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Perspektivy a možnosti rozvoje středomořského dialogu NATO 
(Perspectives and Possibilities of the Development of the NATO Mediterranean Dialog) 
 
Zodpovědný řešitel:  PhDr. Jaroslav Bureš 
Ústav mezinárodních vztahů 
 
 
 Předložená práce, jež vznikla v Ústavu mezinárodních vztahů, je zaměřena na podrobné 
popsání průběhů a výsledků deset let trvajícího dialogu. Autoři čerpali při jejím sestavení z velkého 
množství dokumentů a téměř všech klíčových monografií, analytických studií a článků z periodik. 
Měli k dispozici názory autorů z Evropy, USA i zemí jižního Středomoří. Většina knih i článků 
z periodik nebyla monotematicky zaměřena. Týkala se euro-středomořských bezpečnostních témat 
a středomořský dialog NATO tvořil pouze dílčí výsek obsahu.  
 Překvapením byl velmi malý zájem o tuto problematiku v zemích jižního Středomoří. 
Experti z jižního Středomoří se vyjadřovali k sledované problematice pouze na seminářích a 
konferencích NATO, jež se nejčastěji konaly ve vojenské akademii NATO v Římě.  Jediným 
pracovištěm, které se problematikou středomořského dialogu NATO dlouhodoběji zabývá, je 
káhirské Centrum strategických a politických studií al-Ahrámu. Během služební cesty (prosinec 
2003) v Káhiře navštívil hlavní řešitel Dr. Bureš Centrum al-Ahrámu, aby zde konzultoval 
problematiku s největším egyptským expertem – generálem v záloze Muhammadem Kadri as-
Saídem, který napsal řadu studií věnovaných právě dialogu NATO-Středomoří.  
 Velmi malý zájem o středomořskou dimenzi Aliance byl patrný i v případě zemí SVE. 
Pouze v souvislosti s pražským summitem NATO se objevily dílčí zmínky. 
 Dialog NATO hodnotily v EU pouze některé studie EuroMeSCo. Většina prací o této 
problematice vznikla v Itálii a Španělsku. Francouzští autoři spíše dialog ignorovali, což souviselo 
s menším oficiálním zájmem Francie o tuto problematiku. Systematicky se věnuje středomořskému 
dialogu americký institut RAND, jehož zmíněné studie se staly často základem různých evropských 
prací na toto téma. 
 Cílem projektu bylo zmapovat dostupnou literaturu a soustředit většinu názorů o 
středomořské iniciativě NATO vyznačujících se výrazně odlišnými přístupy a hodnoceními 
v časové řadě i podle zemí. Snahou bylo informace typologicky roztřídit, aby studie byla 
přehlednější. Velká pozornost byla věnována především závěrům a doporučením, jež jsou vzhledem 
k ostatním kapitolám rozsáhlá. Autoři, arabisté, se snažili využít dobrou znalost arabského světa i 
jeho vnímání současného mezinárodního vývoje, aby lépe vynikly existující rozpory a občasný 
nesoulad mezi arabským a západním  myšlením. 
 V úvodu bylo proveden výčet skutečných i potencionálních rizik a hrozeb ve Středomoří, jež 
se nepřímo podílely na vytváření strategie NATO vůči tomuto poměrně neklidnému regionu. 
Zhodnocena byla i dostupná literatura, používaná pro účely této práce. 

 

Stručný obsah kapitol: 
 

1. Historie vzniku a počáteční etapy středomořského dialogu NATO  
 



 V první kapitole práce „Historie vzniku a počáteční etapy středomořského dialogu NATO“ 
se autoři věnovali analýze souvislostí, jež podmínily větší zájem Aliance o tuto oblast a zahájení 
středomořského dialogu NATO (MD). 

  Během studené války  mělo Středomoří pouze okrajový význam a v popředí byl úkol 
zajistit středoevropskou bezpečnost v souvislosti se soupeřením NATO-Varšavská smlouva. 
Aliance věnovala Středomoří pozornost pouze v kontextu se vzrůstající sovětskou námořní 
přítomností. Odchodem ruské eskadry ze Středomoří byly oslabeny dřívější prosovětské režimy, jež 
byly donuceny hledat novou identitu. NATO se stalo blokem, který jako jediný byl schopen 
monitorovat a kontrolovat novou situaci po skončení studené války. Konec studené války 
každopádně stimuloval evropský zájem o tuto oblast. 

 Přestože Washingtonská smlouva explicitně nepřipouštěla zasahovat v regionech, na něž se 
nevztahoval její 5 článek o vzájemné obraně  členských zemí NATO, přístupy se začaly po 
bosenské a kosovské krizi měnit. Nová strategická koncepce NATO, schválená během 
washingtonského summitu NATO (duben 1999), připouštěla nasazení jednotek NATO v případě 
„non article 5 threat“, především pro účely mírových operací či post-krizové stabilizace na Balkáně 
a v části jižního Středomoří.  Za tímto účelem začaly vznikat tzv. Mnohonárodnostní vícevojskové 
seskupení sil (CJTF). Zásahu nemuselo nutně předcházet ohrožení jednoho z členských států, ale 
stačila i nepřímá vážná hrozba (eskalující etnický konflikt, zbraně hromadného ničení, terorismus). 
Přesto členské země nebyly zajedno, jak postupovat v případě Blízkého východu a Zálivu, což se 
projevilo během irácké krize.  Některé členské země (zejm. Francie, Německo, Belgie a 
Lucembursko) váhaly zahájit přípravy na případnou pomoc Turecku během britsko-amerického 
útoku na Irák, v případě protiakce irácké armády. Situaci komplikoval taktéž fakt, že 
Severoatlantická aliance neměla dlouhou dobu zformulovanou ucelenější koncepci vůči Blízkému 
východu i Středomoří. Rovněž spolupráce mezi USA a EU nebyla ideální v této oblasti, což bylo 
dáno odlišnými zájmy jednotlivých zemí a odlišnými přístupy. Například blízkovýchodní konflikt 
řadily USA mezi své vlastní strategické zájmy s ohledem na bezpečnost Izraele, kdežto EU jako 
celek ho vnímala spíše jako konflikt v ose Jih-Jih, na jehož řešení v souladu s mezinárodním 
právem měla Evropa silný zájem s ohledem na její fatální závislost na arabské ropě. 

Rozdíly jsou demonstrovány na třech obecných modelech přístupů ke Středomoří, jež 
vypracoval americký ústav RAND: evoluční,  globální a Středomoří jako oblast vztahů mezi 
Severem a Jihem. 
 Od roku 1969 probíhaly mezivládní konzultace v rámci středomořského expertního fóra. V 
roce 1986 byly tyto konzultace rozšířeny mimo rámec vztahů Východ-Západ. Byly vytvořeny dvě 
expertní skupiny (maghribská a blízkovýchodní), jež se věnovaly všeobecnému vývoji v oblasti, 
včetně vyhodnocování bezpečnostních rizik. Scházely se jednou ročně s Radou severoatlantické 
spolupráce (NACC), založenou v roce 1991. 
 Ve Strategické koncepci Aliance z roku 1991 byl vyjádřen zájem o bezpečnost a stabilitu 
středomořské oblasti. Všeobecně se stále více prosazovala nová doktrína NATO o pluralitě rizik po 
skončení studené války. Sociální, demografické, ekonomické problémy, vedle politických (krize elit 
a identity), měly být hlavním zdrojem nestability ve střednědobé perspektivě. V roce 1990 byl 
opětně ustanoven politický podvýbor, později pracovní skupina pro jižní region, patřící pod 
politický výbor Severoatlantického shromáždění (NAA), jehož aktivity byly prioritně zaměřeny na 
udržení míru ve Středomoří. 

 Bylo však patrné, že mentalita studené války stále převažovala v rozhodovacích procesech 
byrokracie NATO a Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE), což se projevovalo 
ve zjevné tendenci snižovat význam Středomoří na pouhé jižní křídlo Aliance.  

 Situace se změnila v roce 1994, kdy bylo na summitu NATO i na následné schůzce ministrů 
zahraničí rozhodnuto o podpoře konání dialogu NATO-Středomoří. Zájem o středomořskou 
problematiku byl v této době zřejmý u jižních členských zemí (Španělsko, Itálie), ale pochopení 
projevily i severní země, jež tradičně preferovaly východoevropskou dimenzi vztahů. Od poloviny 
90. let zesílil spor odpůrců a stoupenců zásahů mimo článek 5 Washingtonské smlouvy, jenž 



vyvrcholil v roce 2003 během útoku britsko-americké koalice proti Iráku. Aliance zřejmě nebude 
v současné podobě připravena plnit roli nástroje preventivních úderů proti zemím podporujícím 
terorismus, které budou předem vytipovány americkou administrativou. Může však zřejmě fungovat 
jako stabilizační postkrizová síla. 
 Mezi bezprostřední důvody, jež urychlily zahájení dialogu, patřily: konec studené války a 
odchod sovětské flotily ze Středomoří; zahájení blízkovýchodního mírového procesu a jeho 
viditelné úspěchy; rozběhnutí barcelonského euro-středomořského partnerství; napětí ve vztazích 
Řecko-Turecko. 

Úvodní kolo dialogu NATO-Středomoří se konalo v únoru 1995 v Káhiře a bylo zaměřeno 
tak, aby rozptýlilo podezření a ovlivnilo mnohdy zkreslené představy veřejnosti o něm. Dialogu se 
zúčastnilo pět zemí (Maroko, Tunisko, Egypt, Mauritánie, Izrael). Stalo se tak v době,  kdy 
ideologický antagonismus byl v akademické rovině módně nahrazován nevyhnutelným střetem 
civilizací v duchu práce amerického vědce Huntingtona: The Clash of Civilisation. Vzhledem 
k špatnému image NATO v islámském a arabském světě se zpočátku neplánovala konkrétní 
vojenská spolupráce, přestože o ni měla Aliance zájem. Převládalo podezření, že NATO si 
prostřednictvím dialogu řeší své problémy (hrozba terorismu, šíření zbraní hromadného ničení) a zcela 
opomíjí dosažení skutečného míru na Blízkém východě. Vládnoucí elity autoritativních států i NATO 
si nepřály partnerskou formu vztahů, i když každý z jiných důvodů.  

 První fáze dialogu byla nazývána sondážní a probíhala v období od února do listopadu 1995. 
Rozhovory byly vedeny na bilaterální bázi a nízké úrovni v bruselském sídle NATO. Hlavními aktéry 
byli činitelé politické divize (PA) mezinárodního sekretariátu (International Staff – IS) a představitelé 
diplomatických misí středomořských států z Bruselu. Byl charakterizován jako přímý dialog, jehož 
cílem bylo podílet se na bezpečnosti a stabilitě Středomoří. Stálým dialogem mělo být dosaženo 
lepšího vzájemného pochopení a včasného vyjasnění případných nedorozumění ohledně aliančních 
záměrů, aby se předešlo chybnému či negativnímu vnímání role a cílů Aliance. Dialog byl silně závislý 
na vývoji v regionu. Zpočátku nikdo neměl přesné představy, kam by měl směřovat. Vyhýbal se  
tématu nešíření zbraní hromadného ničení (ZHN), jež bylo tradičně velmi citlivě posuzováno 
regionálními zeměmi, aby tak zabránil zásadnímu rozkolu v této fázi. Mezi hlavní cíle patřily v této 
době: dialog s přijatelnými středomořskými zeměmi; krize (např. Bosna); stabilita v Egejském moři a 
na Kypru; problematika nešíření ZHN. Diskuse byly řízeny nově vytvořeným orgánem – Skupinou pro 
středomořskou spolupráci (Mediterranean Cooperation Group – MCG). Byly oživeny ad hoc skupiny 
pro Středomoří a Blízký východ, které existovaly již v 60. letech. Změnily se rovněž procedury 
s přijetím formátu 16+1. Praktické programy spolupráce zahrnuly omezené aktivity ve vojenské 
oblasti.  
 Šestnáct členských zemí nemělo identický pohled na všechny otázky, což dokazovalo, že 
Aliance neměla formu názorového monolitu. Významnou roli hrál „středozemní klub“ (Club Med), 
který zahrnoval Itálii, Španělsko a Portugalsko. Tyto státy se tradičně zasazovaly o rozšíření 
spolupráce v jižním směru, především s orientací na arabské země. USA hrály rovněž klíčovou roli ve 
Středomoří (od roku 1945), kterou nebylo možné opominout. Kanada a státy severní Evropy byly 
nejméně nadšeny posilováním dialogu s jižním Středomořím. Stejně tak Francie  nejevila přílišné 
nadšení z posilování dialogu NATO v oblasti tradičních sfér vlivu – Maghribu. 

Italští a španělští představitelé byli zklamáni nízkou úrovní dialogu. Zvláště Španělsko neustále 
naléhalo, aby se součástí dialogu staly i velmi citlivé vojenské problémy. Španělé prosazovali 
multilateralizaci dialogu (forma jednání 16+7). Podle Italů se dialog neměl vést pouze s vládními 
představiteli ze středomořských zemí, a proto od zahájení prosazovali souběžný dialog i s žurnalisty a 
akademiky v rámci různých seminářů. Italové a Španělé chtěli začlenit mezinárodní sekretariát NATO 
do plánování dialogu a také prosazovali účast Politického výboru (PC) NATO na aktuálních diskusích, 
čímž by byla povýšena úroveň dialogu. Tyto návrhy se začínají v současnosti postupně naplňovat.  
  V druhé fázi dialogu, která probíhala asi od listopadu 1995, nastal postupný přechod ke 
kooperativní formě spolupráce a byly  položeny základy stabilního dialogu. Každá středomořská 
dialogová země jednala každoročně ve dvou kolech s představiteli IS. Hodně citlivá témata, která se 
týkala vojenských, bezpečnostních záležitostí,  byla opatrně vynechávána. Novým rysem druhé fáze 



