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Anotace: 

Hlavním tématem této bakalářské práce je vztah mezi koncepcí "Nového Blízkého východu" 

a zahraniční politikou poslední americké administrativy pro Blízký východ. Koncept sám 

vychází z rámce představ o strukturální změně povahy blízkovýchodního regionu po pádu 

bipolárního světového řádu směrem k multipolaritě. Zároveň představuje celistvou a 

dlouhodobou vizi přístupu k řešení komplikované situace jednoho z nejdynamičtěji se 

rozvíjejících regionů světa. Cílem práce je popsat zmíněný vztah a určit jaké měla jeho 

realizace důsledky na změněnou realitu Blízkého východu a severní Afriky a odpovědět na 

základní hypotézu této práce, že selhání americké politiky otevírá prostor k renesanci 

regionalismu a vzniku nových politických a bezpečnostních struktur v regionu. V 

jednotlivých částech proto práce popisuje konkrétní dopady této politiky na realitu MENA. 

Práce v závěru předkládá i několik možných východisek, které koncept dále nabizí. 

 

Abstrakt: 

Main subject of this bachelor thesis is a relation between the "New Middle East" concept and 

a foreign policy of the last american administration towards Middle East. Concept itself 

derives from the image of a structural change of Middle-Eastern reality after the fall of 

bipolar world order towards multipolar order. It also presents a cohesive and long-term vision 

of a way, how to address complicated situation of one of the most dynamically evolving 

region in the world. Aim of the thesis is to describe this relationship. Target the results which 

it had on a changed reality of Middle East and North Africe, and answer main hypothesis, 

whether the downfall of american policy opens up a space for renaissance of regionalism and 

the establishment of new political and security structures in the region. Therefore parts of the 

thesis deal with concrete implications which the american foreign policy had on MENA. In 

the end it also provides few plausible starting points which concept further offers. 
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 Hlavním tématem mé bakalářské práce je v našem prostředí nepříliš známý koncept 

"Nového Blízkého východu", který byl jedním z určujících prvků americké zahraniční 

politiky pro Blízký východ po 9/11. Koncept sám o sobě vychází z rámce představ o 

strukturální změně povahy blízkovýchodního regionu po pádu bipolárního světového řádu. 

Jeho hlavním účelem je představení celistvé a dlouhodobé vize přístupu k řešení 

komplikované situace jednoho z nejdynamičtěji se rozvíjejících regionů světa. Ve své práci 

se pokusím souvislost mezi touto představou a jeho aplikací v americké zahraniční politice 

poslední administrativy popsat, přičemž budu vycházet z dostupné cizojazyčné vědecké 

literatury, jelikož toto aktuální téma se v našem jazykovém prostředí nedá souvisleji studovat, 

nebo se vůbec nevyskytuje. V tomto směru vnímám i jeho určitý přínos. Hlavním důvodem, 

proč jsem se rozhodl tomuto tématu věnovat, je určitá příprava na další vědeckou práci v 

oblasti interpretace aktuální bezpečnostní problematiky Blízkého východu pro účely přípravy 

podkladů pro bezpečnostní strategii ČR.  

 Cílem práce je seznámit se s tématem a jeho souvislostmi do té míry, že bude možné 

odpovědět na zakladní hypotézu. Tou je otázka, zda slábnoucí unipolární pozice Spojených 

států, daná selháním jejich politiky, otevírá prostor k renesanci regionalismu a vzniku nových 

politických a bezpečnostních struktur v regionu. V průběhu práce se pokusím předložit 

jednotlivé argumenty a posoudit jejich váhu. Mezi ně patří například reálnost širšího pojetí 

Blízkého východu či ověření negativního dopadu politiky USA na MENA. Velký význam 

přikládám i použité terminologii, která v případě Blízkého východu sama o sobě představuje 

vědecký problém. Při řešení tohoto problému i při rozboru zmiňované koncepce budu 

vycházet z literatury, která je spojována s tzv. Novým regionalismem, který umožňuje 

flexibilnější přístup při práci se základnímy pojmy, které spojují více úrovní, než je jejich 

běžné užití. Jedná se o jev v případě Blízkého východu typický, a proto je nezbytné jej 

zohlednit. Ústřední část práce bude následně rozebírat konkrétní dopady americké zahraniční 

politiky na současnou situaci v několika vybraných příkladech a pokusí se shrnout její 

celkové vyznění. Mezi nejvýznamější příklady aplikace konceptu, jenž v práci zmíním patří 

například tzv. Freedom Agenda (plán svobody). Závěr bude věnován ověření předkládané 

hypotézy a představení jednotlivých východisek, které koncept "Nového Blízkého východu" 

dále nabízí.  

 Projekt této práce dostál určitých změn, k nimž jsem přistoupil na doporučení, a s 

vědomím, že by širší rozpracování tohoto konceptu přesáhlo očekávaný rozsah a hloubku této 

práce a v důsledku by to nemuselo prospět její srozumitelnosti a záměru. Téma jsem proto 

zúžil výhradně na souvislosti s politikou Spojených států. Hlavní metodou zpracování práce 
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je kombinace kompilace relevantní vědecké literatury, komparativního přístupu a metody 

pozorovatelných důsledků. Věřím, že výsledný text bude odpovídajícím zpracováním 

aktuálního tématu, které je v našem prostředí nové, a bude přínosný v oblasti přípravy 

podkladů pro další již empirickou interpretaci zahraniční politiky pro Blízký východ, resp. 

MENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Představení koncepce "Nového Blízkého východu" 

 V úvodu první kapitoly krátce představím koncepci “Nového Blízkého východu” a jí 

předešlou koncepci “Velkého Blízkého východu”, jejíž ostřejší obrysy spadají do roku 2004 a 
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příprav summitu G8 ve stejném roce1. Obsahem této politické představy je dlouhodobá vize, 

jak by měly Spojené státy komplexněji přistupovat k řešení situace blízkovýchodního 

regionu, zajištění jeho stability a z jejich pohledu i ochrany vlastních zájmů v oblasti. 

Dřívější “Velký Blízký východ” se zároveň snaží představit nový pohled na region, v 

dimenzích Maroka na západě, Afghánistánu na východě, Turecka na severu a Somálska na 

jihu, který reflektuje jeho dnešní komplexnost a provázanost. V červnu 2006 byl v reakci na 

konflikt s Libanonem v Izraeli ministryní zahraničí USA Riceovou představen koncept 

“Nového Blízkého východu”2, jenž posouvá předchozí vágnější pojetí směrem ke 

konkrétnější představě o vnitřním geostrategickém uspořádání regionu a zmiňuje nutnost 

zavrhnout současný status quo a podílet se na tvorbě “nového” Blízkého východu, založeném 

na jiném poměru sil, jiné vnitřní i vnější podobě států a jiných principech jejich vzájemné 

spolupráce.  

