiež sa obávala, že by ju to mohlo priviesť ku konfrontácii s USA, ktoré malo 

strategické spojenectvo s Izraelom. Diplomatické rokovania tak boli v najlepšom 

záujme Sovietov s cieľom zachovať svoj vplyv na Blízkom východe. (Tatum, 2002) 

Všeobecne počítali s tým, že užšia spolupráca so sýrskymi vojakmi počas občianskej 

vojny by mohla odcudziť libanonské ľavicové strany. (Libanon: Sovietsky zväz, 1987) 

Sýrska okupácia Libanonu trvala až do apríla 2005, kedy pod medzinárodným a hlavne 

domácim libanonským tlakom stiahla. Dôvodmi boli medzinárodne prijatá dohoda 

z Tajfu v roku 1989 deklarujúca koniec vojny a vražda populárneho remiéra Rafika 

Haririho, z ktorej boli podozriví sýrski agenti. (Sallloukh, 2005) 

Po občianskej vojne v Libanone ďalšia dlhá vojna zmenila rovnováhu moci 

v regióne a naznačila vznik nových aliancií. Iracký prezident Saddám Husajn v roku 

1980 napadol Irán. Bol síce prirodzený znepokojený revolučnou politikou nového 

režimu v Iráne a jeho podporou irackých šiítov, ale dôvody na útok mali i najmä 

teritoriálny a mocenský charakter. Husajna lákala predstava kontrolovať iránske ropné 

polia a už od 70.rokov nabádal k obsadeniu bohatej iránskej provincie Khuzenstan 

a revidovaní iracko-iránskych hraníc. Navyše po úpadku egyptského vedenia 

v arabskom svete chcel z Iraku spraviť nového regionálneho hegemóna. Vojna 

pripravila o život milión ľudí a skončila prímerím o sem rokov neskôr, kedy boli obe 

strany vojensky i ekonomicky vyčerpané. (Iran-Iraq War (1980-1988), n.d.) Historik 

Lewis pritom označuje tri roviny, ktoré môžu ďalej charakterizovať túto vojnu: na 

osobnostnej úrovni existoval spor medzi dvomi charizmatickými vodcami, Chomejním 

a Husajnom; z ideologického hľadiska to bola ukážka konfliktu medzi islamským 

revivalizmom a sekulárnym modernizmom, a po tretie boj medzi Peržanmi a Arabmi, 

ale taktiež i tradičná sunnitsko-šiítska rivalita. Ani na jednu z bojujúcich strán sa však 

oficiálne nepridala žiadna veľmoc a konflikt bol skôr sprevádzaný škandálmi ako Iran-

Contra, či zostrelenie iránskeho civilného lietadla americkou armádou v roku 1988. 

Fakt, že Irak bol agresorom neznamenal zhoršenie jeho doterajších vzťahov s väčšinou 

arabských krajín a navyše za to nebol ani nijak významne medzinárodne 

sankcionovaný. (Lewis, 1996, s.322-323) 

Výnimkou bola zrejme len Sýria, ktorá naproti svojej pozícii v Libanone 

v iránsko-irackej vojne zaujala viac vyváženú rolu. Damask odmietol podporiť irackú 

Baas, ktorá mu ideologicky bola bližšie, ale v Saddámovi Husajnovi videl 

nebezpečenstvo. Hafez Assad sa postavil na stranu revolučného Iránu s cieľom 
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balansovať irackú hrozbu. Zmena kurzu Sýrie voči Iraku tak prišla len pár rokov po 

pokuse uvoľniť napäté vzťahy kvôli súpereniu v rámci oboch baasistických hnutí. 

Sýrsky prezident po sklamaní v Egypte a dohode z Camp David hľadal iného arabského 

spojenca. Sýrsko-iracká jednota, ktorá mala vyrovnať sily po Camp Davide nevydržala 

dlho a Bakrov nasledovník, Husajn, vyvolával rozpory proti Assadovi. Baasistická 

aliancia bola ohrozením pre saudský vplyv na Blízkom východe a príležitosť 

prichádzajúcu z jej rozpadu využil Rijád k zblíženiu sa s Irakom. Sýria s cieľom vyhnúť 

sa izolácii nadviazala styky s Iránom. (Sunuyama, 2007, s. 61, 68) Sýrska podpora Iránu 

vychádzala z vlastného poňatia hrozby zo susedného Iraku, pretože Husajnova strana 

Baas bola v spore s jej sýrskou odnožou. Príbuznosť alavitskej sekty sýrskeho 

prezidenta a iránskych šiítov tu nehrala rolu. Sýria bola sekulárnou krajinou a odmietala 

politický islam, aký sa usadil v Iráne po revolúcii roku 1979. Assad videl, že Husajnova 

agresia nemôže ostať bez povšimnutia a ako jedinú z arabských krajín posunul Sýriu na 

stranu Teheránu. Napriek tomu ako centrum arabizmu v regióne sa Sýria snažila 

umiestniť samú seba radšej ako prostredníka medzi Irán a arabské monarchie Perzského 

zálivu a vyhnúť sa obvineniam, že drží s Peržanmi proti Arabom. (Sunuyama, 2007, 

s.12-13, 18) 

V 80. rokoch ale už bolo každému jasné, že s úspechmi Hizballáhu v Libanone 

a sýrsko-iránskym zblížením sa formuje nová aliancia. Uvedomujúc si tento fakt, 

sunnitské monarchie hľadali podporu od iránskeho nepriateľa, Spojených štátov. 

Vzájomne taktiež začali spolupracovať na projekte spoločnej organizácii kolektívnej 

bezpečnosti. V roku 1982 bol navrhnutý prvý návrh bezpečnostnej konvencie o založení 

Organizácie pre spoluprácu v Zálive (Gulf Cooperation Council – GCC). Jedným z 

prvých podnetov pre zvýšenie vlastnej bezpečnosti bola iránsko-iracká vojna a strata 

egyptskej vojenskej angažovanosti po podpísaní mieru s Izraelom. Irán k vytvoreniu 

tejto aliancie staval odmietavo, pretože Saudská Arábia, ktorá je hegemónom 

Arabského polostrova vo vojne postavila na stranu Saddáma Husajna. Oproti 

všeobecným vonkajším hrozbám štáty GCC ale cítili potrebu zabezpečiť i vnútornú 

stabilitu. Báli sa, že ich vlastné šiítske menšiny môžu podporiť iránsku Islamskú 

revolúciu a jej export domov. (Al Saud, s.2, 17-18, 21, 65)

               Keď vlna nacionalizmu a snaha vymaniť sa spod tureckej nadvlády získala na 

podpore u arabských národov počas 1.svetovej vojny, Veľká Británia sa prispôsobila 

tejto situácii a začala plánovať rozdelenie Osmanskej ríše. Aliancia Turkov s britskými 

rivalmi v Európe urýchlila tento proces a spolu s Francúzskom sa postarala 
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o zabezpečenie svojho vplyvu v nových arabských štátoch. Súperenie Britov 

a Francúzov o moc v arabskom svete v sebe niesol i využitie protikoloniálneho 

ideológie. Obe mocnosti sa snažili pritiahnúť spojencov toho druhého na svoju stranu 

dohodami, ktoré sľubovali vypudenie cudzích vojsk. Predovšetkým mocenský boj 

o Sýriu a susedné územie Levantu ovládané Britmi nakoniec viedlo k francúzskej 

a sovietskej podpore pre židovských sionistov a vzniku štátu Izrael. Tento element bol 

príčinou nových regionálnych konfliktov a mocenské vákuum, ktoré po sebe zanechala 

Británia postupne vyplnilo nové súperenie po 2.svetovej vojne medzi Američanmi 

a Sovietmi. Vojenské prevraty vedené prosovietskymi arabskými nacionalistami 

v Egypte, Severnom Jemene, Sýrii a Iraku vytvorili os štátov s protizápadnou 

orientáciou a odporom voči židovskému štátu. Naproti nim Jordánsko a monarchie 

Perzského zálivu sa obávali rozšírenia socializmu a republikanizmu a reagovali 

zblížením sa so Spojenými štátmi. Rastúca sovietska hrozba pre ne neznamenala podnet 

pridať sa k nej s cieľom zabezpečiť prežitie vlastného režimu, ale naopak sa rozhodli 

proti nej balansovať spojenectvom so Západom. Izrael, ktorý bol pre široké arabské 

masy predĺženou rukou imperializmu a príčinou palestínskych utečencov sa stal 

vojensky a politicky závislý na podpore USA. Aliancia Izraela so Západom v izraelsko-

arabskom konflikte tak bola pre Moskvu dokonalým dôvodom pre zbrojenie Sýrie, 

Egypta a palestínskych organizácií. Toto obdobie i prostredie bolo pre svetové 

a regionálne mocnosti ďalším bojiskom, kde sa zásada „nepriateľ mojho nepriateľa je 

môj priateľ“ do veľkej miery uplatnila. Ideológia započatá Gamalom Abdel Nasserom 

spočiatku žala úspechy a inšpirovala k nacionalistickým hnutiam v iných arabských 

krajinách, no bola limitovaná len v boji proti Izraelu. Čím viac Nasser alebo Kaddáfí  

tlačili na zjednocovacie procesy pod vlastným vedením, tým väčšiemu odporu čelili. 

(Walt, 1987, s.50-51) Či už to bolo sýrskym vystúpením zo Zjednotenej arabskej 

republiky, alebo vojenskými stratami v Jemene, tendencie arabských štátov balansovať 

proti nemu sa ukázali preferovanými. 

Občianska vojna v Libanone a konflikt medzi Irakom a Iránom ilustrovali vznik 

ďalších aliancií, ktorých význam pretrváva dodnes. Dôležitá bola predovšetkým rola 

Sýrie, ktorá pre svoju vojenskú okupácia Libanonu hľadala arabskú podporu po ústupe 

egyptskej pozície, no vo vojne Iraku a Iránu sa neváhala postaviť proti pomyselnej 

arabskej jednote. Tento fakt podporuje Waltovu hypotézu, že zdieľaná ideológia má 

obmedzený vplyv na formovanie aliancií a v prípade Sýrie to bola skôr potreba zabrániť 

vzostupu hegemóna z radov irackých basistov. Vyvažovanie vzájomnej hrozby 
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neprebiehalo len v rámci medzi-arabských vzťahov, ale Sovietmi okupovaný Afganistan  

sa stal bojiskom globálneho súperenia Moskvy a Washingtonu. Proti americko-

izraelskému spojenectvu a po „zrade“ Sadata pokračoval Hafez Assad v rozvoji vzťahov 

so Sovietskym zväzom i napriek širokému odporu Arabov a Iráncov. Každopádne 

formovanie anti-imperialistickej osy Teherán-Damask-Hizballáh postupovalo a žiadalo

reakciu mocností poškodených stratou proamerického šáha. Revolučná povaha Iránu 

ako dominujúceho člena aliancie vyvolala potrebu po vytvorení bezpečnostného paktu 

medzi „reakčnými“ krajinami Perzského zálivu. Tí na novú hrozbu reagovali zblížením 

sa so Západom. 

Dá sa tak zhrnúť, že súperenie dvoch svetových veľmocí a angažovanosť v proti-

izraelských a ostatných regionálnych vojnách viedlo k rovnováhe moci, ktorú arabské 

krajiny uplatňovali cez tvorenie aliancií. Opäť sa vyvažovanie hrozieb potvrdilo byť 

akceptovanejšou než bandwagoning. S postupným oslabením postavenia Sovietov na 

Blízkom východe ale nasledovala rivalita medzi GCC vedená Saudskou Arábiou a tzv. 

Šiítskym polmesiacom na čele s Iránom. Niekedy sa označuje za novú studenú vojnu 

Blízkeho východu a bližšie sa ňou budem zaoberať v nasledujúcich kapitolách. 
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3. Historický kontext nových aliancií po páde bipolarity 

Rozpad sovietskeho impéria koncom roku 1991 kompletne premenil štruktúru 

medzinárodného systému a rovnováhy moci. Na Blízkom východe režimy závislé na 

sovietskej pomoci čelili otázke, ako bude vyzerať ich budúcnosť bez spriaznenej 

superveľmoci. 

3.1    Zjednotenie Jemenu, vojna v Zálive a rozšírenie izraelsko-

palestínskeho konfliktu

Prvou obeťou slabnúcej ekonomickej a politickej moci sovietov na Blízkom 

východe sa stal južný Jemen, celým názvom Jemenská ľudová demokratická republika. 

Sovietske vojská sa koncom 80.rokov začali sťahovať z oblasti a nálezy ropy urýchlili 

spoluprácu medzi severným a južným Jemenom. V roku 1990 sa nakoniec obe časti, 

ktoré boli predtým miestom studenovojnového súperenia spojili do dnešnej podoby 

Jemenskej republiky s hlavným mestom Sanaa. Po zjednotení na Arabskom poloostrove 

vznikol nový štát s počtom obyvateľov väčším než jej dominantného severného suseda 

Saudskej Arábie. Rijád sa pôvodne obával vzostupu nového súpera so sovietskou 

výzbrojou a s ktorým mal nedoriešené teritoriálne spory a konkuroval by jej v produkcii 

ropy. Počas vojny v severnom Jemene Saudi podporovali rojalistov, kdežto sa ocitli 

v regionálnej zastupnej vojne proti nasseritskému Egyptu. Po začatí spoločných 

rozhovor juhu a severu, Saudská Arábia prehodnotila svoj postoj a podporila 

zjednocovací proces Jemenu. (Xia, 2010, s.104, 107-108, 113) Zjednoteniu Jemenu 

avšak len zvýraznilo nerovné zastúpenie a rozdelenie bohatstva juhu a s obnoveným 

secesionizmom v roku 1994 nasledovala občianska vojna. Zajdi zaraďujúci sa do 

šiítskeho islamu žijúci najmä na severe a vo vojne získali prevahu na dprevažne 

sunnitskými silami juhu. Vojna skončila ešte toho istého roku a zajdský prezident Alí 

Abdulláh Saleh ostal vo funkcii až do revolúcie v roku 2012. (Yemeni Civil War (1990-

1994), 2011)

Irán i Irak boli po skončení vojny ekonomicky poškodení, trpel najmä ropný 

priemysel a zničená infraštruktúra spomaľovala rekonštrukciu. Vďaka apatii arabských 

štátov voči napadnutiu Iránu sa v auguste 1990 Saddám Husajn odhodlal k ďalšej 

agresii, keď poslal iracké vojská do Kuvajtu s cieľom anektovať ho. Jednak bol vedený 
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presvedčením, že Kuvajt je nedeliteľnou súčasťou Iraku, ktorý vznikol len kvôli 

imperialistickým záujmom Británie. Tiež by sa tak pre Irak mohli vyriešiť ekonomické 

problémy spôsobené následkami vojny s Iránom, pretože kuvajtská ťažobná 

infraštruktúra bola dobre rozvinutá. (Gulf War & Sanctions Against Iraq, 2009) Husajn 

sa s inváziou Kuvajtu prepočítal, pretože s absenciou sovietskej protiváhy voči Západu 

sa proti nemu jednoduchšie vytvorila vojenská koalícia USA a ďalších regionálnych 

hráčov. (Lewis, 1999, s.323) Navyše Kuvajt bol blízkym americkým a saudským 

spojencom v regióne a predovšetkým Saudi si nemohli dovoliť nechať iracké vojská 

postupovať k svojim hraniciam. 