dialogu byla multilateralizace. Typická byla nabídka různých konkrétních aktivit spolupráce, jež se 
týkaly především informatiky a vědy. Kontakty se od této chvíle neomezovaly pouze na diplomatické 
představitele. V informační oblasti začalo NATO usilovat o kontakty s tzv. skupinou opinion leaders 
(akademici, parlamentáři, žurnalisté a náboženské autority). V oblasti vědy mohli představitelé NATO 
využívat činnosti Vědeckého výboru a Výboru pro naléhavé problémy moderní společnosti (CCMS), 
jež byly institucionalizovanou podobou tzv. „třetí dimenze“ NATO, která by mohla usilovat o získání 
nového image. Ukázalo se však, že středomořské země neměly zájem o vědeckou spolupráci. První 
brífinky věnované civilnímu plánování v případě ohrožení byly vstupem do oblasti civilně-vojenské 
spolupráce. 
 Od počátku 90. let probíhal parlamentní dialog organizovaný Severoatlantickým shromážděním 
NAA. V dubnu 1997 byla Zvláštní středomořskou skupinou (MSG), ve spolupráci s členy parlamentů 
z Kypru, Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska a palestinské samosprávy, zorganizována první historická 
návštěva hlavního štábu jižního velení NATO AFSOUTH v Neapoli. 
 Do konce roku 1996 byly položeny dobré základy dialogu, ale mnoho problémů muselo být 
ještě vyřešeno. Nejčastější výhradou zemí jižního Středomoří byla malá transparentnost dialogu. 
 V třetí etapě od roku 1997 se rozsah dialogu zvětšil a zahrnul i konkrétnější kooperativní 
aktivity ve vojenské sféře. Vytvořením Skupiny pro středomořskou spolupráci (MCG), Ad hoc 
skupiny pro Středomoří (Ad-Hoc Group on the Mediterranean), došlo k výraznému povýšení dialogu 
z běžné administrativní do politické sféry. MCG se vedle politických konzultací členských zemí 
k problematice vztahu Aliance ke Středomoří setkávala minimálně jednou za rok s představiteli 
dialogových středozemních zemí  ve formátu 16+1. Středomořské státy dialogu neměly omezen 
kontakt pouze na představitele NATO, jejichž prostor pro manévrování byl zúžený, ale získaly 
bezprostřední kontakt na představitele národních delegací hlavního stanu v Bruselu. Obsah a zaměření 
byly nadále orientovány mimo okruh klíčových vojenských otázek, včetně problematiky nešíření ZHN. 
Do konce roku 1997 byl vypracován Atlantickou aliancí první roční pracovní program spolupráce 
(Work Program of Cooperation), který byl od té doby každoročně připravován. Byla posílena vědecká 
spolupráce. Experti ze zemí středomořského dialogu začali být zváni jako klíčoví spíkři k účasti na 
významných vědeckých seminářích, jež byly sponzorovány ze strany NATO. Docházelo k propojování 
některých kooperativních aktivit ve Středomoří s programem Partnerství pro mír (PfP). Největší 
událostí v informační sféře byla návštěva skupiny vysokých parlamentářů ze těchto zemí v sídle 
NATO. Aliance udělila první stipendia pro výzkumníky ze zemí tohoto dialogu.    
 V květnu 1998 bylo rozhodnuto zřídit kontaktní místa (contact points) při velvyslanectvích 
členských států NATO v hlavních městech dialogových zemí. Tato kontaktní místa se stala stálým 
zdrojem informací o aktivitách NATO určených pro veřejnost v zemích středomořského dialogu. Byla 
využívána jako místo kontaktů zástupců vojenských struktur z EU a Středomoří, kteří během 
otevřeného dialogu překonávali nashromážděné předsudky. Inspirace byla hledána v kontaktních 
ambasádách, jež byly zřizovány od roku 1992 i v zemích SVE. Odborníci na různé bezpečnostní 
aspekty se zúčastňovali speciálních kurzů na škole NATO v Oberammergau (peacekeeping, 
ekologické problémy, evropská bezpečnost, kontrola zbrojení). Cílem kurzů bylo, aby se každý 
účastník naučil vnímat bezpečnostní zájmy ostatních zemí.  
 Země středomořského dialogu se velmi pomalu zapojovaly do vojenské spolupráce, aby 
neprovokovaly domácí veřejné mínění. Společná účast na multilaterálních cvičeních byla v této době 
méně pravděpodobná, přestože se jednotky z  Egypta, Jordánska a Maroka zúčastňovaly mírových 
misích na Balkáně. Některé země se zapojovaly do vojenských cvičení v rámci bilaterálních dohod 
(Egypt a Jordánsko). 
 Každá středomořská země měla obvykle připravena vlastní specifická témata, jejichž 
uskutečnění všemožně prosazovala. Atlantická aliance otevřela šest různých dialogů v dohodnutém 
formátu „16+1“. Země měly možnost vybrat si z nabídky různých kooperativních aktivit; měly být 
schopny strukturalizovat dialog podle svých vlastních potřeb, i když byl zdůrazňován nediskriminační 
duch dialogu, jenž vycházel ze stejných podmínek pro všechny. Prioritním úkolem zůstávalo 
vybudovat důvěru mezi arabskými členy dialogu, a proto byla vyvíjena snaha zajistit více informací a 
větší transparentnost. 



Během washingtonského summitu v roce 1999 rozhodli nejvyšší představitele států a vlád 
povýšit praktický i politický význam dialogu. Poté významně narostla frekvence politických diskusí 
mezi představiteli NATO a dialogových zemí. Významná událost nastala v roce 2000, když poprvé 
od zahájení MD navštívili země středomořského dialogu vyšší političtí oficiální představitelé 
NATO a byli přijati vysokými státními představiteli příslušných zemí, což potvrzovalo zvýšený 
význam dialogu. 

 
 

2. Dialog NATO po 11. září 2001 a útoku na Irák 
 
Po teroristických útocích v USA z 11. září  2001 se dostal dialog NATO-Středomoří do 

centra pozornosti a jeho úroveň se zvýšila. Ministři zahraničních věcí zemí NATO se sešli v květnu 
2002 v Reykjavíku a rozhodli o zkvalitnění tohoto dialogu. Shodli se rovněž na potřebě konzultací o 
bezpečnostních tématech společného zájmu, mezi něž patří např. boj proti terorismu. V říjnu 2001 
se NAC poprvé setkal ve formátu 19+7 s velvyslanci  zemí Středomořského dialogu.  Po pražském 
summitu NATO se začaly tyto schůzky konat pravidelně.  

Mezníkem byl summit NATO, jenž byl uspořádán v Praze v listopadu 2002 a byl zaměřen 
na nové výzvy a rizika, kterým Aliance bude muset v tomto období čelit. Mělo dojít k podstatnému 
zlepšení vztahů s nečlenskými zeměmi ve Středozemí.  Strategická koncepce NATO z roku 1999 se 
stala metodickým, obecným  rámcem. Alianční země a Středomoří zahájily éru partnerství, jež měla 
zahrnovat spolupráci v boji proti terorismu, islámskému extremismu a šíření ZHN. Dialog se 
Středozemím sice měl vycházet z programu Partnerství pro mír, přesto však silně zaostal za dalšími 
iniciativami NATO, jako jsou Rada euro-atlantického partnerství (EAPC) a PfP. Takzvaný 
„Pražský dokument“ schválil opatření ke  zlepšení schopnosti NATO rychle a profesionálně 
zasahovat v oblasti budoucích možných  krizí (terorismus, konflikty, šíření ZHN) na celém světě. 
Rozhodl o vytvoření jednotek rychlého nasazení nazvaných NATO Response Force (NRF), zlepšení 
vojenských, dopravních kapacit a  celkové technické úrovně armád. 
 Středomořští partneři se podle Pražského dokumentu měli podílet na přípravě ročních 
pracovních programů středomořského dialogu (MDWP) a společně vypracovávat i individuální 
programy, jež uspokojí specifické požadavky každé středomořské země i cíle NATO. Počítal 
rovněž s větší angažovaností středomořských masových sdělovacích prostředků. Hlavní důraz byl 
kladen na spolupráci zemí jižního Středomoří a NATO v oblasti boje proti terorismu (ochrana a 
výměna tajných informací; konzultace; spolupráce bezpečnostních služeb; expertní schůzky). 
Problematika šíření ZHN měla být projednávána zatím pouze na expertní úrovni. Začala se rozbíhat 
multilaterální forma schůzek ve formátu 7+19 pod dohledem Vojenského výboru-pracovní skupiny 
pro spolupráci (MCWG-COOP), které byly určeny pro schůzky vojáků. Politické diskuse byly 
zastřešeny MCG a NACem Dialog se nadále vyznačoval malým zájmem středomořských zemí a 
nedostatečná byla na druhé straně jejich informovanost. Klíčovým úkolem bylo i mnohem výraznější 
vtažení veřejného mínění v zemích NATO i jižního Středomoří do tohoto procesu. Bylo rozhodnuto o 
větším zapojení středomořských zemí do přípravy dialogu (roční pracovní programy, individuální 
programy), aby byl povzbuzen jejich větší zájem. 
 Informační činnost NATO měla být zaměřena především na představitele nevládní, občanské 
společnosti s cílem zbavit občany Středomoří předsudků a vytvořit tzv. „bezpečnostní komunitu“. 
Hodně se hovořilo o dalším posílení parlamentní části dialogu, který by se měl rozšířit a zviditelnit, a o 
konkurenci mezi různými středomořskými dialogy, ale na druhé straně bylo zcela zjevné, že různé 
iniciativy se od sebe lišily obsahově, rozsahem zdrojů, cílů a celkových možností. Dialog byl od svého 
počátku  komplementární ve vztahu ke  středomořské dimenzi EU (barcelonský proces) či OBSE. 
K určitému prolínání agend docházelo v případě dialogu Středomoří-ZEU, který byl ukončen v roce 
2000. 

Ve dnech 28.-29. června 2004 se konal summit NATO v Istanbulu, během něhož byla 
schválena iniciativa pod názvem Istanbul Cooperation Iniciative (Istanbulská iniciativa spolupráce, 
ICI). Členské země vyjádřily připravenost podílet se na naplňování nové americké iniciativy zaměřené 



na dlouhodobou bezpečnost a stabilitu v širším Blízkém východě, jež měla zahrnovat i Afghánistán a 
Střední Asii. Byť se NATO jako instituce nikdy neangažovala v hledání konkrétního řešení izraelsko-
palestinského konfliktu, spravedlivé, trvalé a komplexní řešení této otázky bylo i pro NATO 
mezinárodně politickou prioritou, protože jeho pokračování brzdilo ochotu arabských zemí aktivněji se 
angažovat v bezpečnostní spolupráci. V popředí zájmu stálo rychlé a úplné splnění cílů obsažených 
v plánu Cestovní mapy prosazovaného kvartetem  (USA, EU, Rusko a OSN) a schváleného RB OSN 
(1515/2003). Stabilizační role NATO po skončení blízkovýchodního konfliktu v budoucnosti byla 
donedávna, po problémech na Balkáně v 90. letech, považována za utopii, ale od roku 2003 se objevují 
seriózní úvahy, jak tuto misi naplnit. Za důležitý předpoklad úspěchu se jeví mandát OSN a souhlas 
všech konfliktních stran.  

Iniciativa NATO  byla  řízena těmito principy: 
– nutnost přihlížet k myšlenkám a návrhům regionálních zemí a organizací; 
– vycházet z kooperativního charakteru iniciativy, vzájemných zájmů NATO i regionálních zemí a 
potřebě přihlížet k různorodosti regionu a jeho potřebám; 
– vycházet  z dalších aktivit, jež vypracovaly OBSE, EU, G 8; 
– dbát o komplementaritu MD a euro-středomořského partnerství (EMP) a využít specifických nástrojů 
a institucí barcelonského procesu; 
– čerpat ze zkušenosti z dalších iniciativ v rámci NATO, jako je Partnerství pro mír, a využít jejich 
mechanismy, potenciál; 
– podpora praktické spolupráce v oblasti, v které si NATO udrželo komparativní výhody, což byla 
např. oblast bezpečnosti (zkušenosti z PfP a středomořského dialogu NATO); 
– rozsah spolupráce odvozovat od individuálních přístupů a zájmů jednotlivých zemí; 
– vycházet z nutnosti vyhnout se nedorozumění ohledně rozsahu a záměru iniciativy, jež nepředjímá 
členství v NATO, PfP či EAPC a nepřinese ani bezpečnostní garance pro zainteresované země; 
– nesloužit jako rámec k politickým diskusím, jimiž se zabývají jiná fóra. 

 
Hlavním cílem bylo posílit spolupráci v bezpečnosti, především v takových oblastech jako 

jsou: boj proti terorismu; regulace ZHN a příslušné techniky; pašování zbraní; zlepšení schopností 
zemí bojovat proti společným hrozbám. Spolupráce byla orientována na praktickou podporu boje proti 
terorismu; výcvik; expertízy pro reformy ozbrojených sil, vedení politického dialogu. 

Během setkání 26 ministrů zahraničních věcí NATO a jejich protějšků ze zemí středomořského 
dialogu v Bruselu (prosinec 2004) se ukázalo, že část zemí jižního Středomoří měla výhrady vůči 
spolupráci s NATO. Především byly zaskočeny tím, že Aliance s nimi tak zásadní změny v přístupech 
předem neprojednala. Existovaly i pochybnosti, zda istanbulská iniciativa bude odpovídat jejich 
regionálním zájmům. Iniciativa neobsahovala jasná stanoviska k problémům, jež je přednostně 
zajímaly: řešení blízkovýchodního konfliktu, jaderný program Izraele, Súdán, Libanon, Irák a 
neúčast dalších zemí v MD (Sýrie, Libanonu, Libye). Například Egypt a Alžírsko mají větší 
regionální ambice, jež by mohly být narušeny spoluprací s „konfrontačně“ naladěnou či nefunkční 
Aliancí. Výhrady byly i k mírovým misím, pokud budou podnikány v kontextu intervenční 
strategie, nerespektující suverenitu a svrchovanost muslimských zemí. Bezpečnostní spolupráce 
měla být založena na sdílené koncepci vzájemně výhodných zájmů a nikoli na úsilí o prosazení 
amerického, západního plánu a hegemonie v oblasti.  
 
 
3. Členství v středomořském dialogu NATO a postoje jednotlivých zemí 

 
V současné době je sedm zemí z jižního Středomoří zapojeno do dialogu s NATO a účastní se 

různých praktických programů spolupráce. Jsou jimi Egypt, Jordánsko, Izrael, Mauretánie, Maroko, 
Tunisko a nejpozději se připojilo Alžírsko. Jedná se o rozdílné státy, jež byly vybrány na základě 
konsenzu členských států NATO s cílem vytvořit základy kooperativní bezpečnosti. Podle striktně 
geografických kritérií nejsou Jordánsko a Mauretánie středomořskými státy, což může posloužit jako 
precedent pro přijetí např. Iráku. Překvapivé bylo zařazení Izraele do jedné skupiny s arabskými 



zeměmi. Oscilující napětí mezi Izraelem a arabskými zeměmi nebylo jedinou překážkou, problémy 
byly zřejmé i ve vztazích Maroko-Mauretánie či Maroko-Alžírsko. 
 Původně se měly zapojit pouze tři z uvedené šestice (Tunisko, Egypt a Maroko), ale pod tlakem 
různých členských zemí byly zapojeny i další středomořské země. USA podporovaly Izrael; Španělsko 
a Portugalsko zase Mauretánii. Jihoevropské země, kromě Francie, vyvíjely nátlak v rámci NATO, aby 
byly přizvány všechny středomořské země, jež byly zapojeny do dialogu ZEU. Zdrženlivost 
přetrvávala vůči Alžírsku, v jehož čele stála vojenská junta, jež anulovala výsledky parlamentních 
voleb, v nichž zvítězili islamisté. Situace se změnila s přijetím nové strategické koncepce NATO a 
zvláště po 11. září 2001, protože prioritu dostal společný boj proti terorismu a problematika lidských 
práv či demokratických svobod ustoupila dočasně do pozadí. Jordánsko zdůvodnilo svojí účast tím, že 
je klíčovou zemí v mírovém procesu na Blízkém východě a uzavřelo mírovou dohodu s Izraelem 
v roce 1994. Je pravděpodobné, že pouze zásadní změna režimu a zahraniční politiky v Libanonu, Sýrii 
či Libyi může zajistit účast zmíněných zemí v dialogu. Neúčast těchto klíčových států není lhostejná 
ostatním zemím dialogu.   

Jordánsko zase velmi aktivně vystupovalo za začlenění zemí Zálivu do dialogu, aby napravilo 
pošramocené vztahy se zeměmi GCC od války v Zálivu v roce 1991, během níž podpořilo S. Husajna. 
Mnoho členů NATO označilo návrh za nereálný. Nesouhlasili, aby středomořský dialog byl rozptýlen 
do vzdálenějšího a neklidného regionu, za jaký byl  považován Záliv. Klíčové země NATO měly 
uzavřeny specifické vlastní bezpečnostní a obranné smlouvy s různými státy Zálivu. NATO si včas 
uvědomilo potenciální problémy spjaté s široce pojatými opatřeními na způsob konference o 
bezpečnosti spolupráci ve Středomoří (CSCM) široce projednávané na počátku 90 let. Pro nedialogové 
země v rámci širšího Středního východu byla připravena ICI. Zájmy středomořských zemí nejsou 
totožné, což donutilo NATO, aby z těchto důvodů omezilo dialog se Středomořím na relativně malou, 
ale lépe řiditelnou skupinu zemí. Jediným krizovým momentem se staly vztahy mezi Izraelem a 
arabskými státy.             