 Obě politické představy se určitým způsobem projevily ve směřování americké 

zahraniční politiky za Bushovy administrativy, která byla kritizována pro svojí špatnou 

přípravu, naivní hodnocení hrozeb a přístup k jednotlivým problémům MENA, a která měla 

za následek změnu povahy dnešní blízkovýchodní reality. Obě také spojuje prostředí jejich 

vzniku, okolnosti, praxe a teoretická příbuznost s jinými dokumenty a programy, jako jsou 

deklarace G8 “Partnership for Progress and a Common Future with the Region of the Broader 

Middle East and North Africa”, zprávy UNDP - Arab Human Development Report (AHDR), 

projekt Greater Middle East Initiative (GEMI), Middle East Partnership Initiative (MEPI) či 

Middle East Free Trade Area (MEFTA) , nebo outreach Organization for Security and 

Cooperation in Europe (OSCE) směrem k MENA, podobně jako NATO a také EU a jejího 

Barcelonského procesu se státy Středomoří. Záběr konceptu je značný a ve své práci nemám 

ambici jej v celé šířce obsáhnout. Účelem je nalézt to nejpodstatnější z existující literatury, 

seznámit se s tématem natolik, aby bylo možné dobře odpovědět na základní hypotézu, 

kterou jsem si stanovil a vyvodit odpovídající závěry. 

 

                                                 
1 Partnership for Progress and a Common Future with the Region of the Broader Middle East and North Africa, 
G8, Sea Island Summit, Georgia, June 9, 2004, dostupné na http://www.g8-bmena-
education.de/_media/Sea_Island_Declaration.pdf k 5.5.2009 
2 Labott, E.,“Annan: Lebanon en route to 'humanitarian disaster'”, CNN.com, July 22, 2006; dostupné na 
http://www.cnn.com/2006/WORLD/meast/07/21/mideast.diplomacy/index.html k 5.5.2009 
 
pozn; ...některé publikace uvádějí i odlišný název konceptu, buď zkrácený “Partnership for Progress”, nebo celý 
“Partnership for Progress and a Common Future with the Region of the Broader Middle East and North Africa” 
v odkazu na jeho představení na summitu G8, takto jej záměrně odlišují od knihy Šimona Perese “The New 
Middle East”, která by svým společným jménem a tématem mohla vést k představě, že z ní koncept přímo 
vychází, což není přesné. Nicméně pojem “Nový Blízký východ” je zavedenější a proto se jej budu držet. 
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 1.1 Terminologie a její regionální specifika 

 Prvním krokem, který má své velké opodstatnění při analýze konceptu, je přenesení 

tématu do obecnější roviny, shrnutí základní terminologie a představení způsobu, jakým lze 

dnes nahlížet na MENA jako na specifický a do jisté míry kohezivní region, jednoho z aktérů 

světové bezpečnosti, zda-li je to vůbec možné. Tato pasáž se bude opírat o současný výzkum, 

který je souhrně nazýván “Nový regionalismus”, jenž mimo jiné zkoumá i koncepci “Nového 

Blízkého východu”. Výzkum nespojuje jednotná teorie, jedná se spíše o názorově blízké 

práce několika autorů, kteří se pod vlivem současného světového dění pokoušejí posunout 

dopředu studium regionalismu a specificky pracují s definicí nejvýznamnějších pojmů. O 

podobné definování základních pojmů se snaží bezpečnostní studia, dosud s větším 

úspěchem. Předně se zabývají definicí samotného “regionu”, kterou jistě nelze povrchně 

omezit na definici geografickou, tím spíše v případě MENA, kde je i takové omezení krajně 

problematické a v každém případě zcela nedostatečné. “Nový regionalismus” nabízí několik 

definičních úhlů pohledu, které se pokusím shrnout do několika bodů: 1) území oproštěné od 

výhradní podřízenosti státním hranicím3, 2) prostředí interakce aktérů a institucí státní a 

nestátní povahy4, 3) území vykazující určitou úroveň vzájemné závislosti, spolupráce a míry 

“regionálnosti”5 (regionness) a 4) území, jenž spojuje jistá identita, jisté hodnoty a kultura. V 

tomto smyslu autoři regiony typologizují na regiony: 1) sub-státní, trans-státní a supra-státní, 

(příp. sub-regiony, mikro-regiony a makro-regiony6, 2) státní a nestátní povahy7, 3) regional 

space, regional complex, regional society, regional community a regional state (podle míry 

regionálnosti, viz. pozn.8) 9 a konečně 4) fyzické (space of places) a funkční (space of 

                                                 
3 Gunnarsson, M., Regionalism and Security - Two Concepts in the Wind of Change, Department of Political 
Science and Center for Regional Science, Umeå Universitet, 1999, str. 186,  
a také 
Väyrynen, R., Regionalism: Old and New, International Studies Review, č. 5(2), Blackwell Publ., 2003, str. 27, 
nebo 
Fawcett, L., Exploring Regional Domains: a Comparative History of Regionalism, International Affairs, č. 
80(3), Blackwell Publ., 2004, str. 433, 434 (Fawcett, 2004) 
4 Väyrynen, str. 26 
5 tamtéž, nebo v Hettne, B. a Söderbaum, F., Theorising the Rise of Regionness, New Political Economy, č. 
4(4), 2004, str. 33-35 
6 Gunnarsson, str. 186, Väyrynen, str. 27 a Fawcett, 2004, str. 433, 434 
7 Väyrynen, str. 26 
8 pozn; ...už v úvodu své práce poukazují Hettne s Söderbaum na termín “regionness” (resp. “rising 
regionness”). Tímto termínem označují stav světového řádu, jenž není podle jejich mínění náležitě reflektován 
současným akademickým výzkumem. Vnímají neschopnost vysvětlit, pochopit, předvídat a stanovit nástup, 
dynamiku a konsolidaci regionalismu ve světě. Tato neschopnost je způsobena nejednotností “teorie nového 
regionalismu”. Jádrem jejich konceptu jednotné teorie je pojem “regioness”, který umožňuje obsáhnout 
vícevrstevnou (víceúrovňovou) povahu regionů a poskytuje základní komparativně-analytický nástroj pro 
studium regionalismu a změn světového řádu. Možná přesněji termín vystihuje definice Malina Gunnarssona; 
regionálnost označuje “míru schopnosti regionu artikulovat své zájmy”. S takto definovaným termínem, dle 
mého pochopení, pracuje Hettneho a Söderbaumova typologizace. 
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flows)10. Vedle tohoto komplikovaného přístupu k definici “regionu” stojí etymologicky 

odvozené pojmy “regionalizace, regionalismus a regionálnost”. “Regionalizace” je empirický 

proces vedoucí k vytvoření regionu definovaného výše. Takový proces může být jednak 

vyvolán vnitřními impulsy, jednak impulsy vnějšími, podobně jako proces globalizace. 

“Regionalismus” vyjadřuje víru v pozitivní dopady regionalizace politiky, potažmo 

strukturální fenomén posunu světového řádu směrem k multipolaritě a decentralizaci moci. 

“Regionálnost” (regionness) je míra regionalizace politiky daného regionu, měřena kritérii, 

které stanovili Hettne a Söderbaum. Přístup k definování těchto pojmů je výrazněji flexibilní, 

je tak reflektována individuální a vícevrstevná povaha zkoumaných regionů. I z toho důvodu 

se domnívám, že se jedná o mnohem sofistikovanější, vědečtější a citlivější přístup k definici 

regionu než přehnaně generalizované a předpojaté “civilizační okruhy” Samuela 

Huntingtona. 