Ofenzíva proti irackým silám v Kuvajte začala v januári 1991 po tom, čo 

Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu odsudzujúcu irackú anektáciu Kuvajtu 

a odobrila použitie sily proti Iraku. K americkým a európskym vojskám sa pripojili 

niekoľko arabských krajín, medzi nimi Saudská Arábia, Katar, Spojené Arabské 

Emiráty, Egypt, ale i Sýria. Saudi, ktorí podporovali Husajna vo vojne proti Iránu boli 

sami znepokojení irackou hrozbou a odmietaním vyplatiť svoj obrovský dlh Rijádu 

a Kuvajtu. Išlo však už o hrozbu priameho ozbrojeného útoku Iraku proti Saudskej 

Arábii, ktorý sa stal 29.januára 1991. Husajn použil balistické rakety k útoku i na Izrael, 

pretože ak by si vynútil vojenskú odpoveď, očakával, že arabskí členovia by sa stiahli 

z koalície. (Estes, 2006)

Proti rezolúcii sa postavilo niekoľko arabských štátov ako Jemen, Líbya, Sudán 

a OOP, kde práve vládla Arafatova strana Fatah. Tieto krajiny boli kedysi podporované 

Sovietským zväzom a sympatizovali s Husajnou pan-arabskou ideológiou. Jordánsko 

bolo taktiež na strane Iraku, no to bolo predovšetkým z dôležitých ekonomických 

väzieb na Bagdad. (Swaidan, Nica, 2002) Výnimkou bola Sýria, ktorá kvôli osobným 

sporom medzi Assadom a Husajnom poslala pre operáciu Púštna búrka vyše 20 tisíc 

svojich vojakov. (Miller, 1991) Sýria ale protestovala fázu, kedy mali spojenecké vojská 

zasiahnuť na irackej pôde, pretože sa bála cudzej okupácie svojho suseda. 

Zapojenie Sýrie do pro-západnej aliancie vychádzalo najmä z logiky oslabiť 

Husajna. Išlo o kombináciu balansingu proti irackej hrozbe a bandwagoningu, pretože 

spoluprácou s USA sa chcel Damask vymaniť spod medzinárodnej izolácie a sankcií. 

(Wallsh, 2013, s.114) Letecké a pozemné útoky na Husajových lojalistov začali v 

januári 1991 a splnili svoj cieľ oslobodiť Kuvajt. Po úspešnej koaličnej ofenzíve musel 

na domácej pôde čeliť povstaniam šiítov na juhu krajiny a Kurdov na severe. Supresia 

irackých Kurdov mala svoje začiatky už v 80. rokoch, kedy proti nim Husajn použil 
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chemické zbrane a trestal ich za ich kolaboráciu s Iránom počas vojny s Iránom. 

Potlačenie povstania prinútilo stovky tisíc Kurdov a irackých šiítov utiecť do Iránu, na 

čo západní spojenci reagovali vytvorením bezletovej zóny uplatňovanej ešte do roku 

2002. (”The No-Fly Zone War”..., 2014) Následkom vojny sa americká vojenská 

prítomnosť v Perzskom zálive posilnila, no Saddám Husajn ostal prezidentom Iraku až 

do roku 2003. Podpora Husajna zo strany Palestínčanov a Líbye tkvela v idey arabskej 

jednoty i za cenu agresii proti Kuvajtu a spoločnému odporu voči Izraelu. (Shlaim, 

1996) Jordánsko zas protestovalo koalíciu kvôli jeho hospodárskej závislosti na Iraku. 

Tento prípad bandwagoningu potvrdil, že zdieľaná ideológia i finančná pomoc môže 

hrať úlohu pri formovaní aliancií, avšak ani jedna zo spomínaných arabských krajín sa 

neodhodlala pomôcť Iraku materiálne. 

Posun v riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu v prvej polovici 90. rokov bol 

poznačený dvomi udalosťami. Násilie prvej intifády, teda palestínskeho povstania proti 

izraelskej okupácii, v rokoch 1987 až 1993 pritiahlo pozornosť medzinárodnej komunity 

k pretrvávajúcemu konfliktu a vyžadovalo krok k uzmiereniu Izraela s OOP. Na druhej 

strane pád bipolarity a zvýšená angažovanosť Spojených štátov na Blízkom východe po 

vojne v Zálive očakávala obnovenie mierového procesu. V tom čase Fatah čelil 

i vnútornému rozporu. Oproti jeho sekulárnemu charakteru získavalo palestínsku 

podporu islamistické hnutie Hamas, ktoré odmietalo vyjednávanie s Tel Avivom 

a hlásalo ozbrojený boj na oslobodenie Palestíny „od rieky (Jordán) po more“. Arafat 

v záujme vytlačiť Hamas z popredia spolu s Izraelom podpísal roku 1993 mierovú 

dohodu z Osla. Pásmo Gazy a Západný breh Jordánu malo prejsť pod palestínsku 

administratívu. (Sela, 2012) V palestínskom hnutí tak proti sebe stál sekulárny 

nacionalizmus reprezentovaný OOP a islamistický nacionalizmus Hamasu a jeho 

odobrenie „džihádu“ proti nepriateľovi, čo viedlo i k vlne samovražedných útokov proti 

Izraelčanom. Odpor Hamasu k dohodám z Osla pramenil z uznania práva Izraela na 

existenciu a „Arafatovho zapredania sa sionistom“. Preto spolu s ďalšími organizáciami 

vrátane Islamského Ďžihádu a marxistickým Populárnym frontom na oslobodenie 

Palestíny a Demokratickým frontom na oslobodenie Palestíny vytvorili „proti-Oslovskú 

alianciu“. (Buan, 2005, s.22, 37-38) Rozpor s OOP kvôli uznaniu Izraela Hamas viedol 

k hľadaniu spojencov v regióne. Práve rovnaké nekompromisné postoje voči Izraelu ho 

priblížili k Sýrii a Iránu. 

Medzitým v roku 1994 došlo k ďalšiemu zlomu v arabsko-izraelskom konflikte, 

kedy Jordánsko, ktoré s Izraelom nebolo vo vojenskom konflikte od roku 1967 
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podpísalo s Tel Avivom mierovú zmluvu. Po Egypte sa stalo druhou krajinou 

uznávajúcou židovský štát a prešlo tak z pro-Saddámovského tábora bližšie k západnej 

aliancii, v ktorej by profitoval z väčšej finančnej a vojenskej pomoci. (Schenker, 2014) 

Mier medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi ale nevydržal dlho. Zlyhanie spoločných 

mierových rokovaní v roku 2000 a pokračujúce rozširovanie židovských osád na 

západnom brehu rieky Jordán vnorili myšlienku na oboch stranách, že situácia sa bude 

dať riešiť len násilím. Nová intifáda vypukla v tom istom roku a trvala až päť rokov. 

Vlna násilia zaznamenala vysoký nárast samovražedných bombových útokov zo strany

Hamasu a Islamského džihádu. (Robinson, 2010)

Hamas sa násilným odporom voči Izraelu inšpiroval Hizballáhom v Libanone, 

odkiaľ nakoniec prinútil IDF stiahnuť sa z juhu krajiny. I v prípade Palestínčanov Izrael 

oznámil roku 2004 unilaterálnu evakuáciu všetkých svojich vojenských zložiek a 

civilného obyvateľstva z Gazy. Hamas i Hizballáh pritom dostávali vojenskú a finančnú 

podporu hlavne z Iránu a navzájom spolupracovali proti spoločnej hrozbe. (Ghadar, 

2013) Podobne ako Hizballáh i Hamas vstúpil do politiky a vo voľbách roku 2006 

porazil Fatah, ktorého dlhoročný líder Jassir Arafet umrel dva roky predtým. (Tenne,

2007) Jeho nástupca a súčasný palestínsky prezident Mahmúd Abbás odmietol uznať 

výsledky a po ozbrojených zrážkach s Hamasom opustil pásmo Gazy, kde islamistické 

hnutie následne prevzalo kontrolu. (Ghadar, 2013) Hamas bol už v tom čase na 

zozname teroristických organizácii zo strany USA a toto označenie bolo len ďalším 

bodom, ktoré ho priviedlo bližšie k izolovaným režimom v Iráne a Sýrii. V lete roku 

2006 Izrael bojoval na dvoch frontoch: proti raketovým útokom Hamasu z Gazy a 

Hizbálláhu z južného Libanonu., čím sa izraelsko-palestínsky konflikt znova rozšíril na 

libanonské územie. Okrem boja proti obom militantným hnutiam Izrael a USA zaujali 

tvrdší postoj i voči Sýrii a Iránu, ktorí sú považovaní za ich hlavných podporovateľov 

po finančnej, politickej, materiálnej i vojenskej stránke. Nie je to len tvrdá protiizraelská 

línia, ktorá k sebe pohnala Irán, Sýriu, Hizballáh a Hamas, ale i teritoriálne spory so 

židovským štátom. Sýria po neúspechoch v Šesťdňovej a Jomkippurskej vojne žiada 

späť Golanské výšiny (ang. Golan Heights) a Hizballáh odôvodňuje svoje pôsobenie 

a odmietnutie odzbrojiť sa snahou oslobodiť oblasť fariem Šebá (Shib’a Farms) 

nachádzajúcich sa na hranici južného Libanonu a Golanov (mapa č. 2). Otázka fariem 

Šebá ostáva nedoriešenou z právneho hľadiska, pretože nie je jasné, či pred izraelsko-

arabskými vojnami boli skutočne súčasťou Libanonu alebo patria k okupovaným 

sýrskym Golanským výšinám. Libanon a Sýria si totiž nikdy nedemarkovali spoločnú 

http://isj.org.uk/rising-of-the-oppressed-the-second-intifada/
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hranicu. Hizballáh v konflikte ukázal pripravenosť a koordináciu, ktorú Izrael 

neočakával a hlásil svoje „víťazstvo“ tým, že neutrpel rozhodujúcu porážku. So svojím 

raketovým arzenálom a pokračujúcimi dodávkami zbraní zo Sýrie a Iránu ostáva 

obávanou hrozbou pre Izrael. 

Každopádne sunnitskí konzervatívci na Blízkom východe boli rozdelení 

v názoroch na Hizballáh vo vojne proti Izraelu kvôli tradičnému nepriateľstvu 

k šiítskym moslimom. Kým niektorí nekompromisne odmietali podporu pre Hizballáh 

kvôli väzbám na Irán, iní ako klérik Moslimského bratstva Yúsuf Karadáwí a egyptský 

náboženský vodca (mufti) ho obhajovali ako legitímny odpor voči Izraelu. (Bowman et 

al., 2006, s.6, 12, 15, 29-30) Každopádne o osem rokov neskôr ten istý Karadáwí nazval 

Hizballáh „stranou satana“ a apeloval na sunnitov bojovať proti hnutiu kvôli jeho role 

v sýrskej občianskej vojne. (Kas, 2013)

3.2 Útoky z 11.septembra 2001 a vojny v Afganistane a Iraku

11. september roku 2001 je dátum, ktorý si celý svet spája s teroristickými 

útokmi v Spojených štátoch amerických. V tento deň členovia medzinárodnej 

teroristickej siete al-Kájda uniesli štyri dopravné lietadlá a dve z nich ich nasmerovali 

do mrakodrapov Svetového obchodného centra v New Yorku, ktoré sa následne zrútili. 

Tretie lietadlo vrazilo do budovy Pentagonu, sídla amerického ministerstva obrany. 

(Zakheim, 2011) Útoky si vyžiadali vyše tri tisíc civilných obetí a spôsobili šok v USA 

i vo svete, ktorý doposiaľ pokladal americkú bezpečnosť za nedotknuteľnú. 

Za strojcu útokov bol označený saudský džihádista Usamá bin Ládin 

pochádzajúci z bohatej podnikateľskej rodiny, no operujúci z Afganistanu, kde viedol 

teroristickú organizáciu al-Kájda. (Palmer, 2011) Po stiahnutí sovietskych vojsk tam 

prebehla občianska vojna medzi tzv.severnou alianciou milícií podporovaných 

Západom a saláfistami1. Radikáli i vďaka predošlým dodávkam zbraní z USA a podpore 

Pakistanu v priebehu 90. rokov získali prevahu a nastolili vládu skrz svoje hnutie 

Taliban. (Fukamachi, 2002) Medzi bin Ládinovými motívmi k útokom bola aliancia 

                                               
1 Média často vykresľujú všetkých konzervatívnych moslimov za islamistov. Na rozdiel od 
saláfizmu, či wahhábizmu  špecifického pre Saudskej Arábie, islamizmus ako hnutie politického 
islamu sa zapája do volieb a v princípe neodmieta demokraciu.  Saláfisti stoja proti demokracii 
ako výdobytku Západu a ich puritánske učenie požaduje navrátiť islamskú vieru k jej pôvodnej, 
„čistej“ forme bez cudzích vplyvov. (Moussalli, 2009) 

http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Spot/pdf/23/23_ch1.pdf
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USA s Izraelom a prítomnosť amerických vojsk v jeho rodnej Saudskej Arábii, krajine 

dvoch islamských svätých miest. (Thomas, Hamilton, 2004) Americký republikánsky 

prezident George W. Bush po útokoch sľúbil pomstu a spravodlivosť. (Text of George 

Bush's speech, 2001) 

Novovyhlásená vojna proti terorizmu mala dopady nielen na bezpečnostné 

opatrenia v USA, ale predovšetkým na Blízky východ, kde Bush inicioval dve invázie 

a sériu leteckých útokov na militantov. Veta z jeho prejavu v Kongrese v septembri 

2001 „buď ste s nami alebo ste s teroristami“ bola smerovaná najmä vonkajšiemu svetu 

a ovplyvnila formovanie aliancií podľa miery spolupráce s USA. Mnohé africké, ázijské 

a východoeurópske krajiny, ktoré nemali skúsenosti s protiteroristickými operáciami sa 

takmer okamžite postavili na stranu USA. Niektoré sa neskôr sa pripojili k anglo-

americkým vojskám v Iraku a Afganistane ako „koalícia ochotných“. Invázia do 

Afganistanu v októbri 2001 bola odôvodnená odmietnutím vlády Talibanu vydať 

Usámu bin Ládina a tým pádom označením hnutia za nepriateľa a podporovateľa 

terorizmu. Pre úspešnú okupáciu Afganistanu USA potrebovali spojencov pre logistiku 

a transport vojenskej techniky. Dôležitú úlohu v tom hrali bývalé sovietske republiky 

v strednej Ázii i so súhlasom Ruska. S Pakistanom susediacim na juhu s Afganistanom 

udržiavali Spojené štáty od 80. rokov len chladné vzťahy, pretože Islamabád podporoval 

afganský Taliban a testoval jadrové zbrane v reakcii na podobné testy Indii. Záujem 

získať na svoju stranu potrebných spojencov napriek týmto skutočnotiam prinútila USA 

prehodnotiť svoj postoj k pakistanskému režimu. Prezident Pervez Mušarráf sa po 

finančnej a vojenskej asistencii Washingtonu nakoniec priklonil k vojne proti al-Kájde 

a iným radikálnym skupinám. Vzájomná nedôvera prerastala po narastajúcich civilných 

obetiach útokov amerických bezpilotných lietadiel v Pakistane a podozreniu, že 

Islamabád neprestal s podporou afganského Talibanu, ale svoje vojenské operácie 

namieril len proti jeho pakistanskej odnoži.