Přístupy jednotlivých členských zemí se obvykle lišily podle geografické polohy i stupně 
možného ohrožení z jihu (migrace, terorismus, organizovaný zločin) a také podle ekonomické 
závislosti, kooperační provázanosti s jiho-středomořským prostorem. Podobně jako v barcelonském 
procesu (EMP), bylo možné rozdělit evropské členské země na severní a jižní skupiny. K severní 
skupině, jež se málo zajímá o středomořskou problematiku, lze přiřadit pracovně i Kanadu. Specifické, 
vlastní zájmy prosazují Spojené státy, zvláště po 11. září 2001.  

Zájem Francie, Itálie a Španělska o různé středomořské iniciativy a dialogy je všeobecně 
známý. Itálie a Španělsko patřily mezi dva největší sponzory dialogu NATO-Středomoří. Španělští 
diplomaté výrazně lobbovali ve prospěch vytvoření MCG. Madrid měl zájem, aby se středomořský 
dialog NATO změnil v partnerství po vzoru východní Evropy, ale většina členských zemí odmítala 
tehdy podobný statut. Rovněž Portugalsko bylo silně zainteresováno na úspěch iniciativy NATO. 
Francouzský zájem o dialog byl podstatně menší. 

Itálie rovněž tradičně usilovala o maximální zintenzivnění dialogu. Italští, portugalští a 
španělští představitelé tradičně na různých fórech hájili zavedení nějaké formy partnerství pro 
Středomoří, jež by byla srovnatelná s modelem PfP pro střední a východní Evropu, což bylo dlouhou 
dobu nepřijatelné pro ostatní členy NATO. Portugalci dlouhou dobu prosazovali myšlenku, podle níž 
dialogové, středomořské země měly navázat kontakty s vědeckým výborem. Většina členů NATO 
podobné aktivity dlouho odmítala, ale nakonec se iniciativa ujala. Portugalci taktéž prosazovali, aby 
byly středomořské země dialogu zvány na schůze NAC a byl jim udělen pozorovatelský statut.  

Bývalý generální tajemník Solana ponechával otevřenou možnost využití PfP  pro oblast 
Středomoří, i když neviděl v 90. letech příhodné podmínky pro realizaci takové varianty. 
Teroristický útok na USA, kolaps blízkovýchodního mírového procesu po nástupu premiéra Šarona 
a vypuknutí intifády, stejně jako americko-britský preventivní útok na Irák bez mandátu OSN a 
svržení iráckého režimu, nevytvořily správnou kulisu pro tak závažné rozhodnutí. Osvědčený 
program PfP mohl pouze inspirovat v dílčích otázkách, jak navrhl istanbulský summit NATO.   

Španělsko, zvláště během pravicové Aznarovy vlády, příliš nevěřilo v rentabilnost 
multilaterální bezpečnostní spolupráce a dávalo přednost konkrétním bilaterálním vztahům se 



zeměmi Maghribu, zvláště s Marokem, a také subregionální spolupráci s Unií arabského Maghribu 
(UMA). Aznarovo Španělsko mělo velký zájem o posilování vztahů EU a USA.  
 Řecko i Turecko neodmítaly dialog NATO-Středomoří, ale nikdy tyto vazby nestály v čele 
priorit, protože hlavní důraz byl kladen na bilaterální vztahy. Řekové jsou tradičně silně 
zainteresováni na bezpečnostní a politické situaci v nestabilním Balkánu.  

Turci byli zase znepokojeni vývojem v kavkazské oblasti a Střední Asii. Jejich zájem byl 
orientován na konkurenční boj o prosazení různých projektů dopravních cest (ropovody a 
plynovody) z kaspické oblasti. Ankara se zajímala o regionální dimenzi kurdské otázky a roli Iráku, 
Íránu a Sýrie v tomto kontextu. V dialogu NATO-Středomoří podporovala Ankara italský návrh na 
středomořské partnerství. 

Role USA v dialogu NATO-Středomoří je v současnosti značná, i když tomu tak v minulosti 
vždy nebylo. Zpočátku USA dokonce dialog přezíraly jako málo užitečnou iniciativu.  Americká 
vláda tradičně velmi negativně přijímala jakékoli iniciativy v rámci euro-středomořské spolupráce, 
jež by mohly ohrozit mírový proces pod americkou taktovkou a přítomnost šesté americké flotily ve 
Středomoří. Dialog se Středomořím rovněž nesměl překážet procesu rozšíření na Východ, jež byl 
preferován zvláště Clintonovou vládou. Musel být v souladu s celkovými strategickými plány USA 
v tomto regionu, což se stalo zvláště po 11. září 2001.  

Panuje všeobecná shoda, že spojenci NATO, jako jsou Kanada, Německo a skandinávské 
země, se málo věnují středomořské iniciativě. Velkou Británii nejvíc zajímaly finanční aspekty 
spolupráce a v principiálních věcech vždy podporovala USA. Německo mělo obavy, že se NATO  
začne významně orientovat na Jih a ono ztratí dosavadní roli nejdůležitějšího partnera USA 
v Evropě.  

Poněkud výjimečný je postoj Francie v rámci NATO, která dává přednost barcelonskému 
euro-středomořskému dialogu a málo se angažuje v dialogu NATO. Francie je silně podezíravá vůči 
aktivitám NATO v západním Středomoří, které považuje za svoji doménu. V rámci EU byla 
francouzská hegemonie a vynucované právo na poslední slovo ve všech důležitých rozhodnutích 
týkajících se  Maghribu respektovány, ale v rámci NATO dominují USA, které zde začaly 
v posledních letech provádět vlastní politiku.  

Nehledě na pokrok, který byl dosažen v rámci dialogu, arabské země zůstaly i nadále 
podezíravé vůči záměrům jednotlivých členů Aliance. Stěžovaly si, že neznají úkoly a konečné cíle 
dialogu. Kritizovaly „malou transparentnost dialogu“a úsilí o jejich zapojení do diskusí s Izraelem. 
Tradičně podezírají NATO, že nemá zájem učinit z nich skutečné partnery a snaží se intervenovat 
do jejich vnitřních záležitostí.  
 Nejvyšší představitelé z členských zemí NATO musí pravidelně arabským zemím 
vysvětlovat, že Aliance nepovažuje středomořské země za zdroj hrozby či politické nestability. 
 Egypt je pokládán za jednu z vedoucích zemí arabského světa a jako uznávaný protektor 
arabských zájmů se staví nejkritičtěji k obsahu i formě dialogu NATO-Středomoří. Představitelé 
NATO si uvědomují, že izraelsko-egyptské spory kolem šíření ZHN rozbily v roce 1995 slibně se 
rozvíjející  multilaterální dialog blízkovýchodních zemí  věnovaný procesu odzbrojení (ACRS) 
v rámci madridského mírového procesu a úzkostlivě dozírají, aby nenastala podobná situace i 
v případě dialogu s NATO. Egypťané projevují tradičně značný zájem o spolupráci s Aliancí ve 
vědecké oblasti a zvláště je zajímá problematika dezertifikace. Spolupráce v oblasti boje proti 
terorismu je rovněž v centru zájmu s ohledem na nebezpečnou vlnu islamistického terorismu v prvé 
polovině 90. let, jež ohrozila jeho politickou i ekonomickou stabilitu. Od zahájení dialogu egyptští 
představitelé žádají NATO, aby pomohlo odminovat středomořské pobřeží a Sinaj. Problém je, že 
někteří jeho zástupci pokládali tuto otázku spíše za ryze ekonomický kalkul a nikoli jako naléhavou 
humanitární, sociální potřebu, jak obhajují žádost Egypťané. Na druhou stranu některé alianční 
země odmítají tuto formu spolupráce s Egyptem argumentujíce, že Egypt není signatářem Ottawské 
dohody. Armáda Egypta se často účastní různých vojenských cvičení s vybranými zeměmi NATO 
ve Středomoří (Bright Star, Kleopatra), která jsou poměrně dlouhodoběji sledována a vcelku 
pozitivně komentována egyptskými médii i veřejností. Káhira velmi obezřetně reagovala na 
nabídku generálního tajemníka NATO z prosince 2004 na vytvoření partnerství zaměřeného na boj 



proti terorismu, šíření ZHN a proti problémovým státům (failed states). Projevovala zjevnou nechuť 
vytvářet aliance s někým či proti někomu. Egyptští diplomaté chtěli udržovat spolupráci se všemi 
zeměmi a zachovat si tak svoje regionální postavení a respekt. Je známo, že Egypt velmi aktivně a 
dlouhodobě vystupuje ve prospěch zapojení Sýrie, Libye a Libanonu do MD, což by mělo podle 
jeho mínění vliv na zlepšení obrazu Aliance v arabském světě. NATO by tím prokázalo, že není ve 
vleku izraelských přístupů.        
 Maroko, podobně jako Egypt, se zúčastnilo v IFOR a SFOR operacích v Bosně. Od zahájení 
dialogu zůstalo silně podezíravé vůči záměrům NATO. Spolu s Tuniskem velmi aktivně vystupuje 
ve prospěch zapojení dalších arabských zemí do dialogu, především Sýrie, Libye a Libanonu. 
Tuniští představitelé se v 90. letech báli nejvíce islamistické hrozby a dialogem s NATO i EU chtěli 
pojistit svoji politickou legitimitu. 
 Preferovaným tématem alžírské vlády je jednoznačně boj proti terorismu ve všech jeho 
podobách. Alžírsko je připraveno navázat velmi úzké vztahy s NATO a spolupracovat v této oblasti. 
Považuje se na tomto poli za klíčovou zemi v regionu, jež uzavřela a stála u zrodu jedenácti 
mezinárodních smluv o terorismu. Preferuje bilaterální spolupráci, jež bude ušitá na míru pro 
každou dialogovou zemi podle požadavků a zájmů. Vítá dlouhodobě existenci všech fór 
zaměřených na posilování kolektivní bezpečnosti ve Středomoří. Přesto spolupráce v bezpečnostní 
oblasti s NATO má pro něj přesně definované limity podobající se egyptským přístupům. Počátkem 
prosince 2004 odmítl alžírský prezident nabídku generálního tajemníka NATO, aby alžírská armáda 
byla zahrnuta do jeho celosvětových mírových operací. 
 Nejchudší a nejzaostalejší (ekonomicky i politicky) země středomořského dialogu je 
Mauretánie, která si váží účasti v dialogu. Usiluje o spolupráci s NATO v oblasti vodních zdrojů a 
ekologické ochrany. Prosazuje, aby i další členská zem Unie arabského Maghribu (UMA), tj. Libye, 
se zapojila do dialogu NATO.   
 Jordánsko je další arabskou zemí, která dialog příliš nekritizuje. Jordánský režim udržuje 
tradičně velmi korektní vztahy se Západem. Jordánsko během dialogu mělo zájem o spolupráci 
v boji proti pašování drog a terorismu. Zajímalo se o prevenci katastrof způsobených člověkem. 
 Izrael přistupoval zpočátku k dialogu opatrně, což bylo dáno změnou jeho vlády v roce 1996 
a přerušením mírového procesu v roce 1996-99. Izraelská vláda nehodlala v této době hrát aktivní 
roli při rozšiřování a zkvalitňování dialogu. Důvodem byla zřejmě úzká vojenská spolupráce 
s USA, která nemotivovala Izrael, aby se orientoval bezvýhradně na vojenskou spolupráci s NATO. 
Přesto  lze konstatovat, že MD byl užitečným sondážním nástrojem pro testování vztahů 
s umírněnými arabskými zeměmi.  Jeho postoje se začaly postupně měnit a od roku 2001 patřil 
Izrael mezi nejaktivnější země dialogu, i když jeho role měla určité limity. Arabské země by zřejmě 
reagovaly velmi podrážděně na sbližování NATO s Izraelem v oblastech, jako jsou informatika, 
věda a vojenství. NATO a Izrael se obávaly prudkých reakcí arabských zemí, které by mohly 
ohrozit budoucnost dialogu. Symptomem byla jejich průběžná, silná kritika nedostatečné 
transparentnosti vztahů NATO-Izrael.   
 Nejdůležitějším tématem Izraele, preferovaným během dialogu, bylo civilní nouzové 
plánování a boj proti terorismu. Izrael neměl zájem o přílišné angažování NATO při  
řešení blízkovýchodního konfliktu a dal by maximálně souhlas se zapojením nějaké ad hoc koalice 
pod vedením USA na způsob multilaterálních zahraničních jednotek pro sinajskou operaci na 
počátku 80. let. 
 Celkově lze konstatovat, že dialog dosáhl dílčích úspěchů, ale nepodařilo se překonat nedůvěru 
jižních partnerů a jejich pasivitu. Přesto se nelze ztotožnit s názory některých odborníků, že aktivita 
byla na úrovni pouhého jednání public relations. Vždyť i samotná kultura diskuse o citlivých otázkách 
znamenala v praxi posilování důvěry a bezpečnosti v celém regionu v nelehké době. Navíc se podařilo 
prosadit omezenou spolupráci i ve vojenské oblasti. Středomořský dialog NATO je třeba chápat jako 
užitečnou přípravu pro preventivní diplomacii. Středomořské země projevovaly větší zájem o 
regionálně orientovaný dialog. Rozdíly mezi politickými systémy a obrovská ekonomická nerovnost 
nedovolily chápat euro-středomořský prostor jako jednotný region. Situaci komplikovala silná 



konfliktnost regionu, rozpory mezi autoritativními režimy a občanskou společností ve většině států a 
také kulturní nesoulad. 
 
 
4. Závěrečné poznámky a hodnocení  

 
Dlouhodobým cílem iniciativy je zlepšit vztahy mezi jiho-středomořskými zeměmi. V 90. 

letech se podařilo zajistit pravidelnou společnou účast Arabů a Izraelců na brífincích. Ve 
Středomoří je zcela odlišná politická situace, než byla ve východní Evropě před koncem studené 
války, protože vládnoucí elity zde bývají navenek obvykle prozápadně orientované a obyvatelstvo 
antizápadně či spíše antiamericky. Existují obavy, že přidružení některých zemí k NATO by 
znamenalo posílení režimů, jež by skrytě odmítaly atlantickou hegemonii pod tlakem domácího 
obyvatelstva. 

Existoval zásadní rozdíl EU a USA v přístupech k tzv. rogue states i jejich vymezení.  Unie 
je označuje za „neúspěšné státy“ díky nevyhovující organizaci  či špatnému vládnutí, zatímco pro 
USA jsou to země s nepřijatelnou zahraniční politikou, zvláště ve vztahu k blízkovýchodnímu 
konfliktu, šíření zbraní hromadného ničení a terorismu. Evropský přístup více směřuje k podstatě 
problému, protože zahraniční politika je často odrazem charakteru státu. Seznam „neúspěšných 
zemí“ je z pohledu EU podstatně delší. Americká vláda na „darebácký stát“ nahlíží a priori jako na 
„pachatele“, jenž porušuje pravidla mezinárodního chování. „Neúspěšný stát“ podle EU usnadňuje 
přeměnu státu v pachatele.  