 

 1.2 Základní představy a jejich rozbor 

 Na základě výše definovaných termínů se pokusím o krátký rozbor MENA, který by 

měl upřesnit, zda lze považovat tento region za kohezivního a svébytného aktéra světové 

bezpečnosti. Prvním bodem je: oproštění regionu od podřízenosti státním hranicím11, které je 

v našem případě už historicky dáno. Z geografického hlediska region obsahuje několik 

přirozených fyzických hranic, většina ze stávajících hranic je nebere v potaz, byly vytvořeny 

utilitaristicky a reflektovaly cizí zájmy v oblasti. V důsledku byla pominuta důležitá “územní 

specifika” (Facts on the Ground) a apriori byl dán předpoklad k nestabilitě několika určitých 

oblastí (Kurdistán, hranice středního Iráku, Golany, Judea-Sámaří, Sinaj, atd.). Z kulturního, 

etnického a náboženského hlediska lze pominout mnoho existujících státních hranic na 

Blízkém východě12. Z ekonomického a sociálního hlediska lze rovněž smazat mnoho 

zavedených linií. To vše podtrhuje vzájemnou závislost a regionální provázanost mezi státy, 

která se nikterak neinstitucionalizovala, ale je latentní a přeshraniční.  

 Druhý bod popisuje region, jako prostředí vzájemné interakce aktérů státní a nestátní 

povahy13. V tomto ohledu zvýrazňuje povahu regionu existence jak některých legálních 

                                                                                                                                                        
Hettne a Söderbaum, str. 37-45 a Gunnarsson, str. 186 a Deutsch, K., Political Community and the North 
Atlantic Area, International Organizations in the Light of Historical Experience, 1957, v Gunnarsson, str. 186 
9 Hettne a Söderbaum, str. 37-45 a Gunnarsson, str. 186 
10 Castells, M., The Rise of Network Society, 1996, v Väyrynen, str. 27 
11 Gunnarsson, str. 186, Väyrynen, str. 27 a Fawcett, 2004, str. 433, 434 
12 pozn; ...odůvodněním jsou krajně rozporné vize jednotlivých států o tom, jak by měly jejich hranice vypadat, 
v našem případě lze zmínit vize tzv. Velkého Izraele v biblických hranicích, Persie, Kurdistánu, Velké Sýrie, 
atd. 
13 Väyrynen, str. 26 
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uskupení, tak uskupení nelegálních s malou až vysokou úrovní napojení na státní složky, 

jakými jsou např. Muslimská bratrstva (resp. Hamás), Hizballáh, Al-Qaeda a další, jejichž 

pole působnosti překračuje a ignoruje stávající státní a právní hranice v pásech od Kuvajtu 

přes Saudskou Arábii, pásmo Gazy a Egypt, resp. v pásu od Íránu přes Irák, Sýrii, Libanon, 

až na Západní břeh Jordánu. Stejně je tomu i směrem na východ, konkrétně v hraničních 

oblastech Íránu, Pakistánu a Afghánistánu. Tyto hranice mnohdy symbolizují pro zmiňované 

skupiny jádro problému a v přeneseném smyslu někdy představují zlovůli “Západu”, jeho 

vlastní mocenské zájmy minulé i současné14. 

 Z hlediska třetího bodu, míry vzájemné závislosti a míry regionálnosti (regioness), je 

nutné jít hlouběji a porovnat míru schopnosti regionu “...artikulovat své zájmy” a zařadit 

region do příslušné kategorie v souladu s typologií Hettneho a Söderbauma15. Na stupnici; 

“regional space, regional complex, regional society, regional community, regional state” 

(podle míry regionálnosti, od nejnižší po nejvyšší) lze zařadit Blízký východ na třetí stupeň, 

tzn. do kategorie "regional society" (regionální společnost). Regionální společnost se 

vyznačuje rozvojem komunikace mezi jednotlivými aktéry, státního i nestátního charakteru, v 

oblasti ekonomické, společenské, kulturní atd.. Směřování regionální politiky je dominantně 

řízeno státostřední logikou16, ale vyšší míra vzájemné závislosti a uvolnění společenských 

trendů se projevuje intezivnější interakcí mezi jednotlivými aktéry, mezi které musíme 

zařadit i transnacionální aktéry, jako jsou soukromé firmy, NGOs, různá sociální hnutí a další 

sociální sítě, založené na profesních, ideologických, etnických, naboženských a sociálních 

vazbách. Institucionalizace takových struktur je malá a často se může jednat i o vazby na 

mikroregionální úrovni, které ovšem mohou být velice stabilní. Pro porovnání se v této 

kategorii nachází většina severního a nejjižnějšího světa s vyjímkou západní Evropy, která se 

pomalu přesouvá procesem integrace do kategorie “regional community” (regionální 

komunita). 

 Za čtvrté zdůrazňují regionalisté nutnost vzít v potaz míru vzájemnosti hodnot, 

identity, kultury a norem17. Taková vzájemnost je pro Blízký východ obdobná, jako tomu je v 

případě Evropy; rozhodně ne absolutní, ale každopádně významná. Co se týče demonstrace 

této vzájemnosti, je možné zmínit masmedializaci Blízkého východa a politický význam 

televizního giganta, stanice Al-Jazeera, která je jedním ze symptomatických prvků “nového 

                                                 
14 viz. neo-imperialismus 
15 Hettne a Söderbaum, str. 37-45 a Gunnarsson, str. 186 
16 pozn; ...která je importovaná a není regionu vlastní, proto lze usuzovat, že by pro region neměl být velký 
problém se od ní oprostit a rozvíjet dynamiku na jiné úrovni. 
17 Castells, M., 1996, v Väyrynen, str. 27 
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regionalismu” na Blízkém východě. Co se týče typologie regionů, založené na výše 

zmíněném sdílení, lze Blízký východ zařadit s jistými výhradami omezeně do kategorie 

funkčních regionů, výrazněji do kategorie regionu kulturního (za jednu z obecných funkcí lze 

považovat např. kontrolu nad ropným trhem). Hypoteticky by se s postupem času vlivem 

hlubší provázanosti a vlivem "spill-over" (překotných) efektů měl tento aspekt posilovat a 

objevovat nové funkce. Následně vlivem hlubší funkční organizace regionu by se mohl 

dostavit i proces jeho institucionalizace a přechod do kategorie administrativního regionu, 

který se slučuje s o stupeň vyšší Hettneho a Söderbamumovou kategorií pojmu regionálnosti 

"regional community" (regionální komunity)18. Tento přechod je nicméně na hony vzdálen 

tomu v duchu evropské integrace. 

 

 1.3 Geneze regionalistické koncepce 

 Mimo MENA se měl přechod projevit ve třech dalších klíčových oblastech; v Africe, 

v Jihovýchodní Asii a v úvahu přicházel i post-sovětský prostor. Záhy poukázal Richard 

Rosencrance na dvě možné alternativy vývoje směrem k předpokládané multipolaritě a 

regionalismu: 1) hegemonie Spojených států amerických a 2) globální koncert velmocí19. 

Která z těchto variant se nakonec prosadila není potřeba zdůrazňovat, podstatné je zmínit, 

jaký vliv to mělo na regionalismus. I přes mnohé předpoklady přišel regionalismus o možnost 

prosadit se v pivotálních státech MENA (Írán, Irák, Izrael, SA, Egypt, Pakistán a Turecko). 