Na rozdiel od operácie v Afganistane tradiční americkí spojenci ako Kanada, 

Francúzsko a Nemecko a mnoho arabských krajín nepodporovali inváziu do Iraku 

v roku 2003. (Zakheim, 2011) Bushova administratíva sa rozhodla napadnúť krajinu 

z podozrenia výroby zbraní hromadného ničenia (ZHN) a napojenie režimu Saddáma 

Hussajna na teroristov z al-Kájdy. Opodstatnenosť oboch argumentov sa v tom čase 

odvážil málokto spochybňovať v záujme nepoškodiť si vzťah s Washingtonom. Avšak 

v priebehu vojny sa v Iraku nenašli ani ZHN, ani sa nepotvrdila Hussajnova spolupráca 

http://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report.pdf
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s al-Kájdou. Tieto skutočnosti viedli k zvýšenej opozícii voči celej vojne a podkopali 

vierohodnosť Bushovej administratívy. (Iraq War: A controversial war) 

Spojitosť s podporou terorizmu sa netýkala len krajín, ktoré Bush obvinil 

z podpory al-Kájdy, ale i ďalších, ktoré podporovali palestínskych, či libanonských 

militantov alebo ľavicové teroristické skupiny v Európe. George Bush ich nazval „osou 

zla“. Jednalo sa o Irak, Irán a Severnú Kóreu, no podľa iných amerických 

predstaviteľov do tejto osi bola zaradená i Líbya, Sýria a Kuba, teda krajiny spriatelené 

s niekdajším Sovietskym zväzom. (Gardner, 2003)

Zvhnutie Talibanu americkými vojskami vyhovovalo i Iránu, ktorý sa obával 

radikálneho sunnitského režimu za jeho hranicami. Okupácia Afganistanu na druhej 

strane viedla k stovkám tisícom Afgáncov utečencov smerujúcich práve do Iránu 

a možnosti podieľať sa na finančnej pomoci a exporte svojich výrobkov. Vedľa 

kultúrnej blízkosti perzských a šiítskych komunít oboch krajín tieto skutočnosti doviedli 

Teherán k získaniu politickému vplyvu. Iránske záujmy v Afganistane ako je stabilita, 

boj proti sunnitským extrémistom a zníženie produkcie heroínu sa pritom zlučujú s tými 

americkými. (Kugelman, 2014) Taliban, ktorého vládu nikdy Irán neuznal naopak 

udržiaval diplomatické vzťahy so Saudskou Arábiou. Saudi spolu s Pakistanom 

pomáhali afganským mudžahídom proti sovietskym vojskám. Odvtedy získal Rijád 

značný vplyv medzi sunnitskými islamistickými skupinami s Afganistane, vrátane tých, 

ktorých lídri sú dnes súčasťou afganskej vlády. (Peikar, 2015)

V marci roku 2003 anglo-americké vojská začali s masívnym bombardovaním 

Iraku a pozemnou inváziou cez kuvajtské hranice. Najväčší odpor predstavovali 

nereguláne baasistické jednotky verné Saddámovi Hussajnovi a naopak vojenskú 

spoluprácu najviac poskytla kurdská separatistická milícia Pešmerga. Po necelom 

mesiaci bola koalícia schopná obsadiť hlavné mesto Bagdad, juhoiracké mesto Basra 

a v zime toho istého roku i chytiť Husajna živého. Iracký líder bol vydaný novej 

provizórnej vláde, ktorá ho odsúdila za zločiny proti ľudskosti a v roku 2006 popravila 

obesením. (Iraq War: The 2003 conflict) 

Aj keď sa americkým vojskám a ich spojencom podarilo zvhnúť Husajnov režim 

a zaviesť prísnu de-baasifikáciu krajiny, najväčším problémom sa stala partizánska 

vojna2 vedená Saddámovými lojalistami, islamistickými extrémistami a šiítskymi 

                                               
2 Partizánska alebo guerillová vojna predstavuje typ boja, kde sa odbojové skupiny vyhýbajú 
priamej konfrontácii, ale vykonávajú prevažne sabotáže a prepadové akcie s taktikou „udri 
a uteč“ (hit and run). (Psychological operation in guerilla warfare, 1984)
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milíciami. Nenávisť voči Američanom v Iraku a odpor západnej verejnej mienky proti 

vojne sa zvýšila odhalením mučenia Iračanov vo väznici Abu Ghraib. 

Boj nebol sústredený len proti americkým vojskám a novej vláde, ale čím ďalej, 

tým viac získaval sektársky a etnický charakter. Irackí sunniti si uvedomovali presun 

moci od sunnitských basistov k šiítom a Kurdom, ktorých do vlády dosadili americké 

okupačné autority a snažili sa odporovať využitím protišiítskeho náboženského 

fundamentalizmu. Šiítski militanti sa revanšovali podobnými prostriedkami útokmi na 

sunnitských extrémistov ako i na baasistov. Najcitlivejšími boli práve bombové útoky 

na mešity, ktoré eskalovali sektárske násilie. Rozhodujúcim momentom bol útok al-

Kájdy na šiítskú Zlatú mešitu v Samarre vo februári 2006. Následné represálie voči 

sunnitom zintenzívnil vlnu vzájomných útokov, vrážd, kdežto niektorí pozorovatelia 

označujú obdobie rokov 2006-2007 za občiansku vojnu. Regióny a mestá začínali byť 

rozdelené pozdĺž sektárskych a etnických hraníc. V západnej provincii Anbar operovala 

al-Kájda vedená teroristom Zarqawím a sunnitské kmene. Sever prevzali pod kontrolu 

Kurdi a juh bol dominovaný šiítskymi skupinami podporovaných Iránom, ktoré bojovali 

i medzi sebou. Predovšetkým sunnitský Anbar bol pre Američanov najväčším 

problémom, no hnutie tzv. Prebudenia (Sawa), ktoré pozostávalo zo sunnitských 

kmeňov pôvodne bojujúcich na strane povstalcov, začalo od roku 2006 organizovať 

povstanie proti al-Kájde. Podľa hnutia zbrane pre teroristov prúdili zo Saudskej Arábie 

a Sýrie. (Cordesman, 2007, s. 2-3, 37) 

Šiítske polovojenské organizácie ako oddiely Badr, Kataib Hizballáh a Mahdiho 

armáda zas pravidelne dostávali dodávky zbraní od Iránu a boli trénované jednotkami 

Quds iránskych revolučných gárd pod vedením generálna Qassema Solejmaniho. Podľa 

bývalého amerického veľvyslanca v Iraku Ryana Crockera boli ich útoky proti 

centrálnej vláde Nuriho Malikiho vykonávané s cieľom zredukovať americký vplyv 

a natoľko oslabiť autoritu Iraku, aby nikdy nebol hrozbou pre Irán. (Gordon, Lehren,  

2010) Najnebezpečnejšou protiváhou proti irackým šiítom boli sunnitské islamistické 

organizácie ako al-Kájda a Ansar al-Sunna. Saudi hrali dôležitú úlohu nielen 

v poskytovaní zbraní, ale i v náboženskej indoktrinalizácii. Rijád pokladal nových 

irackých vládcov za agentov Teheránu a podľa irackých zákonodarcov saudská 

rozviedka úmyselne pracovala na verbovaní sunnitských moslimov do boja proti 

irackým šiítom prostredníctvom kázaní v mešitách. Ich výstavbu financovali 

i v kurdských oblastiach, kde sa mal využiť fakt, že Kurdi sú taktiež väčšinou sunniti 

a svojské wahhábistické učenie prekladali do kurdštiny. (Jamal, 2007) V počte 
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zahraničných militantov bojujúcich proti koaličným vojskám a irackej vláde Saudi

tvorili 45 percent, čím prevýšili ostatné národnosti. Na rozdiel od Iránu a Sýrie, ktoré 

USA odsúdili za podporovanie povstalcov, Saudská Arábia nebola nijak sankcionovaná. 

(Parker, 2007) 

Každopádne po útokoch z 11. septembra a vojnách v Afganistane a Iraku 

teroristická hrozba zneužívajúca islam sa stala relevantnou než kedykoľvek predtým. 

Taliban bol síce zvrhnutý v Afganistane, no pokračuje v asymetrickom boji proti 

afganskej vláde a západnej koalícii. 

Okupácia Iraku narušila rovnováhu moci v regióne a napomohla k utvoreniu 

nových militantných skupín a aliancií. Aj keď sa spolupráca Saddáma Hussajna s al-

Kájdou nepotvrdila, teroristické skupiny využili destabilizáciu v svoj prospech. Ak to 

v spočiatku bol boj proti americkým vojskám v Iraku, dnes je to snaha o „globálny 

džihád“ a rozšírenie ich kontroly mimo Irak. Al-Kájda založila svoje odnože na 

Arabskom polostrove, v Magrebe, Levante, no v posledných dvoch rokoch na Blízkom 

východe sa primárnou hrozbou stal Islamský štát v Iraku a Sýrii (ISIS, ISIL). (Zakheim, 

2011) Do boja proti terorizmu sa nezapojili len USA a ich tradiční spojenci, ale i Sýria 

a Irán, ktoré Bushova administratíva zaradila do „osy zla“. Damask poskytol 

Američanom informácie o členoch al-Kájdy, ktorí operovali v Sýrii. (Gardner, 2003) 

Irán taktiež hľadal príležitosť vymaniť sa z izolácie spoluprácou s USA v Afganistane. 

Uzavrel svoje hranice a údajne poskytol Amričanom prístup k zadržaným teroristom. 

No v dôležitejšej súvislosti iránsko-amerických vzťahov sa spomínalo tzv. veľké 

zjednanie (grand bargain) zrealizujúce sa s americkým prezidentom nastupujúcim po 

Georgeovi Bushovi. Dohoda mala Irán viesť k zmene svojich regionálnych ambícií 

a obmedzení týkajúcich sa jeho jadrového programu výmenou sa bezpečnostné záruky 

pre iránsky islamský režim a menej provokatívnu politiku zo strany Saudov 

a Pakistancov. (Iran Gave U.S. Help On Al Qaeda After 9/11, 2008) 

Afganistan a Irak sa kvôli vnútornej nestabilite a stali bojiskom politického 

súboja regionálnych rivaloch, predovšetkým šiítskeho Iránu a sunnitskej Saudskej 

Arábie. Obe mocnosti využívajú sektárske rozdiely v manipulácii blízkovýchodných 

národov a vedenia zástupných vojen, v ktorých nie sú zapojení priamo, ale 

prostredníctvom spriaznených frakcií sledujú svoje záujmy. Do zvrhnutia Husajna 

v Iraku regionálna rovnováha moci bola udržovaná medzi arabskými krajinami 

a Iránom, no po dosadení vlády dominovanou šiítmi s väzbami na Teherán sa rovnováha 

posunula k Iránu. (Wehrey et al., 2010, s.xi) Nie je pochýb o tom, že Iránci profitovali 

http://articles.latimes.com/2007/jul/15/world/fg-saudi15


43

z oboch vojen v Afganistane i Iraku, pretože západná koalícia porazila ich rivalov 

a sektárskych nepriateľov. Strach z „iránskej hrozby“ bol viditeľný v krajinách Rady pre 

spoluprácu v Zálive, Jordánska a krajinách, kde má iránska politika priamy dosah na 

fungovanie štátu (Libanon). (Global Views of Iran, 2013) Väčší iránsky vplyv na 

Blízkom východe bol vážne narušený udalosťami tzv. Arabskej jari od roku 2011 

a vojenskými postupmi Islamského štátu v Iraku a Sýrii (ISIS). 

Inou konzekvenciou invázie do Iraku bola obroda kurdského nacionalizmu. 

Nová ústava zaviedla federálny systém a Kurdi získali v severnej časti krajiny 

autonómiu. Podobne ako šiíti, i pre Kurdov je vzostup ISIS hrozbou, no kurdské 

separatistické tendencie sú obavou i pre Sýriu, Irán a najmä Turecko, čím sa v tejto 

otázke ocitli v jednom tábore. (Wehrey et al, 2010, s.32, 33)

3.3    „Arabská jar“ a reakcia na Blízkom východe 

Režimy vládnuce v krajinách Blízkeho východu niekoľko desaťročí síce zažili 

v minulosti vážnejšie výzvy pre svoju existenciu či už to boli vonkajšie hrozby alebo 

vnútorný nepokoj. Až v roku 2011 niektoré z nich padli a nové konflikty znamenali 

i zmenu v rovnováhe moci a vznik nových aliancií v regióne.