Dokumenty z istanbulského summitu sice vyjádřily potřebu rozšíření dialogu o další 
středomořské země, ale bez bližší specifikace. V dokumentu ICI je doslova zmiňována otevřenost 
vůči všem středomořským zemím, jež budou souhlasit s cíli, včetně boje proti terorismu a nešíření 
ZHN. Při výběru zemí byl překonán tradiční scénář z dob studené války, o čemž svědčí přijetí 
Alžírska. Geografická omezení byla odstraněna přijetím Mauretánie a Jordánska. 
 Dialog NATO se poučil z činnosti multilaterální skupiny ACRS a neusiloval o seriózní 
projednávání problematiky nešíření ZHN vzhledem k omezeným úspěchům madridského mírového 
procesu. 
 Přetrvávají rozpory v názorech na uspořádání multilaterálního dialogu. V rámci NATO sice 
existuje mandát pro multilateralizaci dialogu, naposledy potvrzený na summitu v Istanbulu v roce 
2004, ale jeho pokračování je podmíněno pokrokem při řešení blízkovýchodního konfliktu. 
Účastníci multilaterálních jednání by měli sdílet společné cíle a hodnoty. Musí existovat ochota a 
závazek, že všechny země budou usilovat o naplnění těchto cílů a hodnot. Třetím kritériem je 
vytvoření institucí, které tento kolektivní přístup zastřeší a budou chránit dohodnuté normy a 
principy. Za čtvrté je třeba vytvořit mechanismus a nástroje pro mezistátní konzultace. V současné 
době se zdá, že sedm středomořských zemí stále ještě preferuje krátkodobé vlastní cíle před 
společnými hodnotami. Nízký stupeň integrace v arabském světě, v porovnání s jinými regiony 
rozvojového světa, je způsoben rivalitou, řevnivostí, jež odráží tradiční styl kmenového myšlení. Je 
proto racionálnější, aby NATO spíše prosazovalo multilaterální principy v technických otázkách, 
které jsou častěji akceptovány ze strany jižních, nečlenských zemí. 
 Opatření PfP pro Středomoří by musela být odlišná, vzhledem k již zmíněným problémům, 
jakými bylo nedodržování lidských práv, demokratických principů a neochota přistoupit na civilní 
kontrolu armády.  ICI vyzvala k přenesení a využívání některých, vybraných programů, nástrojů, 
způsobů financování z  PfP v rámci MD. 
 Některé aktivity, jež byly dříve dostupné pouze partnerům z EAPC/PfP, měly být otevřené i 
zemím Blízkého východu a severní Afriky. Signalizovalo to větší strategickou hodnotu oblasti po 
teroristických útocích v USA, událostech v Afghánistánu a Iráku. V dokumentu ICI  jasně stálo, že 
rozšířená spolupráce v žádném případě nepředjímá členství středomořských zemí 
v NATO/EAPC/PfP. 
 Hlavní pozornost by měla být soustředěna na praktickou spolupráci, jež rezonuje se zájmy 
obou stran. Dále by měly být využívány výhody, vyplývající z politického a bezpečnostního dialogu 



v dohodnutých formátech. Dialog musí být flexibilní, objektivní a nezaujatý. Neustále je třeba 
zvažovat, zdali jiné dialogy nemají v dané oblasti větší možnosti k realizaci potřebných cílů. Dialog 
musí být průhledný a nesmí vyvolat ani stín podezření u partnerů. Členství středomořských zemí 
v NATO je naopak zcela nereálné a naprostá většina členů NATO si ho za současné situace nepřeje. 
Vyhlídky na členství by se zlepšily za předpokladu zásadní politické změny režimů v některých 
zemích a především formy jejich vládnutí. 
 Problematika šíření ZHN zůstane zřejmě mimo pozornost v nejbližším období, i když se od 
nových partnerů dialogů vyžaduje, aby se touto problematikou vážně zabývali (viz ICI). Vysoce 
postavení důstojníci některých arabských zemí dali již zcela jasně na srozuměnou, že jsou proti 
civilní kontrole armády. 
 Klíčovou podmínkou úspěchu je pokračující zájem USA a podpora Francie, pro niž není 
iniciativa NATO prioritou. Z hlediska koncepčního může být iniciativa NATO definována jako 
klíčový nástroj na podporu celkové alianční strategie partnerství, dialogu a spolupráce. Tento cíl byl 
definován ve Strategické koncepci během washingtonského summitu v roce 1999, který povýšil 
partnerství mezi základní úkoly Aliance v nastávajícím období. Bylo v ní zdůrazněno, že 
bezpečnost v Evropě je závislá na bezpečnosti a stabilitě ve Středomoří. Dialog NATO se 
Středomořím je nedílnou součástí aliančního kooperativního přístupu k bezpečnosti, jak bylo 
potvrzeno na summitu v Istanbulu. V tomto ohledu byl zaznamenán posun od dialogu ke spolupráci 
a partnerství. Podařilo se zabránit, aby bylo k zemím středomořského dialogu formálně 
přistupováno jako ke zdroji rizika. Úspěch dialogu závisel na splnění některých závazků, které 
přijalo NATO před zahájením dialogu. Jednalo se především o dostatek finančních prostředků; 
bilaterální strukturu dialogu; svobodu účastníků zvolit si formu, intenzitu a rozsah účasti; 
komplementaritu s barcelonským procesem; přijetí multilaterální formy dialogu 19+7 i ad hoc 
schůzky na úrovni ministrů. Budoucnost dialogu je podmíněna kvalitou politického řešení 
blízkovýchodního konfliktu; formou angažovanosti v protiteroristické kampani, zvláště v zemích 
Středomoří; budoucností projektů protiraketové obrany a úspěchem při kampani proti šíření ZHN. 
 Po pražském a zvláště istanbulském summitu je patrná snaha včlenit iniciativu do globální 
(boj proti terorismu) a celoregionální strategie na posilování bezpečnosti a stability v širším 
Středním východě prostřednictvím nové transatlantické angažovanosti v regionu. Důraz je kladen 
na konkrétní spolupráci s reformovanými armádami Středomoří ve vojenské oblasti, aby se tyto 
země mohly podílet na budoucích operacích NATO (jako v Kosovu a v Bosně), schválených OSN a 
v souladu s její Chartou. Klíčové je doporučení, aby Aliance respektovala názory regionálních zemí 
a organizací.     

 
   

5. Percepce NATO a středomořského dialogu v jižním Středomoří 
  

Představitelé arabských zemí v současné době nevidí v Evropě bezprostřední hrozbu, ale 
vzpomínky na koloniální minulost jsou stále živé. NATO má horší image, protože je spojováno 
s americkou proizraelskou hegemonií a v poslední době i s intervencionismem. Kritika je často 
zaměřena obecně proti Západu, bez rozlišení Evropy a USA, i když po irácké válce se objevují 
zřetelnější pokusy ji diferencovat. Zatímco maghribské země vnímají politicko-bezpečnostní 
problémy v nadstátní rovině, tak země Mašriku je chápou úzce na vnitrostátní rovině, což je dáno 
angažovaností v blízkovýchodním konfliktu. Bezpečnostní percepce jednotlivých zemí jsou odlišné 
vzhledem k historické zkušenosti, struktuře moci a celkové politické orientaci. Obecně lze vyvodit 
tyto souvislosti: 
 V každé zemi existuje velké množství soupeřících percepcí hrozeb a bezpečnosti lišících se 
podle různých ideologických schémat. Obvykle jsou uváděny čtyři základní percepce: islamistické, 
marxistické a levicové, panarabské a liberální. Současné elity ve většině arabských zemí nepatří 
mezi stoupence ani jedné z výše uvedené percepční varianty. Jejich způsob hodnocení vnitřních a 
mezinárodních jevů je ovlivněn jejich národní, státní ideologií (wataníja). 



 Národní elity formulují své percepce, aby maximálně zmenšily vlivy konkurenčních 
ideologií a nebo se jim umně přizpůsobují, aby zajistily vnitropolitickou stabilitu a přežití vlastního 
režimu. Úsilí o přežití režimu za každé mezinárodní i regionální situace je hlavní hybnou silou, 
napomáhající v současné době při formování percepcí na státní úrovni. Tomuto postoji napomáhají 
dva faktory: slabost národních států a režimů po skončení éry panarabismu a napětí mezi 
konkurenčními identitami a státním systémem. Bezpečnostní zájmy a způsob rozhodování  
jihostředomořských vlád, včetně percepcí  NATO a Západu, bývají odvozeny od vnitropolitických 
zájmů příslušných režimů. V období globalizace po skončení studené války, zvláště od poloviny 90. 
let, režimy v jižním Středomoří ztratily schopnost  vnucovat svou představu o percepcích veřejnosti. 
Stalo se to v důsledku rozmachu informační revoluce a jejímu proniknutí do regionu (nezávislé 
televizní satelitní společnosti, internet, různá satelitní vysílání). Vytváří se aktivní, autonomní 
občanská společnost téměř ve všech muslimských středomořských zemích. Nové informační kanály 
vznikly v rámci razantní informační, komunikační strategie Západu (tiskoviny, rozhlasové stanice, 
televizní kanály), zvláště po 11. září, kdy západní země vyjádřily potřebu demokratizace ve 
Středomoří a širším Středním východě. V arabském světě došlo v posledních letech k značné 
percepční a informační fragmentizaci, jež nebyla zatím systematicky zkoumána. 
 V současném arabském světě přežívá několik tradičních mýtů a mesiášských vizí, jež silně 
ovlivňují veřejné mínění a politické myšlení v moderním věku: víra v obrození arabského národa 
(nahda); mýtus arabské jednoty; stálý strach z nepřátel a ze spiknutí; kult hrdiny (vůdce, 
reformátora, mučedníka); pevná víra v návrat „zlaté epochy“.  
 Arabové a muslimové obecně přijímají současnou epochu globalizace s velkým  strachem a 
obavami z nepřátelského obkličování a dominance. Podle nich je v sázce postupná ztráta vlastní 
identity, rozpad hodnotového arabsko-islámského systému a vnucování jiných nemuslimských, 
nearabských kulturně-politických modelů. Tíživá situace je prohlubována krizí panarabismu a 
relativním ekonomickým zaostáváním arabského světa v porovnáni s jinými regiony světa. Pocity 
frustrace a anomie se odrážejí i v poněkud zvráceném přijímání kultu hrdiny, jimž se stal pro mnohé 
např. bin Ládin. Známý terorista pro ně symbolizoval národní emancipaci, čest, hrdost a obrodu 
v nebezpečném období. Na druhé straně se v současné době objevilo velké množství reformistů, 
kteří prosazují otevřený aktivní přístup ke globalizaci  a nikoli izolaci či negativní postoj. Jejich cíl 
je zřejmý – předejít dalšímu zaostávání radikálními reformami (politickými i ekonomickými), 
protože zaostalost dříve či později přeroste v podmanění, závislost. V tomto duchu byly psány dvě 
poslední zprávy UNDP o arabském rozvoji, jež jsou využívány a hojně citovány všemi arabskými 
reformátory. Tento komplikovaný, rozporný způsob myšlení se odráží v současných postojích 
islámského Středomoří k západním institucím a bezpečnostním organizacím, jako je 
Severoatlantická aliance. 
 NATO má v jižním Středomoří spíše negativní image, protože vzniklo během studené války 
a je vnímáno jako vojenský nástroj Západu k potlačení arabského národně-osvobozeneckého hnutí a 
k rozbíjení arabské jednoty. Široce je rozšířený názor, že NATO podporovalo Francii během 
alžírské války za nezávislost. 
  Tradiční historické stereotypy, kterými muslimové vnímají Západ, vychází  z několika 
obvinění: odpovědnost za křižácké výpravy, reconquistu, zánik osmanského chalífátu a vznik 
izraelského státu, jež je doposud vnímán jako vše prostupující zdroj problémů arabského světa. 
Historické stereotypy se většinou vynořují v kritických, krizových situacích, jako byla např. válka 
proti Iráku. V období po dosažení nezávislosti se objevuje obvinění, že za nerozvinutost arabského 
světa je odpovědný Západ, hlavně Spojené státy. NATO bylo Araby považováno za nástroj USA ve 
studené válce a ve vztahu k Blízkému východu zastávalo podobné pozice jako americký protektor. 
Způsob řešení kosovské krize a americko-britský útok na Irák vyvolaly strach z návratu 
koloniálních praktik a mentality.  
 Nedůvěra vůči NATO se stala v arabském světě tradiční tezí a každá arabská vláda, která se 
uchází o hlasy voličů, musí s takovým způsobem myšlení počítat a přizpůsobit mu proces 
rozhodování i svoji předvolební rétoriku. V dialogu Středomoří-NATO se tento jev projevuje 
následovně: malý zájem Arabů o vojenskou spolupráci; obavy z velké publicity dialogu a zapojení 



občanské společnosti do něho; přehnané reakce na nekonzultované středomořské aktivity ve 
vojenské oblasti (např. reakce na vznik jednotek EUROFOR-EUROMARFOR) či umělé hledání 
image nepřítele či hrozby z Jihu (výroky Claese o islámské hrozbě). Po zahájení dialogu pouze 
několik zemí vědělo, co je to vlastně NATO a jaké má cíle. Informovanost veřejnosti byla i nadále 
je velmi malá.  
 Negativně byl vnímán proces rozšiřování NATO, jenž byl vykládán jako výraz 
„studenoválečnického“ myšlení zaměřený na posílení globální kontroly ze strany Západu. Často se 
objevuje i výtka, že středomořský dialog NATO nesignalizuje včas své priority, narůstající činnosti 
a funkce a že je „odloučen“ od širší středomořské obranné agendy, která zahrnuje takové činnosti, 
jako jsou: protiteroristická strategie; mírové akce, humanitární pomoc. Děje se tak přesto, že NATO 
již ve své strategické koncepci z roku 1991 došlo k přechodu od klasicky vojensky chápané 
strategie k pluralitě bezpečnostních rizik. Ostrá kritika byla namířena proti Nové strategické 
koncepci NATO z roku 1999, jež byla chápána jako licence k celosvětově zaměřené intervenci. 
Kritika NATO v souvislosti s pražským summitem se soustředila na praktické naplnění Nové 
strategické koncepce NATO v praxi a přípravu první preventivní války proti Iráku. NATO již není 
pro mnohé aliancí na obranu Evropy proti hrozbě komunismu, jež pominula. Aliance se stala 
nástrojem pro vytváření nových nepřátel, krizí a válek. 
 Jih Středomoří má trýznivý pocit izolace a vyřazování pod vlivem vytváření, 
reformovaného, západního, evropského systému bezpečnosti: ESDI, OBSE, rozšíření EU, vznik 
NACC a opatření na posílení CFSP aj.). Vytváření sítě organizací na Severu bylo chápáno jako 
umělá dělící linie mezi dvěma kulturními systémy v duchu Huntingtonovy vize. Větší orientace EU 
na Východ byla vnímána jako další pokus o marginalizaci  zemí jižního Středomoří. 
 Existuje pocit, že Evropa a USA vnucují islámskému světu svoje představy o demokratizaci, 
dobrém vládnutí a  reformách, jež jsou na Jihu chápány jako import cizích a mnohdy i 
nepřátelských hodnot. Zvláště arabské elity prosazují reformy zevnitř. Obyvatelstvo se vyslovuje 
během výzkumů veřejného mínění sice pro demokratizaci, ale v silně islamizované podobě. Navíc 
demokracie byla šířena v arabském světě v dost svérázné podobě ve 20. a 30. letech, v období 
mandátního kolonialismu. Negativní vzpomínky na toto období dosud nevyhasly. 