Tyto státy logicky preferovaly vazbu na unipolární mocenské centrum (pozitivní i negativní), 

před snahou založit svoji bezpečnost na širší regionální spolupráci. Regionalismus byl 

odsunut do pozadí a dále se pozvolně projevoval jen tam, kde citlivěji vnímali problémy 

spojené s unipolárním řádem a s jeho udržitelností (viz. Evropa). Nutná revize regionalismu 

následovala. Stáhl se z bezpečnostní oblasti do oblasti ekonomické, enviromentální, sociální 

a kulturní. Tento posun je spojen s víceúrovňovým vnímáním regionů a jejich funkcí, na 

který reaguje “Nový regionalismus”. Regionalismus přijal pozici nástroje zmírňování dopadů 

globalizace a na scénu se vrátil v době jemu mnohem příznivější. Zvolna postupující 

liberalizace umožnila některým nestátním aktérům, transnacionálním společnostem, NGOs a 

jiným světovým organizacím a ekonomickým seskupením posílit v některých oblastech méně 

a v některých více proces regionalizace politiky a ekonomiky. Tento proces byl typický pro 

začátek 90. let 20. století, přelom milénia a i dnes jej lze pozorovat.20 Nejaktuálněji se začala 

                                                 
18 Väyrynen, str. 26 
19 Rosencrance, R., Regionalism and the Post-Cold War Era, 1991, v Väyrynen, str. 28 
20 Väyrynen, str. 28 
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zvýrazňovat i regionalizace v oblasti bezpečnostní. V MENA je přechod méně znatelný než 

jinde ve světě. Dnes jsou jeho projevy dány slábnutím pozice USA od začátku “War On 

Terror”. Výraznou změnu lze očekávat až v případě velkého impulsu (srovnej význam 9/11 

pro světovou bezpečnost a přístupu k ní a hypotetické selhání USA ve válce v Iráku a 

Afghánistánu, jejich odchodu a významu takové situace pro MENA). Nicméně tím se 

přibližuji části základní teze, že výrazněji oslabené unipolarní centrum s velkou 

pravděpodobností přehodnotí svoji politiku v oblasti a přenese tíhu odpovědnosti na bedra 

hlavních regionálních aktéru, což zdůrazní roli regionalismu v různých oblastech a obecně 

povede k většímu prohloubení vazeb uvniř MENA.  

 Přijmu-li tezi, že MENA je ve skutečnosti svébytným regionem, který vykazuje 

určitou soudržnost a určitý potenciál vývoje směrem k větší prováznosti, pak věřím, že je 

náležité se nad některými dosavadními projevy pozastavit, představit si je a posoudit jejich 

váhu. Louis Fawcett pokládá MENA za modelový příklad regionu, který v sobě spojuje 

jednak příležitosti, které se nabízejí rozvojovému světu při interakci s mezinárodním 

prostředím a v rámci daného regionu, jednak problémy, které tyto interakace skýtají21. Určitá 

forma regionální spolupráce je tomuto regionu vlastní, ať už se jednalo o pan-arabistické 

myšlenky, nebo tradiční užší subregionální záležitosti. Nicméně Blízký východ, podobně 

jako jiné rozvojové oblasti světa, prokázal v posledních dvou dekádách svou slabost vyrovnat 

se s následky procesu globalizace. Sílu by demonstrovala větší míra regionalizace než ta, 

která se zakládá na několika základních ingrediencí fungujícího regionalismu, jako je např. 

do jisté míry společná historie, jazyk, kultura, vzájemná propojenost a závislost. Bohužel 

novodobé pokusy (ty vnější i ty vnitřní) o nějakou formu regionální spolupráce (Baghdádský 

pakt, Arabská liga, Sjednocená arabská republika, širší EUROMED zóna volného obchodu) 

byly až do této chvíle spíše neuspokojivé, krátkodobé a nevýznamné22. Jediným velkým 

relevantním v regionu přítomným uskupením je OPEC, který však není zaměřen přímo na 

region, jeho budování a zajištění jeho stability.23  

 Situace je jiná pokud přistoupím k rozdělení blízkovýchodního regionu na příslušné 

sub-regiony; Severoafrický (Maghreb), Předovýchodní (Levant, Mashreq), Perský záliv 

(Gulf). V těchto sub-regionech existují zřetelnější společné zájmy (vědomé i nevědomé), 

                                                 
21 Fawcett, L., The Progress and Prospects for Regionalism in the Middle East: Global Economic Governance 
Programme, Oxford, St Catherine’s College, 1995, str. 1,2 (Fawcett, 1995) 
22 Yaffe, M. D., The Gulf and a New Middle East Security System, Middle East Policy, č. 11 (3), Willey-
Interscience, 2004, str. 122 
23 Fawcett, 1995, str. 2 
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které utvářejí příznivější prostředí pro vznik regionalistických projektů24. Příkladem jsou 

AMU (Arab Maghreb Union) či Africká Unie a především GCC (Gulf Cooperation Council). 

Mezi další projekty lze zařadit projekt Arabské ligy - GAFTA (Greater Arab Free Trade 

Area, 17 z 22 členů AL), který ovšem vzhledem k objemu obchodu mezi členskými státy 

nelze přeceňovat. Posledně lze zmínit i mikro-regionální Spojené arabské emiráty25. 

Zbývající předovýchodní část regionu je velmi komplexní a současná situace neumožňuje 

posun dopředu, přestože právě tato část má mimořádný funkční potenciál, především při 

hypotetickém spojení v mikro-region, koncentrovaný kolem Jordánu, trojúhelník Israel-

Palestina-Jordánsko, kde do popředí vystupují možné funkční aspekty případné užší 

spolupráce (hydrologické, energetické, rozvojové, ekonomické, enviromentální). Vše je 

kriticky závislé na pokračování mírového procesu mezi Izraelem a Palestinou a na budoucí 

formě seberealizace palestinského lidu. Pokud dojde k prohloubení spolupráce mezi těmito 

“státy” (berme obecně v potaz, že prozatím o Palestině nelze hovořit jako o státu), lze počítat 

s velkým, troufám si říct, pozitivním dopadem na širší sub-region, příp. na celý 

blízkovýchodní region, vlivem obrovského kulturně-společenského významu tohoto 

přirozeného centra. Do velké míry je právě postoj jednotlivých států k izraelsko-

palestinskému konfliktu jedním z rušivých faktorů širší regionální spolupráce ve smyslu 

“kolaborace” se “Západem”. Změna v tomto směru by mohla být jedním z impulsů, který by 

nastartoval proces širší regionalizace. Restruktualizace oblasti by mohla mít i své negativní 

dopady v podobě destabilizace regionu a dalšího posílení paramilitárních, teroristických, 

fundamentalistických a pseudopolitických skupin, jakou je např. Hizballáh, regionalisté i tak 

věří v opak. Argumentují tím, že hlubší funkční propojení mezi jednotlivými státy, vyvolané 

nároky na boj s dopady globalizace, se transformuje v liberalizaci a demokratizaci regionu26. 

