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Abstrakt
Tato bakalářská práce analyzuje angažovanost americké zahraniční politiky na summitu
v Camp Davidu v roce 2000. Na summitu mělo dojít k vyvrcholení mírového procesu
mezi Izraelci a Palestinci, k podepsání konečné dohody a k nastolení trvalého míru.
Tehdejší izraelský premiér Ehud Barak a palestinský vůdce Jásir Arafat však konečnou
dohodu nepodepsali a místo míru byla vyhlášena druhá intifáda. Konečná mírová
dohoda nebyla mezi Izraelci a Palestinci uzavřena dodnes. Řada odborníků se dodnes
domnívá, že v době vlády Billa Clintona byly obě strany k vyřešení konfliktu nejblíže.
Bakalářská práce na základě rešerše a posléze analýzy vybraných, především
sekundárních zdrojů, zkoumá dění před summitem a na summitu a usiluje o poskytnutí
co možná nejobjektivnějšího pohledu na vliv Spojených států na přípravy, průběh a
výsledek summitu. Mediálně rozšířenější americko-izraelská interpretace, že na
summitu došlo k bezprecedentní velkorysé nabídce Izraele a jejímu nekompromisnímu
odmítnutí Jásirem Arafatem, má k objektivnímu pohledu poměrně daleko. Stejně tak
méně rozšířená palestinská verze, že šlo o americko-izraelské spiknutí, jehož cílem byla
legalizace izraelské okupace, má vážné mezery. Mírový proces 90. let ukázal, že
americké administrativě chyběla vůči izraelsko-palestinskému konfliktu detailně
promyšlená dlouhodobá strategie. Uplatňovaná metoda inkrementalismu a odkládání
nejdůležitějších otázek se neosvědčily. Prezident Clinton nedokázal vynutit dodržování

dočasných dohod a slibů a vlastní návrh konečné dohody předložil příliš pozdě.
Clintonův plán byl představen až v prosinci roku 2000, tedy měsíc před koncem jeho
druhého funkčního období. Projednání detailů a podepsání dohody tedy již bylo
prakticky nereálné.

Abstract
This bachelor thesis analyzes the involvement of American foreign policy at the summit
at Camp David in 2000. The summit should have been a culmination of the peace
process between the Israelis and Palestinians, should have led to the signing of final
agreement and should be established a lasting peace. The Israeli Prime Minister Ehud
Barak and the Palestinian leader Yasser Arafat did not sign the final agreement,
however, instead of peace the second intifada was proclaimed. The final peace
agreement between Israelis and Palestinians has not been signed since then. Many
experts believe that during the second term of the Clinton Administration, both parties
were the closest to resolving the conflict. This bachelor thesis, based on research and
analysis of mainly secondary sources, focuses on describing and explaining the events
before and at the summit and seeks to provide an unbiased view on the influence of the
United States on preparation, progress and outcome of the summit. The widely accepted
US-Israeli interpretation that Ehud Barak gave an unprecedented generous offer and
Yasser Arafat uncompromisingly rejected it does not represent an objective point of
view. Similarly, the less publicized Palestinian version that it was a US-Israeli
conspiracy to legalize the Israeli occupation has serious gaps. This peace process
showed that the U.S. administration lacked coherent long-term strategy towards the
Israeli-Palestinian conflict. The method of incrementalism and of postponing the most
important issues did not work. President Clinton has not been able to enforce the interim
agreements and his own draft of the final agreement was presented too late. Clinton's
plan was introduced in December 2000, a month before the end of his second term. By
then, discussing details and signing the agreement were unrealistic goals already.
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Úvod
Strategicky velmi významná oblast Blízkého východu patří dlouhodobě mezi
nejdůležitější zahraničněpolitické zájmy Spojených států. Tzv. „special relationship“
mezi Spojenými státy a Izraelem prošel za dobu své existence řadou krizí, přesto však
tyto státy tvoří již několik desetiletí tradiční alianci. To je jedním z důvodů, proč je
snaha o řešení izraelsko-palestinského konfliktu výrazným prvkem americké zahraniční
politiky a proč je americká angažovanost v regionu častým předmětem bádání historiků
a politologů. Tato bakalářská práce se zaměří na analýzu angažovanosti druhé
administrativy Billa Clintona při přípravě setkání a následně samotného jednání mezi
Izraelci a Palestinci na summitu v Camp Davidu v roce 2000.
Geopolitické a geostrategické změny, ke kterým došlo po rozpadu bipolárního
světa na počátku devadesátých let 20. století, vytvořily vhodné podmínky pro mírová
jednání. Bill Clinton je navíc považován za jednoho z prezidentů, kteří byli nejvíce
zainteresováni na řešení blízkovýchodního konfliktu. Během Clintonových dvou
funkčních období (leden 1993–leden 2001) došlo v rámci izraelsko-palestinského
konfliktu k dosud nevídanému sbližování obou stran a k prvním přímým jednáním mezi
Izraelem a představiteli Palestiny. Konkrétním výsledkem první fáze tohoto procesu
byly Dohody z Osla v roce 1993, které definovaly pravomoci palestinské samosprávy a
rozdělily území Západního břehu Jordánu a pásma Gazy do tří zón podléhajících
palestinské, izraelské a palestinsko-izraelské správě.
Snahou druhé Clintonovy administrativy bylo definitivní vyřešení statutu
Jeruzaléma a otázky izraelských osad na okupovaných územích. Spojené státy proto
zorganizovaly sérii rozhovorů mezi Izraelci a Palestinci s cílem najít přijatelné
kompromisy mezi stanovisky obou stran. Na jaře 2000 dvakrát navštívila region
ministryně zahraničí Madeleine Albrightová ve snaze připravit obě strany na plánovaný
summit, který se měl konat v létě téhož roku. Summit začal 11. července v letním sídle
amerického prezidenta v Camp Davidu. Již od počátku bylo patrné, že ani jedna strana
není připravena ze svých postojů výrazněji ustoupit. Izraelská delegace odmítala
možnost, že by se Izrael vrátil na původní hranice z roku 1967, trvala na zachování
sjednocení Jeruzaléma, odmítala návrat palestinských uprchlíků a stejně tak i zboření
osad na okupovaných územích. Naopak palestinská delegace trvala na stažení Izraele
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k hranicím z roku 1967 a požadovala návrat palestinských uprchlíků, přičemž Jeruzalém
se měl stát hlavním městem budoucího palestinského státu. Situaci navíc komplikovala
vnitropolitická situace v Izraeli i v Palestině. Ani představitel palestinského politického
hnutí a prezident Palestinské samosprávy Jásir Arafat ani izraelský ministerský předseda
Ehud Barak se v této době netěšili silné domácí podpoře. Patnáctidenní summit skončil
nakonec nezdarem a necelé dva měsíce poté vypukla v regionu další vlna násilí.
Cílem této bakalářské práce je ukázat, jak se Spojené státy angažovaly
v přípravách na summit, jakým způsobem se snažily působit na izraelské a palestinské
vyjednavače a jaké metody při vyjednávání používaly. Analyzovány budou i hlavní
příčiny toho, proč v roce 2000 nebyla nakonec v Camp Davidu uzavřena dohoda a
otázka, zda bylo dosažení dohody za dané politické situace vůbec možné.
Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část práce představí širší
historický kontext izraelsko-palestinského konfliktu. Stručně shrne historii od příchodu
prvních židovských kmenů na území Palestiny, dobytí území Araby, vzniku sionismu,
vyhlášení státu Izrael a následných arabsko-izraelských konfliktů v druhé polovině 20.
století. Představení takto širokého historického kontextu izraelsko-palestinského
konfliktu považuji za důležité pro pochopení hloubky problému, pro nějž se doposud
nepodařilo najít pro obě strany uspokojující řešení, které by umožnilo mírové soužití
Izraelců a Palestinců. Druhá část práce představí obecné principy americké zahraniční
politiky vůči Blízkému východu a vůči Izraeli. Budou zde identifikovány hlavní důvody
angažovanosti Spojených států v konfliktu. Tzv. special relationship mezi Spojenými
státy a Izraelem je v zahraniční politice Spojených států specifickým a zcela
výjimečným jevem. Spojené státy jsou také prakticky jediným politickým aktérem,
který může v izraelsko-palestinském konfliktu fungovat jako zprostředkovatel mírových
jednání. Třetí část práce shrne nejdůležitější události, které summitu v Camp Davidu v
roce 2000 předcházely. Analyzována bude koncepce zahraniční politiky prezidenta Billa
Clintona a angažovanost jeho první a druhé administrativy v izraelsko-palestinském
konfliktu. Čtvrtá část analyzuje vliv Spojených států na přípravy summitu, na jeho
samotný průběh, na důvody, proč nebylo dosaženo konečné dohody a na události, které
po summitu následovaly. Tato část práce na základě dostupných zdrojů ukáže, že
diplomatické přípravy na summit nebyly dostatečné. Spojené státy neměly připravený
vlastní návrh konečné mírové dohody, přičemž obě strany konfliktu přijely do Camp
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Davidu se zásadně rozdílnými požadavky a v atmosféře silné vzájemné nedůvěry.
Budou zde analyzovány i dvě zmíněné verze interpretace událostí na summitu. Podle
izraelské, částečně i americké a především mediálně rozšířenější verze projevil izraelský
premiér skutečnou ochotu ke kompromisu a Palestincům předložil bezprecedentní
velkorysou nabídku. Jásir Arafat však ukázal, že o kompromis a ukončení mírového
procesu nestojí a tuto velkorysou nabídku odmítl. Méně rozšířená palestinská verze
tvrdí, že summit byl americko-izraelským spiknutím, jehož cílem byla legalizace
izraelské okupace. Práce na základě dostupných zdrojů ukáže nepřesnosti a zkreslené
informace u obou těchto interpretací.
Metodologická koncepce
Z hlediska metodologické koncepce práce se jedná o studii, která se zabývá
analýzou jednoho z klíčových momentů dlouhodobého problému mezinárodní politiky –
situace na Blízkém východě a izraelsko-palestinského konfliktu. Práce spadá svým
zaměřením primárně do oblasti soudobých dějin, nicméně má přesahy do roviny
mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií. Je zpracována především na základě
sekundárních zdrojů, jako jsou např. tematické monografie a články v odborných
časopisech. Cílem práce je na základě rešerše a analýzy vybraných pramenů a zdrojů
rekonstruovat co možná nejobjektivnější pohled na události summitu v Camp Davidu
v roce 2000 a zodpovědět otázky, které jsou zmíněny výše.
Zdroje
Z primárních pramenů využívá práce např. texty relevantních rezolucí OSN,
mírových smluv a dokumenty, které jsou dostupné na stránkách izraelského
ministerstva zahraničních věcí a Organizace spojených národů. Práce nicméně vychází
především ze sekundárních zdrojů. Jedinou ucelenější a komplexnější studií, která vyšla
v českém jazyce a zabývá se angažovaností Spojených států v mírovém procesu na
Blízkém východě v 90. letech, je kniha Dlouhá cesta k míru: (Bill Clinton a Blízký
východ)1od Lucie Hindlsové. Tato monografie analyzuje zahraniční politiku obou
administrativ Billa Clintona, a to především se zaměřením na izraelsko-palestinský a
1