  Středomořská iniciativa NATO (dialog) byla široce kritizována většinou arabské, 
strategické komunity, protože postrádá jasnou koncepci středozemní bezpečnosti; byla selektivní 
vzhledem k výběru partnerů dialogu; symbolizovala studenou válku. Část arabských elit uznávala 
NATO jako záruku euro-středomořské bezpečnosti. V arabských účastnických zemí lze odhalit 
asymetrii mezi vládními kladnými postoji k NATO a názory většiny občanů v těchto zemích. Vlády 
přijímají roli NATO poměrně kladně. Vidí v ní neutuchající zájem Západu o jejich ekonomickou 
prosperitu. Například egyptská a jordánská vláda sdílí tento pohled, ale dialog Středomoří-NATO 
získal jinou charakteristiku. Egypťané hodnotí dialog v kontextu s posilováním či oslabováním své 
tradiční regionální role. Káhira zastává názor, že jakákoli bezpečnostní spolupráce zahrnující Araby 
a Izrael bude následovat až po celkovém arabsko-izraelském vyrovnání. Zúčastněné země kritizují 
nezájem NATO o teritoriální a ekonomické zájmy jihostředomořských zemí, malou pozornost o 
nevojenské bezpečnostní aspekty (soft security).  

Role NATO v izraelské strategickém plánování je odlišná od arabských zemí. Izraelští 
partneři mnohem více podporují novou strategickou roli NATO  ve Středomoří. Dialog a iniciativa 
NATO jsou vykládány Izraelci jako vzácná příležitost k prosazení symbolického širšího přijetí 
Izraele ze strany arabských, regionálních zemí. Přesto Izrael neměl v minulosti velký zájem na 
posilování středomořské dimenze NATO. Odmítá určitou formu dialogu v případě, že by překážela 
jeho regionálním a mezinárodním zájmům. Chce vytvoření regionálního systému kooperativní 
bezpečnosti, který by zahrnul některé specifické problémy: šíření zbraní ZHN a jejich nosičů; boj 
proti terorismu.  
 Pokud země NATO vytvářejí tlak na jihostředomořské země, aby se přednostně věnovaly 
problémům soft security bez předchozího dosažení významnějšího pokroku při řešení arabsko-
izraelského konfliktu, vystavují se riziku, že jejich úsilí bude posuzováno často negativně. 
V případě dosažení arabsko-izraelského míru by arabské země nejspíše souhlasily, aby se NATO 



stalo garantem bezpečnosti pro všechny země v regionu, čímž by se výrazně snížila jejich negativní 
bezpečnostní percepce Aliance. 

Vlády zúčastněných zemí sice přijímají dialog s NATO vcelku pozitivně,  ale neusilují o 
jeho vyšší profil, význam. Jejich snahou je, aby byly otázky spojené s dialogem NATO zcela 
izolovány a nestaly se součástí veřejné diskuse. Informace o aktivitách v rámci dialogu NATO-
Středomoří mají velmi malou publicitu v masmédiích na rozdíl od euro-středomořského dialogu, 
jenž je s výhradami všeobecně akceptován. Tento jev odráží  negativní image NATO mezi arabskou 
inteligencí a intelektuály, který je zpětně posilován či udržován velmi malou informovaností. Větší 
zájem začaly projevovat některé arabské země o parlamentní spolupráci. Maroko, Egypt a Tunisko 
pro sebe prosazovaly statut pozorovatele v Parlamentním shromáždění NATO v roce 2001. 

Egypťané i další jižní země zdůrazňují, aby dialog zahrnoval i konkrétní pomoc, kterou by 
bylo možné použít jako nástroj k přesvědčení předpojatého arabského veřejného mínění, tj. jako  
důkaz dobré vůle a úmyslů NATO. Členské  země však stále odmítají podobné formy spolupráce 
(např. odminování egyptského pobřeží). 

Zlepšení percepcí dialogu NATO-Středomoří vyžaduje nový přístup NATO vůči zemím 
jižního Středomoří. Ten musí být zaměřen více na řešení blízkovýchodního konfliktu a nikoli pouze 
na otázky spojené se soft security či monitorováním infrastruktury jižních zemí. Postoj k arabsko-
izraelskému problému, procesu odzbrojení, terorismu musí být zásadový, vyvážený a bez dvojích 
standardů.   
            Dalším zdrojem vytváření nedorozumění a negativních percepcí je neexistence jednotně 
definované bezpečnostní doktríny na obou březích Středomoří. Neexistuje ani jednotný politický, 
bezpečnostní slovník, což ve svých důsledcích nesmírně komplikuje dialog a vzájemné pochopení. 

 
 

6. Konkrétní případy percepce různých mezinárodních událostí a jevů ze strany zemí jižního 
Středomoří 
 

Severoatlantická aliance se stále více snaží ve své informační strategii zahrnout představitele 
občanské společnosti s cílem rozptýlit negativní percepce či stereotypy. Cílem je vytvořit 
bezpečnostní společenství (security community) v zemích středomořského dialogu, jež by mělo 
zahrnout akademiky, parlamentáře, představitelé médií a tzv. opinion leaders. Mezi další 
komponenty informační strategie patří semináře, mezinárodní konference, internetový webový 
modul na webových stránkách NATO, kontaktní ambasády NATO (CPE). Komunikační síť by 
měla být součástí vytváření partnerské důvěry a bezpečnosti (PBM). 

Klíčovým úkolem, před kterým stojí dialog MD, je úprava rétoriky do té míry, aby 
neznepokojovala jihostředomořské partnery. Bojovná rétorika, vyznačující se neustálým 
připomínáním hrozeb z Jihu, je chápána v západních zemích jako ryze obranná, ale v jižním 
Středomoří je přijímána jako agresivní. V podobném duchu je psána i rozhodující část tzv. 
Istanbulské deklarace z roku 2004.  
   V souvislosti s iráckou krizí se zvýšil zájem NATO o řízení percepcí po ukončení konfliktu, 
veřejnou diplomacii a psychologické operace. Ukázalo se, že Američané nebyli schopni získat 
arabskou  veřejnost pro svůj výklad krize a dokázat nevyhnutelnost, potřebnost svržení 
baasistického režimu. Mnoho amerických odborníků  se po 11. září a zvláště po útoku na Irák  
zamýšlelo nad budoucí strategií veřejné diplomacie vůči arabsko-muslimskému světu, jež by 
využila různých informačních nástrojů i  zkušeností z vedení psychologické války v době bipolarity. 
Výbor amerických expertů  na čele s E. P.  Derejjianem navrhl, aby místo lichotivých, zbytečných  
řečí či manipulace byla předložena jasná strategie veřejné diplomacie, jež by důvěryhodně odrážela 
americké hodnoty a brala vážně arabské potřeby a touhy po míru, prosperitě a sociální 
spravedlnosti. Došel k závěru, že nepřátelství muslimů vůči USA je součástí širší světové krize, jež 
vyžaduje radikální změnu strategického charakteru, nikoli pouze taktická opatření. Expertní skupina 
washingtonského Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) doporučila kombinovat 
urychlené řešení blízkovýchodních krizí (blízkovýchodní konflikt a Irák) s hlubokými reformami, 



jejichž realizace bude koordinována s arabskými zeměmi.  V zájmu prosazení reformních kroků 
bude nezbytná, účinná americká pomoc.    

Válka proti Iráku posílila antiamerické nálady v celém regionu, jež zachvátily všechny 
vrstvy arabské společnosti. Zhoršila postavení proliberálních, proamerických sil na Blízkém 
východě, jež nyní mohou mnohem méně projevovat na veřejnosti své přesvědčení, protože jsou 
chápány buď jako oportunisti či dokonce jako zrádci. 

Americké pokusy o manipulaci arabské veřejnosti byly neúspěšné mimo jiné i proto, že od 
druhé poloviny 90. let ztratily provládní arabská média monopol na informace. Korupce vládních 
struktur, jež ovládají tok informací, je v novém století omezena. Lavinovitě se začaly šířit 
informace nezávislých arabských médií vysílaných prostřednictvím satelitů, jako je katarská al-
Džazíra, saúdská MBC, libanonská LBC či al- Haját, Manár patřící Hizbulláhu, Al-cArabíja z Abú 
Dhábí), jež se prohlásily za hlas arabského veřejného mínění a úspěšně paralyzovaly pokusy USA o 
vnucení vlastní interpretace událostí.  

Nová občanská společnost, obohacená o nové informační zdroje, odmítala jednostranný tok 
informací, jaký prezentovala donedávna např. CNN či arabská provládní média, nýbrž preferovala 
rovnoprávnou a trvalou diskusi. Dialog  neměl probíhat pouze mezi elitami či jejich zástupci a 
zeměmi NATO jako doposud, ale měl zapojit i představitele nezávislých struktur občanské 
společnosti a všechny oficiální či neoficiální články, jež ovlivňují veřejné mínění. Zásadním 
faktorem, jenž bude formovat arabské percepce NATO, je velmi negativní obraz Bushovy vlády 
v islámském, arabském světě. Aliance je totiž dlouhodobě vnímána jako instituce podřízená 
strategickým plánům USA, i když tento stereotyp byl narušen nejednoznačným postojem členských 
zemí NATO k legalizaci útoku na Irák. 
 Arabská média razantně kritizovala stále větší angažovanost vojsk NATO mimo článek 5 
Washingtonské smlouvy. NATO bylo popisováno jako nástroj k realizaci amerických strategických 
cílů v Afghánistánu i Iráku. Útok na Irák spojil arabské nacionalisty, islamisty i liberály do jednotné 
linie odporu proti vnější agresi. Došlo i k určitému splynutí zájmů občanské společnosti a státních 
elit v jednotlivých islámských zemích. Značná část Arabů odmítala teror S. Husajna, ale naprostá 
většina si nepřála, aby byl diktátor svržen neislámskou, západní zemí, jež je navíc ochráncem zájmů 
izraelského státu. 
 Výhrady muslimů byly i z hlediska vojenské etiky, protože použití síly bylo podle nich 
neadekvátní a neúměrné (mnoho civilních obětí a zbytečné ničení infrastruktury).  Kritizovali  
rovněž nedostatek shovívavosti a velkorysosti spojenců. Podle jejich mínění USA poražené 
ponižovaly, což je v islámské doktríně války nepřípustné. Současná americká politika na Blízkém 
východě je vnímána jako antiislámská. Muslimům vadí pragmatické využívání mezinárodního 
společenství a OSN pro naplnění unilaterálních zájmů. USA jsou podezírány, že spolu s Izraelem 
tajně podporují rozdělení Iráku podle etnických a konfesních hranic. Závěr istanbulského summitu 
v roce 2004, v němž se Aliance zavázala podporovat jednotu, celistvost a nezávislost Iráku, 
částečně uklidnil arabskou veřejnost a vládnoucí elity. Arabští politici, analytici a žurnalisté před 
útokem na Irák vkládali naděje do Evropy. Její opozice vůči zásahu měla působit jako překážka 
americké invazi a okupaci. Arabská média detailně sledovala rozpory mezi transatlantickými 
spojenci a přeceňovala roli evropské trojky (Francie, Německo, Belgie), jež odmítla intervenci. 
Postoje jednotlivých zemí a veřejného mínění bylo spojeno s kritikou nemohoucnosti panarabských 
institucí i oportunismem jednotlivých vlád.  
 Během bosenské krize muslimské země, organizace i jednotlivci porovnávali rozhodnost, s 
jakou koalice eliminovala muslimského agresora – Saddámův Irák během operace Pouštní bouře, s 
nechutí vojensky zasáhnout proti Srbům ve prospěch muslimského obyvatelstva Bosny. NATO prý 
hrálo rovněž  hlavní roli v etnických čistkách, které následovaly po rozpadu Jugoslávie. 
Vyzbrojováním Chorvatů a Bosňanů zvyšovalo napětí mezi oběma stranami, aby se následně stáhlo 
do pozadí a pouze přihlíželo, jak Srbové masakrují muslimy Bosny a Hercegoviny. Teprve potom 
zasáhlo proti Srbsku pod zástěrkou ochrany Kosova, ale ve skutečnosti jim šlo o likvidaci 
posledního promoskevského státu. Pozitivním jevem byla účast vojenských jednotek třech zemí 
(Maroka, Egypta a Jordánska) v mnohonárodnostních mírových silách  IFOR a SFOR, 



ustanovených v rámci NATO. Zajímavé byly panislámské přístupy Organizace islámské konference 
(OIK) k bosenské krizi, protože většina muslimských, členských zemí ji považovala za evropskou 
záležitost, jež neohrožovala bezprostředně bezpečnost islámských zemí. Muslimské země zastávaly 
opatrný relativistický přístup,  který bosenskou krizi řadil mezi „jejich historii“ (tj. evropskou), do 
níž není radno zasahovat, zvláště proto, že neexistuje jasný agresor. Daleko výrazněji se angažovali 
evropští muslimové, jež intenzivně lobovali ve prospěch pozemní operace. 
 Ještě rozpornější byl přístup muslimského Středomoří a Izraele ke kosovské krizi. Některé 
arabské země, zvláště Irák, Libye a Alžírsko, veřejně kritizovaly akci NATO a sympatizovaly se 
Srby. Proamerické, arabské režimy dávaly najevo uspokojení, že USA a NATO konečně něco 
dělají, protože měly obavy z radikalizace antiamericky orientované veřejnosti ve svých zemích 
v případě pokračujících srbských útoků proti muslimským Albáncům. Arabský tisk i v tomto 
případě kritizoval Západ (NATO), že jedná humánně pouze tehdy, není-li obětí muslimské etnikum. 
Mezi některými novináři a intelektuály byly patrné obavy z toho, že útok bez mandátu OSN v 
blízkém pohraničí se stane precedentem pro další podobnou akci, tentokráte v jižním Středomoří.  
 Arabská veřejnost byla v tomto případě zcela zmatená a objevovalo se poměrně velké 
množství různých, někdy zcela protichůdných názorů na řešení krize. Spekulace a podezíravost 
převažovaly v případě hodnocení skutečných motivů zásahu USA a NATO v Kosovu. Během 
kosovské krize se islámské země nezmohly ani na morální podporu OSN a jejich zájem byl omezen 
na finanční pomoc. Projevila se strnulost a černo-bílé vidění světa typické pro období studené 
války. Rovněž část izraelských médií a někteří politici hodnotili zásah NATO v Kosovu na straně 
UCK jako negativní akci z obavy, aby se nestala modelem pro zabránění eskalace 
blízkovýchodního konfliktu. Tento postoj vyplýval mj. i z vazeb albánské UCK na blízkovýchodní 
islamisty. 

Zjednodušeně lze říct, že palestinské vedení v posledních několika letech podporuje přímou 
angažovanost Aliance v blízkovýchodním konfliktu, ale Izrael ji častěji odsuzuje. Spíše preferuje 
vytvoření ad hoc koalice vybraných zemí v čele s USA, jež by měla podporu NATO (sinajský 
model). Z uvedeného přesto nevyplývá, že by byl Izrael odpůrcem Aliance ve Středomoří. Je méně 
známo, že Izrael několikrát usiloval o vstup do NATO, ale byl odmítnut. Aliance je z jeho strany 
vnímána odlišně od hlavního arabského politického proudu. Především je zdůrazňována nezbytnost 
transatlantického prvku. Středomořská bezpečnost bez NATO je podle izraelských stratégů 
nerealizovatelná. Tel Aviv přesto nenabyl v minulosti  příliš nadšeným podporovatelem dialogu 
NATO-Středomoří. Neusiloval o jeho povýšení a neobětoval se ve prospěch jeho konání. Dialog 
podporoval pouze v případě, pokud neohrožoval jeho širší regionální a mimoregionální vztahy. 
V posledních letech se aktivita Izraele v rámci MD výrazně zvýšila a jeho pokračování patří mezi 
izraelské priority. Arabské elity měly silně zafixovanou představu, že Západ jako celek provádí 
blízkovýchodní a středozemní politiku ve prospěch Izraele. 