Zahraniční politika Spojených státu amerických za Bushovy administrativy identifikovala 

zmíněné trendy, ale snažila se další proces regionalizace politiky, demokratizace států a 

liberalizace ekonomiky MENA v tomto duchu vyvolat externě a skokově. Podobně bylo do 

této chvíle přistupováno k řešení tzv. “failed states” (zhroucených států) i jinde ve světě, 

                                                 
24 Yaffe, 2004, str. 121-123 
25 Hettne, B., Global Politics of Regionalism, Regionalism, Security, and Development: A Comparative 
Perspective, Pluto Press, London, 2005, str. 42-43 
26 Hettne, str. 43, pozn. jedná se o obecně přijímané paradigma neoliberalismu viz. Copeland, D.C., Economic 
Interdependence and War: Theory of Trade Expectations, International Security, č.20(4), 1996, str. 62-66  
v 
Momani, B., A Middle East Free Trade Area: Economic Interdependence and Peace Considered, The World 
Economy, č. 30(11), Blackwell Publ., 2007, str. 1696 (Momani) 



 

16 

bohužel ani jednou úspěšně27. Potvrzuje se, že se jedná o neefektivní přístup, který je 

charakterizován “post regime-change” (post změny režimu) klimatem mocenského zápasu, se 

kterým se setkáváme například v Iráku. Takový stav má za následek nové komplikace, které 

způsobily, že se Spojené státy dnes v podstatě věnují již jen krizovému managementu. Idea 

“Reform Now, Peace Later”28 (reforma teď, mír někdy později) není realistická. MENA, 

které čelí obrovskému tlaku změn a je bezprostředně vystaveno rizikům globalizace, kterou 

představuje současná společenská, ekonomická, kulturní, demografická a enviromentální 

krize, nutně potřebuje alternativní přístup. 

  

 1.4 Shrnutí regionálního pohledu na MENA 

 Shrnutím je přesvědčení, že MENA je významným, teprve se formujícím regionem, 

dynamickým aktérem světové bezpečnosti. Není jím ve smyslu, že by pro něj byla 

charakteristická jedna politika (např. ropná), jedna ideologie, světonázor, nebo že by 

představoval homogenní společnost, kterou spojuje víra v proroka. Je regionem ve smyslu 

procesu, který jej sbližuje, politicky propojuje pro sdílené problémy ekonomické, sociální a 

jiné, a protože jej svět do této pozice staví. Potvrdí-li se, že pozice USA v MENA slábne, lze 

očekávat, že se toto sblížení bude prohlubovat a bude možné zaznamenat nové aspekty 

funkční spolupráce. Zda se bude jednat o změny pozitivní či negativní si netroufám říct. Jak 

naznačuje “Nový regionalismus”, existují zde předpoklady, že by jisté formy spolupráce 

mohly zjednodušit liberalizaci a demokratizaci regionu. S postupem času by měla 

regionalizace zesílit i v bezpečnostních oblastech a lze uvažovat o vzniku nových 

bezpečnostních struktur, které by demonstrovaly rostoucí kohezivitu regionu a eliminovaly 

možný otevřený konflikt napříč celým regionem. V tomto směru není koncept “Nového 

Blízkého východu” daleko od pravdy a částečně identifikuje správný trend. Ovšem nástroje, 

které si americká administrativa zvolila k dosažení určitě smysluplných cílů spadajících do 

této představy, se projevily jako krok stranou, ne směrem kupředu, směrem k 

demokratičtějšímu, stabilnějšímu, a ekonomicky provázanějšímu regionu. 

 

 

 

 

                                                 
27 Ottaway, M., Brown, N. J., Hamzawy, A., Sadjadpour, K., Salem, P., The New Middle East: Carnegie 
Endowment for International Peace, Washington DC, 2008, str. 5 (Carnegie, 2008) 
28 Carnegie, 2008, str.16 
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 2. Zahraniční politika USA ovlivněná koncepcí "Nového Blízkého východu"  

 Ve druhé kapitole se pokusím shrnout zahraniční politiku poslední americké 

administrativy, která sledovala preemptivní bezpečnost, tvrdý diplomatický nátlak, 

konfrontační rétoriku a snahu o skokovou demokratizaci MENA, která i přes své dílčí 

úspěchy vedla spíše k negativní změně poměrů v regionu a jiným komplikacím.29 Úkolem 

této kapitoly bude; a) vybrat ty nejpodstatnější změny v MENA, b) potvrdit, že situace dnes, 

se liší od té, jenž měla být výsledkem jejich působení, v negativním smyslu, a c) v následující 

kapitole shrnout řešením základní hypotézy této práce: zda oslabení pozice USA v MENA, 

dané selháním jejich politiky, otevírá prostor k renesanci regionalismu a vzniku nových 

politických a bezpečnostních struktur. Přičemž v první kapitole jsem se pokusil podpořit dva 

základní předpoklady této hypotézy a to za prvé, že lze MENA v rozsahu, jak k němu 

přistupuje koncepce “Nového Blízkého východu” resp. koncepce “Velkého Blízkého 

východu”, definovat jako region, svébytného aktéra světové bezpečnosti, a za druhé, že 

prozatímní výzkum, vycházející z této koncepce, potvrzuje existenci určitých předpokladů k 

dalšímu rozvoji regionalismu v MENA, popisuje jeho dosavadní projevy i možné 

perspektivy. V této kapitole se pokusím podpořit dva další; prokazatelnost selhání politiky 

USA a negativní povahu jejich důsledků.  

 

 2.1 Rámec zahr. politiky USA a její dopady a další problémy 

 Obsáhlá studie Carnegie Endowment for International Peace “New Middle East” 

vydaná v roce 2008 velice dobře formuluje okruhy dopadů zahraniční politiky USA na 

současnou situaci v MENA a detailně ji popisuje. Rozhodl jsem se proto této formulace držet 

a vycházet z ní i při ověřovaní předkládané hypotézy. V daném rozsahu a hloubce totiž není 

možné vést vlastní výzkum a jednotlivé aspekty ověřovat jiným způsobem, než studiem a 

komparací kvalitní vědecké literatury, která byla na dané téma publikována. Nejvýznamější 

                                                 
29 Carnegie, 2008, str. 1-3 
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dopady jsou rozděleny na ty, které se dotýkají povahy vztahů mezi; 1) Íránem a Irákem, 2) 

Sýrií a Libanonem a 3) Izralem a Palestinou. Vedle toho stojí tři kritické štěpící problémy 

relevantní napříč regionem30. Tyto problémy nejsou zdaleka jedinými, které mají vliv na dění 

na Blízkém východě, nicméně jsou to ty, které byly nejvíce ovlivněny politikou Spojených 

států amerických, a proto jsou středem pozornosti mé práce. Mezi ty ostatní, které mnohdy 

působí jako katalyzátor a velkou mírou se podílejí na intenzifikaci současné krize, patří 

známé problémy s disproporčním demografickým růstem MENA a jeho dopady na socio-

ekonomickou situaci MENA, zaměstnanost a migraci, které mimo jiné podrobně sleduje 

např. Population Reference Bureau a UN Population Division31 nebo World Bank32, a dopady 

klimatických změn na degradaci životního prostředí a nedostatek vody33. Zmiňované tři 

regionu společné problémy, na které zahr. politika USA měla jistý vliv, jsou 1) proliferace 

nukleární technologie, 2) sektářské násilí a konečně 3) politická reforma MENA34.  