Lucie Hindlsová, Dlouhá cesta k míru (Bill Clinton a Blízký východ) (Havlíčkův Brod:
PROFESSIONAL PUBLISHING, 2004). 159 s.
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izraelsko-syrský mírový proces. Je tedy vhodným zdrojem pro zasazení tématu summitu
v Camp Davidu v roce 2000 do širšího historického a mezinárodněpolitického kontextu.
Mezi další sekundární zdroje zasazující téma summitu v Camp Davidu 2000 do širšího
kontextu izraelsko-palestinského konfliktu patří monografie Izrael a Palestina :
Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu2 od Marka Čejky. Jedná
se o poměrně stručnou, nicméně velice přehlednou studii, která je nejen pro účely této
práce vhodným výchozím zdrojem. Monografie britského židovského historika Martina
Gilberta Izrael: dějiny3 poskytuje pohled rovněž na stinné stránky historie sionismu a
státu Izrael do 90. let 20. století a je i proto dalším vhodným zdrojem informací, které
zasadí mírový proces do širších souvislostí.
Vzhledem k tomu, že dosud není veřejně dostupný záznam průběhu jednání ani
podrobný záznam návrhů, které jednotlivé strany na summitu v Camp Davidu 2000
předložily, bude analýza samotného summitu vycházet především z článků z odborných
časopisů Journal of Palestine Studies, Internationa Security a International Affairs.
Tyto články poskytují různé úhly pohledu na zkoumané téma a zvyšují tak možnost
posoudit problematiku objektivně. Převládající názor zdůvodňující neúspěch summitu
vyznívá v tom smyslu, že prezident Palestinské samosprávy Jásir Arafat odmítl
velkorysou nabídku izraelského premiéra Ehuda Baraka a tím zavinil krach jednání.
Robert Malley, bývalý člen Národní bezpečnostní rady (National Security Council,
NSC) Spojených států, který se účastnil summitu v Camp Davidu jako jeden z hlavních
poradců prezidenta Clintona, ve svém článku „Camp David: Tragedy od Errors“4 tento
zjednodušený závěr, který označuje za jediného viníka Arafata, odmítá a usiluje o
realističtější analýzu neúspěchu izraelsko-palestinských jednání a role Spojených států.
Americký politolog Jeremy Pressman ve svém článku „Vision in Collision: What
Happened at Camp David and Taba?“5 nejen odmítá jednostrannou vinu Jásira Arafata,
ale nabízí i alternativní pohled na tvrzení, že po krachu summitu i následných jednání
již de facto není možné izraelsko-palestinský konflikt vyřešit. Dalším důležitým
zdrojem je článek „Clinton and the Arab-Israeli Conflict: The Limits of
2

Marek Čejka, Izrael a Palestina : Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu (Brno:
Centrum strategických studií, 2005). 305 s.
3
Martin Gilbert, Izrael: dějiny (Praha: BB art, 2002). 668s.
4
Robert Malley, „Camp David: Tragedy of Errors“ in „The Palestinian-Israeli Camp David Negotiations
and Beyond", Journal of Palestine Studies 31, č. 1 (2001): 62–75.
5
Jeremy Pressman, „Visions in Collision. What Happened at Camp David and Taba?“, International
Security . 28, č. 2 (2003): 5–43.
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Incrementalism“6 od Williama B. Quandta, který byl za prezidenta Jimmyho Cartera
členem Národní bezpečnostní rady a významně se podílel na vyjednáváních, která vedla
na summitu v Camp Davidu v roce 1979 k uzavření mírové dohody mezi Egyptem a
Izraelem. Článek shrnuje americkou angažovanost v mírovém procesu na Blízkém
východě ve druhém období prezidenta Billa Clintona a nabízí hodnocení odkazu
Clintonovy administrativy v této oblasti. Analyzuje také možné důvody, proč prezident
Clinton nedosáhl v mírovém procesu většího úspěchu.

6

William B. Quandt, „Clinton and the Arab-Israeli Conflict: The Limits of Incrementalism“, Journal of
Palestine Studies 30, č. 2 (2001): 26–40.

8

1. Historický kontext arabsko-izraelského konfliktu
1. 1. Oblast mezi Středozemním mořem a řekou Jordán od příchodu
prvních židovských kmenů do první světové války
Na území dnešního státu Izrael a Palestinské autonomie přišly první židovské
kmeny s největší pravděpodobností ve 13. století př. n. l. 7 V 10. století př. n. l. byl
v době biblického židovského státu Izrael za krále Šalamouna postaven v Jeruzalémě
židovský chrám. V roce 63 př. n. l. bylo židovské království podrobeno římské
nadvládě.8 Velké židovské povstání, které v oblasti vypuklo v roce 66 n. l., Římané
nemilosrdně rozdrtili, přičemž byl zbořen i židovský chrám a na území, přejmenovaném
na Sýrie-Palestina, zůstal jen zlomek původního počtu židovského obyvatelstva.9
Přibližně ve 4. století se na území Palestiny rozšířilo křesťanství a na mnoha místech
byly vybudovány chrámy. 10 V roce 638 byl Jeruzalém dobyt Araby, kteří ve městě
velmi brzy postavili mešity Skalní dóm a al-Aksá. Mešita al-Aksá přitom stojí na místě
původního židovského chrámu, což pro mnohé Židy pochopitelně představuje zásadní
problém. V 11. století začala být ostatní náboženství ze strany muslimů pronásledována.
I v reakci na to byl Jeruzalém dobyt v roce 1099 evropskými křižáky, kteří pod
záminkou „osvobození Božího hrobu“ zabrali větší část území a vytvořili na něm své
vlastní státy.11 V období 1517–1917 bylo území součástí Osmanské říše. Již v této době
se do oblasti začalo vracet mnoho Židů. V roce 1882 proběhla první alija12, sionistická
přistěhovalecká vlna.13

7

Do té doby obývali oblast zejména Kanaánejci, podle kterých také území získalo název Kanaán.
Marek Čejka, Izrael a Palestina: minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu (Brno:
Centrum strategických studií, 2005), 15.
8
Území bylo v roce 6 n. l. prohlášeno za římskou provincii Judea.
9
Počátek největší židovské diaspory. Více o dobývání Jeruzaléma Římany a židovském povstání např.
Iosephus Flavius, Válka židovská I (Praha: Nakladatelství svoboda, 1990) a Iosephus Flavius, Válka
židovská II (Praha: Svoboda, 1992) – Flaviovy spisy jsou dosud nejpodrobnějším popisem událostí
v Judeji během židovského povstání, byť jejich autor není často v hodnocení těchto událostí zcela
objektivní.
10
Např. na místě Božího hrobu v Jeruzalémě.
11
1099–1291 – křižácká království. Největším bylo Království jeruzalémské. Charles D. Smith, Palestine
and the Arab-Israeli Conflict (Boston: Bedford/St. Martin’s, 2010), 4–9.
12
Alija – doslovně „cesta vzhůru“, „výstup“. Viz. Jaʼakov Newman a Gavriʼel Silvan, Judaismus od A do
Z (Praha: Sefer, 1998), 15–16.
13
Čejka, Izrael a Palestina, 18.
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1. 2. Sionismus
Sionismus coby myšlenkový směr a ideologie obhajuje „návrat židovského lidu
do domoviny předků Erec Jisraʼel (Země izraelské14) a usiluje o vytvoření suverénního
a nezávislého židovského státu.“15 Židovský nacionalismus nicméně nevzešel
z židovských komunit v arabském světě, nýbrž z prostředí Evropy druhé poloviny 19.
století, kde emancipovaní Židé stále ostřeji vnímali své postavení diskriminované
menšiny16 a snažili se zajistit svému národu vlastní domovinu, kde by mohl žít bez obav
před pronásledováním.17
Za nejvýznamnějšího obhájce sionismu své doby je považován Theodor Herzl,
původem maďarský Žid.18 V roce 1896 Herzl založil Světovou sionistickou organizaci a
zveřejnil svou knihu s názvem Židovský stát19, která zásadním způsobem ovlivnila vznik
politického sionismu. Herzl také v srpnu 1897 uspořádal první sionistický kongres ve
švýcarské Basileji, jehož program deklaroval, že „úkolem sionismu je zabezpečit
židovskému národu v Palestině veřejně uznanou a právně zabezpečenou vlast.“20 Jednou
ze zásadních metod praktické realizace sionismu bylo vykupování arabské půdy na
území Palestiny. K tomuto účelu byl také založen Židovský národní fond a Zakládací
fond, které měly vykupování financovat. Především z těchto důvodů začal v oblasti
postupně narůstat arabský nacionalismus. Nicméně i přes velkou snahu sionistických
nákupčích bylo ještě v roce 1947 80 % půdy ve vlastnictví Arabů.21
Zlomovým bodem v historii sionismu se stal dopis britského ministra zahraničí
Arthura Balfoura vedoucímu představiteli britských sionistů lordu Rothschildovi. Tento
dopis byl zveřejněn 2. listopadu 1917 a vešel ve známost jako Balfourova deklarace,

14

Země izraelská se nekryje pouze s hranicemi nynějšího státu Izrael, ale s celou biblickou zemí. Viz.
Newman, Silvan, Judaismus od A do Z, 35.
15
Ibid., 181.
16
Např. Dreyfusova aféra či pogromy v Rusku r. 1881.
17
Více o vzniku židovského nacionalismu viz. Howard M. Sachar, Dějiny státu Izrael (Praha: Goldstein,
1999), 17–32 (kapitola „Vznik židovského nacionalismu“).
18
Někdy je chybně označován za zakladatele sionismu. Ve skutečnosti však byla první nová židovská
vesnice v Palestině založena již v roce 1878, tedy o téměř dvacet let dříve, než Herzl začal myšlenky
sionismu aktivně popularizovat. Viz. Martin Gilbert, Izrael: dějiny (Praha: BB art, 2002), 22.
19
Theodor Herzl, Židovský stát (Praha: Academia, 2009).
20
Gilbert, Izrael: dějiny, 28–32.
21
Čejka, Izrael a Palestina, 28–29.
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která podpořila sionistickou ideu vytvoření židovské národní domoviny na území
Palestiny.22

1. 3. Britský mandát Palestina (1920–1948)
Na mezinárodní konferenci v San Remu v dubnu 1920 byla Společností národů
přidělena mandátní území na Blízkém východě Velké Británii a Francii. Z bývalých
provincií Osmanské říše byly Velké Británii přiděleny Irák, Palestina a Zajordánsko.23
Britská zpočátku prosionistická mandátní správa, neustávající příliv židovských
přistěhovalců, další odkupování arabské půdy a nárůst arabské nezaměstnanosti brzy
vedly ke krvavým střetům mezi Araby a Židy a sporům o posvátná místa. Jako jisté
protiopatření vydala britská mandátní správa v roce 1922 tzv. Churchillovu Bílou knihu.
Tento dokument „omezoval židovskou národní domovinu na oblast západně od Jordánu,
vyhnul se pojmu vytvoření predominantně židovského státu a omezil židovské
přistěhovalectví napříště na ekonomickou kapacitu země.“24 I přes tato opatření
docházelo mezi Araby a Židy k vyostřování sporů, které na konci dvacátých let vedly
k rozsáhlým a krvavým nepokojům v roce 1929.25
Po nástupu Adolfa Hitlera k moci se židovská populace na území Palestiny
vlivem početné emigrace z Německa zdvojnásobila. V reakci na to vypukla v oblasti
v roce 1936 arabská revoluce. Britská Peelova komise se snažila vyřešit arabskožidovské spory rozdělením území na židovský a arabský stát. Arabové tento návrh
odmítli a nepokoje vypukly znovu, tentokrát už nejen proti Židům, ale i proti
představitelům britské správy. S ohledem na hrozící válku se pragmatická britská
zahraniční politika odklonila od podpory sionistické linie a začala se soustřeďovat na
svůj největší strategický zájem na Blízkém východě, tedy na obranu Egypta a
Suezského průplavu. Bílá kniha z roku 1939 stanovila, že židovský stát nemůže
vzniknout proti vůli arabské většiny, a i přes hrozící katastrofu v Evropě stanovila limit
počtu židovských přistěhovalců na 75 000 za pět let.26 Platnost tohoto dokumentu byla
22

Balfourova deklarace se nicméně diplomaticky vyhnula vyslovení podpory vytvoření „Izraelského
státu“, podpořila pouze vytvoření „židovské národní domoviny.“ Viz. Gilbert, Izrael: dějiny, 50.
23
Smith, Palestine and the Arab-Israeli Conflict, 82.
24
Sachar, Dějiny státu Izrael, 131.
25
Smith, Palestine and the Arab-Israeli Conflict, 118–131.
26
Čejka, Izrael a Palestina, 48–51.
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pozastavena až v roce 1943, kdy britská správa začala opět plánovat rozdělení Palestiny.
V této době představitelé arabských států položili tzv. Alexandrijským protokolem27
základy pro vytvoření Ligy arabských států a také se vyjádřili k otázce Palestiny:
„…rovněž, jako ostatní, litujeme zla, které bylo během války uplatněno vůči Židům
evropskými diktaturami. Ale otázka těchto Židů by měla být oddělena od sionismu,
neboť nemůže být větší nespravedlnosti a agrese než to, že bude problém evropských
Židů řešen další nespravedlností vůči palestinským Arabům…“28