Po 11. září 2001 se v muslimském světě začaly intenzivně šířit různé teorie spiknutí, které 
byly přijímány i částí vládnoucích elit dokonce i v proamerických státech. Podle některých 
arabských novinářů mohl stát v pozadí atentátů pouze izraelský Mossad, protože hrůzný čin 
vyhovoval jeho dlouhodobým zájmům. Upevnil strategickou alianci Izrael-USA pro boj 
s terorismem. Posloužil jako záminka k úderu proti palestinské samosprávě a arabským radikálům, 
který měl zásadně změnit dosavadní poměr sil na Blízkém východě. NATO prokázalo, že je silou, 
jež údajně pomáhá Bushovi stabilizovat poválečnou situaci v Afghánistánu a méně nadšeně i 
v Iráku. Nyní nabízí podporu pax americana po vyřešení blízkovýchodního konfliktu. Aliance se 
stala nástrojem vojensko-politické strategie amerických, proizraelských iniciativ. 

   Arabské elity s velkou nedůvěrou hodnotí americký plán na demokratizaci širšího 
Středního východu (GMEI) a požadují, aby reformy politického systému probíhaly zevnitř. Plán je 
kritizován arabskými představiteli, protože proces zavádění demokracie nebyl spojen s přednostním 
řešením blízkovýchodního konfliktu. Muslimové stavějí proti demokratizaci dialog civilizací, 
během něhož by chtěli západním expertům, politikům i široké veřejnosti vysvětlit, jak si 
představuje islámský svět demokratizaci a její realizaci.  



  Euro-středomořskému partnerství se podařilo udržet poměrně dobrý image v arabském světě 
bez ohledu na trvající arabsko-izraelský konflikt i přes určité neshody v pohledech na ekonomickou 
a bezpečnostní spolupráci. Zajímavá byla kritika regionální působnosti pohotovostních jednotek EU 
na základě rozhodnutí helsinského summitu. Podle některých názorů bude mít Unie právo využívat 
potenciál NATO, aniž by zapojila jeho členy do plánování příslušné operace. 

Existuje představa, že globalizace pomáhá různými způsoby rozvracet stabilitu křehkých 
národních států a urychluje jejich fragmentizaci.  Umělé státy, jež byly vytvořeny záměrně a uměle 
koloniálními mocnostmi, se budou rozpadat pod vlivem globalizačních tlaků v nové etnické státy, 
jak prý je patrné v Iráku. Demokratizační, liberalizační kampaň Západu je chápána mnohdy jako 
farizejská. Islámský svět se cítí obkličován ze strany vyspělého Západu. Strach z hroucení 
islámsko-arabské civilizace, ztráty kulturní identity pod vlivem „kouzelného lákadla“ západní 
civilizace, jak ji označuje americký historik Lewis ve svých knihách, produkuje specifické obranné 
reflexe. Severoatlantická aliance je v tomto kontextu vývoje chápána Araby jako pomocník při 
prosazení nežádoucích globálních cílů. 
 
 
7. Výzkumy veřejného mínění zaměřené na  arabský svět a Středomoří 
  

V kapitole jsou uvedeny a zhodnoceny výsledky tří vysoce reprezentativních výzkumů 
veřejného mínění v zemích jižního Středomoří a Blízkého východu z poslední doby, jež provedly 
zkušené sociologické agentury. Jejich cílem bylo demonstrovat postoje veřejného mínění v daných 
regionech k různým klíčovým událostem poslední doby i hodnotový systém respondentů podle 
jednotlivých zemí.    
 První z  výzkumů byl proveden EuroMeSCo, což je sdružení ústavů pro výzkum 
mezinárodních vztahů  v rámci euro-středomořského partnerství EMP. V tomto případě byly 
demonstrovány pouze závěry odvozené z názorů  elit ze zemí jižního Středomoří bez číselného, 
procentuálního vyjádření. Výzkum byl proveden v roce 2002 a nazýval se Evropská obrana – 
percepce versus realita? Byl především orientován na výzkum rozdílů v názorech na bezpečnostní 
roli EU (CFSDP)  a NATO. Zabýval se i vnímáním hrozeb.  

V sekci věnované NATO a USA autoři došli k závěru, že  mezi elitami existuje konsenzus – 
role a důležitost NATO nebude v dohledné době snížena či nahrazena. Bylo patrné, že většina 
respondentů z arabských zemí by si přála nezávislejší postoj Unie ve vztahu k USA, ale jenom část 
věřila v podobný vývoj. Další část respondentů zastávala naopak názor, že NATO i nadále zůstane 
klíčovou bezpečnostní institucí pro rozhodování  a vazby USA-EU nebudou oslabeny. 
 Přístupy jednotlivých zemí se lišily. Jordánské a egyptské elity dávaly najevo velký zájem o 
všestranné vztahy s USA a EU. Větší spolupráce s NATO byla vítána. Podle odpovědi respondentů 
by Egypt uvítal povýšení dialogu s NATO za předpokladu, že by byl nastolen mír na Blízkém 
východě. Jordánsko má svého představitele při hlavním sídle NATO a uvítalo by spolupráci v boji 
proti terorismu. 
 Alžírské elity (především vojenské) nemohly zapomenout na postoje EU k občanské válce 
v 90. letech. Není divu, že postoj Alžírska k USA a rovněž k NATO, v níž měli donedávna 
Američané rozhodující slovo, byl vysoce pozitivní. Politické elity Alžírska proto přikládaly 
významný důraz na spolupráci s NATO, zvláště USA, aby vybalancovaly evropský vliv a získaly 
spojence v boji proti islamistickým extremistům. 
 O něco menší zájem o spolupráci s NATO měl Izrael, který podporuje dominantní roli USA 
v této organizaci (podobně jako Turecko). Izrael zastával názor, že nic důležitého se nestane 
v Evropě v oblasti bezpečnosti bez vlivu USA. Aliance zůstane nadále jedinou bezpečnostní 
institucí, v níž se budou přijímat klíčová rozhodnutí. Zpočátku byl postoj Izraele k dialogu 
rezervovaný, ale v současnosti se vyznačuje vysokou aktivitou. 
 Odlišné hodnocení zastávali palestinští představitelé. Měli důvěru k Evropě (euro-
středomořskému dialogu) a výhrady k postojům NATO, zvláště k USA. Spolupráci s Aliancí 
podmiňovali uznáním Palestiny. 



 Tunisko a Maroko podceňovaly a vyvracely během dialogu možnost hrozby z Jihu. Maroko 
nevnímalo významné rozdíly mezi CFSDP a NATO. Přesto nezávislejší postoj Evropy by byl vítán. 
Spolupráce s NATO byla shledávána jako důležitá a žádoucí pro země s omezenými ekonomickými 
možnostmi. Podle Tuniska má EU odlišné cíle v porovnání s NATO, protože existují odlišné 
přístupy mezi členskými zeměmi. Zvýšená spolupráce bude podle něho vyžadovat jeho větší 
angažovanost ve prospěch Palestiny. 
 Další výzkum byl proveden Zogby International a The Arab Thought Foundation po 11. září 
2001. Byl spíše zaměřen spíše na zkoumání arabského hodnotového systému, identity, víry a 
postojů v období globalizace.  
 Výzkum probíhal v sedmi arabských zemích a Izraeli a prokázal, že arabské obyvatelstvo 
v naprosté většině klade důraz na řešení problémů spojených s jeho občanskými a bezpečnostními 
právy. Zahraniční témata nebyla příliš sledována, kromě jednoho – palestinské otázky. Poměrně 
velká část respondentů doporučovala v tomto kontextu, aby Washington ukončil podporu Izraele a 
přerušil s ním vztahy. Převládal optimismus ve směru k budoucímu vývoji, jenž sílil s vyšším 
věkem, ale s výjimkou Saúdské Arábie. Bylo patrné, že Arabové hodnotí ostatní státy podle jejich 
postojů k arabskému světu a jeho problémům. Extrémně negativní image v arabském světě měl 
Izrael a následovaly USA a Velká Británie. Anketa potvrdila velmi pozitivní hodnocení Francie, 
Německa, Japonska a Kanady. Bylo zajímavé, že vysoce negativní hodnocení USA bylo v zemích, 
jež se tradičně deklarují jako spojenci USA a jsou označovány za jednoznačné proamerické, tj. 
umírněné režimy. Nižší míra antiamerikanismu byla zaznamenána pouze v Kuvajtu (48 %), zřejmě 
jako výraz vděčnosti za pomoc USA při osvobození země. Paradoxně vyznívalo, že Írán, jež byl 
zařazen Bushovou administrativou do „osy zla“, měl mnohem příznivější image v arabských 
zemích než Spojené státy. Špatné hodnocení dostal jediný blízkovýchodní člen NATO – Turecko, 
jež bylo slabě pozitivně hodnoceno pouze ve dvou arabských zemích. Nenávist k USA byla 
spojována výhradně s americkou politikou vůči arabskému světu, především k Palestině a Iráku. 
 Spojené státy naopak získaly silný respekt a obdiv arabského veřejného mínění ve většině 
zkoumaných zemí v sekci výzkumu, zaměřeného na vědu a techniku, svobodu a demokracii, 
vzdělání, film a televizi. Většina obyvatel nespojovala odpor k USA s kulturně-civilizačními či 
ideologickými rozdíly, nýbrž s praktickou politikou, jež je v arabském, islámském světě silně 
nepopulární. V závěrečné kapitole výzkumy prokázaly překvapivě podobný systém hodnot 
v západní a arabské společnosti. 
 Reprezentativní globální výzkum veřejného mínění The Pew Global Attitudes Project si 
všímal vybraných arabských, blízkovýchodních, středozemních zemí. Čtyři země jižního 
Středomoří, kde výzkumy probíhaly, se zúčastnily dialogu NATO-Středomoří: Maroko, Izrael, 
Jordánsko a Egypt. Výzkum byl vypracován The Albright Group pod záštitou bývalé ministryně 
zahraničních věcí USA M. Albright a byl zaměřen na reakce států na americkou válku proti 
terorismu. 

Závěry výzkumů jednoznačně prokázaly, že válka proti Iráku zhoršila vztahy s Evropou a 
dále vyhrotila vztahy USA s islámským světem. Oslabila v globálním měřítku podporu veřejného 
mínění aktivitám OSN i NATO. Respondenti pěti (ze sedmi sledovaných členských zemí NATO) se 
vyslovili v průzkumu pro větší nezávislost na USA v diplomatických a politických záležitostech. V 
Libanonu, Jordánsku a Maroku přibližně jedna čtvrtina dotázaných vnímala USA jako hrozbu a 
stejný počet lidí jako částečnou hrozbu. V Kuvajtu a Turecku dokonce jedna třetina lidí označila 
USA za vojenskou hrozbu. Vojenská hrozba USA byla silně pociťována i v dalších islámských 
zemích. Většina muslimského veřejného mínění byla silně skeptická vůči Bushově kampani boje 
proti terorismu. Dotázaní muslimové označili v mnoha zemích Usámu bin Ládina za 
nejdůvěryhodnější osobnost současnosti. Bush získal velkou podporu pouze v Kuvajtu. Se 
současnou válku USA proti terorismu bezvýhradně souhlasilo 85 % Izraelců.  Protiválečně bylo 
zaměřeno veřejné mínění v Turecku. V islámských zemích, s výjimkou Kuvajtu, byl silně rozšířen 
názor, že USA věnují velmi malou pozornost zájmům ostatních zemí. 



 Na Blízkém východě většina respondentů oceňovala technickou a vědeckou vyspělost USA. 
Vcelku oblíbená byla americká kultura, ale importování amerických idejí a způsobu života 
považovali za negativní jev. 
 Muslimští respondenti zastávali většinou názor, že válka proti Iráku nešetřila životy 
civilního obyvatelstva, ale Izrael měl opačný názor. Spíše špatně byla hodnocena poválečná pomoc 
spojenců. Palestinci a Jordánci většinou zastávali názor, že Iráčanům bylo lépe za Saddáma Husajna 
než po jeho svržení, což byl odlišný přístup, než zastávali samotní Iráčané. Osm z deseti Kuvajťanů 
a polovina Libanonců si myslela opak. Významná menšina muslimských respondentů byla silně 
skeptická k budoucí demokratizaci regionu, s výjimkou Kuvajtu, kde polovina odpovídala kladně.   
 Islámské veřejné mínění souhlasilo s demokratickými reformami v jejich zemích, ale při 
zachováním role islámu ve společnosti. Muslimské země, bez ohledu na jejich politický systém,  si 
cenily takových hodnot, jako jsou svoboda slova, tisku, stranický pluralismus, rovnost před 
zákonem. Silná averze byla ke vnášení demokratických reforem pod tlakem a zvenčí.  
 Dvacet blízkovýchodních respondentů z jednadvaceti bylo přesvědčeno, že USA straní 
Izraeli. Pouze Izrael  hodnotil americkou politiku na Blízkém východě kladně ve vztahu ke stabilitě 
regionu. Většina muslimského obyvatelstva byla silně skeptická vůči možnosti, že by Tel Aviv 
mohl uznat práva Palestinců.  
 Lidé na Blízkém východě byli většinou přesvědčeni o přednostech volné tržní ekonomiky, i 
když vede k sociální nerovnosti. Smířili se s globálním propojením světa. V postojích vůči 
pronikání cizích nadnárodních korporací na jejich trh byli rozděleni, ale odpor byl mnohem menší 
než v západní Evropě. Respondenti na Blízkém východě většinou preferovali silnější roli státu a 
jeho zasahování do soukromého života. Na globalizaci oceňovali dostupnost moderní medicíny, 
kultury, rostoucí obchodní kontakty. Za negativum považovali šíření nemocí, narůstající sociální 
rozdíly, nedostatek pracovních příležitostí a zhoršení pracovních podmínek. Rozporný byl názor na 
import kultury a ohrožení tradičních hodnot. Většina respondentů ze zemí Asie a Afriky, včetně 
arabských zemí, věřila, že jejich kultura je lepší než kultura ostatních.  
 Strach muslimů, že je islám v současném světě ohrožen, byl silně pociťován v mnoha 
zemích. Za příčinu tohoto stavu byly pokládány nejen vnější vlivy (politika USA, Izrael), ale i vlivy 
vnitřní  (politika jejich státu, názorové odlišnosti). Muslimové v roce 2003, bez ohledu na státní 
příslušnost, pociťovali silný pocit muslimské solidarity.  
 