  

 2.2 Oblasti dopadů 

 2.2.1 Irák, Írán 

 Dnešní Irák charakterizuje několik faktů. Předně se jedná o vskutku zhroucený stát, 

nebo-li tzv. “failed state”. Obecně vzato je činnost státních orgánů, které jsou nutné 

k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, práv a svobod občanů, jeho vnitřní bezpečnosti 

a veřejného pořádku, výrazně podlomena. Do této chvíle se centrální oficiální struktury 

potýkají s vlastní zpochybnitelnou legitimitou státní moci a jsou opakovaně konfrontovány 

neoficiálnímími strukturami, které kontrolují území, kam centrální vláda nemá sílu nebo vůli 

proniknout. Dalším aspektem nalomené moci centrální vlády je fakt, že dnešní Irák je daleko 

více propojen s Íránem, který významným způsobem zasahuje do jeho vnitřních záležitostí, 

než kdy předtím. Je obtížné představit si životaschopné řešení této situace, které by nebralo v 

potaz, jak k takovému řešení přistoupí Írán. Neboť změna rovnováhy moci způsobená 
                                                 
30 tamtéž, str. 4 
31 Roudi-Fahimi, F., Kent, M. M., Challenges and Opportunities -The Population of the Middle East and North 
Africa, Population Bulletin, č.62(2), Population Reference Bureau, Washington D.C., 2007 
32 Yousef, T., Unlocking the Employment Potential in the Middle East and North Africa; Toward a New Social 
Contract, World Bank, Washington D.C., 2006,  
nebo také 
Dhillion, N., Moser, C., Yousef, T., Economic Exclusion in the Middle East, Brookings Global Economy and 
Development Report, Washington D.C., 2006 
33 Roudi-Fahimi, F., Creel, L., De Souza, R. M. Finding the Balance: Population and Water Scarcity in the 
Middle East and North Africa, Population Reference Bureau, Washington D.C., 2002,  
nebo také 
Tropp, H., Jägerskog, A., Water Scarcity Challenges in the Middle East and North Africa, UNDP-SIWI 
(Stockholm International Water Institute) UN Human Development Report, Stockholm, 2006 
34 Ottaway, M., Democracy Promotion in the Middle East: Restoring Credibility, Policy Brief, č. 60(5), 
Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C., 2008 a Carnegie, 2008 
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odstraněním předchozího režimu, vedla k výraznému posílení jeho pozice v regionu a Iráku 

především.35  

 Irák dále charakterizuje prohloubení animozity mezi šíítským jihem a sunnitským 

středem a velkou mírou i konsistentní snaha jeho kurdské části o secesi, kterou láká vize 

autonomního Kurdistánu, jenž politicky náráží všude, kde to jde. Dosavadní přístup USA byl 

veskrze rozporuplný. V úvodu to byl především tlak seshora na přechod k demokracii a s ním 

související snaha zrychlit ústavodárný proces, uspořádat první demokratické volby a co 

nejdříve obnovit významné instituce. V důsledku nebylo mnoho prostoru k diskusi a 

kompromisům a výsledkem byla nestabilní a neperspektivní politická situace Iráku, jejíž 

obrysy jsou znatelné i dnes. Demokratická transformace v této skokové “leapfrog” podobě 

zapadá do představy o “Novém Blízkém východu” a rétoriky popisované jako “Freedom 

Agenda”, která se nesla v jejím duchu i dlouho poté, co bylo zřejmé, že není dále udržitelná a 

nestala se inspirací pro ostatní státy36. Zklamání z vývoje vedlo k přehodnocení dosavadní 

strategie, která se nově začala soustředit na krizový management bez dlouhodobější vize. 

Stěžejní se staly aktivity zespoda a lokální úspěchy, založené na podpoře, výcviku a 

ozbrojení spřízněných milic, ochotných zajišťovat bezpečnost na místní úrovni a 

spolupracovat s armádou při boji s teroristy. Dočasná stabilizace oblasti nicméně neřeší 

příčiny krize ani neakceschopnost centrální moci. Omezení se na krizový management 

potvrzuje fakt, že opustit Irák je v nejbližší době a za současných podmínek nereálné, nebo 

krajně nebezpečné.  

 Írán je dnes velice významným bezpečnostním aktérem v regionu, mnohem 

významnější než jakým byl v době před svržením režimu v Iráku. Status quo mezi Íránem a 

Irákem, trvající od vzájemného konfliktu 1980-1988, byl tímto aktem porušen. Této změny 

Írán maximálně využil a začal budovat své postavení v oblasti. Byly utuženy vztahy se Sýrií, 

následně s Hizballáhem v Libanonu, potencionálně Západním břehem, a rozšířen byl i 

částečně jeho vliv v bohatém Perském zálivu, konkrétně v Bahrajnu.37 Vnitropolitická situace 

Íránu je dnes charakterizována zvyšující se mírou represí vůči potencionálně opozičním 

aktivitám žurnalistů, intelektuálů, studentů, NGOs a posilující se radikalizací tvrdého 

politického jádra vládnoucího režimu. Ten v ideologické opozici vůči politice Spojených 

státu přijímá jeho konfrontační rétoriku a prostor pro společná diplomatická jednání se 

povážlivě zužuje. Vliv na šiítskou část Iráku je skutečností, která má své kořeny již v době 

                                                 
35 Carnegie, 2008, str. 4-8 
36 Ottaway, 2008, str. 1-2 
37 Carnegie, 2008, str. 27 
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před jeho obsazením, nicméně dnes je jeho vliv daleko intenzivnější. Stav výrazně omezuje 

poválečnou rekonstrukci Iráku a nedává možnost tuto proměnou z výsledné rovnice vyřadit 

hned ze dvou důvodů: 1) Írán si zajišťuje vliv  skrze podporu jednotlivých frakcí v případě, 

kdy přetrvá stav chaosu či dojde k dalšímu rozkladu Iráku, a zároveň 2) skrze podporu 

principu rovné demokratické participace na centrální vládě v případě, kdy bude Irák 

sjednocen, neboť si je vědom, že z jeho demografické podstaty by centrální vládě vždy 

dominovali početnější šiíté.38 Zužující se prostor k jednání je dále dán aktivitami USA v 

rámci "Freedom Agenda" a s ní spojené podpory organizací a iniciativ, které se staví proti 

režimu, a tvrdým, i když pochopitelným, postupem proti íránským nukleárním ambicím 

 

 2.2.2 Sýrie, Libanon 

 Sýrii, definuje autoritářská povaha režimu, její napojení na Hizballáh i Írán a fakt, že i 

přes snahu USA se málo z toho změnilo. Předchozí americká administrativa vnímala Sýrii 

jako pragmatického a konzistentního hráče a i přes její autoritářství a další výhrady byla 

ochotna s ní jako s takovou počítat. Obsazením Iráku a přehodnocením pohledu na 

blízkovýchodní realitu se ze Sýrie stal další terč důrazné kritiky USA, které, podrážděny 

kritickou reakcí Damašku na americké aktivity v Iráku, se zaměřily na autoritářskou povahu 

syrského režimu, jako v případě dalších států, a na její destabilizující aktivity v Libanonu, na 

hranicích s Irákem a v rámci spolupráce s Íránem. Stejně jako v případě Íránu kritika jen 

prohloubila vzájemné rozpory a omezila prostor k jednání. Sankce v podobě "Syria 

Accountability and Lebanese Sovereign Restoration Act" amerického kongresu z roku 

200339, resoluce rady UN č.1559 z roku 200440 a ustavení vyšetřovací komise ve věci 

možného atentátu na premiéra Rafiqa al-Harirího41 postupně vytlačily Sýrii z Libanonu, kde 

se její odchod netransformoval v demokratický přechod, ale v mocenské vakuum, krizi a stav 

nepříliš vzdálený občanské válce. Určitý posun v jednání se Sýrií přinesl až Annapolis, 

vykoupený ochotou otevřít téma případného navrácení Golanských výšin. 