1. 4. Vyhlášení státu Izrael, první a druhá arabsko-izraelská válka
Velká Británie byla druhou světovou válkou značně oslabena a nebyla schopna
otázku Palestiny vyřešit. V únoru 1947 se proto rozhodla palestinský problém svěřit
Organizaci spojených národů. Valné shromáždění OSN vytvořilo Zvláštní výbor pro
Palestinu (The United Nations Special Committee on Palestine, UNSCOP)29. Výbor 1.
září 1947 navrhl „vytvoření dvou samostatných a nezávislých států, jednoho arabského
a jednoho židovského, s městem Jeruzalémem jakožto odděleným tělesem pod
mezinárodním poručenstvím.“30 Vůdci palestinských Arabů tento návrh odmítli a
židovští představitelé ho přijali s podmínkou vedení další diskuze o konkrétním
vymezení hranic. Návrh byl nicméně 29. listopadu 1947 výraznou většinou hlasů členů
Valného shromáždění OSN schválen.31 Od té doby došlo k výraznému nárůstu arabskožidovských krvavých střetů, jejichž důsledkem byl první masivní exodus palestinských
Arabů do okolních arabských zemí. Britský mandát Palestina byl oficiálně ukončen 15.
května 1948. V té době již měli Židé pod kontrolou téměř celé území, které rezoluce
OSN vyhradila židovskému státu.32

27

Protokol byl podepsán v roce 1944 v Alexandrii Sýrií, Zajordánskem, Irákem, Libanonem a Egyptem.
Pakt Ligy arabských států byl podepsán v březnu 1945 v Káhiře a k výše zmíněným pěti státům se
připojila ještě Saúdská Arábie a Jemen. „Alexandria Protocol“, MidEastWeb (NGO in Israel),
http://www.mideastweb.org/alexandria.htm (staženo 26. 9. 2012).
28
Čejka, Izrael a Palestina, 60–61.
29
The Question of Palestine and the United Nations (New York: United Nations, 2008), 9–10.
30
Gilbert, Izrael: dějiny, 158.
31
„Resolution 181 (II). Future Government of Palestine“, A/RES/181(II), Database of Maps, Multimedia,
UN Resolutions and Other Documents from 1945 to the Present,
http://domino.un.org/unispal.nsf/0/7f0af2bd897689b785256c330061d253 (staženo 26. 9. 2012).
32
Sachar, Dějiny státu Izrael, 267–271.
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Stát Izrael byl vyhlášen již 14. května 1948 formou Deklarace izraelské
nezávislosti. 33 Ještě ten samý den na Izrael zaútočilo Jordánsko, Egypt, Sýrie, Libanon,
Irák a Saúdská Arábie a začala tak první arabsko-izraelská válka.34 Válka skončila po
roce praktickým vítězstvím Izraele35, přičemž byly pod dohledem OSN stanoveny tzv.
zelené linie mezi Izraelem a sousedními arabskými státy.36 Po pár letech relativního
klidu vypukla v roce 1956 druhá arabsko-izraelská válka, která je známá jako tzv.
suezská krize. Po pár týdnech bojů se však na nátlak OSN, Spojených států a
Sovětského svazu britské i francouzské jednotky z obsazeného území stáhly a na
Sinajském poloostrově byly rozmístěny mírové jednotky UNEF I (United Nations
Emergency Force, Pohotovostní jednotky Organizace spojených národů). 37

1. 5. Od šestidenní války k první intifádě
V květnu 1967 donutil egyptský prezident Gamál Násir představitele OSN, aby
byly jednotky UNEF staženy ze Sinaje. Poté se egyptské, syrské, jordánské a irácké
jednotky začaly stahovat k izraelským hranicím. Izrael vyhlásil plnou mobilizaci a bylo
rozhodnuto o tzv. preemptivním útoku. Útok byl zahájen 5. června a izraelská armáda
během šesti dnů38 obsadila pásmo Gazy, Sinajský poloostrov, Golanské výšiny a
Západní břeh Jordánu, včetně Starého města a Východního Jeruzaléma.39 Do konfliktu
se opět vložila OSN a 22. listopadu 1967 byla schválena rezoluce RB OSN č. 24240,
která požadovala stažení Izraele ze všech obsazených území. Izrael výzvu ke stažení

33

The Declaration of the Establishment of the State of Israel, The Israeli Ministry of Foreign Affairs,
http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace%20Process/Guide%20to%20the%20Peace%20Process/Declaration%
20of%20Establishment%20of%20State%20of%20Israel (staženo 26. 9. 2012).
34
Židé tuto válku nazývají Válkou za nezávislost.
35
Je velmi pravděpodobné, že izraelské vítězství by nebylo možné bez pomoci ze zahraničí, zpočátku
zejména ze SSSR, a dodávek zbraní a vojenské techniky z ČSR.
36
Více o první arabsko-izraelské válce např. Gilbert, Izrael: dějiny, 193–253.
37
Válka začala útokem Izraele na Egypt poté, co egyptská vláda znárodnila Suezský průplav a zahájila
blokádu egyptského přístavu Eliat. Jelikož mezi největší akciové podílníky průplavu patřili Britové a
Francouzi, tak izraelský útok podpořili. The Question of Palestine and the United Nations, 17–18. Více o
suezské krizi např. Sachar, Dějiny státu Izrael, 388–410.
38
Z toho důvodu se pro tuto třetí arabsko-izraelskou válku vžilo označení šestidenní válka.
39
The Question of Palestine and the United Nations, 18-19. Více o šestidenní válce např. Gilbert, Izrael:
dějiny, 361–390.
40
„Resolution 242“, S/RES/242, Database of Maps,
http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/7d35e1f729df491c85256ee70068
6136?OpenDocument&Highlight=0,resolution,242 (staženo 26. 9. 2012).
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neuposlechl a začal s politikou plánovaného osidlování okupovaných území, a to
především v údolí řeky Jordánu a ve Východním Jeruzalémě.41
Po šestidenní válce došlo k částečnému přenesení izraelsko-palestinského
konfliktu na území Jordánska.42 Militantní skupiny Organizace pro osvobození
Palestiny (OOP)43 pod vedením Jásira Arafata začaly organizovat guerillové výpady
z Jordánska na území Izraele. Jordánský král Husajn proto 16. září 1970 vyhlásil v zemi
stanné právo. V důsledku následujícího palestinsko-jordánského krvavého konfliktu byl
Arafat donucen složit zbraně a zrušit na území Jordánska veškeré palestinské guerillové
základny. Část militantů z OOP se ještě více zradikalizovala a uchýlila se k činnosti,
kterou lze kvalifikovat jako mezinárodní terorismus.44 Většina militantů se přesunula do
jižního Libanonu. Odtud militantní frakce OOP pokračovaly ve svém boji proti Izraeli.
Byla ostřelována severoizraelská města a pozice izraelské a libanonské armády. Izrael
reagoval odvetnými údery, přičemž cílem byly často uprchlické tábory Palestinců, kde
měli militanti OOP své základny. V té době se také začalo formovat hnutí Hizballáh.45
Konflikt vyvrcholil v roce 1982 vojenskou operací izraelské armády Mír pro Galileu,
která měla OOP vyhnat z jižního Libanonu.46
Špatná ekonomická a životní situace Palestinců, výročí šestidenní války a
vysoká aktivita radikálních skupin na obou stranách vedly na podzim 1987 k vypuknutí
tzv. první intifády.47 Palestinci organizovali především demonstrace, při kterých sice
často docházelo k násilí, nicméně charakteristickým se stalo především vrhání kamenů
či Molotovových koktejlů, nikoli používání těžkých zbraní, které ostatně Palestinci ve
velké většině ani neměli. Potlačování nepokojů však prováděla izraelská armáda, nikoli
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Čejka, Izrael a Palestina, 122–132, (kapitola „Politika výstavby židovských osad po roce 1967“).
Právě Jordánsko se stalo jednou z hlavních bašt militatních Palestinců poté, co po šestidenní válce
uprchli z Izraele.
43
Angl. Palestine Liberation Organizaion, PLO.
44
Např. organizace Černé září na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972 unesla a zavraždila 11
židovských olympioniků. Izraelská tajná služba Mosad zareagovala tzv. operací Boží hněv, tedy likvidací
palestinských útočníků. Čejka, Izrael a Palestina, 142–143, (kapitola „Události Černého září“).
45
Libanonská šiítská militantní organizace. Mezi teroristické organizace byla zařazena např. Izraelem,
Spojenými státy, Kanadou, Velkou Británií, Nizozemskem. EU se tomuto kroku stále vyhýbá. Andrew
Rettman, „Israeli Leaders Urge EU to Blacklist Hezbollah“, EUobserver,
http://euobserver.com/foreign/117457 (staženo 10. 9. 2012).
46
Válka způsobila v zemi politický chaos a naprostou většinu obětí války tvořili libanonští civilisté.
Sachar, Dějiny státu Izrael, 670–693, (kapitola„Izrael v Libanonu“).
47
Intifáda – povstání.
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policie. Protiakce proto byly často naprosto nepřiměřené. První intifáda skončila
prakticky až uzavřením Dohod z Osla v roce 1993.48

2. Americká zahraniční politika
2. 1. Základní obecné principy americké zahraniční politiky
Dá se říci, že americká zahraniční politika dlouhodobě vychází v obecné rovině
z kontextu demokratického liberalismu, který je mnohými považován za nejvhodnější
společenský systém pro všechny země světa.49 Z ideového hlediska řeší americká
zahraniční politika tři základní problémy, které zůstávají minimálně ve dvacátém století
de facto neměnné. První otázkou je, mají-li být podoba a priority zahraniční politiky
motivovány spíše morálními cíly, či pouze vlastními americkými zájmy. Druhá otázka
řeší míru angažovanosti Spojených států ve světě. Poslední otázka se týká spolupráce
s dalšími světovými partnery, tedy má-li být americká zahraniční politika unilaterální
nebo multilaterální.50

2. 2. Americká zahraniční politika vůči Blízkému východu
Dnešní problematické angažmá Spojených států v oblasti Blízkého východu má
své kořeny hluboko v minulých rozhodnutích a činech Washingtonu.51 Zvláště
v souvislosti s oblastí Blízkého východu jsou Spojené státy často obviňovány, že se při
stanovování svých politických cílů nechají ovlivňovat především domácím veřejným
míněním, nicméně zcela ignorují mínění většiny obyvatel regionu. Obecně je zahraniční
politika Spojených
48

států

vůči

Blízkému východu

vedena dvěma prakticky

Mark Tessler, „Intifada“, in Encyklopedia of the Palestinians, ed. Philip Mattar (Chicago: Fitzroy
Dearborn Publishers, c2000), 182–189.
49
Jiří Skoupý, „Ideové základy zahraniční politiky Spojených států“, in Zahraniční politika USA na
začátku 21. století, Kryštof Kozák a kol. (Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 2009), 22.
50
Ibid., 23.
51
Jedním z typických příkladů je situace v Afghánistánu, kde se Spojené státy musí vypořádat s vlastní
strategií z dob studené války. Afghánským mudžáhedínům, kteří bojovali proti Sovětskému svazu, byly
Spojenými státy dodávány zbraně a finanční podpora. V dnešní době je přitom zřejmé, že mudžahedíni
považují Spojené státy, především kvůli podpoře Židů v Palestině, za své úhlavní nepřátele. Eric Watkins,
„The Unfolding US Policy in the Middle East“, International Affairs 73. č. 1 (1997), 10–11.
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neslučitelnými cíly, tedy zajištěním dostatečného množství ropy pro americký průmysl
a domácí spotřebu a garancí existence Izraele.52