 
8. Země střední a východní Evropy, Severoatlantická aliance a bezpečnost ve Středomoří  
 
 Kapitola obsahuje zamyšlení, do jaké míry může mít rozšíření EU a NATO kladný či 
záporný dopad na přístupy Aliance k středomořskému regionu, blízkovýchodnímu konfliktu či 
projektu GMEI. Důraz je kladen na zahraniční politiku  ČR a visegrádských zemí. Na závěr je 
proveden rozbor a zhodnocení přístupů zemí jižního Středomoří k procesu rozšíření. 
 Česká republika neměla donedávna velkou příležitost zapojovat se do středomořského 
dialogu NATO, ale zlom zřejmě nastane po zahájení činnosti kontaktní ambasády NATO v Izraeli, 
za kterou převzala Česká republika zodpovědnost na dvouleté období  od 1. ledna 2005. Izrael i 
USA očekávají od nových členských zemí, že pomohou ztlumit postoje evropských zemí, jež se 
přikláněly doposud spíše k francouzským, proarabským názorům. Rostou obavy arabských zemí 
z přehodnocení politiky EU vůči blízkovýchodnímu konfliktu a zásadní revize evropských postojů k 
Izraeli. Existují však rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. České postoje jsou, na rozdíl od Polska, 
opatrnější při vyjadřování otevřeně proizraelských postojů a ČR vystupuje vyváženěji. 
 Elity zemí SVE, zvláště z pravicového politického spektra, jsou tradičně nedůvěřivé vůči 
nějaké samostatné evropské bezpečnostní a obranné iniciativě jakou byla např. Evropská 
bezpečnostní a obranná identita (ESDI). Preferují pevné transatlantické vztahy a silnou roli USA. 
Existenci NATO spojují s nezvratností politické situace po rozpadu bipolárního světa a některé 
země (zvláště pobaltské republiky a Polsko) se ve zvýšené míře obávají svého východního souseda 
– Ruska. Podobně i v ČR značná část vedoucích elit, především pravicově orientovaných, vidí 



hlavní pilíř bezpečnosti v USA a NATO, nikoli v rozhádané, nesourodé  EU, v níž je silně 
zastoupen levicový, solidární proud.  
 Veřejnost je na rozdíl od elit rozpolcená, zvláště po 11. září a zásazích spojeneckých vojsk 
v Afghánistánu a Iráku. Češi poměrně výrazně odmítají zapojení české armády do protiteroristické 
války mimo území ČR. Současný trend zaměřený na zásahy out of area v zájmu boje proti 
terorismu (šíření ZHN a proti „darebáckým“ státům), jenž převážil po roce 1999 a nabyl 
praktických rysů po pražském a istanbulském summitu NATO, byl v rozporu s tradičním 
pacifismem české veřejnosti. Dá se očekávat, že bude přijímán se značnou nelibostí, jak svědčily 
reakce na válku v Iráku a zásah NATO v Kosovu. Z hlediska rozpolcenosti názorů veřejnosti a elit 
se příliš nelišíme od ostatních států EU, ale naše vedoucí politické elity jsou proatlantičtější a 
proameričtější. Podle některých úvah si Spojené státy chtějí udržet prostřednictvím Aliance 
kontrolu nad Evropou a doufají, že rozšíření na Východ jim umožní  realizovat tento strategický cíl. 
Země SVE, na rozdíl od západní Evropy, nepochopily novou dimenzi bezpečnosti po skončení 
studené války, jež suverenitu státu odsunuje do pozadí, a proto nedůvěřivě sledují vytváření 
evropské bezpečnostní identity a hodnotí ji jako projev zbytečné konkurence či dokonce oslabování 
NATO. Podporují angažovanost NATO v blízkých regionech, včetně Středomoří, což silně 
znepokojuje některé evropské země, jako je např. Francie, které si představují větší emancipaci 
Evropy v bezpečnostních otázkách. Francouzi nemají rádi, když jim NATO či USA zasahují 
v oblastech tradičního vlivu (Maghrib, Libanon). 
 Spojené státy si v souvislosti s permanentně nestabilní situací v Iráku a stoupajícím 
nákladům na vojenskou i civilní kampaň uvědomily vlastní možnosti a potřebují maximálně 
vtáhnout do spolupráce v poválečné stabilizaci regionu členské země NATO i EU. Stabilizace a 
demokratizace Iráku si vyžádá zřejmě obrovské náklady a bude i časově náročná. Spojené státy by 
chtěly maximálně aktivizovat dialog NATO (MD-ICI) i barcelonský proces, jež by se měly  
vzájemně doplňovat a kooperovat v rozsáhlém prostoru (širší Střední východ), na což některé 
členské země EU hledí s nedůvěrou s ohledem na přílišnou heterogenitu rozsáhlého regionu. Nové 
členské země EU ze SVE, jež jsou povětšinou i členy NATO, budou zřejmě prosazovat americké 
představy o využívání MD-ICI za hranicemi Středomoří a jeho úzkou kooperaci s barcelonským 
partnerstvím a dalšími středomořskými iniciativami. Svým postojem by mohly být blízko 
Berlusconiho Itálii prosazující posilování úzkých transatlantických vazeb ve Středomoří. Část 
italské vládnoucí koalice (Liga severu) je silně protiislámsky zaměřena, což může najít jisté 
souznění i v polské katolické společnosti. 

Přijetím hlavně visegrádských zemí se významně posílila východní dimenze evropské 
politiky na úkor středomořské, což může mít  vliv i na přerozdělení finančních prostředků mezi 
oběma dimenzemi sousedské politiky. Větší angažovanost EU ve východním směru umožní USA a 
zřejmě i NATO přebrat iniciativu ve středomořském a blízkovýchodním směru. Dá se očekávat, že 
Česká republika i další země EU budou vtahovány do spolupráce v rámci širšího Středního 
východu. USA očekávají pozitivní reakce na tyto výzvy především v zemích SVE, ale ty musí čelit 
vlastním vnitropolitickým, ekonomickým tlakům a nezájmu veřejnosti o angažovanost v této 
vzdálené oblasti. 
 
 
9. Transatlantické vztahy a dialog NATO-Středomoří  
 

Po skončení studené války je patrný nesoulad EU a USA při posuzování bezpečnostních rizik. 
EU přistupuje ke Středomoří jako prodlouženému prostředí evropského kontinentu a všechny 
události v této oblasti jsou hodnoceny podle toho, jaký mají bezprostřední dopad na bezpečnost 
Evropy a transatlantické vztahy. V USA převládá názor, jenž označuje Středomoří za logistické 
předpolí zajišťující přístup k Perskému zálivu. Názory EuroMeSCo a RAND, coby hlavních 
mozkových center EU a USA pro Středomoří, se poměrně významně liší v postojích k různým 
aspektům středomořské bezpečnosti. Evropské chápání bezpečnosti má blíže k arabským přístupům. 
Zaměřuje se na kooperativní vazby ve všech oblastech, jež pomohou zemím jižního Středomoří 



překonat výbušné ekonomicko-sociální i politické problémy, čímž by se měla zvýšit následně i 
stabilita oblasti. Jedná se o preventivní diplomacii, jež nevnímá země regionu a priori jako hrozbu, 
osu zla či uličnické státy. I když Evropa trvá na procesu demokratizace, přesto nepřeceňuje význam 
kantovských přístupů. Preferuje evoluční ale progresivní formu demokratizace, jež nebude 
vnucována zemím jižního Středomoří násilím a tvrdým nátlakem, ale spíše trpělivým dialogem, 
vytvářením občanských struktur, vázáním demokratizace na vyšší formy spolupráce a informačním 
působením. USA v období Bushovy administrativy zdůrazňují  aspekty spojené s „hard security“ a 
důslednějším prosazováním demokratizace. USA i EU spojuje  zájem o prosazování opatření na 
posílení důvěry  ještě před řešením  blízkovýchodního konfliktu, což naopak spíše odmítají arabské 
země, pro něž hraje blízkovýchodní konflikt a všechny aspekty „hard security“ s nim spojené 
absolutní prioritu. Dialog NATO byl komplikován i poměrně značným zájmem Bushovy vlády o 
Severní Afriku, který vyvolával rozpaky u některých členských zemí EU, zvláště u Francie. USA se 
snažily zabránit jednostranné orientaci jižního Středomoří na EU a prosazovaly multilaterální 
charakter partnerství. Byl patrný jejich zájem zainteresovat spojence z NATO ve své kampani boje 
proti terorismu. Tato iniciativa však pozitivně nerezonovala v arabských zemích. Došlo i rozporům 
mezi USA a EU ohledně většího zapojení NATO do procesu transferu nezávislosti Iráku a budování 
státních struktur. 

EU přijala americký projekt širšího Blízkého východu, i když přístupy se odlišovaly. EU i 
USA souhlasily s potřebou demokratizovat autoritativní státy v této oblasti, v prvé řadě Irák, Sýrii, 
Írán a Saúdskou Arábii, ale odlišné byly jejich  představy, jak tohoto cíle  dosáhnout. EU 
preferovala proces nesilového zavádění demokracie, s níž se ztotožní obyvatelstvo a jenž nebude 
pod tlakem vnucena zvnějšku. Hovořilo se v tomto kontextu o pouze o legitimním zastrašování. 
Bushova vláda naopak nevyloučila možnost silového, nátlakového řešení, i když bezpečnostní 
situace v Iráku ji nutila k přehodnocení postojů. Debaty v USA se zaměřovaly na strategickou, 
bezpečnostní stránku problému a prosazování univerzálních hodnot, zatímco Evropané preferovali 
regionální, mnohorozměrnou a institucionalizovanou podobu. Klíčové bezpečnostní aspekty byly 
stejné: šíření zbraní hromadného ničení, terorismus, nestabilní státy, demokracie, lidská práva a 
energetické dodávky. Zvýšená angažovanost NATO v Afghánistánu pomohla vtáhnout váhavou 
Evropu do projektu, jež geograficky přesahuje oblast jejích bezprostředních zájmů. Větší 
angažovanost NATO v Iráku (pomoc polskému kontingentu a výcvik bezpečnostních složek) 
zřejmě zvýší zodpovědnost EU za oblast Perského zálivu, kde se předtím angažovaly výlučně USA 
a Británie. 

Američtí analytici viděli možnost dělby práce v tom smyslu, že Evropa měla mít na starosti 
„soft security“ problémy a Washington  by se zaměřoval na  „hard security“, tj. vojensko-
strategické záležitosti. USA soustřeďovaly pozornost na Záliv a východní Středomoří. Evropa se 
zase koncentrovala na oblast západního Středomoří, kyperskou otázku a možné členství Turecka 
v EU. Zájem byl o  finanční angažovanost EU coby „globálního bankéře“ pro období skončení 
blízkovýchodní krize a konfliktu. Americká pozornost západnímu Středomoří začala stoupat 
v důsledku narůstajícího terorismu a zájmu o politickou transformaci Libye. Vyšší zájem byl 
chápán i  jako protiváha aktivizujícímu se francouzskému frankofonnímu hnutí. 

Multilaterální přístupy USA byly sice zaměřeny především na NATO, i když hlavními 
tahouny spolupráce NATO - Středomoří byly spíše jihoevropské země, Turecko a teprve později i 
Německo či Británie. USA se spíše zabývaly východním rozšířením a v tomto kontextu dialog  
NATO a euro-středomořské iniciativy odváděl jejich pozornost prioritních zájmů. Teprve když 
dialog NATO Středomoří získal praktický, aktivní charakter spolupráce, projevily USA o něho 
zájem. Dialog se dostal do popředí americké zahraniční politiky až po teroristických atentátech 
z 11.9. 2001. NATO začalo hrát významnou roli v amerických plánech až v souvislosti s jeho 
zájmem využití  Aliance  jako  společné instituce určené pro nastolení bezpečnosti mimo území 
Evropy, zvláště v rámci širšího Blízkého východu, tj. v době, kdy začaly převažovat globální zájmy 
Aliance. Svržení baasistické vlády v Iráku  přineslo větší zájem USA o Středomoří. Američtí 
stratégové viděli  ve  Středomoří předpolí k rozšíření své vize za jeho hranice, zvláště do oblasti 



Perského zálivu.  Blízkovýchodní dimenze zahraniční politiky USA jednoznačně převažovala po 
skončení  studené války. 

Transatlantické soupeření na Blízkém východě a Středomoří je shledáváno některými 
experty jako nevyhnutelné, o čemž svědčí rozdílné postoje k palestinské otázce, zadržování 
terorismu, politickému násilí a částečně i vůči Íránu. Ve hře je i obchodní soupeření o alžírské či 
libyjské energetické trhy. Krize při řízení konfliktu v Alžírsku, Libyi, Súdánu Kypru a Egejském 
moři přinesla také nesourodé přístupy k řešení. Evropské pohledy na přistoupení Turecka budou 
zřejmě determinovat vztahy Ankary a Washingtonu, jenž se stal podporovatelem tureckého členství 
v EU.  

Značným problémem je, že někteří členové NATO a partneři dialogu MD udržují intenzivní, 
bilaterální, bezpečnostní spolupráci, jež zahrnuje společná cvičení, výcvik. Tato spolupráce je 
někdy naplňována bilaterálními zbrojními kontrakty či uzavíráním obranných dohod. Převládá 
nezájem států o začlenění těchto aktivit do multilaterálního rámce, což pouze dále rozmělňuje 
dialog. 
 
 
Závěr  
 

Zájem NATO o Středomoří vyplývá z pěti důvodů: nestabilita, terorismus, propojenost 
s Blízkým východem a Irákem, šíření zbraní hromadného ničení a energetická bezpečnost. Nic 
neškodí míru a bezpečnosti na Blízkém východu  více než trvání blízkovýchodního konfliktu a 
mezinárodní terorismus, jež komplikují i jednání v rámci dialogu. Přesto NATO nemá 
vypracovanou ucelenou strategii vůči severní Africe a středomořskému regionu, protože tento 
regionální přístup nezapadá do celkové globální kalkulace USA. Americkým stratégům především 
nevyhovuje exkluzivita vztahů EU s maghribskými zeměmi. Podle představ EU o bezpečnosti by se 
jižní Středomoří, společně s Balkánem, změnily v pásmo pro realizace tzv. petersbergských operací. 
EU má rovněž komplexnější pohled na reformu v této oblasti, který dlouhodobě realizuje v rámci 
EMP. 

Umírněné síly v regionu volají po dlouhodobé spravedlivé vizi, nikoli po krátkodobých 
taktických ústupcích jedné či druhé strany. Dialog NATO by mohl sehrát v tomto kontextu klíčovou 
úlohu, protože jeho posláním je strategické vzájemné pochopení dialogových zemí. Mírové projekty 
byly v 90. letech dobře propracované, ale chyběla větší vůle dotknout se teritoriálních, 
geopolitických problémů regionu. Byly vybudovány instituce a předloženy ambiciózní projekty 
rekonstrukce a spolupráce. Podobné události měly a mají význam pro další směřování dialogu 
NATO-Středomoří. Egypťané v současnosti navrhují, aby se stal dialog přípravným, 
institucionalizovaným fórem pro blízkovýchodní kvartet. Dohlížel by rovněž na rekonstrukci 
regionu a také by se zasazoval o posilování partnerských vztahů mezi NATO a jižním Středomořím. 
 

Středomořský dialog NATO byl od svého zahájení v roce 1995 založen na následujících 
principech: 
 

– vykazoval  progresivní směr, protože byl otevřen všem zemím, ovšem pokud splní určitá 
kriteria; 
– dialog měl bilaterální formu, jež je méně zranitelná v případě nežádoucích politických změn 
a následných reakcí; 
– všem dialogovým zemím byly poskytnuty stejné možnosti pro spolupráci bez diskriminace; 
– dialog měl posílit ostatní mezinárodní, kooperativní projekty (OBSE, ZEU); 
– aktivity v jeho rámci byly až na malé výjimky samofinancovány. 
 
Dialog dosáhl úspěchů a stal se potřebným nástrojem pro sdílení a výměnu informací ve 

středomořském regionu. Rozvinul se v důležité fórum pro posílení důvěry a bezpečnosti (CBM), a 
to zvláště po vytvoření Středomořské kontaktní skupiny. Stal se prostředkem pro praktickou 



spolupráci a značně zvýšil zájem o pochopení středomořské bezpečnosti v rámci NATO. Dialog 
vytvořil kontaktní strukturu uvnitř NATO i středomořských zemí, jež umožnila získávání znalostí, 
informací a zkušeností. Pomáhal s odborným výcvikem a školením pro kompetentní pracovníky 
v netradičních oblastech multilaterálního prostředí.  Vytvoření kontaktních ambasád NATO 
usnadnilo dialog a vazby ve vojenské oblasti. Zvýšily se i možnosti na formování realistické 
představy o ostatních  partnerech, což bylo potřebné pro začátek zdravých vztahů.  