 Libanon je dalším ze států, jehož situace se radikálně změnila v několika posledních 

letech. Prvotní stažení Izraele v roce 2000 a období vlády Rafiga al-Harirího, bylo 

                                                 
38 Carnegie, 2008, str. 9 
39 Syria Accountability and Lebanese Sovereign Restoration Act, US Congress, Public Law, 108–175, 
December 12, 2003, dostupné na 
http://www.aipac.org/Publications/SourceMaterialsCongressionalAction/Syria_Accountability_Act.pdf k 
10.5.2009 
40 UN Security Council Resolution no. 1559, New York, 2004, dostupné na 
http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sc8181.doc.htm k 10.5.2009 
41 UN Security Council Resolution no. 1595, New York, 2005, dostupné na 
http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8353.doc.htm k 10.5.2009 
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charakteristické určitou snahou o transformaci země a politickou normalizaci jak vnitřní, tak 

vnější. Situace se radikálně změnila po smrti premiéra Harirího a následném tlaku na Sýrii, 

aby se z Libanonu stáhla (viz. výše). Období těsně před a po odchodu Sýrie v dubnu 2005 je 

charakterizováno hlubokým rozkolem mezi anti-syrskými a pro-syrskými silami, jejich 

zápasem o moc a postupným vzestupem Hizballáhu. Rozkol vyvrcholil březnovými 

demonstracemi a tzv. Cedrovou revolucí, zformováním ostré proti-syrské koalice 14. března, 

podporované USA a Francií, a posílením pro-syrské koalice 8. března vedené Hizballáhem, 

hnutím Amal, Baas a Syrskou národně sociální stranou, k níž se později přidala i část 

křesťanů. První demokratické volby od roku 1976 i přes vítězství proti-syrské koalice 

ukázaly pevně zakořeněné sektářské napětí, podporované pečlivě gerrymanderovanými 

volebnímy okrsky, na jejichž tvorbě se v minulosti podílela Sýrie.42 Situaci dále výrazně 

zkomplikovala válka s Izraelem v létě 2006. Ve smyslu nové blízkovýchodní strategie se 

USA a Izrael zaměřily na eliminaci Hizballáhu. Nabízela se možnost, jak nepřímo posílit 

povážlivě slábnoucí pozici proti-syrské vlády, zajistit bezpečnostní perspektivu a narušit 

spojení Írán - Sýrie - Libanon. Neúspěch dosáhnout rychlého a nezpochybnitelného vítězství 

se obrátil proti tomuto záměru. V důsledku byl Hizballáh posílen a výsledek války, který 

interpretoval jako "boží vítězství", využil k další propagandě, politickému zisku a oslabení 

vlády, která ztratila svoji akceschopnost a kontrolu nad zemí.43  

  

 2.1.3 Izrael, Palestina 

 Izraelsko-palestinský konflikt lze považovat ze strany USA za chronicky neřešený, 

nebo nedostatečně řešený problém. Obecně přijatá podstata kompromisního řešení, založená 

na představě dvou států, dospěla do stavu, kdy je vzhledem k "územním specifikům" aplikace 

tohoto řešení reálně zpochybnitelná. Otázkou je, zda lze daný stav zvrátit a rozhodně 

vystoupit proti aktivitám Izraele či je nutné začít hledat těžko představitelné alternativní 

řešení. Proti navrhovanému řešení stojí mezi Izraelci a Palestinci na jedné straně oboustranná 

nedůvěra v navrhované řešení a v případě jeho implementace i nedůvěra v ochotu toho 

druhého dostát svých závázků z něj vyplývajících, na druhé straně je to politická 

neprůchodnost tohoto řešení, jeho vágnost a neexistence síly, která by jej prosadila. 

Negativně se projevil rozporuplný postup Spojených státu a přirozeně nenapomohl 

implementaci tohoto řešení. Dnes prakticky mrtvý rámec pro vyjednávaní tzv. "Road Map for 

                                                 
42 Pan, E., Backgrounder - Lebanon: Election Results, Council on Foreign Relations, New York, June 6, 2005, 
dostupné na http://www.cfr.org/publication/8195/lebanon.html k 10.5.2009 a Carnegie, 2008, str. 14 
43 Carnegie, 2008, str. 14 
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Peace" (cestovní mapa k míru) původně koncipovaná americkou administrativou stanovila 

sled jednotlivých kroků dle její demokratické agendy pro "Nový Blízký východ". V jejím 

duchu byla stanovena i priorita brzkého konání demokratických voleb v Palestině, 

neexistujícím státu s jeho pseudo-statními institucemi.44 Ve výsledku byly Spojené státy 

konfrontovány nejprve jasným vítězstvím Hamásu v celé Palestině, na které reagovaly 

antisystémovou podporou Abu Mazina, následně vládou národní jednoty, kterou taktéž 

ignorovaly, a konečně rozpadem palestinských teritorií na Hamásem kontrolovanou Gazu, 

která se ocitla v izolaci, a neméně problematický Západní břeh v čele s nelegitimním a 

zkorumpovaným Fatahem.45 Představa dospět v Annapolis ke konstruktivní diskusi o tzv. 

finálním statusu, resp. o dojednání konkrétních podmínek návratu palestinských uprchlíků, 

podoby hranic apod., jenž předchozí úmluvy nikterak specificky nezmiňovaly, se za těchto 

okolností stala krajně nereálnou.  

 

 2.3 Společné problémy  

 2.3.1 Proliferace nukleární technologie 

 Proliferace nukleární technologie je prvním napříč regionem relevantním problémem, 

jehož povahu do velké míry ovlivnil postup USA v posledních letech. Intenzita jejich reakce 

a konfrontační rétoriky je dána vysokými bezpečnostními riziky, jenž problém představuje. 

Mezi ně patří obava z dvojího užití nukleární technologie k produkci "špinavých" bomb a 

jejich zneužití teroristy, z eskalace násilí a pocitu nejistoty napříč regionem a ze ztráty důvěry 

v současné bezpečnostní záruky.46 Problém nukleární proliferace je spojován především s 

Íránem, nicméně nukleární ambice mají i další země regionu, což samo o sobě není 

problémem, ale nepředstavuje to ideální trend. Krom Izraele, se většina států prozatím 

nachází ve stádiu vypracování studie proveditelnosti a nepředpokládá se, že jejich intence 

jsou jiné než mírové. Zájem je dán několika faktory, mezi ty nejvýznamější patří zvyšující se 

poptávka po energii, snaha o diverzifikaci zdrojů a uchování zásob fosilních paliv pro 

komerční využití, potencionálně také energetické náklady na desalinaci vody, a konečně i 

bezpečnostní záruky a jistá politická váha a prestiž.47 Nejzřetelněji se tato ambivalence 

motivů projevuje v pozici regionu k ambicím Íránu, který je pro něj na jedné straně 

příkladem určitého technologického pokroku a vzorem politického vzdoru vůči USA a na 
                                                 
44 Otterman, S., Backgrounder - Middle East: Road Map to Peace, Council on Foreign Relations, New York, 
February 7, 2005, dostupné na http://www.cfr.org/publication/7738/ k 10.5.2009 a Carnegie, 2008, str. 16-17 
45 Carnegie, 2008, str. 17-18 
46 tamtéž, str. 19 
47 Fitzpatrick, M., Will Nuclear Energy Plans In the Middle East Become Nuclear Weapons Strategies?, 
International Relations, č. 22(3), Sage Publications, 2008, str. 381 



 

23 

druhé straně příčinou všeobecné nedůvěry a obav o vlastní bezpečnost. Oba aspekty 

íránského jaderného programu dominovým efektem obnovily zájem o tuto technologii napříč 

celým regionem. Ten byl odhalen v roce 2002 a vyústil v nekompromisní postup Spojených 

států amerických vůči Íránu, který požadoval okamžité zastavení veškeré aktivity spojené s 

osvojením nukleární technologie, aniž by zpětně nabízel jakékoliv záruky a výhody.48 Tyto 

aktivity Írán dočasně přerušil a po tři roky probíhla jednání mezi EU3, USA, Íránem a IAEA. 

