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Příčiny vzniku Arabského jara
Politické – autoritářské režimy, porušování 

lidských práv, korupce

Index vnímání 

korupce



• Vznik a vývoj režimů ovlivněn kolonialismem a 
později studenou válkou

• „Přežívání“ režimů díky podpoře ze Západu

 hospodářské zájmy – ropa, zemní plyn, 
doprava (Suez, Rudé moře)

 ochrana před nelegální migrací z Afriky

 snaha udržet stabilitu (a předvídatelnost 
vývoje) celého regionu           dilema 
demokracie X stabilita



Demografické příčiny

• velmi vysoký přirozený přírůstek – v 
posledních 50 letech všechny země 
zvětšily svoji populaci 2,5x

• mladá populace – polovina populace je 
mladší 25 (30) let



• růst míry urbanizace (dnes více než 50 %)

• rostoucí gramotnost (např. Egypt 70 %, 30 % 
ročníku nastupuje na vysokou školu)

Ekonomické příčiny

• relativní bohatství (růst HDP)  x ekonomický růst 
ovšem nestačil demografickému růstu          

vysoká míra nezaměstnanosti (zvláště u mladých do 
30 let)

• zisky z ropy a zemního plynu se koncentrovaly v 
rukou vládnoucí vrstvy

• růst inflace (zdražení energií a potravin)





Vývoj počtu vyhledávání třech základních pojmů v Google –
government, protests a Mubarak. Pokles počtu vyhledávání na 

nulu (od 29. 1. 2011 na čtyři dny) byl způsoben (záměrným) 
výpadkem internetu na většině území Egypta. 

https://nicholasjdavis

.wordpress.com/201

1/02/22/googling-a-

revolution-in-

revolutions-2/



Současnost revolucí
TUNISKO

• první protesty v prosinci 2010 – reakce na sebevraždu 
Muhammada Buazízího (protest proti nezaměstnanosti a 
špatným životním podmínkám)

• Rezignace prezidenta Ben Aliho

• Nobelova cena míru za rok 2015 pro National Dialogue
Quartet („Kvartet pro národní dialog“) – koalice Všeobecného 
tuniského svazu práce, Tuniského svazu průmyslu, obchodu a 
řemesel, Tuniské ligy na obranu lidských práv, Tuniského spolku 
právníků. Ocenění získali za budování demokracie (zajištění 
dialogu mezi občany, politickými stranami a úřady) po 
revolucích 2011.



• získané svobody (např. svoboda projevu) vs. 
špatná ekonomická situace

• teroristické útoky

• v posledních volbách 2014 výrazně oslabili 
islamisté (Strana svobody), naopak uspěla 
sekulární strana Nidáa Tunis (Hlas Tuniska)



Míra nezaměstnanosti v Tunisku

celková populace

vysokoškoláci



Egypt
• rezignace prezidenta Mubaraka

• povolení politických stran (včetně Muslimského bratrstva)

• k moci se dostává Muslimské bratrstvo v čele s prezidentem 
M. Mursím  v roce 2013 je armádou tato vláda svržena, 
prezidentem je armádní generál Sisí, Muslimské bratrstvo 
zakázáno  zatýkání a vysoké tresty pro členy Muslimského 
bratrstva  - Západ ovšem tyto procesy kritizuje

• nová Ústava  (2012) prosazená prezidentem Mursím (a 
„konzervativci“) byla nahrazena novou  (schválenou v 
referendu) v roce 2014

• nové parlamentí volby na podzim 2015 – relativně nízká 
volební účast (pod 30 %)  nejvíce mandátů má aliance 
loajální současnému prezidentovi Sísímu





Libye

• protesty přerostly v občanskou válku (klanové rozepře), 
proti Kadáfímu stála koalice opozičních klanů s podporou 
zemí NATO a některých arabských zemí

• vojenská intervence na podporu povstalců byla podpořena 
rezolucí RB OSN

• Kaddáfí byl dopadem povstalci v říjnu 2011 a následně 
zastřelen

• v současnosti je Libye zhrouceným státem (failed state), 
pokračují protesty v ulicích, působení řady ozbrojených 
milic a bojovníků IS, časté únosy, teroristické útoky

• leden 2016: vláda národní jednoty sestavená díky úsilí 
OSN nezískala důvěru libyjského parlamentu 
(mezinárodně uznávaného)





Počátek konfliktu v Sýrii

● Příčiny  (Arabské jaro)

– politické (autoritativní režim, potlačování lidských práv, 
korupce)

– demografické (vysoký přirozený přírůstek, převaha 
populace do 25 let)

– ekonomické (slabý ekonomický růst, vysoká 
nezaměstnanost, výrazné sociální rozdíly mezi etniky a 
sektami – lepší postavení Alávitů a křesťanů)

● Protesty v Sýrii - od března 2011, tvrdě potlačovány -
přerostly v ozbrojený odpor proti režimu prezidenta Asada