Arabská jar bola séria prodemokratických protestov takmer v celom arabskom 

svete proti dlho vládnucim prevažne sekulárnym autokratom. Aj keď mnohí očakávali 

pozitívny vývoj, niektoré nové vlády neboli schopné zaplniť mocenské vákuum, ktoré 

ostalo po starých režimoch a to prispelo k zhoršeniu bezpečnostnej situácie. Tieto 

podmienky využilo buď Moslimské bratstvo, ktoré bolo tradičnou opozičnou silou 

schopnou zorganizovať sa v revolúcii, alebo radikálnejšie skupiny a teroristi. 

Prvá úspešná revolúcia prebehla na začiatku roka 2011 v Tunisku, kde 

zvrhnutého prezidenta Ben Alího nahradili najprv dočasní prezidenti. Až v decembri 

2014 si Tunisania v prvých priamych a slobodných voľbách zvolil sekulárneho 

prezidenta Beji Caida Essebsiho, ktorého strana má taktiež väčšinu parlamentných 

kresiel, no jej najväčším rivalom ostáva islamistická strana Ennahda podporovaná 

Katarom. (Markey, 2014)

V Egypte masové protesty odstránili z funkcie dlhoročného autokrata Husního 

Mubaraka. Vládcom sa prechodne stala armáda, ktorá má v krajine tradične silné 

postavenie a dostáva finančnú podporu od Spojených štátov za udržiavanie mieru 
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s Izraelom a sprístupnenie Suezského kanálu americkým lodiam. (Plumer, 2013) Dobré 

vzťahy s USA existujú hlavne z pragmatických dôvodov, kde najviac profituje egyptská 

armáda. Po prvých slobodných prezidentských voľbách sa k moci dostal líder Strany 

slobody a spravodlivosti  napojenej na Moslimské bratstvo, Mohammed Morsí. Tak ako 

tuniská Ennahda i táto islamistická strana bola do veľkej miery podporovaná Katarom 

a jeho pan-arabskou televíziou Al Jazeera. Okrem Kataru víťazstvo Moslimského 

bratstva uvítal i Irán, pre ktorý udalosti v Tunisku a Egypte boli inšpirované jeho 

islamskou revolúciou. Iránska dlhodobá stratégia stavia na idey zjednotenia islamského 

sveta v jednu globálnu alianciu a zmenšení sunnitsko-šiítskych sporov, ktoré 

podkopávajú úlohu Teheránu a jeho spojencov. Podobne ako Irán i turecká vládna 

strana, ktorá je odnožou Moslimského bratstva podporovala Morsího. Na zblíženie 

Egypta s Iránom reagovali monarchie Perzského zálivu, pre ktoré sú lokálne odnože 

Bratstva obávanou politickou opozíciou a obávali sa najmä potenciálnej aliancie Irán-

Moslimské bratstvo. Saudská Arábia ho zaradila hnutie medzi teroristické organizácie 

a Bahrajn, závislý na vojenskej spolupráci s Rijádom, sa v otázke opozície voči 

Moslimskému bratstvu postavil na stranu Saudov a Spojených arabských emirátov. 

(Kleib, 2014) Na rozdiel od egyptských vojenských autorít Moslimské bratstvo sa 

negatívne stavia k mierovej zmluve s Izraelom a táto pozícia ho ideologicky priblížila 

k pro-iránskemu bloku. (Tepper, 2012)

Politické rozdiely medzi Egyptom a Iránom sa prehĺbili s intenzívnením 

konfliktu v Sýrii. Tamojšia opozícia na jar 2011 iniciovala protesty proti vláde Bašara 

Assada, syna nebohého prezidenta Hafeza, ktorý po ňom prevzal moc v roku 2000. 

Bezpečnostné zložky čoraz viac používali silu proti demonštrantom, ktorí sa zároveň 

začali zbrojiť s pomocou armádnych dezertérov. Dominantnú časť opozície pôvodne 

tvorili umiernené islamistické skupiny vrátane sýrskeho Moslimského bratstva. Tie 

pôvodne bojovali pod hlavičkou Slobodnej sýrskej armády (Free Syrian Army – FSA), 

no postupne sa vojensky presadzovali viac saláfistické milície. (Lund, 2012)  

Medzitým vláda Morsího spela ku koncu s ďalšou vlnou protestov a v lete 2013 

vojenským pučom prezidenta zvrhol šéf armády Abdelfattah al-Sissi. Rozhodujúcim 

momentom na armádny zásah sa stalo vyzývanie Morsího a jeho islamistických 

spojencov na Egypťanov, aby sa pridali do boja proti sýrskemu režimu a šiítom, ktorých 

navyše nazvali „neveriacimi“. (Morsi role at Syria rally seen..., 2013)  

Prevrat v Egypte rozdelil blízkovýchodné krajiny. Ilustroval tiež zrod aliancií 

vznikajúcich v reakcii na zvrhnutie režimu, s ktorým Irán plánoval rozvinúť bližšie 
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vzťahy. Kým Teherán spolu s Tureckom a Katarom odsúdili zvhrnutie Morsího, 

Saudská Arábia, Sýria a palestínska správa vedená Fatahom, ktorá súperí o moc 

s islamistickým Hamasom, sa pozerali na tento vývoj pozitívne. Pre Saudov, 

Kuvajťanov a Emiráty bola egyptská vojenská autorita spojencom, ktorého si zaistili 

poskytnutím pôžičiek v hodnote 12 miliárd dolárov. Katar a jeho podpora pre 

Moslimské bratstvo ho stavia do rivality s ostatnými sunnitskými monarchiami 

zaujímajúcimi konzervatívnejší postoj v otázke udržania pro-západných vládnucich 

režimov v regióne. Paradoxne sa tak GCC s výnimkou Kataru ocitli na rovnakej strane 

ako sýrsky režim bojujúci proti islamistickej opozícii, ktorej je súčasťou i Bratstvo. 

(Hiro, 2013) Každopádne Assadov odpor sa týka i ďalších frakcií, ktoré majú podporu 

Rijádu a jeho spojencov. 

V Tunisku a Egypte, kde štátne ozbrojené sily nečelili žadnej vojenskej hrozbe 

spoza hraníc sa relatívnu stabilitu podarilo udržať i napriek aktivite lokálnych 

teroristických skupín. Povstanie v Líbyi malo ďaleko vážnejšie následky na bezpečnosť 

regiónu. Potlačenie protestov vo východolíbyjskom meste Bengházi vyvolalo 

medzinárodnú intervenciu proti režimu Muammara Kaddáfiho s mandátom OSN. 

Koalícia západných krajín, NATO a niektorých arabských štátov ako Katar a Spojených 

arabských emirátov začali bombardovať líbyjskú armádu. S už ozbrojenou opozíciou ju 

definitíne porazili po obsadení hlavného mesta Tripolis. Vojenská kampaň skončila v 

októbri 2011 po zabití líbyjského vodcu v jeho rodnom meste. Zvrhnutie starého 

režimu, odpor milícií odzbrojiť sa a vytvoriť národnú armádu mal za následok ešte väčší 

chaos. Spomedzi povstalcov sa vytvorili extrémistické skupiny s prepojením na al-

Kájdu a posledne na ISIS, a proliferácia zbraní z krajiny prispela k zvýšenej aktivite 

teroristických skupín v Mali, Egypte, Gaze, Tunisku, Alžírsku i Sýrii. (Libyan arms 

fueling warfare..., 2013)

Protesty a snahy o zvrhnutie vládnucich režimov dosiahli i Arabský polostrov. 

Demonštrácie v šiítskej provincii na východe Saudskej Arábii nezískali väčšiu 

medzinárodnú pozornosť, no revolucionári v Bahrajne predstavovali širšiu odozvu 

väčšinovej šiítskej populácie. Bahrajnská sunnitská vládnuca dynastia Al-Khalífa je 

členom GCC a so saudskými vládcami je blízko previazaná. Revolúcia prevažne 

šiítskych protestantov len prehĺbila závislosť bahrajnského režimu na vojenskej pomoci 

Saudskej Arábie, ktorá vyslala na ostrov svoje vojská. Tento krok bol signálom pre 

Teherán vyjadrujúci podporu pre demonštrantov. (Manfreda, 2013)
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4. Blízkovýchodné súperenie v kontexte sýrskej kríze, 

zásahu v Jemene a ISIS

Vnútorné konflikty v Sýrii, Iraku vytvorili vákuum pre teroristické organizácie. 

Často sa sektárstvo prítomné v krajinách s nábožensky rôznorodou populáciou prelína 

s rivalitou regionálnych mocností. V tejto časti sa venujem „studenej vojne“ medzi 

Iránom a Saudskou Arábiou v súvislosti s vojnami v Sýrii, Iraku a Jemene.

4.1    Sýrsky konflikt a vzostup teroristickej organizácie 

Islamský štát

Arabská jar mala najvážnejšie dopady v Sýrii. Aj keď boli prvotné protesty proti 

baasitickému režimu organizované pod heslami demokratických reforiem a ľudských 

práv, čoskoro sa situácia vyeskalovala do občianskej vojny so značným zasahovaním zo 

zahraničia a sektárskym podtónom. Sýrska populácia je zväčša arabská s malou 

kurdskou menšinou na severovýchode krajiny a na 70 percent sunnitská. Náboženské 

menšiny tvoria najmä kresťania a alaviti, do ktorej patrí i prezident Bašar Assad. 

(Manfreda, 2013) Konflikt si podľa odhadov medzinárodných organizácií vyžiadal už 

vyše 200 tisíc obetí a z domova vyhnal milióny utečencov. 

S pribúdajúcimi civilnými obeťami narastal medzinárodný tlak na sýrsky režim. 

Najväčšími kritikmi boli USA, ich arabskí spojenci a Turecko vyžadujúci jeho 

odstúpenie a predanie moci opozícii. Režim výzvy odmietol a pokračoval v boji proti 

prevažne sunnitským rebelom. Konflikt začal naberať regionálny rozmer po tom, ako 

cudzie mocnosti začali poskytovať materiálnu podporu znepriateleným stranám, no 

celková destabilizácia krajiny viedla k vzostupu teroristických skupín. Zloženie sýrskej 

opozície je i dnes dominované islamistami a saláfistami a finančne záviseli spočiatku na 

Katare, ktorý vlastní tretie najväčšie zásoby zemného plynu. Neskôr vedenie v podpore 

prevzala Saudská Arábia. Rovnako ako v Egypte i v sýrskej kríze sa saudsko-katarské 

súperenie o vplyv v opozícii ukázalo a to predovšetkým v zvýšených dodávkach zbraní 

a vojenských postupoch rôznych frakcií Slobodnej sýrskej armády a saláfistov. (Khalaf, 

2013) Opozičné skupiny boli nejednotné, bojuje v nich mnoho zahraničných militantov 

a každá je lojálna svojím lokálnym lídrom než jednému jednotnému veliteľstvu. 

Moslimské bratstvo bolo preferenciou Kataru a Turecka a saláfistické milície dostávali 
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podporu Saudskej Arábie a Kuvajtu. Západ sa formálne zastával „umiernenej“ opozície 

pod vedením FSA. Na druhej strane režim Assadovcov bol najvernejším regionálnym 

spojencom Sovietskeho zväzu a blízke vzťahy si udržiava i s dnešnou Ruskou 

federáciou, ktorá je jeho hlavným zbrojným partnerom. Na regionálnej úrovni Damasku 

do veľkej miery pomáha Irán a libanonské šiítske hnutie Hizballáh, ktorých jednotky 

oficiálne bojujú na sýrskom území proti povstalcom. Zasahovanie regionálnych 

mocností prehĺbilo sektárske tendencie medzi bojujúcim stranami a čiastočne premenilo 

občiansku vojnu na zástupný konflikt medzi šiítskym Iránom a sunnitskou, 

wahhábistickou, Saudskou Arábiou. Protišiítska a protialavitská rétorika sa stala čoraz 

častejšou a vzrast sektárskeho terorizmu zatiahol intervenciu Hizballáhu, ktorý mal 

v Sýrii pôvodne chrániť šiítske svätyne pred útokmi. Radikalizácia sýrskej opozície 

pritiahla tisíce zahraničných bojovníkov a prispela k postupom teroristických skupín, 

akými je sýrska odnož al-Kájdy, Jabhat al-Nusra, a Islamský štát v Iraku a Sýrii. 

ISIS dokázal v priebehu niekoľkých mesiacoch obsadiť územie vo východnej 

Sýrii a súčasne nadviazať na vojenské úspechy organizácie v sunnitských 

severozápadných častiach Iraku, kde pokračoval v boji proti vláde šiítskeho premiéra 

Nuriho Malikiho.  (mapa č. 3). Vyvinul sa pritom pôvodne ako odnož al-Kájdy, dokým 

Bin Ládinov nástupca Ajman Zawahirí nerozhodol o rozdelení organizácií z dôvodu 

nelojality. V júni 2014 ISIS vyhlásil na obsadenom území kalifát a premenoval sa na 

Islamský štát s vodcom, „kalifom“, Abu Bakrom Al Baghdadim. (Berger, 2014) V IS 

operujú okrem džihhádistov i bývalí dôstojníci baasistickej armády Saddáma Husajna, 

ktorí hľadali spojencov proti novej irackej vláde a poskytli teroristom taktickú podporu. 

(Sly, 2015) Skupina presadzuje násilnú verziu islamského práva a je striktne sektárska, 

kdežto bolo dokumentované prenasledovanie šiítskych, kresťanských, jezídskych 

a iných menšín. Organizácia stavia na koncepcii stredovekých islamských kalifátov 

expandujúcich mimo Blízky východ a teda nerešpektuje štátne hranice vytvorené po 

rozpade Osmanskej ríše. 

IS neohrozuje len existenciu Sýrie a Iraku ako štátov, kde si vybudovala 

mocenskú základňu, ale i susedné štáty vrátane Jordánska, Libanonu, palestínskych 

území, Saudskej Arábie a Turecka. Mimo Levantu organizácii prisahali vernosť 

militanti vo východnej Líbyi, Alžírsku, egyptskom Sinaji, v Afganistane a Palestíne. 

(Schmitt, 2015) Teritoriálne postupy a hrozba etnických čistiek prinútila konať západné 

štáty, ich arabských spojencov na jednej strane a Irán na druhej. Doktrinálne je 

sunnitský puritanizmus Islamského štátu blízky saudskému wahhábizmu. Jeho 
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zakladateľ Abdel Wahháb taktiež žiadal lojalitu moslimov k jednému vodcovi, kalifovi. 