2. 3. Americká zahraniční politika vůči Izraeli
Jak již bylo řečeno, jedním ze základních principů americké zahraniční politiky
vůči Blízkému východu je tzv. special relationship mezi Spojenými státy a Izraelem.
Zajímavým aspektem tohoto vztahu je neexistence jakékoli bilaterální či alianční
smlouvy, o které by se veřejně vědělo.53 Důvody zvláštního vztahu Spojených států vůči
Izraeli jsou interpretovány různě. Idealisté odkazují na společné křesťansko-židovské
kořeny a na osud Židů v době druhé světové války. Realisté považují Izrael za odbytiště
pro americký zbrojní průmysl a strategicky důležitý zdroj informací pro tajné služby.54
Praktická rovina zvláštního vztahu spočívá především ve finanční a diplomatické
podpoře Izraele Spojenými státy. Izrael obdrží od Spojených států přibližně 3 miliardy
dolarů ročně55 a je podporován různými způsoby v prakticky všech ozbrojených
konfliktech a mírových vyjednáváních, které vede. Spojené státy také vetovaly desítky
rezolucí Rady bezpečnosti OSN, které kritizovaly chování Izraele. Proto existuje takový
rozdíl mezi počtem protiizraelských rezolucí přijatých v Radě bezpečnosti OSN a na
Valném shromáždění OSN. V Radě bezpečnosti nebyla prakticky přijata žádná
protiizraelská rezoluce, nicméně na Valném shromáždění jich byly přijaty desítky a to
z toho důvodu, že zde Spojené státy nemají právo veta.56
Americký profesor John J. Mearsheimer57 ve své studii „The Israel Lobby and
U.S. Foreign Policy“ tzv. „Special Relationship“ a bezvýhradnou podporu Izraele
kritizuje a představuje i stinné stránky tohoto vztahu. Zpochybňuje strategickou hodnotu
Izraele pro Spojené státy a jeho podporu považuje v mnohých případech za příliš
nevýhodnou.
52
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Watkins, „The Unfolding US Policy in the Middle East“, 1.
Ramzi Abu-Eid a Michal Thim, „Blízký východ“, in Zahraniční politika USA na začátku 21. století,
Kryštof Kozák a kol. (Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 2009), 195.
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Lucie Hindlsová, Dlouhá cest k míru: (Bill Clinton a Blízký východ) (Praha: Prefessional Publishing,
2004), 15.
55
Izrael je údajně jediným příjemcem americké finanční pomoci, který nemusí konkrétním způsobem
dokládat, na co byly finanční prostředky využity.
56
John J. Mearsheimer a Stephen M. Walt, „The Israel Lobby and the U.S. Foreign Policy“, Middle East
Policy 8, č. 3 (2006): 31.
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John J. Mearsheimer je profesorem na Katedře politologických studií na University of Chicago.
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odůvodňovaná tím, že Izrael je obklopený nepřáteli a je příliš slabý na to, aby se ubránil
sám. Dále pak tím, že Izrael je jedinou demokracií v oblasti a tedy stojí morálně výše
než jeho nepřátelé. V neposlední řadě zde pak hraje svou roli již zmiňovaný odkaz na
utrpení židovského národa v minulosti. S ohledem na téma této práce je relevantní
zejména poslední bod. Evropský antisemitismus 20. století bezesporu poskytuje Izraeli
obhajitelné morální právo na svou existenci. Nicméně méně obhajitelnou se již stává
skutečnost, že vytvoření nového státu způsobilo novou křivdu další straně, tedy
Palestincům. Profesor Mearsheimer se tedy domnívá, že americkou zahraniční politiku
vůči Izraeli neřídí ani ideologické hodnoty, ani skutečné realistické americké zájmy, ale
mocná izraelská lobby, která si ve Spojených státech vybudovala rozsáhlé struktury,
založila řadu organizací či do nich pronikla a výrazně tak ovlivňuje nejen zahraniční
politiku, ale i média a celou americkou společnost.58 Tvrzení profesora Mearsheimera
jsou jistě v mnoha ohledech pravdivá a podložená, nicméně vliv izraelské lobby ve
Spojených státech by neměl být tolik přeceňován.
Spojené státy jsou jedinou velmocí, která má nezbytnou moc a vliv k tomu
fungovat v izraelsko-palestinském konfliktu jako prostředník. V 90. letech se Spojené
státy ujaly role zprostředkovatele, naléhaly, přemlouvaly a občas ve snaze udržet
mírový proces i pohrozily. Ve skutečnosti se však nikdy nestaly zprostředkovatelem
v tom slova smyslu, že by byly nestranným vyjednavačem. Washington byl i za vlády
Billa Clintona nakloněn Izraeli. Někdy byla tato náklonnost méně okatá, jindy zcela
zjevná, ale vždy patřila Izraeli.59
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Mearsheimer, Walt, „The Israel Lobby“, 34–37.
William Hyland, Clinton´s World: Remaking American Foreign Policy (Westport, CT: Praeger, 1999),
156.
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3. Mírový proces na Blízkém východě v době vlády
amerického prezidenta Billa Clintona
3. 1. Koncepce zahraniční politiky administrativy Billa Clintona
Vyjednání a praktická realizace mírového řešení izraelsko-palestinského
konfliktu jsou bez aktivního zapojení Spojených států těžko představitelné. Obě
Clintonovy administrativy byly a jsou obecně považovány za jedny z nejvíce
zainteresovaných na vyřešení tohoto konfliktu a jejich politika vůči Blízkému východu
za velmi konzistentní a koherentní.60 Ve skutečnosti se však Clintonovy administrativy
intenzivně věnovaly řešení konfliktu jen nárazově, přičemž skutečně intenzivnější snahy
v tomto směru lze vypozorovat až ke konci druhého prezidentského funkčního období. 61

3. 1. 1. První Clintonova administrativa
Období 90. let nabízelo pro řešení velmi komplikovaného a hlubokého izraelskopalestinského konfliktu poměrně vhodné podmínky. Po rozpadu Sovětského svazu
zůstaly Spojené státy jedinou světovou supervelmocí a celková mezinárodní situace
umožnila navazování nových vztahů i s arabskými státy. První předvolební prezidentská
kampaň Billa Clintona se však soustředila především na vnitropolitické problémy.
V oblasti zahraniční politiky neměl Clinton mnoho zkušeností a jeho záměrem bylo
přenechat řešení mezinárodních otázek především mezinárodním organizacím –
spoléhal spíše na multilaterální diplomacii. Na počátku jeho prvního funkčního období
tedy neexistoval ani jasný koncept americké zahraniční politiky vůči Blízkému východu
a bylo zřejmé, že Clintonův pohled na region bude formován především týmem jeho
poradců. Viceprezidentem se stal Al Gore62 a ministrem zahraničních věcí Warren
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Hindlsová, Dlouhá cesta k míru, 51.
Abu-Eid, „Blízký východ“, 196.
62
Al Gore, známý především propagací ekologické problematiky. V izraelsko-palestinském konfliktu
zastával spíše proizraelský postoj. Dříve byl členem Židovského institutu národní obrany (JINSA).
61
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Christopher.63 Prezidentovými poradci pro Blízký východ byli jmenováni Dennis
Ross,64 Martin Indyk, 65 Samuel Lewis a Edward Djerejian.66
Politika první administrativy vůči izraelsko-palestinskému konfliktu vycházela
především ze dvou principů. Prvním principem byl tzv. inkrementalismus, tedy podpora
postupného rozšiřování pravomocí Palestinské autonomie, aniž by byla ohrožena
bezpečnost Izraele. Druhým principem byla snaha o co nejnižší možnou míru
angažovanosti samotných Spojených států. Jinými slovy, Spojené státy podporovaly
mírová jednání mezi Izraelem a Palestinci a snažily se tato jednání usnadnit či finančně
podpořit, nicméně odmítaly jej přímo zprostředkovávat.67

3. 1. 2. Druhá Clintonova administrativa
Posun k realističtějšímu přístupu k zahraniční politice přišel až spolu s novou
Národní obrannou strategií pro nové tisíciletí přijatou v roce 1997, která zdůrazňovala
nutnost

angažovanosti

Spojených

států

v zahraničí.68

Ve

druhé

Clintonově

administrativě byl ministr zahraničních věcí Warren Christopher nahrazen bývalou
velvyslankyní Spojených států při OSN Madeleine Albrightovou a náměstkem
ministryně zahraničních věcí pro politické záležitosti se stal bývalý velvyslanec
v Jordánsku, Rusku a Indii Thomas Pickerin. 69 Jinak zůstal spíše proizraelský tým
poradců pro Blízký východ bez výrazných změn.
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Warren Christopher byl náměstkem ministra zahraničí v administrativě Jimmyho Cartera. Dá se
považovat za zastánce kritičtějšího pohledu na Izrael.
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Dennis Ross, v Bílém domě, na ministerstvu obrany a ministerstvu zahraničí působil už za vlády
Ronalda Reagana a poté George Bushe. Po odchodu z Clintonovy vlády se v roce 2001 stal šéfem
vlivného proizraelského Washingtonského institutu pro blízkovýchodní politiku (Washington Institute for
Near East Policy – WINEP).
65
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Public Affairs Committee) a je rovněž spoluzakladatelem proizraelského WINEP (Washington Institute
for Near East Policy). V letech 1995–1997 a 2000–2001 byl velvyslancem Spojených států v Izraeli.
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„National Security Strategy for a New Century“, The National Archives and Records Administration,
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3. 2. Hlavní události mírového procesu
Na přelomu 80. a 90. let došlo v mírovém procesu mezi Izraelci a Palestinci
k několika zásadním průlomům. Palestinská národní rada70 dne 15. listopadu 1988
vyhlásila na základě rezoluce OSN č. 181 samostatný Palestinský stát. O měsíc později
Jásir Arafat na Valném shromáždění OSN v Ženevě odsoudil terorismus a přijal
rezoluce č. 242 a 33871, čímž teoreticky uznal existenci Izraele. Válkou v Zálivu
Spojené státy významně posílily své postavení na Blízkém východě72 a vyřešení
izraelsko-arabského

konfliktu

se

následně

stalo

jednou

z

priorit

americké

blízkovýchodní zahraniční politiky.73

3. 2. 1. Madridská konference
V říjnu 1991 byla za předsednictví amerického prezidenta George Bushe st. a
sovětského prezidenta Michaila Gorbačova uspořádána mírová konference v Madridu.
Účastnili se jí představitelé Izraele, Sýrie, Libanonu a společná jordánsko-palestinská
delegace. Samotná OOP se jednání účastnit nesměla, nicméně palestinská část
vyjednavačů ze společné jordánsko-palestinské delegace měla na OOP úzké vazby. 74
Konference sice nepřinesla žádné zásadní dohody, ale odstartovala řadu dalších
mírových rozhovorů a jednání.75
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Palestinian National Council, palestinský parlament a zároveň nejvyšší rozhodovací orgán OOP. Udává
směr politice OOP, schvaluje změny v Palestinské národní chartě, reprezentuje palestinskou komunitu ve
světě, přičemž zahrnuje řadu různých hnutí odporu, politických stran a dalších palestinských organizací.
„Palestinian National Council“, UN Member States Portal,
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3. 2. 2. Dohody z Osla
V červnu 1992 se stal izraelským premiérem Jicchak Rabin, předseda umírněné
levicové Strany práce. Nový izraelský premiér si byl vědom toho, že pro úspěšný
mírový proces je přímý kontakt s OOP nevyhnutelný, navíc již k neoficiální komunikaci
mezi OOP a Izraelem beztak docházelo. V prosinci 1992 byl proto v Knesetu
(izraelském parlamentu) zrušen zákon, který od roku 1986 zakazoval kontakt
s teroristickými organizacemi, včetně OOP.76 Na přímá jednání s OOP na vládní úrovni
však Rabin přistoupil až na jaře 1993, kdy se zprostředkovatelem rozhovorů stalo
Norsko. Výsledkem těchto jednání byly tzv. Dohody z Osla, které byly podepsány v záři
1993 ve Washingtonu. Dohody obsahovaly Deklaraci zásad prozatímního uspořádání
samosprávy77 a Dopisy o vzájemném uznaní78, které zásadním způsobem změnily
vztahy mezi Izraelem a OOP: OOP uznala právo Izraele na existenci a Izrael uznal OOP
za oficiálního zástupce Palestinců.79 Deklarace rovněž zahrnovala předání pásma Gazy
a Jericha pod palestinskou správu, kde by Palestinci získali pravomoci v oblasti školství,
zdravotnictví, správy přímých daní apod. Palestinská samospráva, jejímž prezidentem se
oficiálně stal Jásir Arafat, tak získala „legislativní, výkonnou a soudní moc a
zodpovědnost.“80 Dále byl stanoven časový harmonogram a agenda pro další
vyjednávání. Po uplynutí pětiletého přechodného období měly na základě rezolucí č.
242 a č. 338 následovat rozhovory o otázkách hranic, Jeruzaléma a uprchlíků, jejichž
výsledkem měla být konečná dohoda.81
Od počátku roku 1995 probíhala intenzívní jednání o rozšíření Palestinské
samosprávy. K podpisu Smlouvy z Taby, známé také jako Oslo II, došlo v září 1995 ve
Washingtonu. Podle dohody mělo dojít ke stažení izraelské armády a rozšíření
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Palestinské samosprávy o část území Západního břehu.82 Dále bylo stanoveno datum
voleb do Palestinské národní rady, kterých se mohli zúčastnit i Palestinci z východního
Jeruzaléma. Smlouva z Taby vyvolala především mezi radikálněji naladěnou částí
izraelské veřejnosti značný odpor. Nesouhlas s mírovým procesem následně vedl
židovského pravicového extremistu Jigala Amira ke spáchání atentátu na Jicchaka
Rabina.83