Dialog si doposud zachoval především bilaterální formu s výjimkou některých akcí, jako byly 
semináře, konference a informační zasedání. Je proto zájem o větší koordinaci a komplementaritu 
dialogu NATO a EMP. MD se stal nástrojem k výměně informací a fórem pro posílení CBM, 
zvláště po vytvoření Skupiny pro středomořskou spolupráci (MCG). Nehledě na dílčí úspěchy, 
probíhal dialog NATO na nižší úrovni. Neměl, na rozdíl od PfP, žádné stálé zástupce a schůzky 
modelu 19+1 probíhaly na úrovni velvyslanců. Zvláště v počátečním období se převážně zaměřoval 
na poskytování informací o činnosti NATO a zlepšení image organizace. Aliance se však téměř 
nezabývala, ke své škodě, vztahy mezi nečlenskými středomořskými zeměmi, i když konfliktní 
potenciál  a napětí mezi nimi přetrvávaly. 

MD vytvořil kontaktní strukturu v rámci NATO i v dialogových zemích, jež umožnila 
podmínky pro akumulaci znalostí, informací a zkušeností. Důležitá byla i profesionální příprava a 
výcvik úředníků v netradičních oborech v mnohonárodnostním prostředí. Vytvoření kontaktních 
velvyslanectví a zvýšená frekvence vojenských kontaktů pomohly zreálnit image partnerů i ztlumit 
některé předsudky.  

Dialog NATO-Středomoří a barcelonský proces jsou komplementární procesy, zatímco dialog 
v rámci OBSE či již ukončený středomořský dialog ZEU lze zařadit do kategorie méně 
významných či podřízených iniciativ, které v mnohém dublují agendu dvou klíčových dialogů.  

Celkový rozpočet MD zdaleka nedosahoval částky, která byla vyčleňována na akce PfP a byl 
uplatňován citlivým způsobem princip částečného spolufinancování. Chudším zemím, jako např. 
Mauretánii, mohlo být na požádání uhrazeno až 95% nákladů z financované aktivity a ostatním na 
požádání až 80%. Přesto vyčleněné peníze nebyly pravidelně vyčerpány, podobně jako v případě 
MEDA programů v rámci EMP. Od roku 2001 se přešlo na příležitostní financování účasti na 
aktivitách PfP. 

V roce 2002 schválil pražský summit NATO dokument, jenž povýšil celkové zaměření 
dialogu a zahájil velké množství kooperačních aktivit. Především došlo k přechodu od ryze 
bilaterálně vedeného dialogu (19 +1)  k vybraným multilaterálním aktivitám. Nutné přiznat, že 
v oblasti informační výměny bylo dosaženo do současnosti poměrně málo. 

Někteří partneři kriticky sledují to, co vnímají jako nedostatek základních předpokladů pro 
vedení zdravého a konstruktivního dialogu: neexistence konkrétní agendy, nejasná definice 
bezpečnostních aspektů ve Středomoří (rizika, hrozby, modality bezpečnostních otázek). 

Účelem dialogu je zlepšit celkové klima vztahů mezi oběma středomořskými břehy, ale 
v pozadí je rostoucí zájem členů NATO o problematiku šíření ZHN a dalších destabilizačních, 
nebezpečných jevů přicházejících z jihu Středomoří (terorismus, migrace). Hodnocení dopadů 
těchto rizik se liší mezi spojenci, což znemožňuje provádět skutečně jednotnou politiku vůči tomuto 
regionu a podporovat společné cíle. 

Existuje pouze omezená shoda ve vztahu k cílům dialogu, jeho rozsahu a k tematickému 
zaměření. Z těchto důvodů dialog postrádá podporu klíčových spojenců a vyznačuje se i nejasnou 
orientací. Situace je komplikována politickou fragmentizací regionu; prioritním zaměřením NATO 
na rozšiřování směrem na východ; silnou závislostí na momentálním stavu  blízkovýchodního 
mírového procesu; institucionálním prolínáním obou hlavních středomořských aktivit: 
barcelonského procesu a středomořského dialogu NATO. 

Ne všechny členské země přistupují k dialogu se stejnou vážností a entuziasmem. Vnitřní 
konsenzus s dialogem je proto výjimečný. Některé  země na něho hledí jako na jednoduchou formu 
public relations, jiné jako na užitečnou formu pro jednání o bezpečnostních záležitostech a 
nejambicióznější by rády přeměnily dialog v nástroj k řešení bezpečnostních problémů jižního 
Středomoří. Největší podpora dialogu tradičně přichází od jihoevropských, členských zemí NATO; 



severní skupina zemí projevuje menší nadšení. Kanada a severní Evropa se staví pozitivně 
k dialogu, pokud je ujištěna, že nebude finančně náročný a neodkloní pozornost NATO od zemí 
SVE.  

Zatímco na Severu byla národní bezpečnostní politika do značné míry nahrazena alianční 
politikou, na Jihu přetrvávala národně (státně) orientovaná politika se silnou rolí vojenského 
myšlení u politických elit. Ty se v arabském světě zajímaly především o vnitrostátní konflikty a 
nestabilitu, zatímco konflikty mezi arabskými zeměmi a  arabsko-izraelský konflikt měly druhotný 
význam, i když články v médiích vyvolávají opačný dojem. Sever či obecně Západ není vnímán 
vládnoucími elitami jako vážná bezpečnostní hrozba. Percepce arabských elit není příliš ovlivněna 
kulturními faktory, ale arabské veřejné mínění poměrně silně pochybuje o čestnosti  záměrů 
Západu, zvláště USA. 

Zájem byl, aby dialog měl multilaterálnější charakter (19+7), i když lepších výsledků bylo 
dosaženo v bilaterální rovině.  Dialogové země jižního Středomoří preferovaly, aby se podstatně 
více zabýval blízkovýchodním konfliktem. Budoucnost dialogu závisela na rozsahu a hloubce 
reformních kroků přijatých a realizovaných v partnerských, středomořských zemích, ale reformní 
hnutí v ekonomické a politické oblasti bylo prozatím slabé a pomalu se rozvíjející. Po 11. září se 
dialog stal mnohem žádanější a potřebnější, i když se objevily značné problémy. 

Partneři z jižního Středomoří měli zájem o nové horizonty spolupráce a partnerství, které by 
se dotýkaly budoucí orientace NATO. Zájem byl i o novou iniciativu CBM, jež by byla symetrická 
vůči všem partnerským zemím. 

Velký rozdíl je ve vnímání bezpečnosti mezi zeměmi Mašriku, jež preferují problémy hard 
security vázané na blízkovýchodní konflikt, a zeměmi Maghribu, jež jsou přístupnější 
k projednávání soft security problémů a CBM. V Mašriku podléhá většina bezpečnostních témat 
přísnému utajení a nevede se o nich veřejná diskuse, snad kromě potravinové bezpečnosti.  

Iniciativa NATO pro Středomoří byla mnohdy přijímána středomořskými partnery jako 
projev bezradnosti států NATO, jež nedisponovaly jasnou představou o bezpečnosti v této oblasti. 
Výhrady směřovaly i k výběru partnerů pro dialog, který byl zaměřen na prozápadní, proamerické 
země a zcela izoloval další země, jako jsou Sýrie a Libye. 

 Rovněž zaměření na „měkkou“, nevojenskou bezpečnost bylo chápáno jako součást 
zpravodajských, výzvědných aktivit či jako nástroj k monitorování vojenského, obranného 
potenciálu jižních zemí. Tyto negativní stereotypy se objevily v plné síle zvláště v případě stagnace 
blízkovýchodního mírového procesu a krize ve vztazích s Izraelem. Koncepce CBM a dialogu se 
zdála některým odborníkům za takové situace příliš nereálná, idealistická, protože odvádí pozornost 
od klíčových bezpečnostních témat (arabsko-izraelského konfliktu). Odrážela současnou „krizi 
idealismu“ na Blízkém východě.  

Neexistuje záruka, že nějaké partnerství pro Středomoří bude mít stejný úspěch jako PfP, 
protože situace ve Středomoří je jiná než v zemích východní a Střední Evropy, jejichž mocenské 
elity usilovaly o členství v NATO, aby odpoutaly svoje země od závislosti na SSSR, Rusku. 
Naopak členství v NATO se pro středomořské země v současné době reálně nepředpokládá, i když 
teoretické diskuse na toto téma pokračují. Bezpečnostní zájem, o který se dialog opírá, je jiný. Jeho 
pilířem je spíše partnerství, jež by mělo čelit pluralitě rizik a řešit velké množství problémů.  

Existují problémy během spolupráce v boji proti terorismu, ale panují neshody mezi 
arabskými zeměmi dialogu a NATO ohledně definice terorismu. Arabské země odmítají americký 
výklad, podle něhož jsou všechny síly, jež vedou národně-osvobozenecký boj proti nelegální 
izraelské okupaci, označovány za teroristy. Rozšíření dialogu NATO o parlamentáře přidalo novou 
dimenzi mezilidským kontaktům, jež pomohla rozšířit vědomosti účastníků a jejich citlivé vnímání 
bezpečnostních problémů. Tento druh komunikace je do značné míry oddělen od kontroly ze strany 
NATO, což umožnilo vtáhnout do spolupráce i ostatní mezinárodní instituce. Středomořské země 
usilují o prosazení stále více konkrétních projektů, jejichž plnění je sledováno veřejností 
v dialogových zemích. V případě splnění lze očekávat zlepšení image NATO. 

Významným momentem byla účast Egypta, Jordánska a Maroka v mírových operacích 
NATO v Bosně i Kosovu pod hlavičkou IFOR a SFOR, které znamenaly významnou iniciativu na 



posílení vazeb NATO-středomořské země. Tento druh spolupráce by se měl prohlubovat, ale musí 
být  počítáno s menším entuziasmem pro mise v ryze arabských, islámských zemích. 

Probíhaly diskuse o možné angažovanosti zemí NATO v mírovém řešení blízkovýchodního 
konfliktu. Hodně však bude záviset na americké vládě, jestli dá Evropě větší šance podílet se 
v rámci NATO na řešení konfliktu, protože mírový proces byl dlouhou dobu ve výlučné kompetenci 
USA a ty nepřipouštěly žádnou změnu. Překážkou může být tradičně negativní postoj Izraele 
k evropskému zasahování do řešení, tentokráte pod hlavičkou NATO. Účast EU v kvartetu 
mocností za účelem naplnění mírového plánu Cestovní mapy může znamenat obrat v tradičních 
přístupech USA.  

Přímé zapojení Aliance v Iráku by zřejmě posílilo negativní percepce Arabů vůči NATO, což 
by se muselo  nežádoucím způsobem odrazit i na charakteru MD. Vojenské údaje v jižních zemích 
se staly předmětem přísného utajení a arabským zemím je pro ně nepříjemné, dochází-li v rámci 
různých opatření CBM k monitorování jejich vojenské infrastruktury. V arabských zemích 
nepřipadá v úvahu civilní kontrola armádních složek. 

Odlišné jsou vazby jednotlivých zemí k NATO. O vyšší míru zapojení do struktur Aliance 
usilovaly Maroko, Egypt a Tunisko, jež pro sebe prosazovaly statut pozorovatele v Parlamentním 
shromáždění NATO. Neřešený konflikt a zásadní rozdíly při posuzování kategorií vojenské 
rovnováhy a hrozeb zásadně komplikuje jakákoli bezpečnostní jednání v rámci MD. Je nasnadě se 
domnívat, že středomořský dialog NATO udrží low profile, na rozdíl od podobných iniciativ USA a 
EU, i když současná mezinárodní situace působí ve prospěch významnější spolupráce.  

Dialog NATO by se měl dále vyvíjet jako iniciativa s multilaterální strukturou a měl by se 
rozšířit na všechny středomořské země. Postupně by měl přijmout formu spolupráce na základě 
programu Partnerství pro Středomoří (PfM) a zahrnout hlubší vazby ve vojenské oblasti. Faktem 
zůstává, že Aliance není zatím připravena na tak zásadní změny. Potvrdila to Nová strategická 
koncepce  NATO z roku 1999, která nepřipouští formu partnerství ve vojenské oblasti.  

Úspěch dialogu bude záviset na postupném zapojení dalších zemí do dialogu, jako jsou: 
Libye, Sýrie, Libanon. Přijetí Alžírska byl prvním krokem k odbourání předsudků, že do dialogu 
mohou být zapojeny pouze tradiční prozápadní, zvláště proamerické umírněné země. 

Schválením Istanbulské iniciativy pro MD a ICI byly vytvořeny institucionální podmínky pro 
vedení pravidelného, vojenského dialogu. Iniciativa ICI měla za úkol usmířit, uklidnit regionální 
země a nabídnout jim bez donucení využití služeb Aliance. Byla jim předložena hustá síť 
kooperativních nabídek na různých úrovních, založených na principech PfP a respektujících 
odlišnosti. Úspěch iniciativy záleží na politické vůli, přidaných bezpečnostních hodnotách a dalších 
výhodách pro členy NATO a partnery MD/ICI, jimiž se obohatí během spolupráce.  Povýšení 
středomořského dialogu NATO na partnerství záleží na těchto faktorech: podpora politického 
dialogu na vysoké úrovni, rozvoj interoperability, reforma armády a boj proti terorismu (včetně 
prevence).  

Klíčové je si uvědomit, že NATO je mezivládní organizace a každý členský stát má v regionu 
specifické zájmy. Pokrok v oblasti reforem armády a demokratizace je podmíněn společnou 
alianční strategií, nikoli dohodou o několika dílčích opatřeních. Na rozdíl od EU (EK) nemůže 
NATO řídit reformní kroky v oblasti demokratizace a vládnutí vzhledem k mezivládnímu 
charakteru. 

V současné době je absolutní prioritou zlepšit celkovou situaci v Iráku (zabránit občanské 
válce, rozpadu země a vytvořit pevné struktury nezávislého státu) a spravedlivě, trvale řešit 
blízkovýchodní konflikt. Pokud tyto cíle nebudou naplněny, nelze očekávat zapojení Sýrie, 
Libanonu a Íránu do dialogu a spolupráce. Bez komplexního regionálního systému, jenž zahrne 
Izrael, Sýrii a Írán, nelze spoléhat na úspěšnost dialogu NATO. Častou kritickou výhradou je, že 
MD nedokázal izolovat široké regionální bezpečnostní problémy od izraelsko-palestinského 
konfliktu. Vliv NATO na realizaci Road Map v rámci blízkovýchodního mírového procesu je 
podstatně menší než EU, protože se NATO nestalo členem kontaktní skupiny (Road Map Contact 
Group). 



V případě úspěchu vojsk NATO v Afghánistánu není vyloučeno, že by se NATO mohlo 
angažovat jako důvěryhodný zprostředkovatel při řešení blízkovýchodního konfliktu. NATO by 
pomáhalo konfliktním stranám při jednání a při prosazení balíku bezpečnostních opatření.  

Perspektiva dialogu bude zajištěna, pokud bude mít bilaterální charakter; bude 
komplementární s barcelonským procesem, bude využívat multilaterální vzorce pro jednání  (26+7 
nebo 26+n), prosadí svobodu partnerů vybrat si formu i obsah dialogu a spolupráce, zajistí funkční 
zapojení do programu PfP, umožní dostatečné financování a neustálý rozvoj, prohlubování dialogu. 
Největší brzdou zůstane stagnující blízkovýchodní mírový proces a vnitřní rivalita mezi 
středomořskými státy. Mezi další faktory patří nedůvěra středomořských států vůči americké 
strategii boje proti světovému terorismu. Brzdícím momentem jsou negativní stereotypy a špatná 
percepce NATO v jižním Středomoří. 
 

 
 
 
 
 