Príslušníci ostatných islamských denominácí ako sú šiíti, súfiovia wahhábovcami neboli 

tolerovaní a ich majetok bol zabavený. Dnešná saudská monarchia nezaviedla tak 

striktnú politiku voči šiítom, no Wahhábove obsadzovanie území v Arábii nebolo 

odlišné od dnešných taktík prijatých ISIS. Každopádne po teologickej stránke „kalif“ 

môže spochybňovať autoritu saudskej monarchie a jej kontroly dvoch svätých mešít. 

(Crooke, 2015) I táto hrozba priviedla Rijád pripojiť sa ku koalícii. Saudi a zvyšok GCC 

vynechali Irak a bombardujú ciele Islamského štátu len v Sýrii, kde súčasne podporujú 

protivládnych povstalcov. Priorita Saudov oslabiť iránsky vplyv než poraziť ISIS môže 

podkopať úspech aliancie. (Gambhir, 2015, s.1) Inými prozápadnými 

blízkovýchodnými krajinami v koalícii sú Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Katar, 

Bahrajn. (McClam, 2014) Pre Teherán je expandujúca anti-šiítska organizácia ešte 

väčšou hrozbou. Na ochranu svojich záujmov v Iraku a Sýrii preto vyslal svoje 

Revolučné gardy na front po boku sýrskej, irackej armády, Hizballáhu a iných šiítskych 

milícií. (Barnard, 2015)

V sýrskom konflikte je okrem iránsko-saudského súperenia zjavné i zasahovanie 

Izraela. Izraelské vzdušné sily niekoľkokrát bombardovali ciele sýrskej armády 

a Hizballáhu a samotné IDF asistujú opozičným ozbrojeným skupinám operujúcim na

Golanských výšinách. Okrem dokumentovaných vzájomných stretnutí, stovky 

povstalcov dostali lekárske ošetrenie v izraelských nemocniciach. Al Nusra patriaca pod 

sieť al-Kájda mohla podľa odborníkov taktiež profitovať z pomoci Tel Avivu a napriek 

jej zaradeniu do zoznamu teroristických sietí Izrael sa proti nej nijako vojensky 

neangažoval. Podľa Hizballáhu a sýrskej vlády tak židovský štát priamo napomáha 

teroristickým skupinám a stavia sa na ich stranu. (Samaha, 2015) Niektorí izraelskí 

predstavitelia ako diplomat Michael Oren otvorene priznali, že islamistické 

extrémistické sily v Sýrii sú pre Izrael akceptivanejšou alternatívou než pokračovanie 

strategickej aliancie sýrskeho režimu s Hizballáhom a Iránom. (Lakshmanan, 2012) Na 

druhej strane vojenskí dôstojníci preferujú stabilitu a sekulárny Assadov režim, ktorý 

doposiaľ udržoval na izraelských hraniciach relatívny mier. (Ho, 2013) 

Problém extrémistických skupín blízko židovského štátu sa dotýka i Gazy. 

Hamas, tradične spätý s ideológiou Moslimského bratstva a vojenskou podporou od 

Sýrie a Iránu, taktiež čelí hrozbe Islamského štátu. Niektoré saláfistické frakcie v Gaze 

a Západnom brehu sľúbili vernosť ISIS a medzi džihádistami v Sýrii operujú aj 

Palestínčania. (O´Grady, 2015) Akcia Hamasu proti IS v Gaze prišla po útoku teroristov 
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v palestínskom utečeneckom tábore Jarmuk v sýrskom hlavnom meste. (Yashar, 2015) 

Gaza sa tak stala poslednou oblasťou, kde Islamský štát rozšíril svoje pôsobenie a 

ohrozuje existujúce autority. 

4.2 Mocenské súperenie „osy odporu“ a Rady pre spoluprácu 

v Zálive

Iránska islamská republika tvorí špecifický celok obklopený zväčša arabskými a 

sunnitskými krajinami. Napätie so západným svetom ohľadom svojho jadrového 

programu, Spojenými štátmi vedené vojenské intervencie v susednom Iraku a 

Afganistane, hrozba Islamského štátu, i historická rivalita s Tureckom (ako 

následníckym štátom Osmanskej ríše) a Saudskou Arábiou (ako vedúci štát sunnitského 

arabského kalifátu) postupne formovali štruktúru moci na Blízkom východe.  

Po Islamskej revolúcii Irán na seba prebral hlavné záujmy arabských štátov v 

čase ich konfliktov s Izraelom. V arabskom svete zmietanom vnútornými a sektárskymi 

konfliktmi heslá moslimskej solidarity, oslobodenia Palestíny a antiimperializmu stratili 

na priorite a naopak dostali sa pozornosti Teheránu. (Narwani, 2015) 

Angažovanosť Iránu v arabských záležitostiach bola obavou pre konzervatívne 

sunnitské krajiny. Medzi nimi doposiaľ iba Saudská Arábia mala medzi moslimami 

výnimočné postavenie vďaka jej poručníctvu dvoch svätých mešít v Mekke a Medine. V 

histórii založenia Saudskej Arábie ako štátu hralo kľúčové rolu wahhábovské hnutie. 

Jeho predstaviteľ Abdul Wahháb odporoval modernizácii Osmanskej ríše a všetkým 

cudzím vplyvom, pretože „špinili“ islamskú vieru. Sami wahhábisti vo svojom 

dobývaní Arábie od polovice 18. storočia videli paralelu k počiatkom šírenia islamu 

prorokom Mohammedom a na svojich odporcov hľadeli ako na nevercov. Prijatie 

wahhábizmu do oficiálnej ideologickej doktríny kráľovstva v rokoch po jeho založení 

nebránilo vyvinúť vzťahy so sekulárnym Tureckom a Iránom. S oboma Saudi podpísali 

zmluvu o priateľstve. (Lewis, 1996, s. 293, 303-304)

Samozrejme vzťahy Iránu a Saudskej Arábie sa úplne obrátili po roku 1979. 

Prvým konfliktom, kde sa Saudi postavili proti Iránu bola iránsko-iracká vojna, kde 

Rijád podporoval Saddáma Husajna. Inou udalosťou, ktorá vážne poznačila saudsko-

iránske vzťahy bol zabitie iránskych pútnikov v Mekke v roku 1987. Saudská polícia 

zastrelila zabila stovky z nich po tom, ako na svätom mieste protestovali proti Izraelu a 
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USA. Sám ajatolláh Chomejní vtedy povedal, že radšej by odpustil Saddámovi za 

agresiu než saudskému kráľovi Fahdovi za masaker v Mekke. Navyše saudskú 

monarchiu označil za „neislamskú“. (Zaidi, 2004) Iránsky odpor voči prozápadným 

režimom a Izraelu ho stavalo na opačnú stranu než Saudov a ostatné arabské monarchie. 

Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Omán, Katar sa preto od 80. 

Rokov združili do Rady pre spolupráce v Zálive (GCC). Organizácia bola platformou 

pre ekonomickú, politickú spoluprácu a najmä kolektívnu obranu. (Security 

Cooperation, 2012) Väčšina členov GCC sú bohaté ropu vyvážajúce krajiny, zdieľajú 

konzervatívne sunnitské učenie a ich aliancia bola predovšetkým reakciou na hrozbu 

iránskej revolúcie. 

Na druhej strane vojna s Irakom Teheránu ukázala, kto je jeho priateľ. Sýria po 

zlyhanej aliancii s Egyptom nadviazala s Iránom strategické partnerstvo. Spoločne v 

priebehu libanonskej občianskej vojny a sýrskej okupácie krajiny sa postavili za šiítske 

hnutie Hizballáh. Os Teherán-Damask-Hizballáh zdieľal nielen odpor voči existencii 

Izraelu, ale i spoločný sektársky základ. Spočiatku mainstreamoví šiíti odmietali uznať 

alavitov, medzi ktorých patrí sýrsky prezident ako súčasť svojej denominácie. 

Náboženské rozdiely medzi dvánástnikovou školou šiítskeho islamu Iránu a liberálnym 

alavizmom prekonal libanonsko-iránsky klérik Músa al-Sadr. Ten vydal islamské 

nariadenie (fatwu) o zlúčení alavitskej sekty ako formálnej súčasti šiítizmu. (Sunuyama, 

2007, s.63) 

Okupácie Iraku a Afganistanu, bezprostredných susedov Iránu, znamenali pre 

Irán potenciál šírenia sunnitského extrémizmu a antišiítskych vplyvov. Obe krajiny boli 

bojiskom mocenského súperenia Saudov a Iráncov využívajúc pritom sektárske milície 

bojujúce proti sebe. Iracký šiítsky premiér Núri al-Maliki bol pre Saudov len agentom 

Teheránu a ich spojenci v GCC odmietali vyslať do Iraku svojich veľvyslancov. 

Oslabenie jeho moci cez podporu irackých sunnitov bol prvoradým cieľom, ako bojovať 

proti iránskemu vplyvu. Podobný stret záujmov Iránu a Saudov sa prekrýva aj v 

prebiehajúcom konflikte v Sýrii. Podpora Rijádu pre saláfistické skupiny a zasahovanie 

iránskych vojakov a Hizballáhu prehlbuje už dosť otvorenú sektársku nenávisť a násilie, 

ktoré prepuklo v Iraku roku 2006. Sýrske obvinenia voči USA, Saudskej Arábii a 

ostatným krajinám GCC siahajú až do 80.rokov. Hafez Assad vtedy čelil povstaniu 

Moslimského bratstva a veril, že dostávajú materiálnu podporu práve z Arabského 

polostrova. (Sunuyama, 2007, s.92) Na druhej strane expanzia ISIS v Iraku a Sýrii je do 

istej miery spoločnou hrozbou ako pre Irán, tak i pre saudskú monarchiu. 
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Územie kontrolované Islamským štátom sa nachádza presne v srdci tzv. 

šiítskeho polmesiaca, oddeľujúce Sýriu pod kontrolou sýrskej armády a šiítske oblasti 

Iraku. Z geopolitického hľadiska tento blok medzi Iránom a Sýriou je krátkodobou 

výhodou pre Rijád a GCC, ktorý prispel k rezignácii Malikiho, no nesie to so sebou 

niekoľko riskov. ISIS môže ohroziť legitimitu a bezpečnosť sunnitských monarchií 

kvôli ich spojenectvu s Washingtonom, je preto pre ne dôležité udržať IS len v 

hraniciach, aby sa nestal hrozbou. (Henderson, 2014) Na druhej strane podpora 

predovšetkým Saudov a Kuvajťanov pre sektárskych džihádistov v Iraku a Sýrii môže 

viesť k radikalizácii šiítskych komunít, vrátane ich vlastných občanov. Zhruba 10-15 

percent Saudov a jedna tretina kuvajtskej populácie sú šiíti. (Dickinson, 2013) Problém 

financovania radikálov naznačil i americký vice-prezident Joe Biden, ktorý povedal, že 

arabskí spojenci boli tak chtiví zvrhnúť Assada, že sa uchýlili podporovať al-Kájdu a 

iné teroristické skupiny. Biden čoskoro svoj výrok odvolal. (Glaser, 2014) Ničmenej 

postupné sťahovanie Washingtonu z vedúcej role na Blízkom východe a prenechávanie 

Iránu možnosť sledovať svoje ambície môže byť znakom americkej frustrácie z toho, že 

ich sunnitskí spojenci eskalujú antišiítske sektárstvo.  

V Jemene po páde prezidenta Aliho Abdulláha Saleha, ktorého protesty v roku 

2011 prinútili abdikovať, o moc bojovali rôzne frakcie. Aj keď sám Saleh patrí do 

zajdskej vety šiítskeho islamu a v irackej anektácii Kuvajtu stál na strane Hussajna, bol 

dlho akceptovaný krajinami GCC vďaka jeho operáciám proti šiítskym húsitským 

povstalcom. Húsití sú rovnako ako Saleh prívržencami zajdskej sekty, no v praktizovaní 

viery majú skôr bližšie k sunnitom než mainstreamovým šiítom vládnucím v Iráne. 

Konflikt v Jemene nemôže byť skreslený len do šiítsko-sunnitského súperenia, pretože 

aliancia húsitov zahŕňa i mnohých jemenských sunnitov búriacich sa proti Salehovmu 

nástupcovi Mansúrovi Hadimu. (Wiedemann, 2015) Každopádne Húsiti získali 

minimálne verbálnu podporu Teheránu a aj keď odmietajú tvrdenia o iránskej vojenskej 

pomoci, monarchovia vedení Saudskou Arábiou zahájili bombardovanie oblastí pod ich 

kontrolou. 

Sunnitsko-šiítske súperenie nie je v konečnom dôsledku rozhodujúcim faktorom 

vo formovaní aliancií, ale slúži pre manipuláciu v získavaní spojencov a podpory pre 

vlastnú politiku. Aj keď bol iránsky šáh tiež šiítsky moslim, ako spojenec Západu pre 

krajiny Perzského zálivu nepredstavoval mocenského rivala Saudov, ktorí s ním mali 

uzavretú dohodu o priateľstve. Zahrnutie šiítskej doktríny a protizápadného sentimentu 

do politiky však už bol pre Saudov problém a strach, že iránska islamská revolúcia 
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uspeje i inde viedla k bližšej spolupráci medzi Spojenými štátmi a sunnitskými 

monarchiami. Okrem sektárskych rozdielov sa ukázala byť dôležitá i dimenzia 

sekulárizmu a islamizmu. Iránska sympatia pre sunnitské Moslimské bratstvo v Egypte 

ho postavila na opačnú stranu než jeho sekulárneho spojenca v Sýrii. Alavit Assad tak 

zdieľal so saudskými wahhábistami a inými sunnitskými konzervatívcami rovnaký 

pohľad na prevrat v Egypte než so svojím šiítskym spojencom. (Hiro, 2013)

4.3 Politika regionálnych mocností 

4.3.1 Turecko

Po vojne v rivalite medzi USA a Sovietskym zväzom Turecko potvrdilo svoju 

pro-západnú orientáciu a ambíciu o demokratizáciu. V roku 1952 vstúpilo do NATO, 

kde dnes predstavuje druhú najväčšiu armádu po tej americkej. (Findley, 2005, s. 210-

212) Spojenectvo s Tureckom sa pre Západ stalo dôležitým nielen kvôli navýšeniu 

vojenskej sily aliancie, ale jeho strategická poloha bola prístupom k Blízkemu východu.