3. 2. 3. Protokol z Hebronu
V květnu 1996 se stal novým izraelským premiérem předseda pravicového
Likudu Benjamin Netanjahu, který v dohodách z Osla spatřoval ohrožení izraelských
národních zájmů a Jásira Arafata nepovažoval za hodnověrného partnera usilujícího o
mír. Odmítal s OOP jednat, dokud Palestinci nesplní sliby, které dříve porušili,
především vzhledem k zajištění bezpečnosti a boji s terorismem. Naplnění izraelských
závazků z dohod z Osla podmiňoval přijetím všech zásad palestinskou stranou.84
Americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová usilovala o vyjednání dalšího
izraelského stažení ze 13 % Západního břehu a Gazy výměnou za zlepšení izraelské
bezpečnosti, nicméně premiér Netanjahu byl ve svých postojích neoblomný. Tento
postoj byl také obsažen v tzv. Protokolu z Hebronu85 z ledna 1997, podle kterého se
Izrael zavázal dodržet závazky z Osla pouze v tom případě, když Palestinci zajistí
bezpečnost. V takovéto situaci se administrativa Spojených států rozhodla pro
uspořádání diplomatického summitu, na kterém by Spojené státy hrály poprvé roli
přímého zprostředkovatele.86
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3. 2. 4. Summit Wye Plantation
V říjnu 1998 uspořádaly Spojené státy summit ve Wye Plantation v Marylandu.
Výsledkem summitu bylo memorandum87, podle kterého měla Palestinská samospráva
mimo jiné získat další část Západního břehu, hospodářskou pomoc a právo volného
pohybu mezi Gazou a Západním břehem. Palestinská samospráva se zavázala odstranit
z Palestinské národní charty88 protiizraelské pasáže, spolupracovat v bezpečnostní
oblasti a pomoci dopadnout hledané Palestince. Vládní koalice Benjamina Netanjahua
se nicméně krátce po summitu rozpadla a premiér pozastavil implementaci dohod
z Wye Plantation až do nových izraelských voleb. Přesto však summit přinesl jeden
velmi pozitivní výsledek, a to zlepšení americko-palestinských vztahů. Prezident
Clinton slíbil na summitu Jásiru Arafatovi návštěvu Gazy a svůj slib také dodržel.
Návštěva představitele nejbližšího spojence Izraele znamenala pro Arafata skutečný
úspěch a americko-palestinské sblížení. 89

3. 2. 5. Nástup izraelského premiéra Ehuda Baraka
Izraelské premiérské volby v květnu 1999 vyhrál předseda Strany práce Ehud
Barak. Nový premiér americký způsob angažovanosti v izraelsko-palestinském
konfliktu kritizoval. Odmítal americký způsob vyjednávání, který vycházel z principu
„krok za krokem“. Tímto principem se řídily i dohody z Osla, jichž byl Barak známým
odpůrcem.90 Izraelskému premiérovi se příliš nezamlouvalo ani to, že Spojené státy
nepřicházely s vlastními názory a návrhy, ale usilovaly o to, aby se obě strany konfliktu
domluvily samy mezi sebou. Ehud Barak také neskrýval skutečnost, že mu více záleželo
na vyřešení konfliktu se Sýrií než s Palestinci. Pozornost proto začal věnovat izraelsko-
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palestinskému konfliktu až poté, co zkrachovalo vyjednávání mezi Billem Clintonem a
syrským prezidentem Asadem v březnu 2000 při setkání v Ženevě.91

4. Summit v Camp Davidu 2000
4. 1. Přípravy na summit
Na konci 90. let byla situace na Blízkém východě velmi napjatá. Někteří
palestinští vůdci se domnívali, že nikoliv jednání, ale pouze hrozba dalšího násilného
konfliktu by mohla Izrael donutit ke skutečnému řešení, a to vytvoření dvou států. Řada
izraelských představitelů se pro změnu domnívala, že v předešlých konfliktech byl
Izrael vůči palestinskému násilí příliš tolerantní. Navíc v této době bylo jasné, že proces
z Osla se proti původnímu plánu opožďuje. Spojené státy rozhodly o svolání summitu,
na kterém měla být dosažena konečná dohoda o Jeruzalému, uprchlících, hranicích,
osadách a bezpečnostních opatřeních. Američtí vyjednavači chtěli summit uspořádat co
nejdříve, aby se tak předešlo případnému dalšímu násilnému konfliktu a destabilizaci v
oblasti.92

4. 1. 1. Vyjednávání před summitem
Jak již bylo řečeno, Ehud Barak začal věnovat pozornost izraelskopalestinskému konfliktu až poté, co zkrachovala jednání se Sýrií. K obnovení rozhovorů
mezi izraelskými a palestinskými představiteli proto došlo až v dubnu 2000
v izraelském letovisku Eljat. Přestože v květnu, v době výročí vyhlášení státu Izrael,
došlo k násilným nepokojům, jednání o konečné dohodě pokračovala na konci května
ve Švédsku.93
91
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Úkolem Spojených států bylo především zprostředkovávat rozhovory mezi
oběma stranami. Prezident Clinton proto často telefonoval Ehudu Barakovi i Jásiru
Arafatovi a americká ministryně zahraničí Albrightová oblast před summitem dvakrát
navštívila. Izraelský premiér chtěl summit uspořádat co nejdříve, protože věřil, že
Arafat bude pod tlakem na summitu ochotný přistoupit na kompromis. Barak také
upozorňoval prezidenta Clintona i ministryni Albrightovou na to, že izraelští
vyjednavači se již dostali na hranici svých možností, tudíž že již neustoupí ani o krok a
není tedy důvod summit odkládat.94 Jásir Arafat však s brzkým uspořádáním summitu
nesouhlasil. Podle něj nebyl summit dostatečně předjednán a strany nebyly připraveny,
takže v této situaci nebylo možné dosáhnout dohody. Palestinský vůdce byl navíc
dlouhodobě ve špatném rozpoložení a kritizoval Ehuda Baraka za to, že neustále
odkládal izraelské závazky z Wye Plantation, povolil ještě rychlejší výstavbu osad než
jeho předchůdce Benjamin Netanjahu, ve vyjednávání míru dal přednost Sýrii před
Palestinci a nyní diktuje termíny a naléhá na rychlé řešení.95 Kromě získání více času na
přípravu Arafat žádal uskutečnění třetí vlny stažení izraelské armády ještě před
summitem a závazek, že Spojené státy v případě neúspěchu jednání zůstanou neutrální.
Prezident Clinton souhlasil a Arafatovým názorem, že bez dalších příprav bude dohody
dosaženo jen těžko. Přislíbil Arafatovi neutralitu a také si vymohl příslib od Baraka, že
k další vyjednané vlně stažení izraelské armády z okupovaného území Západního břehu
dojde sice až po summitu, ale i v případě, že se konečnou dohodu vyjednat nepodaří.96

4. 1. 2. Politické postavení zúčastněných stran
Izraelský prezident Barak ani palestinský vůdce Arafat neměli pevnou pozici na
domácí politické scéně. Barakova vládní koalice se rozpadala. Palestinský vůdce byl
zase omezován názorem většiny Palestinců, že přijetí linie z roku 1967 bylo již tak příliš
velkým ústupkem a nemělo by tedy být pouze výchozím bodem pro další vyjednávání.
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Jediný prezident Clinton měl pro vyjednávání jak domácí podporu, tak poměrně velkou
důvěru obou stran.97
Po svém zvolení byl Ehud Barak Palestinci přivítán po svém neoblíbeném
předchůdci Netanjahuovi s velkým očekáváním. Velmi brzy se však na palestinské
straně rozšířila atmosféra nedůvěry. Izraelské osady se rozrůstaly, ekonomické
podmínky stejně jako svoboda pohybu Palestinců se značně zhoršovaly.98 Dohody
z Osla zůstávaly jen nenaplněnými sliby. Náhlý zájem Baraka o rychlé uspořádání
summitu palestinského vůdce znervózňoval. Arafat měl podezření, že Barakovým cílem
je v případě palestinského odmítnutí dohody obvinit Palestince z neúspěchu jednání a
následně dosáhnout jejich izolace mezinárodním společenstvím. Arafat také považoval
dočasná i konečná řešení za neoddělitelně propojená. Proto se obával, že dokud nebude
vyjednána konečná dohoda, na veškeré předchozí dočasné dohody nebude brán zřetel.99

4. 1. 3. Pozvání na summit
Spojené státy pozvaly Ehuda Baraka a Jásira Arafata s jejich vyjednávacími
týmy na 11. července 2000 do Camp Davidu. Pozvánka byla zaslána i přesto, že Arafat
několikrát žádal o poskytnutí více času na přípravu a přesto, že Izrael odmítal splnit
dřívější závazky. 100 Protože Spojené státy i v takové situaci odmítly summit odložit,
Arafat začal americkou administrativu podezřívat ze spiknutí s Izraelem. Americký
prezident i jeho vyjednávací tým viděli, že situace se zhoršuje a izraelsko-palestinský
vztah opět paralyzuje nedůvěra. Prezident Clinton sám s řadou kroků Izraele
nesouhlasil. Především se mu nelíbilo, že Ehud Barak při vyjednávání míru upřednostnil
Sýrii před Palestinci a že odmítal uznat některé závazky izraelské strany. Nicméně
kromě verbálního vyjádření nesouhlasu žádné další kroky nepodnikl. Americká
97
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administrativa byla totiž přesvědčena, že přestože byl Barak politicky neobratný a nebyl
ani dobrým diplomatem, byl odhodlán dosáhnout konečné dohody. Arafat byl zároveň
americkou administrativou nesprávně považován za nedostatečně pružného, jelikož
kladl větší důraz na dočasné závazky než na konečnou dohodu.101

4. 2. Výchozí vyjednávací pozice
Summit v Camp Davidu v roce 2000 je v mnoha studiích porovnáván se
summitem na stejném místě v roce 1979. Podobnost je spatřována především v silné
angažovanosti amerického prezidenta, v příslibech finanční pomoci Spojených států a
také v absolutním zákazu zveřejňování obsahu jednání. Naopak hlavním rozdílem bylo
domácí postavení představitelů vyjednávajících stran. Zatímco v roce 1979 měl
egyptský prezident Anvar as-Sádát i izraelský premiér Menachem Begin podporu jak
představitelů domácí politiky, tak veřejnosti, v roce 2000 podpora veřejnosti mírovému
procesu na obou stranách značně klesala. Ehud Barak byl omezován ortodoxní
politickou stranou Šas a Jásir Arafat čelil nárůstu aktivit radikální opozice.102