● Vznik Svobodné syrské armády, Islámské fronty a ISIL –
rozdělení dle náboženství a národnosti – stovky ozbrojených 
skupin a frakcí + internacionalizace konfliktu



● Předválečná etnická struktura:

90 % syrští Arabové

9 % Kurdové

1 % ostatní (Aramejci, Arméni, Řekové, Turkmeni)

● Předválečná náboženská struktura:

74 % sunité

13 % šíité (alávité, dvanáctníci, ismailité)

10 % křesťané (ortodoxní, katolíci)

3 % drúzové

Strukturální příčiny konfliktu





Zdroj: Plešivčák
(2015)



Rozložení sil – přehled frakcí
Proasadovské síly

● Oficiální 

● Syrská armáda (150 – 200 tis. 
členů)

● Národní obranné síly (NDF –
dobrovolníci organizovaní 
armádou; cca 100 tis.)

● Brigády BAAS (vesměs 
členové strany, převážně 
Sunité na straně Asada; asi 7 
tis.)

● Neformální seskupení

● Hezbollah

● Brigády al-Abbas (10 tis.)

● Hnutí syrský odpor (2 tis.)

● Arabští nacionalisté, 
Palestinští nacionalisté, 
Armáda monoteistů 
(Drúzové), milice Sootoro
(křesťané)

Asadovská opozice sekulární

● Syrská svobodná armáda 
(Free Syrian Army, 45 – 60 
tis.)

● Jižní fronta (nejlépe 
organizovaná) + dalších 8 –
10 frakcí)

Asadovská opozice islamistická

● Islámská fronta (sunitští 
islamisté podporovaní 
S.Arábií, proti ISIL, 40 – 70 
tis.)

● Milice Al-Nusra, Armáda 
Mudžahedínů, , Fronta 
pravosti a rozvoje a několik 
desítek dalších

Asadovská opozice ne-arabská

● Rojava – Syrský Kurdistán 
(Jednotky lidové obrany, 
Jednotky ženské obrany)

● Syrské turkmenské milice

ISIL

● 30 – 100 tis. 
bojovníků

zahraniční 20 000

dle země původu:

Tunisko 3000

Saúdská Arábie 2500

Rusko 1700

Jordánsko 1500

Maroko 1500

Francie 1200

Turecko 1000



Vnější (geopolitické) příčiny vzniku ISIL:

● Invaze USA do Iráku 2003 a chyby amerického vedení –
rozpuštění sunnitské armády (400 000 příslušníků, kteří si 
vesměs ponechali osobní zbraně)

● Špatně stanovené cíle – hlavním bylo svržení Saddáma 
Husajna – nikoli nastolení demokracie a stabilizace země (na 
to bylo potřeba minimálně 0,5 miliónu vojáků) a jiné 
strategie/taktiky jak vojenské, tak politické 

● Věznění iráckých sunnitských velitelů a důstojníků a jejich 
následné propuštění – ti se posléze stali spojenci Al-Kaidy a 
veliteli ozbrojených složek Islámského státu 



Geopolitičtí hráči a jejich zájmy (regionální aktéři)

Turecko  

● Svržení režimu Bašára Asada

● Nedopustit vznik kurdské autonomie (natož kurdského státu -
Rojava) na SV a S Sýrie (a jeho možné propojení s kurdským 
autonomním celkem v sev. Iráku a jeho event. rozšíření do JV
Turecka)

● Tlak na EU a získávání výhod – toleruje přepravu uprchlíků do Řecka
Írán  
● Posilovat postavení šíitů – jejich reprezentací a oblastí – vládu v 

Bagdádu, Asáda a Hizballáh v Libanonu)
● Obavy z nezávislosti Kurdů

Saúdská Arábie

● Nedopustit posilování pozice šíitů (Íránu) v regionu

● Podpora všech islamistických skupin v regionu (oficiálně 
protiasadovské koalice), neoficiálně ISIL



Geopolitičtí hráči a jejich zájmy („globální“ aktéři)

Rusko

• Podpora režimu Bašára Asada - posilovat tradiční zájmy 
v Sýrii a tím i vliv na Blízkém východě

• Odvrátit pozornost od tématu Krym a východní Ukrajina -
otázka embarga

• Zesilovat tlak na EU a „pomáhat“ jejímu oslabování a 
rozklížení

EU a USA

• Geopoliticky slabá (také rozdělená)

• Podpora protiasadovské koalice a Kurdů

• Nejaktivnější Francie a USA - letecké útoky





Rizika pokračování uprchlické vlny

VNITŘNÍ 
- expanze Islámského státu
- turecké bombardování 

kurdských pozic, 
- posilování Asadova režimu

VNĚJŠÍ 

- zhoršení situace v táborech i 
mimo ně – Jordánsko, 
Libanon, Turecko

- nedostatek financí a 
prostředků UNHCR  

tábor Zatárí na severu Jordánska 80 až 

130 tis. uprchlíků