Vládnuca strana Spravodlivosti a rozvoja (AKP) prišla k moci v roku 2002 

a ideologicky sa prikláňa k Moslimskému bratstvu. AKP sa netají nostalgiou za mocou 

Osmanskej ríše a islamistickou politikou. Jej líder a bývalý premiér Recep Tayyip 

Erdogan po zvolení do prezidentnského úradu, post predsedu vlády zanechal 

niekdajšiemu ministrovi zahraničných vecí Ahmetovi Davutogluvi. Nový premiér 

v Arabskej jari videl príležitosť pre Turecko prevziať vedúcu rolu medzi novými 

islamistickými režimami. 

Pred rokom 2011 Ankara mala s Damaskom korektné vzťahy, no spoločné 

hranice boli faktorom umožňujúcim Turecku stať aktívnym hráčom v podpore pre 

sýrsku opozíciu. Ankara sa tým dostala do konfliktu záujmov proti Iránu, ktorý je 

zároveň jeho dôležitým obchodným partnerom. Avšak rozšírenie kontroly Islamského 

štátu na sýrsko-tureckých hraniciach a zajatie tureckých diplomatov v Iraku v roku 2014 

ilustruje problém, ako sa Turecko postaví proti islamským extrémistom. (Ozkan, 2014) 

Kurdskí militanti zjednotení pod ľavicovú Kurdskú stranu práce (PKK) sú taktiež 

považovaní Ankarou za teroristov a turecké vojenské letectvo opakovane bombardovali 

ich pozície v severnom Iraku. Len s nevôľou Turci dovolili kurdským jednotkám 
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z Iraku prechod do sýrskeho pohraničného mesta Kobaní, aby pomohli potlačiť 

tamojším Kurdom ofenzívu ISIS. Táto udalosť viedla Kurdov pridať sa k podozreniu 

sýrskej vlády, že Turecko úmyselne napomáha Islamskému štátu a iným teroristickým 

skupinám a dovoľuje im voľne operovať cez svoje hranice. (Turkey denies ISIS 

attacked Kobane..., 2014) Napriek nezhodám s Teheránom kvôli podpore sýrskeho 

režimu a i údajnému spojenectvu s jemenskými Húsitmi, energetické väzby a zdieľaná 

hrozba kurdského separatizmu bráni Turecku zapojiť sa k americkým snahám izolovať 

Irán. (Wehrey et al., 2010, s.32-33) Zvýšené angažmá tureckej zahraničnej politiky na 

Blízkom východe ho posunili viac na východ než západ, kde sa usiloval o vstup do 

Európskej únie. Zasahovanie do sýrskeho konfliktu tak znamená i koniec politiky 

„nulových problémov so susedmi“. (Eran, Lindenstrauss, 2015) 

4.3.2 Katar

Drobný štát v Perzskom zálive sa pýši obrovskými zásobami zemného plynu 

a ropy. Zisky z predaja nerastných surovín Katar aktívne využíva v propagovaní svojho 

vplyvu na Blízkom východe. Založenie pan-arabskej televízie Al Jazeera a financovanie 

regionálnych odnoží Moslimského bratstva sa stalo charakteristickými znakmi katarskej 

zahraničnej politiky. Ako člen GCC je spojencom Spojených štátov a hostiteľom 

americkej vojenskej základne v centre Dohá. 

Pred Arabskou jarou sa snažil Katar prezentovať sa ako mediátor v riešení 

regionálnych sporov, no so zvýšenou podporou Iránu pre sýrsky režim začal spolu 

s ďalšími sunnitskými monarchiami vyvažovať vplyv Teheránu. Rovnako predtým videl 

príležitosť v Líbyi, kde sa podielal na bombardovaní Kaddáfiho vojsk. Ideologická 

blízkosť islamistickej sýrskej opozície a Hamasu využila Dohá vo financovaní 

politického vedenia hnutia, zapojujúc sa tak do hlbšej rivality proti Teheránu, ktorý bol 

doposiaľ hlavným sponzorom Hamasu. (Ghaddar, 2013) 

4.3.3 Saudská Arábia

Absolútna monarchia s konzervatívnym sunnitským zriadením kontroluje dve 

najsvätejšie mestá islamu, v ktorých púť je jedným zo základných pilierov islamu a 

http://www.wilsoncenter.org/islamists/article/qatar-bets-islamists
http://www.wilsoncenter.org/islamists/article/qatar-bets-islamists
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povinnosťou každého moslima. Schopnosť prideľovať víza takýmto turistom v 

niektorých prípadoch slúžil ako politický nástroj pre jednanie s ostatnými krajinami. 

Saudská Arábia je tiež svetovým exportérom ropy. Nerastné bohatstvo umožnilo krajine 

vybudovať modernú infraštruktúru a v zahraničí uplatňovať svoj vplyv prostredníctvom 

štedrých investícií, ale i podporou pre sunnitské radikálne skupiny.

Vzťah s USA je založený na vzájomných potrebách. Spojené štáty v Saudoch 

vidia spoľahlivých dodávateľov ropy, nákupcov amerických zbraní a mocnosť, ktorá 

dokáže zadržiavať iránsky vplyv. Pre Saudov a ostatných spojencov v Rade pre 

spoluprácu v Zálive je americká vojenská prítomnosť zárukou vlastnej bezpečnosti. 

Hrozba jadrových zbraní vo vlastníctve Iránu by znamenala podobný krok zo strany 

Saudov a pretekom v zbrojení celého regiónu. (Takeyh, 2015)

V sýrskom konflikte Saudi zdieľali pozíciu proti Assadovi spolu so Západom 

ako aj s Tureckom, Izraelom a zvyškom GCC. S USA sa nezhodovali na forme zásahu 

a obavám, že saudské zbrane skončia v rukách extrémistov. Nakoniec podľa amerických 

diplomatických správ zverejnených Wikileaks saudskí donori a charity sú hlavným 

zdrojom sunnitských teroristov po celom svete. (Walsh, 2010)

Saudská zahraničná politika od korunácie nového kráľa Salmana a menovania 

jeho syna princa Mohammeda na post ministra obrany je podľa analytikov asertívnejšia 

v sledovaní svojich záujmov. Rijád pochopil, že od začiatku rokovaní medzi Iránom 

a Západom o iránskom jadrovom programe sa nemôže spoliehať na alianciu s USA. 

Prvou reakciou bolo zahájenie bombardovania v Jemene proti šiítskym rebelom z hnutia 

Ansarulláh v marci 2015, ktorí údajne dostávajú zbrane z Iránu. (Takeyh, 2015) Bez 

väčších vojenských úspechov u svojho južného suseda, Saudi presmerovali svoj vplyv 

do Sýrie, kde formálne vytvorili alianciu s Tureckom s cieľom rozhodujúco zosadiť 

Assada z moci. Saudsko-turecké spojenectvo má byť dôsledkom americkej „nečinnosti“ 

pomôcť sýrskej opozícii. (Turkey, Saudi in pact to help anti-Assad rebels, 2015)

4.3.4 Izrael

Židovský štát má vďaka špeciálnemu vzťahu s USA a arzenálu moderných 

zbraní vojenskú prevahu. V svojej stratégii chce zabezpečiť svoje hranice a bezpečnosť 

zničením aliancie medzi Sýriou a Iránom. Izraelský veľvyslanec v USA Michael Oren 

vyhlásil, že „odchod Bašara Assada by bol v záujme Izraela i regiónu“, pretože by to 

bol úder ako pre Irán, tak i Hizballáh. Obavou pritom bolo sýrske vlastníctvo 



55

chemických zbraní, ktoré by sa mohli dostať do rúk libanonského hnutia. (Lakshmanan, 

2012)

4.3.5 Irán

Irán je jedna z mála moslimských krajín, kde majoritné obyvateľstvo tvoria šiíti. 

Taktiež v regióne vyniká svojím nearabským perzským pôvodom. S týmito rozdielmi 

Irán vždy kontrastoval s hlavnými ideologickými prúdmi, ktoré sa usadili v arabskom 

svete, či už išlo o panarabizmus a sunnitský islamizmus. 

V priebehu 19. a prvej polovice 20. storočia sa Perzia, iránsky predchodca, stala 

poľom mocenského súperenia Ruska a Veľkej Británie. Posledná vládnuca dynastia 

Páhlaví bola hlavným spojencom USA v moslimskom svete. Irán bol v tom čase blízky 

partner Izraela, bol súčasťou Bagdadského paktu a rovnako udržoval korektné vzťahy 

s ďalšími monarchiami Perzského zálivu. Rok 1979 iránskej islamskej revolúcie 

znamenal porušenie existujúce rovnováhy moci na Blízkom východe a vznik nového 

silového pólu. Nová vláda okamžite prerušila všetky styky s Izraelom a USA a 

deklarovala ich ako ultimátnych nepriateľov. 

Politika vývozu islamskej revolúcie do okolitých krajín Teheránu získal nových 

nepriateľov v roku v podobe irackých basistov a neskôr sunnitských monarchií na čele 

so Saudskou Arábiou. Okrem zjavných sektárskych rozdielov ale rivalita zachádza i do 

ekonomickej sféry, nakoľko i Irán je dôležitým exportérom ropy a zemného plynu. 

Podpora Iránu pre militantné skupiny v Palestíne, Libanone, ktoré sú Západom 

považované za teroristov a podozrenie z výroby jadrových zbraní dostalo islamskú 

republiku do medzinárodnej izolácie. Na novú situáciu Teherán reagoval posilnením 

svojich stykov so Sýriou a šiítskymi silami v regióne. Opozíciu USA vyvažoval 

vojenskou spoluprácou s Ruskom, pre ktoré je zas Irán strategický partner. (Pieper, 

2012) Spojenie Iránu s alavitským Assadom v Sýrii, Hizballáhom v Libanone, šiítmi 

v Iraku, Bahrajne a Jemene je niekedy ilustrovaný geograficky ako „šiítsky polmesiac“. 

Samotný Irán a jeho spojenci túto alianciu nazývajú „osou odporu“ v kontexte ich 

nezmieriteľného postoja voči Izraelu, USA a ich spojencom. 
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4.4 Rola veľmocí

4.4.1 USA

Američania boli do Islamskej revolúcie v Iráne a sovietskej okupácie 

Afganistanu len limitovane zapojení do vojenských zásahov v regióne. Zmena režimu v 

Iráne a invázie do Afganistanu a Iraku však naštartovali dlhodobú vlnu anti-

amerikanizmu prakticky v celom moslimskom svete. Podpora Washingtonu pre Izrael, 

ktorý arabské krajiny videli ako nástroj západného imperializmu a hlavnú príčinu 

utrpenia palestínskeho národa, je stále vnímaná s podozrením a hnevom. (Alterman,

2010) 

Americký politológ John Miglietta hovorí o troch hlavných cieľoch americkej 

zahraničnej politiky na Blízkom východe. Prvým je udržanie regiónu pred sovietskym, 

či ruským vplyvom, druhým zabezpečenie ropných dodávok na Západ a po tretie dôraz 

na stabilitu. Status quo má byť krokom pre dosiahnutie prvých dvoch cieľov. (Miglietta, 

2002, s.18) 

Najspoľahlivejším arabským partnerom sa tak stala saudskoarabská dynastia a 

ostatné monarchie politicky späté s ňou. Spolupráca s USA sa tak v prípade sunnitských 

monarchí v Perzskom zálive stala garanciou ich prežitia a ochranou amerických 

záujmov v regióne. Na druhej strane pre oponentov tohto spojenectva a ideologických 

nepriateľov spomínaných monarchií sa to stalo i argumentom o tom, kto je skutočnou 

silou odporu proti Izraelu a kto len bábkou „západného imperializmu“. Podľa historika 

Andrewa Backevica v čase formovania týchto postojov bol pre USA strategickým 

záujmom skôr prístup k rope a stabilita ako šírenie demokracie a slobody, ktoré sú dnes 

často proklamované ako cieľ americkej zahraničnej politiky na Blízkom východe. 

(Bacewich, 2014) 

Washington už pred Islamskou revolúciou vychádzal z premisy, že jediné 

regionálne mocnosti schopné ovládať Arabský polostrov sú Irán a Irak. V ich vzájomnej 

vojne, ktorá skončila do menšej miery v prospech Bagdadu, USA striedavo poskytovali 

podporu jednej alebo druhej strane. Cieľom bolo udržať mocenskú rovnováhu medzi 

nimi a tak i v danom regióne. Ani jedna zo strán však nemala úplne kapitulovať a 

konflikt chcel Washington potiahnuť čo najdlhšie. Zoslabenie oboch strán neodradilo 

Irak, aby sa pustil do ďalšej agresie. Iracká anektácia Kuvajtu, priameho suseda Saudov, 

a využívanie jeho ropných polí v roku 1991 prinútila USA vojensky zasiahnuť. Reakcia 

http://csis.org/files/publication/0910_MENC.pdf
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však nezahŕňala zámer okupovať Irak, ani zvrhnúť Husajnov režim, ale výlučne vytlačiť 

irackú armádu z Kuvajtu. (Friedman, 2011, s.72-73)

V súvislosti s proklamovanými hodnotami americkej zahraničnej politiky žiadny 

z arabských spojencov nemá taký status ako Izrael. Saudská Arábia síce zlučuje svoje 

záujmy vo vyvažovaní iránskeho vplyvu v Sýrii a Iraku, ale režim má ďaleko od 

dodržiavania ľudských práv. Libanon je sekulárnou demokraciou, no je to slabá krajina, 

na ktorú sa vojensky Washington spoliehať nemôže. Podobne je na tom Jordánsko, 

ktoré je takisto americkým spojencom, uznáva Izrael, ale v regióne nemá významný 

vplyv. (Otrakji, 2014)

Použitie vojenskej sily ako nástroja na presadzovanie svojich záujmov už 

niekoľkokrát prinieslo pre Washington neželané následky. Kým sa za zámer zásahov 

očakával krátkodobý chaos, ktorý vystrieda dlhodobý poriadok, realita priniesla opak. 

Invázia do Iraku v roku 2003 úplne prevrátila postavenie vnútorných síl. Kurdi a šiíti, 

ktorí boli za Saddáma Husajna marginalizovaní a akýkoľvek ich pokus o povstanie bol 

kruto potlačený, si po zmene režimu presadili svoju moc. Tento presun moci smerom 

k Teheránu bol jedným z neželaných výsledkov invázie. Otázkou ostáva i to, ako bude 

vyzerať Afganistan po ukončení misie ISAF a do akej miery sa Talibanu podarí zabrať 

stratené územia. (Bacewich, 2014) 

Po skončení bipolarity, keď sa sovietske impérium rozpadlo a Rusko ostalo 

značne oslabené, Spojené štáty stratili dôvod k zvýšeným vojenským nákladom. 