4. 2. 1. Oficiální návrhy řešení
Názory a návrhy jednotlivých aktérů nikdy nebyly předkládány písemně, ale
vždy se pouze sdělovaly ústně. Dosud tedy nebyl zveřejněn žádný oficiální záznam
konkrétních návrhů či ústupků jednotlivých stran. Zveřejněných bylo jen několik stran
údajně amerických návrhů. Podle těchto dokumentů měli Palestinci získat 91 % území
Západního břehu Jordánu a zbylých 9 % mělo být vyměněno za blíže nespecifikované
území Izraele z doby před rokem 1967, a to v rozsahu 1 % území Západního břehu. K
řešení otázky uprchlíků neexistoval jasný plán a ohledně Jeruzaléma bylo zaznamenáno
několik námětů, jejichž detaily měly být dopracovány na základě diskuze obou stran.
Základem těchto námětů byla palestinská suverenita nad muslimskými a křesťanskými
čtvrtěmi Starého města, přičemž nad Chrámovou horou/al-Haram aš-Šaríf103 bylo
101
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navrženo pouhé trvalé opatrovnictví. Východní Jeruzalém byl pak rozdělen na části
s palestinskou svrchovaností a samosprávou.104

4. 2. 2. Požadavky a přístupy stran
Ehud Barak a Jásir Arafat přijeli na summit se vzájemně neslučitelnými
požadavky. Izraelský premiér odmítal stažení na hranice před rokem 1967, odmítal
odstranění židovských osad z území obsazeného v roce 1967, odmítal militarizaci
Západního břehu a pásma Gazy a odmítal stažení z oblastí Jeruzaléma, které byly v roce
1967 obsazeny. Naproti tomu palestinský vůdce požadoval stažení Izraele z veškerého
území obsazeného v roce 1967 včetně východního Jeruzaléma, vytvoření palestinského
státu s hlavním městem východním Jeruzalémem a plošné právo na návrat uprchlíků a
náhradu škody. Prakticky jediný bod, na kterém se při příjezdu na summit byly obě
strany schopny shodnout, byla nutnost vzniku palestinského státu.105
Izraelský premiér přijel na summit s cílem získat všechno nebo nic. Podle
Baraka existovala pouze možnost absolutní shody nebo konfrontace, nic mezitím.
Izraelský vyjednávací tým se řídil třemi principy. Ehud Barak byl známým kritikem
metody inkrementalismu. Například postupné stahování vojsk z Gazy a Západního
břehu podle Baraka nepřinášelo vůbec žádné pozitivní výsledky. Izraelský premiér si
také myslel, že Jásir Arafat přistoupí na kompromisní řešení až poté, co zkusí všechny
ostatní možnosti. Vzhledem k vnitropolitické nestabilitě Izraele a vzhledem ke své
vlastní slabé pozici byl přesvědčen, že sám nemůže přistoupit na příliš velké ústupky a
že izraelská veřejnost by přijala jen takovou dohodu, která by byla opravdu konečná a
přinesla by skutečný mír.106
Z pohledu Palestinců byl základem pro dohodu s Izraelem mezinárodní
referenční rámec, který je zakotven ve třech rezolucích Spojených národů. První je
rezoluce Valného shromáždění č. 194107 z prosince roku 1948, která v jedenáctém bodě
104
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požaduje právo na návrat palestinských uprchlíků, případně vyplacení náhrady škody.
Další dvě jsou již zmíněné rezoluce Rady bezpečnosti č. 242 a 338.108
V době summitu vykonával Izrael svou svrchovanost nad zhruba 78 %
z celkového území obsaženého v plánu OSN z roku 1947. Proto Palestinci považují
další diskuzi nad zbývajícími 22 % za nelegitimní a odmítají případné další ústupky na
území Západního břehu. Izrael naopak argumentuje tím, že Palestinci plán v roce 1948
odmítli, a proto je nyní Izrael ochoten jednat pouze o těchto 22% území.109

4. 3. Průběh summitu v Camp Davidu – 11.–25. července 2000

4. 3. 1. Plán Spojených států
Cílem Clintonovi administrativy nebylo předložit připravenou kompromisní
dohodu a obě strany přinutit k podpisu. Američané chtěli, aby se Izraelci s Palestinci
domluvili sami. Úkolem amerického vyjednávacího týmu na summitu proto bylo
zprostředkovávání setkávání vyjednávacích skupin, vytváření „dobré nálady“ a
podmínek pro kompromis a dohodu. Konkrétní plán administrativy počítal v prvních
dvou dnech s organizováním setkávání v malých skupinách vyjednavačů, na kterých by
byly shromažďovány myšlenky a návrhy ohledně hranic, osad, bezpečnosti, uprchlíků a
Jeruzaléma. Třetí den pak měl být předložen souhrnný dokument, který by byl
podkladem pro jednání.110

4. 3. 2. Návrhy řešení
Ani jedna strana však nebyla schopna v žádném bodě dostatečně ustoupit. Jásir
Arafat nekompromisně požadoval právo na návrat pro všechny čtyři miliony
palestinských uprchlíků. Návrh Izraele počítal s přijetím pouze symbolického počtu
uprchlíků, a to v rámci programu slučování rodin.111
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V otázce hranic se strany nedokázaly shodnout ani na definici území. Izrael nabízel
Palestinské správě 91 % území Západního břehu. Nicméně v očích Palestinců se jednalo
pouze o 86 %. Izrael totiž do území Západního břehu nezapočítává tzv. území nikoho
v blízkosti Latrunu, oblast východního Jeruzaléma obsazenou v roce 1967 ani
teritoriální vody Mrtvého moře.112 Navíc podle tohoto návrhu by bylo území
palestinského Západního břehu rozděleno na tři části, na což palestinští vyjednavači
nechtěli přistoupit kvůli nepraktičnosti tohoto návrhu a omezením, jež by z jeho
implementace vyplývala.113
Nejsložitější jednání probíhalo ohledně otázky Jeruzaléma. V této otázce jsou
nejvýrazněji propojeny spory o teritoriální, nacionální a především náboženskou
suverenitu. Od roku 1967 Izrael záměrně buduje kolem obsazeného východní Jeruzalém
osady, aby tak město izoloval od zbytku území Západního břehu. Izraelský premiér trval
na tom, že kontrolu nad většinou území východního Jeruzaléma si ponechá Izrael a
Palestinci by za to získali jiná území Západního břehu. Barak souhlasil s tzv. civilní
kontrolou114 v některých odlehlých čtvrtích, ale žádná část Jeruzaléma neměla být
předána pod plnou kontrolu Palestinců. Kontrola nad východním Jeruzalém však byla
pro Palestince zásadní, protože se měl stát hlavním městem palestinského státu.115
Dalším neřešitelným problémem byl nárok na suverenitu nad Chrámovou horou/alHaram aš-Šaríf. Zde Spojené státy přišly s celou řadou kompromisních návrhů. Jeden
z nich byl založen na takové definici pojmu suverenita, která by umožnila každé straně
uplatňovat určitou míru svrchovanosti nad oblastmi zvláštního významu.116 Američané
strávili bezpočet hodin při hledání vhodného kandidáta, který by měl nad tímto
posvátným místem uplatňovat suverenitu. Mezi návrhy byla například OSN, Národní
bezpečnostní rada USA a dokonce i sám Bůh.117 Všechny návrhy však palestinská
strana odmítala. Otázka Jeruzaléma prakticky zablokovala veškerá další jednání,
protože podle Arafata „Palestinci nemohou přijmout žádnou dohodu, která by ponechala
Izraelcům i tu nejomezenější suverenitu nad al-Haram aš-Šaríf.“118 Palestinský postoj
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jinými slovy byl – dohoda buď deklaruje palestinskou suverenitu, nebo žádná dohoda
nebude.

4. 3. 3. Clintonův odjezd
Dne 18. července, tedy osmý den summitu, měl prezident Clinton odletět na
setkání představitelů G8 do Okinawy. Strany se ale do té doby nebyly schopny
dohodnout na jediném dokumentu a Clinton proto svůj odlet o den odložil. Den před
prezidentovým odletem Ehud Barak Clintonovi oznámil, že Jásira Arafata nemůže
považovat za partnera usilujícího o mír a že tedy není důvod, aby summit pokračoval.
Arafat však naléhal na Spojené státy, aby donutily izraelského premiéra počkat na
Clintonův návrat a pokračovat v jednání. Prezident Clinton Barakovi řekl, že summit
bude buď ukončen, nebo se začne vyjednávat pouze o částečné dohodě. Barak poté
v rychlosti předložil první konkrétní návrh izraelských ústupků. Tento návrh však
Arafat také odmítl a Barak pro změnu naléhal na Spojené státy, aby donutily Arafata
návrh přijmout nebo aby přerušily s OOP kontakty. To však americký tým odmítl a
přinutil obě strany, aby v Camp Davidu zůstaly až do Clintonova návratu z Okinawy.
Summit tedy pokračoval pod vedením ministryně Albrightové.119

4. 3. 4. Vzájemná nedůvěra
Ehud Barak na summitu prolomil řadu tabu. Jeho předchůdci v jednáních s
Palestinci nikdy nezašli tak daleko. Postupem času na summitu například padl návrh, že
by všechny arabské části východního Jeruzaléma mohly být převedeny pod palestinskou
správu. Nicméně na základě pravidla „dokud není dohodnuto vše, není dohodnuto nic“
nebyl Ehud Barak ochoten ukázat konečnou hranici, kam až je v rámci kompromisů
ochoten a schopen zajít. Obával se totiž, že nabídnuté izraelské ústupky budou
Palestinci brát jen jako nový výchozí bod pro další jednání. Tento strach ovládal Ehuda
Baraka natolik, že své krajní vyjednávací mantinely nebyl ochoten odhalit ani
americkým vyjednavačům. Výsledkem bylo, že každý Barakův krok či ústupek byl
prezentován jako poslední a definitivní. Vzájemná hluboko zakořeněná nedůvěra obou
119
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stran vedla k tomu, že izraelský premiér nechtěl představit možné mezní ústupky
Izraele, dokud Jásir Arafat nepodnikne vstřícné kroky. Naopak Jásir Arafat nechtěl
podniknout žádné kompromisní kroky, dokud nebude mít jasno v tom, kam až je
izraelský premiér ochoten zajít.120

4. 3. 5. Palestinští vyjednavači na summitu
Jak již bylo řečeno, Jásir Arafat přijel na summit přesvědčený, že Spojené státy a
Izrael na něj nastražily past. Na každý návrh hleděl s podezřením a na základě této
nedůvěry považoval za svůj cíl nikoli pokusit se dosáhnout konečné dohody, ale co
nejvíce redukovat ztráty, které měly údajně Palestince postihnout. Je logické, že
Palestinci především v otázce uprchlíků a území nechtěli přijmout nabídku, která sice
z pohledu Izraele byla velkorysá, ale ve skutečnosti jim slibovala méně, než požadují
výše zmíněné rezoluce OSN. Nejcennější zbraň, kterou Palestinci v rámci izraelskopalestinského konfliktu mají, jsou právě mezinárodní garance v podobě rezolucí OSN, a
přijetím izraelského návrhu by tuto zbraň prakticky ztratili. Proto také Palestinci po
celou dobu summitu veškeré návrhy a kompromisy odmítali. Je nicméně pravdou, že
nebyli schopni předložit svůj vlastní protinávrh. To také prezidenta Clintona rozzlobilo
natolik, že Arafatova „ne“ označil za příčinu neúspěchu summitu a konec mírového
procesu.121

4. 3. 6. Role Spojených států
Spojené státy hrály na summitu několik protichůdných rolí. Hrály roli ochránců
mírového procesu a měly být zprostředkovatelem konečné mírové dohody. Zároveň
jsou však také dlouhodobým hlavním strategickým spojencem Izraele. Právě role
zprostředkovatele, od kterého se očekává, že předloží takovou dohodu, kterou obě
strany nebudou moci odmítnout, byla strategickým partnerstvím s Izraelem omezována.
Spojené státy se totiž zavázaly, že každý návrh a každou nabídku nejprve projednají
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s izraelským vyjednávacím týmem, a pak teprve představí palestinské delegaci. To však
Palestince přesvědčilo o tom, že každý americký návrh byl ve skutečnosti izraelský
návrh. Jásir Arafat se tak pouze usvědčoval ve svém podezření ze spiknutí. Nicméně
navzdory této představě palestinského vůdce hrály Spojené státy při formování obsahu
návrhů důležitou úlohu. Například v otázkách východního Jeruzaléma a suverenity nad
Chrámovou horou/al-Haram aš-Šaríf byl prezident Clinton nakloněn spíše ve prospěch
Palestinců a naléhal na Baraka, aby zde připustil palestinskou svrchovanost.122