Americká bezpečnosť a prítomnosť vo svete už nie je tak preferenciou pre spojencov 

Washingtonu a podľa Stephena Walta bude americký vplyv menší a ostatní hráči budú 

reagovať inak. Vyvažovanie síl je preto dôležitým nástrojom americkej zahraničnej 

politiky, no musí byť vykonávané opatrne a prostriedkami, ktoré nebudú mať 

neumienené následky. (Walt, 1987, s.8) Súčasnou frekventovanou témou je možnosť 

zblíženia USA s Iránom prostredníctvom kompromisu ohľadom dohody o iránskom 

jadrovom programe, pre ktorý je islamská republika pod medzinárodnými sankciami. 

Pre Američanov, ktorí sa chcú vyhnúť novým pozemným operáciám na Blízkom 

východe je iránsky zásah proti ISIS výhodný a udržiavať mocenskú rovnováhu vďaka 

spolupráci s Teheránom je bezpečnejšie než čeliť nepredvídateľným situáciám. 

Americko-iránske détente ale môže mať za následok negatívnu reakciu zo strany GCC 

a agresívnejšiu politiku voči ich rivalom.  
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4.4.2 Rusko

Ruská zahraničná politika na Blízkom východe je ťažšie definovateľná pretože po 

rozpade Sovietskeho zväzu samotné smerovanie krajiny nebolo jasné. Sovietska politika 

väčšinou reagovala na americké zbližovanie s jednotlivými štátmi a snažila sa šíriť 

svoju socialistickú ideológiu. Keď to zlyhalo s Izraelom, ktorý vyvinul strategický 

vzťah so Spojenými štátmi, podpora Moskvy sa presunula k Arabom. Sýria, Egypt, 

palestínske hnutia boli najbližšími sovietskymi spojencami až do podpísania egyptsko-

izraelskej mierovej zmluvy koncom 70. rokov. (Gombár, 2001) Sýria ostala i po páde 

bipolarity dôležitým partnerom a ruská námorná flotila v meste Tartus poskytuje Rusku 

prístup k východnému Stredomoriu. Dve vojny proti čečenskými separatistom priviedli 

ruskú politiku zvažovať svoje aliancie na Blízkom východe a zabrániť silnému 

a zjednotenému sunnitskému frontu. Saudská Arábia patrila medzi najväčších 

podporovateľov čečenských islamistov a afganských mudžahídov, poskytujúc im 

materiálnu i ideologickú základňu. 

Nová ruská zahraničná politika v islamskom svete už nebola ovplyvnená 

exportom vlastnej revolúcie, ale pragmatickou snahou vyvážiť saudský vplyv. Irán, 

ktorý po Islamskej revolúcii s Moskvou zdieľal protizápadný postoj je i dnes strategicky 

dôležitý pre Rusko práve kvôli jednotnému postoju voči americkej-GCC aliancii. 

(Solomon, 2013) Moskva síce podporila protiiránske sankcie kvôli jadrovému 

programu, ale odmieta vojenskú intervenciu Západu a Izraela. So zjavným 

diplomatickým úspechom ohľadom iránskej jadrovej dohody tak Rusi plánujú obnoviť 

dôležité vojenské kontrakty, vrátane predaja protilietadlového systému S-300. 

(Isachenkov, 2015) Zasahovanie iránskych gárd a libanonského Hizballáhu proti 

sunnitským islamistom v Sýrii a Iraku je naopak skôr vítané. Okrem akceptovania 

šiítskeho islamizmu, ktorý sa na rozdiel od toho sunnitského nejaví ako hrozba, Rusi 

v roku 2006 odmietli zaradiť Hamas medzi teroristické organizácie, tvrdiac, že pre 

Rusko nepredstavuje hrozbu. (Kolesnikov, 2006) Vzťahy s Izraelom sa síce plne 

obnovili, ale Moskva pomocou kontaktov s Hamasom a Hizballáhom získala možnosť 

ovplyvňovať interaktovať i s izolovanými entitami. Netýka sa to ale teroristickej siete 

Islamský štát, ktorý sa Rusku priamo vyhrážal a bojujú zaň stovky ruských občanov 

najmä zo severného Kaukazu. (Dubovikova, 2014)
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4.5 Možné scenáre vývoja na Blízkom východe

Hrozby prameniace na Blízkom východe majú komplexnejší charakter a nie sú 

limitované len na existujúce teroristické organizácie. Jedna udalosť môže ovplyvniť 

druhú a vyvolať akcie s ďalekosiahlejšími dôsledkami než bolo plánované. 

Frekventovanými témami naďalej ostáva aktivita ISIS, sýrsky konflikt a saudsko-

iránske súperenie, ktoré sa posledne rozšírili i do Jemenu. 

Úspech boja proti ISIS nebude záležať len od vonkajších hráčov a ich 

vojenského zapojenia sa do konfliktu. Kľúčovú úlohu zohrajú práve vnútorné sunnitské 

sily v oblastiach, kde teroristi operujú a podarilo sa im ich obsadiť vďaka pôvodnej 

podpore lokálnych lídrov. Sunnitské kmene už začali spoluprácu s irackými 

bezpečnostnými zložkami vedenými šiítmi, no tieto aliancie sú sformované len z 

potreby čeliť hrozbe ISIS a budú zrejme len krátkodobé kvôli hlbokozakorenenej 

nedôvere voči centrálnej vláde. (Semple, 2014) Spoliehanie sa len na existujúce šiítske 

milície akými sú Badr a Hizballáh al-Kitab síce môže napomôcť oslobodiť mestá, ale 

ich pretrvávajúca prítomnosť môže viesť len k väčšej nevôli obyvateľov a prehĺbiť 

podozrenie o snahách šiítskej dominancie v Iraku. Regionálne by tak Irán získal väčšie 

slovo v bezpečnosti krajiny a jej politických vzťahoch so Západom a GCC, čím by sa 

opäť balans posunul k Teheránu. Bude preto dôležité do akej miery bude Západ a ich 

spojenci zbrojiť sunnitské kmene v Anbare a dostaviť tak ich vojenský úspech ako bolo 

v prípade aliancie Sawa v roku 2006. Potlačenie ISIS takouto koalíciou ovplyvní i 

mocenskú štruktúru Iraku, pretože sunniti si po porážke ISIS budú nárokovať na väčší 

podiel vo vláde a zrejme i možnosť autonómie v prevažne sunnitských provinciách ako 

sú Anbar a Salahuddin. (Carroll, 2014)

V prípade Sýrie obsadenie severovýchodných území Islamským štátom 

a kurdskými milíciami prakticky rozdelilo krajinu. Schopnosť Assada udržať kontrolu 

nad západným pobrežím a hlavným dopravným koridorom bude závisieť na miere 

zásahu jeho iránskych spojencov a rovnako i vojenskej podpore Saudmi vedenej 

sunnitskej aliancie pre opozíciu. Pád Assada len urýchli fragmentáciu Sýrie, oddeľujúc 

západ s alavitskou menšinou od sunnitského zvyšku. Kurdi bojujúci na svojej vlastnej 

strane síce môžu prejavovať snahy o väčšiu autonómiu, ale najväčším oponentom pre 

nezávislý kurdský štát ostáva Turecko. Práve Ankara nedovolí väčšie oslabenie Iránu, 

ktorý čelí rovnakému problému separatizmu zo strany monarchií Perzského zálivu, 
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pretože iba stabilný iránsky režim dokáže udržovať poriadok na východnej hranici 

Kurdistanu. 

Je taktiež zjavné, že Američania vycúvali zo snáh dodávať sýrskej opozícii 

zbrane po tom, ako skončili v rukách extémistov. Iniciatívu prebrala nová saudsko-

turecká aliancia. Saudi sú súčasne pod tlakom kvôli ich prebiehajúcej vojenskej 

kampani v Jemene, ktorá je kritizovaná za zhoršovanie humanitárnej situácie a civilným 

obetiam. (Uglier by the day, 2015) Možnosť pozemnej invázie po nedostatku úspechov 

vzdušného bombardovania je nepravdepodobné, pretože saudská armáda nemá bojové 

skúsenosti a skôr závisí na modernej vojenskej výzbroji. Zaujímavé pritom bolo 

odmietnutie Pakistanu, dlhodobého saudského spojenca, pripojiť sa k operácii. Pakistan 

s vlastnou šiítskou menšinou by sa nechcene zaplietol do iránsko-saudskej studenej 

vojny a skomplikoval by si vzťah so svojím šiítskym susedom. (Tanzeem, 2015)

Angažovanie sa Saudov na dvoch frontoch, v Jemene a Sýrii, znamená pre Irán 

dve možnosti, kde môže vyvažovať ich vplyv. Ak islamistické frakcie podporované 

GCC začnú získavať výhodu oproti Assadovi, Teherán zvýši podporu pre jemenských 

šiítov, aby tak odvrátil saudskú pozornosť späť k svojim hraniciam. V rovnakom čase si 

Saudská Arábia nemôže dovoliť neuspieť a umožniť iránskym spojencom vládnúť 

v susednej krajine. Hľadanie diplomatického riešenia bude šancou zachrániť si tvár 

a udržať si zvyšný vplyv v Jemene. Riskantnejšou alternatívou sa ale javí trénovanie 

sunnitských kmeňov proti húsitom, kde nakoniec môže profitovať al-Kájda 

v Islamskom Magrebe. (Saudi Arabia training tribal.., 2015)

Na globálnej úrovni dohoda medzi Iránom a Západom má nabrať reálnu formu 

až v júni 2015. V stávke je pre Irán zrušenie medzinárodných sankcií, ktoré značne 

poškodili jeho ekonomiku a uznanie Iránu ako regionálnej veľmoci. Ak sa toto zblíženie

udrží a proizraelské sily v USA nezabránia ratifikácii dohody, Saudi vyvážia iránsku 

hrozbu posilnením svojho vplyvu podporou pre sunnitské, či priamo sektárske sily 

v regióne a zvýšením zbrojením. V prípade krachu jadrovej dohody sa Irán môže vrátiť 

k svojej tvrdej línii proti USA a Izraelu a zintenzívniť vojenskú pomoc pre Assada, 

Hizballáh, Hamas a spriateľné milície v Iraku a Jemene. 

Izraelsko-palestínsky konflikt pritom v blízkej budúcnosti nepovedie k riešeniu, 

no pokračujúca frustrácia Palestínčanov a hrozba ISIS môže vyeskalovať násilie 

v palestínskych územiach. 
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Stabilným režimom sa zdá byť vojenská vláda v Egypte. Generál al-Sissi posilnil 

väzby s krajinami GCC a zdôrazňovanie teroristickej hrozby na Sinaji mu dokáže 

udržať domácu podporu. 

Blízky východ je jedným z najdynamickejším regiónov sveta, kde sa situácia 

môže zmeniť doslova z dňa na deň. Avšak dlhotrvajúca rivalita medzi Iránom 

a Saudskou Arábiou nezmení existujúcu mocenskú štruktúru regiónu a ich vlastné 

aliancie naďalej poslúžia na vyvažovanie vzájomného vplyvu. Tento fenomén je 

podporovaný faktom, že Spojené štáty už nehrajú vedúcu rolu v blízkovýchodných 

konfliktoch a jeho arabskí spojenci ako Saudi si musia voči vznikajúcim hrozbám 

pomôcť sami. (Friedman, 2015)
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Záver

V teoretickej časti mojej práce som rozvinula neorealistický pohľad na politiku 

štátov v medzinárodnom kontexte. V klasickom ponímaní politiky je jej základnou 

úlohou získanie moci. Vznik nových štátov po rozpade koloniálnych impérií podnietil 

potrebu vzájomného prežitia a bezpečnosti, pričom moc je len prostriedkom na 

dosiahnutie tejto potreby. Tento neorealistický pohľad na politiku otvára široký priestor 

pre vznik medzinárodných koalícií, ktoré zabezpečia dôstojné postavenie veľkých, aj 

malých štátov, pričom ich mocenské postavenie je v rámci aliancie diferencované. 

Existujú dve koncepcie vedúce štáty k formovaniu aliancií. Naproti bandwagoningu, 

kedy sa aktéry pridávajú k zdroju hrozby, balansing, či vyvažovanie je častejší 

a poskytuje viac bezpečnosti. Každopádne spoločná obrana zahrnutá v pevných 

alianciách má poskytovať ochranu proti hrozbám z iných štátov alebo koalícií. 

Okrem týchto pragmatických dôvodov je pre oblasť Blízkeho východu 

charakteristický silný vplyv islamu. Samotná islamská viera nie je jednotná a jej vplyv 

na vládnuce štruktúry prispel k výberu ich aliančných spojencov. Mimo niekoľkých 

bohatých štátov vyvážajúcich ropu a plyn, je väčšina iných odkázaná na pomoc od 

iných štátov, vrátane dodávok zbraní, čo tiež výrazne predurčuje vznik spojenectva.

   Z historického pohľadu bolo pre oblasť Blízkeho východu vždy  

charakteristické silné prepojenie politiky a islamu. Od jeho započatia prorokom 

Mohammedom a prvého islamského štátu v Medine, na území dnešnej Saudskej Arábie, 

sa stál oficiálnou ideológiou i okolitých štátov. Teologická schizma v islame nastala 

ohľadom nástupníctva proroka Mohammeda rozdeľujúc väčšinových sunnitov 

a menšinovú sektu šiítov, ktorí boli prívržencami prorokovho zaťa, Alího. Ich 

mocenským centrom sa od 16 storočia stala Safávidska ríša na území dnešného Iránu. 

Územie obývané sunnitmi boli v stredoveku ovládané Osmanskou ríšou, ktorá bola 

najväčšou islamskou „koalíciou“ až do vypuknutia 1. svetovej vojny, hoci jej vznik bol 

dôsledkom  mocenských schopnosti Turkov, ktorí využívali  islam ako zjednocujúcu 

ideológiu na udržanie impéria po štyri storočia. Rozpad Osmanskej ríše po prvej 

svetovej vojne znamenal vznik nových arabských štátov s množstvom vzájomných 

spojenectiev navzájom, ako aj s víťaznými mocnosťami, najmä s Angličanmi a 

Francúzmi, ktorí si potrebovali udržať vplyv v regióne. Na dosiahnutie tohto cieľa 

využívali všetky možnosti politické aj vojenské a výsledkom boli nestabilné režimy, 

úplne závislé od svojich koloniálnych sponzorov. Len Iránu, Libanonu a Turecku sa 
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podarilo udržať si istú politickú  nezávislosť, dokým mocnosti do nich vážnejšie 

nezasiahli. 

Sunnitsko-šiítska rivalita pretrváva až dodnes a postupne sa premietla i do 

medzištátneho súperenia medzi Iránom a Saudskou Arábiou, ako lídrami príslušných 

siekt. Sektárske rozdiely môžu hrať dôležitú úlohu pri vzniku aliancií na Blízkom 

východe, ale nie sú rozhodujúcim faktorom. V práci je uvedených niekoľko príkladov, 

kedy lídri krajín spolupracovali bezohľadu na ich sektársku príslušnosť. Išlo o zmluvu

opriateľstve medzi iránskym šáhom a saudským monarchom, či vzťah bývalého 

jemenského prezidenta Saleha so sunnitskými lídrami v Iraku a Arabského polostrova. 

Sektársko sa v regióne pritom zabralo úlohu panarabskej ideológie, ktorá bola 

dominantná v súvislosti s izraelsko-arabskými vojnami. Po druhej svetovej vojne sa 

vznik židovského štátu na území Palestíny stal novou hrozbou pre väčšinu arabských 

krajín a dôvodom vzniku nových protiizraelských koalícií.   

Britsko-francúzske súperenie nahradila Studená vojna medzi Spojenými štátmi 

americkými a Sovietskym zväzom. Tendencia paktovania sa uplatnila i na Blízkom 

východe a obe veľmoci si hľadali spojencov vo vnímaní hrozby od toho druhého. USA 

využívali svoj ekonomický vplyv a demokraciu, zatiaľ čo Sovieti hlásali oslobodenie od 

imperializmu a podporu proti Izraelu. Paradoxne Sovietsky zväz bol prvým štátom, 

ktorý uznal nezávislosť štátu Izrael, a USA nadviazali blízke vzťahy so Saudskou 

Arábiou, kde sa princípy demokracie nikdy neuplatnili. Tieto fakty potvrdzujú 

hypotézu, že ideológia, či proklamované hodnoty nie sú podstatné vo formovaní 

aliancií. Okrem americkej aliancie so sunnitskými monarchiami, izraelsko-americké  

spojenectvo je dodnes najdôležitejším dôvodom hospodárskej a vojenskej prosperity 

Izraela.

Protiváhou pre americké spojenectvo s prozápadnými arabskými štátmi bola 

pôvodne koalícia Egypta, Sýrie, Jordánska a Iraku s vojenskou podporou ZSSR.  

Konečným výsledkom neúspešných vojen bol rozpad koalície po podpísaní izraelsko-

egyptských mierových dohôd v Camp Davide koncom 70. rokov a vzniku novej 

americko-egypskej koalície zameranej hlavne na dodávku zbraní. Egypt pridaním sa 

k prvotnej hrozbe bol jedným so zriedkavých prípadov bandwagoningu, no urobil tak 

z pragmatických dôvodov, aby získal späť okupovaný Sinajský polostrov. Podobne 

konalo v 90. rokoch Jordánsko, kedy reagovalo na oslabenie spojeneckého režimu 

Saddáma Husajna.



64

Rok 1979 bol kľúčový kvôli dvom udalostiam, ktoré narušili existujúcu 

rovnováhu moci po Jomkippurskej vojne. Prvým bola islamská revolúcia v Iráne 

a sovietska invázia do Afganistanu. Príkladom rôznorodého spojenectva voči spoločnej 

hrozbe bol postoj arabských krajín s sunnitským a šiítskym obyvateľstvom v prípade 

obsadenia Afganistanu v decembri 1979. Okrem prosovietskych režimov v Sýrii a  

Líbyi, sa na stranu sovietov pridali len Južný Jemen a Alžírsko. Všetky ostatné arabské 

štáty intervenciu odsúdili a aktívne pomáhali afgánskym  mudžahídom. K odporu voči 

sovietskej hrozbe sa pridal aj Irán, ináč aktívny protivník sunnitskej Saudskej Arábii, 

ktorá finančne podporovala mudžahídov. Hrozba vplyvu Sovietskeho zväzu v regióne 

bola väčšia než vlastné ideologické rozdiely.

Politika nového protizápadného iránskeho režim bol ale pre väčšinu arabských 

štátov novou hrozbou. Obávali sa najmä exportu revolúcie, ktorá by destabilizovala ich 

vlastné režimy. Proti Iránu sa postavil Irak a krajiny Rady pre spoluprácu v Zálive 

(GCC), teda krajiny vedené síce sunnitskými arabskými lídrami, ale rozdielne 

Husajnovým sekularizmom a saudským panislamizmom. Arabská jednota v tomto 

období už neexistovala a na nové podmienky reagovala Sýria, v ktorej síce vládla 

rovnaká ideológia ako v Iraku, no bola v dlhodobej rivalite s Husajnom. Damask sa 

pridal na stranu šiítskeho, nearabského Iránu, aby tak balansoval hrozbu iracko-saudskej 

aliancie. Dôležitosť rovnováhy moci a hrozieb bola dôležitou pre zabezpečenie 

vlastných režimov v súvislosti s iránsko-irackou vojnou a sýrskej intervencie 

v občianskej vojne v Libanone, kde chcela Sýria zabrániť hlbšej angažovanosti Izraela. 

Každopádne oba spomínané konflikty boli medzníkom vzniku novej strategickej 

aliancie medzi Iránom a Sýriou. Obe krajiny sú síce dominované vodcami z príbuzných 

šiítskych denominácií, no podobne ako v prípade aliancie Iraku a Saudskej Arábie, sa 

líšili v poňatí islamu v politike. Spojenectvo sa pritom nezakladalo na šiítskom základe, 

ale radšej snahe Sýrie hľadať si spojencov proti irackej agresii. Hrozba vzniku silného 

suseda nakoniec priviedla prosovietsky orientovanú Sýriu do tábora západných 

spojencov v protiirackej vojne v Perzkom zálive v roku 1991. Ani vtedy ideologická 

blízkosť baasistických strán Sýrie a Iraku nehrala žiadnu úlohu.

Na druhom fronte proti Izraelu Irán i Sýria podporovali palestínske sunnitské 

hnutie Hamas a šiítsku organizáciu v Libanone Hizballáh. I tu je zjavné, že sektárske, či 

sekulárno-islamistické rozdiely nehrali úlohu, ale aliancia bola založená proti spoločnej 

hrozbe. Strategická dôležitosť osy Damask-Teherán prežila i napriek rozdielom 
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v podpore Iránu pre egyptské Moslimské bratstvo a sýrskemu odporu s ohľadom na 

potláčanie vlastných islamistických hnutí. 

Udalosti po 11. septembri roku 2001 a následná vojna proti terorizmu sú 

učebnicovým príkladom na vznik rôznorodých koalícií, vrátané tých bez väčšieho 

uvažovania. Argumentácia amerického prezidenta Busha „kto nie je s nami, je 

s teroristami“ spôsobila masívnu podporu pre americké plány v Afganistane, menej však 

už v Iraku. Do spoločného boja sa zapojil Pakistan, dovtedy podporujúci afganský 

Taliban, bývalé sovietske republiky v strednej Ázii, africké štáty a pochopiteľne aj 

európski spojenci. Zvrhnutie sunnitského Talibanu podporoval aj Irán, pretože jeho 

vplyv v novom Afganistane tak výrazne vzrástol. K úplnej porážke Talibanu ale  

neprišlo a osud Afganistanu po odchode amerických vojsk je viac ako otázny. Sunnitské 

hnutia majú podporu amerického spojenca, Saudskej Arábie, a nedôvera pretrváva aj 

voči Pakistanu, ktorý podľa USA dostatočne nechráni afgansko-pakistanskú hranicu.

Ešte viac zmätočná situácia nastala po vpáde amerických vojsk  do Iraku. 

Vojensky sa podarilo zvhnúť Hussajnov režim pomerne rýchlo, ale skutočná vojna  

začala medzi jeho lojalistami, sunnitskými extrémistami a šiítskými milíciami 

podporovaných Iránom. Spolupráca Hussajna s al-Kajdou sa nepotvrdila, ale rôznorodé  

teroristické hnutia až po jeho zvrhnutí dostali priestor na takmer neobmedzené 

pôsobenie. Z protiamerického odporu je to snaha vytvoriť „globálny džihád“, ktorý 

vyvrcholil vznikom Islamského štátu v Iraku a Sýrii. Prakticky rozklad Iraku čiastočne 

vyhovuje šiítskému Iránu, ktorý takto získava regionálnu prevahu nad sunnitskou 

Saudskou Arábiou, no hrozba antišiítskych sektárskych teroristov prevažuje a vedie 

Teherán bojovať na tej istej strane ako Západ. Saudi sa budú pochopiteľne snažiť 

iránsky vplyv vyvážiť, čím je o dlhodobé konflikty postarané.

Nie len náboženské konflikty v rámci islamu môžu byť príčinou  konfliktov. 

Arabská jar bola sériou protestov proti dlhovládnucim, prevažne sekulárnym, vodcom. 

Dramatická situácia nastala v Egypte, kde sa po zvrhnutí prozápadného režimu 

Mubaraka dostalo k moci Moslimské bratstvo podporované Iránom. To popudilo hlavne 

Saudskú Arábiu a po nových protestoch v roku 2013 bol islamista Morsí zvrhnutý 

armádou. To rozdelilo blízkovýchodné krajiny do určitých ad hoc táborov. Irán, 

Turecko a Katar odsúdili prevrat, zatiaľčo Sýria, Saudská Arábia, Kuvajt a Spojené 

arabské emiráty ho podporili. Spoločné záujmy tak postavili na jednu stranu saudských 

wahhábistov a sýrskeho alavitského Assada v súčasnosti bojujúceho proti opozícii, 

ktorá získava pomoc práve od krajín GCC. 
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Práve konflikt v Sýrii je najtragickejším dôsledkom Arabskej jari. Občianska 

vojna má prvky zástupného konfliktu medzi sunnitskými monarchiami na čele so 

Saudmi a Katarcami a Iránom a Hizballáhom bojujúcimi po boku sýrskeho režimu.  

Súčasne s postupmi v Iraku i v Sýrii obsadil veľké územia teroristická organizácia 

Islamký štát. Ako skutočne pevné koalície zídu z tohto konfliktu je dnes nemožné 

predpovedať. Je však možné predpokladať mocenské ambície regionálnych hráčov. 

Irán je silným ekonomickým hráčom vďaka nerastnému bohatstvu a svoj vplyv 

posilňuje podporou šiítských skupín. Na ústupe je už jeho ambícia protiizraelského 

vodcu, čo bolo predtým tendencia arabských krajín, a dnes sa skôr snaží znormalizovať 

vzťahy so Západom a zrušiť ekonomické sankcie. Navyše má Teherán kvôli príslušnosti 

k šiítskej menšine v rámci islamského sveta obmedzené možnosti, ak by svoj vplyv 

chcel ďalej expandovať.   

Turecko má prozápadné ambície a popri Izraeli najväčšiu vojenskú silu v 

regióne. Udalosti v Sýrii ho viedli politicky angažovať sa proti sýrskemu režimu 

a pridať sa na stranu západnej a saudskej koalície podporujúcu sýrsku opozíciu. Aj keď 

je v tomto ohľade i v opozícii voči Teheránu, nehrozí úplné poškodenie vzájomných 

vzťahov práve vďaka spoločnej hrozbe kurdského separatizmu a silnej hospodárskej 

spolupráci. 

Na záver treba konštatovať, že situácia na Blízkom východe je vešmi dynamická 

a komplexná. Výskum však potvrdil hypotézu, že ideologické príbuzenstvo a spoločný 

sektársky základ nehrajú rolu vo vytváraní aliancií. Ochrana pred hrozbami a snaha 

vyvažovať agresora tak spojila i krajiny doposiaľ stojace na opačných stranách. 

Dlhodobo je však platné súperenie Iránu a Saudskej Arábie, ktorá stráca v menšej 

americkej angažovanosti vojenskú podporu. Výsledkom je väčšia asertívnosť 

a stupňovanie sektárskeho násilia v regióne. Rovnováha moci, ktorá existovala v čase 

Studenej vojny medzi USA a Sovietskym zväzom dnes záleží na konfrontácii medzi 

Teheránom a Rijádom. Návrat Sýrie do pôvodných hraníc a eliminácia hrozby 

Islamského štátu bude záležať na prioritách regionálnych mocností a ich jednote 

aliancií. 
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Summary

Link of Islam and politics is characteristic for the Middle East and influenced 

power structure and alliance formation. At the same time, rather than shared Islamic 

faith or sect, protection against threaths proved to be decisive. Unlike bandwagoning, a 

tendency when the actors join a source of the threat, balancing is more common and 

offers more security. Nevertheless the common defense alliance is supposed to provide 

protection against threats from other states or coalitions.

The disintegration of the Ottoman Empire and the First World War meant the 

emergence of new Arab states and new alliances with victorious powers, especially the 

British and French. New global rivalry in the Cold War once again divided the Middle 

Eastern states into camps on the basis of shared perceptions of the threats. 

Counterweight to the US alliance with the pro-Western Arab states originated from 

coalition of Egypt, Syria, Jordan and Iraq with military support of the Soviet Union. 

In the background of superpowers politics, Sunni-Shia rivalry within Islam 

persists to this day. However, gradually it shifted to interstate competition between Iran 

and Saudi Arabia, as the leaders of respetive sects. Sectarian differences may play an 

important role in gaining sympathies and support, yet formation of alliances has more 

pragmatic reasons. This work listed a number of examples where country leaders of 

various sectarian affiliation work together and share the same interests.  

Sectarianism besides panarabism or anti-sionism is just one of the features that 

shaped the Middle East. Whether it was the Arab-Israeli wars, the 1979 Islamic 

Revolution in Iran, Iran-Iraq War or the occupations of Afghanistan and Iraq, security 

threaths and efforts to balance between each other was key behind alliance formation. It 

was Arab secular Syria that aligned with Persian Islamist Iran and also strictly 

conservative Saudi Arabia that supported secular baathist Iraq. 

Impacts of the Arab Spring, however, seriously deepened sectarian tensions in 

the region. The civil war between Assad and Sunni Islamist rebels and ongoing Saudi 

bombing on Shiite Houthis are another fields for Saudi-Iranian rivalry. Important is that 

this new Cold war to certain extend preserves balance of power which was before 

shifted towards Iran. New threat from the terrorists of Islamic State (ISIS) will show 

how strongly are regional powers committed to fight against terror and whether existing 

alliances will last.
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