4. 3. 7. Konce summitu bez dohody
Izraelsko-palestinskou dohodu o permanentním statutu se vyjednat nepodařilo a
setkání bylo ukončeno 25. července. Jednání zkrachovala především kvůli složité otázce
Jeruzaléma, kde ani jedna strana nebyla ochotna udělat dostatečně velký ústupek. Na
závěr summitu bylo vydáno pouze společné třístranné prohlášení, které stanovilo zásady
pro další vyjednávání. V prohlášení se strany zavázaly, že budou nadále intenzivně
usilovat o dosažení spravedlivého řešení a trvalého míru, budou nadále jednat na
základě rezolucí OSN č. 242 a č. 338, vyhnou se jednostranným a násilným akcím a že
Spojené státy zůstanou v hledání řešení partnerem, a proto budou obě strany i nadále
úzce spolupracovat s prezidentem Clintonem a ministryní Albrightovou.123

4. 3. 8. Plán dalšího jednání
I přes neúspěch summitu souhlasily obě strany s dalším jednáním. Prezident
Clinton zmínil i možnost uspořádání dalšího vrcholového summitu. S tím souhlasily obě
strany s podmínkou, že by Spojené státy připravily vlastní návrh konečné dohody.
Prezident byl ochoten připravit americký návrh, ale pouze v případě, že Izraelci a
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Palestinci sami udrží vzájemné kontakty a budou bez vnější pomoci pokračovat
v jednání.124

4. 4. Kritika summitu

4. 4. 1. Pohled Spojených států a Izraele
Podle oficiálních prohlášení americké administrativy výsledek summitu ukázal,
že mnohem větší míru ochoty přistoupit na kompromis projevoval izraelský předseda
vlády. Výsledek podobným způsobem prezentovala i americká média – nedosažení
dohody bylo chybou Arafata. Ehud Barak se odhodlal k bezprecedentním velkorysým
nabídkám, ale Jásir Arafat všechno odmítal, protože jediným jeho skutečným cílem bylo
ukázat, že dokáže čelit izraelsko-americkému tlaku.
I prezident Clinton dal při oznámení výsledku summitu najevo svůj názor, že
Barak projevoval na summitu aktivitu a snahu dosáhnout dohody, nicméně že Arafat byl
pasivní. Prezident Clinton se také po summitu snažil izraelskému premiérovi pomoci,
aby definitivně neztratil svou domácí pozici kvůli ústupkům, které Palestincům na
summitu nabízel. Dne 28. července pak také prezident Clinton údajně na žádost Baraka
vystoupil v izraelské televizi a veřejně hájil Baraka proti obvinění, že na summitu
ohrožoval existenci Izraele. Nápadně jednostranné oficiální hodnocení summitu
pochopitelně vyvolávalo mezi Palestinci pocit zklamání a rozhořčení.125
Dá se tedy říci, že izraelská strana, americká média a částečně i americká
administrativa shrnovaly výsledek summitu do několika bodů. Za prvé, na summitu
došlo k velkorysé a štědré nabídce Ehuda Baraka a k nekompromisnímu Arafatovu
odmítnutí. Navíc Arafat nejenže neústupně na všechno odpovídal záporně, ale sám se
svými vyjednavači nepřišel s vlastním palestinským návrhem. Za druhé, odmítnutí
Barakovy nabídky bylo prezentováno tak, že Palestinci neakceptují právo Izraele na
existenci. Navíc intifáda, která po summitu vypukla, dokazovala dle těchto argumentů
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odhodlání Palestinců řešit konflikt silou, nikoli mírovou cestou. Za třetí, Palestinci
nebyli údajně ochotni v otázce návratu uprchlíků ustoupit ani o krok proto, aby jejím
prostřednictvím mohli dosáhnout zničení Izraele.126

4. 4. 2. Palestinský pohled
Vzhledem k celosvětovému postavení Spojených států byl obecně summit
vnímán podle oficiální izraelsko-palestinské verze. Informace o tom, jak průběh a
výsledek summitu vnímala palestinská strana, se začaly v mezinárodním diskurzu
objevovat až o rok později, a to především díky článkům Roberta Malleyho a Deborah
Sontagové, které zpochybnily objektivitu a správnost převládající americko-izraelské
verze.127
Podle Palestinců Izrael na summit nepřijel se štědrou nabídkou, ale s cílem
zlegalizovat okupaci Palestiny. Podle některých palestinských vyjednavačů byl sice
Izrael ochoten přijmout mírovou dohodu, ale pouze takovou, která by mu zajistila
prakticky trvalou kontrolu nad Gazou a Západním břehem. Jinými slovy, podle
Palestinců Izraelci na summit nepřišli s cílem odstranit následky války v roce 1967, ale
naopak své zisky zlegalizovat.128
Palestinci byli na americko-izraelskou verzi o velkorysé nabídce velmi citliví a
považovali ji za další křivdu. Izraelská nabídka z pohledu Palestinců nebyla vůbec
štědrá. Právě naopak, Izrael dostatečně neustoupil ani v otázkách bezpečnosti a
Jeruzaléma, ani v otázkách osad a území. Předchozí dohody z Osla totiž z jejich pohledu
nebyly mírovými podmínkami, ale podmínkami jejich kapitulace, na jejichž základě 78
% území Palestiny přepustili Izraeli.129 Izraelská nabídka také neobsahovala zásadní
palestinské požadavky jako např. skutečný kompromis ohledně práva uprchlíků na
návrat. Navíc některé izraelské návrhy, jak již bylo řečeno, byly prezentovány jako
americké, což palestinské vyjednavače pochopitelně muselo iritovat.
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4. 4. 3. Palestinské mlčení, nedostatek izraelské sebekritiky, nízká aktivita
americké administrativy
Ani jeden pohled na důvody krachu jednání nelze považovat za zcela správný a
objektivní. Každá strana udělala řadu chyb, kvůli kterým nakonec nebylo dosaženo
dohody.
Palestinští představitelé například nedostatečně veřejně prezentovali své
odhodlání či konstruktivní postoje směrem k vyjednání konečné dohody a trvalého
míru. To také zřejmě mělo za následek, že palestinský vyjednávací tým byl po summitu
označován za ten, který o dosažení dohody usiloval méně nebo vůbec a Jásir Arafat byl
prezentován jako ten, kdo na všechno odpověděl „ne“.
Izraelská strana naproti tomu nebyla schopna žádné sebekritiky. Když Palestinci
odmítli nabídku Izraele, Barak se domníval, že Jásir Arafat o uzavření dohody vlastně
nestál a tudíž že by nepřijal jakoukoli podobu kompromisu. Důvodem palestinského
„ne“ ovšem mohlo být a pravděpodobně také bylo to, že izraelská nabídka nebyla ve
skutečnosti tak přelomová, velkorysá a tudíž pro Palestince přijatelná.
Spojené státy podcenily hloubku sporu a aktuální situaci u obou stran.
Pravděpodobně měly před summitem odolat izraelskému tlaku a vyhovět Jásiru
Arafatovi ve věci odložení vrcholového summitu a zprostředkovat ještě před tím řadu
menších jednání. Spojené státy také dostatečně nezapojily své arabské spojence Egypt,
Maroko a Saúdskou Arábii, aby na summitu podporovaly Palestince při hledání
kompromisu. Nicméně podle ministryně Albrightové Spojené státy své arabské
spojence dostatečně zapojit ani nemohly, protože Ehud Barak své plány nesdělil ani
americké administrativě. „Nemohli jsme jim předem zdůrazňovat výhody dohody,
protože jsme nevěděli, jak bude dohoda vypadat.“130 Jinými slovy, ministryně zde
obhajuje Spojené státy s tím, že mohly jen těžko přemlouvat své spojence, aby vyvíjeli
nátlak na přijetí dohody, když nikdo přesně nevěděl, co bude obsahovat.
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Prezident Clinton dokázal přesvědčit Izraelce, že chápe jejich jedinečné
bezpečnostní dilema i jejich historické trauma. Zároveň však dokázal přesvědčit i část
Palestinců, že je prvním americkým prezidentem, který rozumí i jejich křivdám a složité
situaci. Nevyužil nicméně nikdy své autority a nikdy nepoužil žádné donucovací
metody jako prezident Jimmy Carter před dvaceti lety. Nebyl schopen zaujmout pevný a
rozhodný postoj. Stanovil velké množství různých termínů a lhůt, ale pokud nebyly
dodrženy, což ve většině případů opravdu nebyly, nebyl schopen přistoupit k sankcím
ani k jinému způsobu, jak dodržování pravidel od obou stran vynutit. Nebyl schopen
vymezit hranici, za kterou by Palestinci a především Izrael již nesměl zajít. Prezident
byl jistě ve svém jednání velmi ovlivňován Kongresem, který téměř jednomyslně
podporoval Izrael, a také silnou izraelskou lobby. Nicméně v době summitu v Camp
Davidu, tedy v době na konci svého druhého funkčního období, jistě mohl zaujmout
tvrdší a nezávislejší postoj. Americký prezident se při stanovování taktiky zahraniční
politiky vůči Blízkému východu držel především rad svých poradců Dennise Rosse a
Martina Indyka. Podle jejich teorie „nemůžeme chtít mír víc než účastníci procesu“
měly Spojené státy hrát pouze roli prostředníka. Jinými slovy, pomáhat obou stranám
k dosažení míru kdykoli, když tomu Izrael a Palestina budou samy nakloněny a budou o
něj usilovat. Že je tato strategie slabá a pro konflikt takové hloubky a rozsahu zcela
neefektivní, si prezident Clinton uvědomil až po summitu v Camp Davidu.131

4. 5. Druhá intifáda

4. 5. 1. Šaronova návštěva Chrámové hory
Dne 25. srpna 2000 se premiér Barak osobně setkal s Jásirem Arafatem.
Palestinský vůdce, který také věděl o plánu Ariela Šarona132 navštívit po summitu
Chrámovou horu, na této schůzce izraelského premiéra údajně žádal, aby Šaronovi v
uskutečnění jeho záměru zabránil. K vydání zákazu vyzývaly Ehuda Baraka i Spojené
státy, nicméně izraelský premiér vydat zákaz odmítl a opoziční vůdce Šaron návštěvu
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vykonal.133 Dne 28. září spolu s doprovodem stovek ozbrojených policistů a příznivců
strany Likud prošli mezi mešitou al-Aksá a Skalním dómem. 134 Palestinci tuto návštěvu
vnímali jako demonstraci izraelské síly a kontroly nad svatými místy. Další den proto
Palestinci vyšli do ulic a házeli kameny na izraelské policisty, kteří odpovídali střelbou
do davů.135 Další dny se k bojům přidala i palestinská policie s automatickými zbraněmi
a jednotky izraelské armády s tanky a bojovými vrtulníky. Počet obětí rostl, přičemž
naprostá většina ztrát byla na palestinské straně. Podle dohod z Osla měl být izraelskopalestinský konflikt řešen výhradně mírovou cestou. Zahájením druhé intifády tak
prakticky došlo k narušení a odmítnutí základního konceptu mírového procesu.136
Krátce po vypuknutí násilí se americká ministryně Albrightová setkala
s izraelskými a palestinskými představiteli v Paříži. Izraelci byli přesvědčení, že Jásir
Arafat rozpoutání násilné konfrontace plánoval a násilí podněcuje.137 Podle Palestinců
došlo k násilí ze tří důvodů. První byla pokračující izraelská okupace Západního břehu a
Gazy. Palestinci byli velmi frustrovaní z nenaplnění dohod z Osla a ze zhoršující se
ekonomické situace. Druhým důvodem byla návštěva Ariela Šarona Chrámové hory/al
Haram aš-Šaríf, která vyprovokovala palestinské protesty. Třetí důvodem pak byla
nepřiměřená reakce izraelských bezpečnostních jednotek na protesty, které následovaly
druhý den po Šaronově návštěvě.138
Madeleine Albrightová vyzývala obě strany k ukončení bojů, které ovšem
palestinský vůdce podmiňoval tím, že Izrael bude souhlasit s mezinárodním
vyšetřováním vzniku násilného konfliktu. Obě strany pochopitelně dávaly vinu jedna
druhé, nicméně v tomto případě se prezident Clinton zdráhal na jednu z nich postavit.139
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4. 5. 2. Summit v Šarm aš-Šajchu
Za pomoci generálního tajemníka OSN Kofiho Annana, egyptského prezidenta
Husního Mubaraka a jordánského krále Abdalláha II. byl 16. října v Šarm aš-Šajchu
uspořádán summit, jehož cílem bylo ukončení násilného konfliktu. Druhý den prezident
Clinton oznámil, že se strany dohodly na příměří a na zřízení vyšetřovací komise. 140
V dubnu 2001 došla tzv. Mitchellova komise k závěru, že za přímého viníka
násilí nelze označit ani jednu stranu. Podle zveřejněné zprávy Šaronova návštěva
Chrámové hory druhou intifádu bezprostředně nezpůsobila. Návštěva byla nicméně
označena za nevhodně načasovanou a její provokativní efekt měl být podle komise
Izraelci předpokládán. Vina za eskalaci konfliktu je ve zprávě přičítána izraelskému
rozhodnutí o použití smrtících prostředků proti protestujícím Palestincům a následné
neochotě politických představitelů obou stran násilí ukončit. Za obecnější příčinu
vypuknutí násilí byla označena frustrace obou stran z porušování slibů a nedodržování
závazků mírového procesu v průběhu 90. let141

4. 6. Clintonův plán a Taba
Dne 20. prosince 2000 prezident Clinton představil parametry amerického plánu,
jehož výchozím principem byla výměna a na jehož základě mělo být dosaženo
konečného kompromisu. Clintonovým záměrem bylo, aby obě strany tento koncept
přijaly jako definitivní a v rámci dalších rozhovorů už nejednaly o tomto konceptu
samotném, ale pouze o jeho detailech a upřesněních.142
Podle Clintonova plánu měla suverenita nad arabskými oblastmi Jeruzaléma
připadnout Palestincům a nad židovskými Izraeli. Dále měli Palestinci získat suverenitu
nad Chrámovou horou/al-Haram aš-Šaríf, nicméně kontrola nad Západní zdí by zůstala
Izraeli. Zároveň se však palestinští uprchlíci měli vzdát práva na návrat na území
Izraele. Mělo jim být zaručeno pouze právo na návrat na palestinská území a v případě,
že by se usadili v jiné zemi, obdrželi by kompenzaci. Suverénní, avšak demilitarizovaný
140
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palestinský stát se měl skládat z území Gazy, až 97 % území Západního břehu a z 1 až 3
% izraelského území z doby před válkou 1967 s hlavním městem východním
Jeruzalémem. Izraelské jednotky v údolí řeky Jordán měly být během tří let nahrazeny
jednotkami mezinárodními. Určitá místa (stanice včasného varování) by tak zůstala pod
ochranou mezinárodních sil, nicméně palestinské území Západního břehu by se stalo
souvislým.143
K plánu měly obě strany řadu výhrad, kterými ho sice v teoretické rovině
zamítly, nicméně v praxi byl přijat jako základ pro další jednání. Izraelští a palestinští
vyjednavači se v lednu 2001 setkali v Tabě. Po sedmi dnech jednání vydaly obě strany
společné komuniké, ve kterém prohlásily, že nikdy nebyly blíž k dosažení dohody, a
proto věří, že zbývající nedostatky překonají při obnoveném jednání po izraelských
volbách. Volby nicméně v únoru roku 2001 vyhrál předseda pravicové strany Likud
Ariel Šaron, který rozhodl, že Izrael nebude v rozhovorech na vysoké úrovni
pokračovat.144 Většina analytiků přitom věří, že kdyby volby nevyhrál Ariel Šaron, tak
by rozhovory na vysoké úrovni pokračovaly a strany by pravděpodobně dosáhly
konečného kompromisu.145
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Závěr
Bezprecedentně velkorysá nabídka Izraele Palestincům na vrcholovém summitu
v Camp Davidu, na kterém mělo dojít k uzavření izraelsko-palestinského mírového
procesu, ve skutečnosti nebyla tak velkorysá, jak tvrdila oficiální a mediálně
rozšířenější interpretace summitu. Ani jedna izraelská nabídka přednesená na summitu,
alespoň na základě dostupných skutečností, dostatečně nerespektovala zásadní
požadavky Palestinců. Stejně tak není objektivní tvrzení, že jediným viníkem krachu
mírového procesu byla palestinská neústupnost. K nedodržování závazků z dohod
z Osla docházelo více z izraelské strany, což mělo za důsledek zhoršování kvality života
Palestinců a prohlubování vzájemné nedůvěry. Obě strany tak do Camp Davidu přijely
v rozpoložení, ve kterém se kompromisu dosahuje jen velmi obtížně. Přístup Ehuda
Baraka k vyjednávání na summitu působil na palestinský vyjednávací tým oprávněně
velmi arogantně. Izraelský premiér neskrýval jistotu, že Spojené státy nepodniknou
žádný krok proti jeho vůli. Jím uplatňovaný princip, že žádná dohoda není konečná,
dokud není dohodnuto vše, značně přispěl k tomu, že nebylo dosaženo dohody v ničem.
Na druhou stranu je nutno říci, že Jásir Arafat opravdu nebyl ochotný přistoupit na
žádné zásadní ústupky. Pravděpodobně se především bál, že se, stejně jako Jicchak
Rabin, stane cílem atentátu ze strany domácích extremistů.
Za eskalaci násilí, které krátce po summitu vypuklo, nesou odpovědnost také obě
strany. Návštěva Chrámové hory Arielem Šaronem byla zbytečnou provokací, které
mohlo být zabráněno. Izraelská reakce na palestinské protesty byla bezpochyby
nepřiměřená, stejně jako následná palestinská odveta. Jásir Arafat se také prokazatelně
nepokusil udělat nic proto, aby eskalaci konfliktu ze strany palestinských militantů
zabránil. Palestinská strana také dostatečně nezareagovala na fakt, že v době rozhovorů
v Tabě byl již izraelský premiér připraven přijmout řadu palestinských požadavků. Jásir
Arafat nevzal na vědomí ani skutečnost, že Clintonův plán z prosince roku 2000 byl
skutečně plán americké administrativy, že se tedy nejednalo o žádné další „spiknutí“ a
že americký prezident udělal vše proto, aby návrh vycházel z rezolucí Rady bezpečnosti
OSN č. 242 a 338 a aby se maximálně přiblížil palestinským požadavkům.
Spojené státy se v 90. letech 20. století angažovaly i v celé řadě jiných
mezinárodněpolitických otázek a problémů, než byl izraelsko-palestinský konflikt.
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Americká zahraniční politika musela řešit např. rozpad Sovětského svazu a jeho
následky, válku v Zálivu či rozpad Jugoslávie. Nicméně v otázce izraelskopalestinského konfliktu se ukázalo, že zde chyběla americké administrativě promyšlená
ucelená dlouhodobá strategie. Pokud měl být takto rozsáhlý a zakořeněný konflikt
Clintonovou administrativou vyřešen, musela by na přípravách konečné dohody
usilovně a systematicky pracovat po celou dobu svého funkčního období. Jásir Arafat a
Ehud Barak přijeli na vrcholový summit v Camp Davidu s tak rozdílnými požadavky, že
nalezení definitivního kompromisu během několika dnů nebylo reálné. Clintonův plán
řešení, prezentovaný v prosinci 2000, se významně přiblížil palestinským nárokům.
K předložení vlastního, skutečně amerického návrhu řešení, se nicméně Clintonova
administrativa odhodlala příliš pozdě. Kdyby byl této plán představen o několik let
dříve, byl by pravděpodobně tím nejvhodnějším výchozím bodem pro izraelskopalestinské vyjednávání.
Prezident Bill Clinton byl dlouhou dobu přesvědčen, že pomocí metody
inkrementalismu lze v Izraeli a Palestině dosáhnout trvalého míru. Za osm let jeho vlády
se však nikdy neprokázalo, že by odsouvání nejdůležitějších otázek bylo opravdu
efektivní a že by důvěra mezi stranami konfliktu opravdu narůstala a vznikalo by tak
prostředí pro přijetí konečné dohody. Série jednání a dohod po Oslu měla vést
k uzavření trvalého míru, ale ve skutečnosti vesla k druhé intifádě. Metoda
inkrementalismu se tedy v tomto případě skutečně neosvědčila. Spojené státy mohly
důrazněji prosazovat taktiku „území za mír“, mohly zprostředkovat včasnější jednání o
otázce Jeruzaléma a mohly efektivněji dohlížet na naplňování dohod z Osla a přistoupit
k profesionálním opatřením při zaručování bezpečnosti. Podceněna byla i otázka
podpory palestinského hospodářského rozvoje. Bill Clinton nezaujal dostatečně tvrdý
postoj a porušování dohod a slibů často toleroval. Stanovené termíny a hrozby sankcí ze
strany americké administrativy byly příliš často oběma stranami konfliktu ignorovány,
přesto Spojené státy nikdy k vyvinutí silného tlaku ani realizaci sankcí nepřistoupily.
Taktika amerického vyjednávacího týmu přímo na summitu v Camp Davidu
spočívala především ve vytváření „dobré nálady“, přátelského prostředí a v postupném
získávání malých ústupků od obou stran. Přátelská nálada i pohodlí vyjednavačů je pro
mírové jednání jistě důležitá, ale k vyřešení komplikovaného a hluboko zakořeněného
konfliktu nestačí. Důsledkem amerického postupu bylo to, že summit začal, aniž by
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existoval výchozí návrh řešení situace, probíhal bez předložení jasně formulovaných
protinávrhů a skončil bez dohody.

Summary
This bachelor thesis analyzes the involvement of American foreign policy at the
summit at Camp David in 2000. The summit should have been a culmination of the
peace process between the Israelis and Palestinians. However, instead of peace the
second intifada was proclaimed and the final peace agreement between Israelis and
Palestinians has not been signed since then.
The Israeli unprecedentedly generous offer to the Palestinians at the summit at
Camp David 2000, which should have consummated the Israeli-Palestinian peace
process, was in reality not as generous as claimed by the media and widespread
interpretation of the summit. The Israeli offer presented at the summit did not respect
essential requirements of the Palestinians to a satisfying degree. It is also not objective
to claim that the only cause of collapse of the peace process was the inflexible
Palestinian position. Both parties arrived to Camp David in such a frame of mind, in
which a compromise could be reached only with difficulty. Ehud Barak's approach to
the negotiations at the summit rightfully seemed very arrogant to the Palestinian
negotiating team. The Israeli Prime Minister did not hide his confidence that the United
States would not take any step against his will. His principle that no deal is final until
everything is agreed on led to the situation when no agreement was reached on
anything. On the other hand, Yasser Arafat was really not willing to accept any major
concessions.
The issue of the Israeli-Palestinian conflict has shown that in this particular area
the U.S. administration lacked a coherent long-term strategy. If this extensive and deeprooted conflict should have been resolved, the Clinton Administration would have to
prepare the draft of the final agreement carefully and systematically during its entire
two terms in office. Yasser Arafat and Ehud Barak arrived to the Camp David summit
with such different set of demands that finding a final compromise within a short period
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of time was not realistic. Clinton's plan presented in December 2000 was significantly
closer to the Palestinian demands. This genuinely American plan was submitted far too
late, however. If this plan was introduced a few years earlier, it would probably have
been the most suitable starting point for the Israeli-Palestinian negotiations.
President Bill Clinton felt certain that through the incrementalism, a lasting
peace could be achieved. But the postponement of the most important issues was never
proven to really effective. The United States should have pursued the tactics of "land for
peace" harder, should have mediated discussions on the issue of Jerusalem earlier,
should have more effectively overseen the implementation of the Oslo Accords and
should have acted in guaranteeing security. Washington also underestimated the
question of Palestinian economic development. Besides, Bill Clinton often tolerated
violations of agreements and promises. Deadlines and threats of sanctions from the U.S.
administration had been too often ignored by both sides and the United States never
exerted strong pressure and did not implement the sanctions. The American approach
led to the situation in which the summit began without an initial draft proposal, was
carried out without clearly formulated counterproposals and ended without an
agreement.
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