Situaci zkomplikovalo schválení "Iran Freedom Support Act"49 v roce 2006, jenž uvalilo 

sankce na aktivity spojované s materiální vojenskou podporou Íránu a uvolnilo prostředky na 

podporu organizací, které podporují demokracii, svobodu slova a dodržování lidských práv a 

stojí tak v přímé opozici vůči centrální vládě. Írán, již předtím výrazně posilněn neúspěchy 

USA v Iráku a frustrován aktivitami USA a neochotou akceptovat jeho právo na mírové 

využití jaderné energie, využil situace a rozhodl se neustoupit požadavkům USA a program 

obohacování jaderného paliva v lednu 2006 obnovil.50 

 Dílčím úspěchem v boji proti nukleární proliferaci v rámci MENA bylo definitivní 

odmítnutí lybijských nukleárních ambicí na podzim 2003. Bohužel souvislost mezi tímto 

rozhodnutím a tvrdým postupem USA vůči Íránu neexistuje. Dlouhá jednání předcházela 

sporu mezi Íránem a USA a odhalení jeho programu. Zároveň vyjadřovala al-Kadáfího 

vlastní snahu vyvést Lýbii z dlouholeté mezinárodní politické a ekonomické izolace. Význam 

jeho rozhodnutí je pro zbytek regionu zanedbatelný, neboť je ani jedna ze zemí regionu s 

podobnými ambicemi nenásledovala, i když tím Lybie dala najevo, že odmítnutí takových 

aktivit ústí v jistou normalizaci vztahů s USA a zbytkem světa.51 

 

 2.3.2 Sektářské násilí 

 Sektářské násilí je ve své podstatě hluboko historicky zakořeněným problémem 

Blízkého východu v jeho užším smyslu.52 Nejedná se přímo o konklikt, ten by dosahoval 

jiných podstatnějších rozměrů než je ten současný. Sektářské násilí spíše doprovází 

                                                 
48 Goodarzi, J., The Evolution of Iran Nuclear Programme, Middle East International, October 26, 2005, 
dostupné na http://meionline.com/features/415.shtml k 5.5.2009 a Albright D., Iran’s Nuclear Program: Status 
and Uncertainties, Institute for Science and Internation Security (ISIS), Washington D.C., March 15, 2007, 
dostupné na http://www.isis-online.org/publications/iran/AlbrightTestimony15March2007.pdf k 5.5.2009 
49 Iran Freedom Support Act, US Congress, Public Law, 109-293, September 30, 2006, dostupné na 
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_public_laws&docid=f:publ293.109 k 
10.5.2009 
50 Carnegie, 2008, str. 20 
51 Carnegie 2008, str. 20 
52 pozn. ...zdaleka se tolik netýká Severní Afriky, která byla v tomto směru na periferii rozdělení muslimského 
světa na svět šiítský a sunnitský, a která byla mnohem více ovlivněna náboženskou cleveage s křesťanstvím, než 
cleveage v rámci Islámu, kde lze v případě Sev. Afriky zmínit snad jen tu s "Islam Noire". 
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zhroucenou povahu Iráku, přičemž není její vlastní příčinou, ale intezivnější realizací 

dlouhodobě přetrvávajícího problému. Je jedním ze zřejmých příznaků post-konfliktní 

situace, dané postupem USA při jejím řešení, jenž dala prostor k jeho eskalaci. Sektářské 

násilí se projevilo jako efektivní nástroj relevantních skupin jak produkovat chaos, podrývat 

centrální síly a redefinovat budoucnost země k obrazu svému. Ukazuje se, že iniciativa je 

dominantně na straně šiítů z několika důvodů: 1) z Íránu se stává jeden z nejvýznamnějších 

regionálních aktérů a jeho sféra vlivu se rozšiřuje, 2) sunnité v Iráku mají nevýhodnou pozici 

oproti cílevědomým kurdům a početnějším šiítům, 3) šiíté se historicky považují za 

diskriminovanou a politicky, kulturně a nábožensky marginalizovanou skupinu a konečně 3) 

skupiny jako Hizballáh, jsou aktuálně mezi lidem relativně úspěšné a získávají na podpoře.53 

Je otázkou, zda se tento stav replikuje v další aktivizaci šiítské populace i jinde než v Iráku, 

kde lze hovořit o "ideálních" podmínkách pro eskalaci sektářství. Existují argumenty pro i 

proti. Na jedné straně stojí přehnaná představa některých sunnitských představitelů o tzv. 

Šiítském půlměsíci, na druhé straně stojí reálné argumenty proti jedné velké strategii šiítů, 

jejich alianci napříč Blízkým východem s Teheránem jako centrem či jakémusi "pan-

šiísmu".54 

 

 2.3.3 Politická reforma MENA 

 Politická reforma MENA patří mezi nejvýznamějších prvky poslední americké 

strategie pro Blízký východ a její dopady jsou zdaleka nejzřetelnější. Lpění na 

bezpodmínečné reformě, vedoucí k brzké až skokové demokratizaci, kterou představuje 

přístup USA k jednomu z hlavních bodů strategie "Nového Blízkého východu", zapříčinilo 

jednoznačné selhání jejich politiky a postavilo Spojené státy před neočekávané konsekvence. 

Na neúspěchu strategie se podílela jednak přehnaná rétorika tzv. Freedom Agenda, která 

představovala vizi demokratického MENA a vyzdvihovala význam nového demokratického 

Iráku v srdci Blízkého východu, jednak často přehnaný tlak na přátelské režimy, aby taktéž 

přijaly reformní demokratická opatření. 55 

 Za neúspěch lze považovat i ambiciózní, ale poddimenzovaný projekt MEPI, 

zaměřený na podporu lokálních občansko-společenských a demokracii propagujících aktivit 

omezeného rozsahu, který se přes své zaměření na skutečné překážky demokratizace MENA 

                                                 
53 Carnegie, 2008, str. 25-26 
54 "The Emerging Shia Crescent Symposium: Implications for U.S. Policy in the Middle East", (transkript 
konference), Council on Foreign Relations, New York, June 5, 2006, dostupné na 
http://www.cfr.org/publication/10866/emerging_shia_crescent_symposium.html k 10.5.2009 
55 Ottaway, str. 3 a Carnegie, 2008, str. 21-22 
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nedokázal dostatečně prosadit a je napříč MENA nepříliš známý.56 Přímé dopady neúspěšné 

politiky demokratizace jsou spojené s volbami v Iráku, Libanonu, Egyptě a Palestině, 

prostředím nenávisti vůči aktivitám USA v MENA a všeobecným vyhrocením anti-americké 

nálady. Irák a Libanon byly po volbách výrazně destabilizovány a dekonstruovány, došlo k 

eskalaci sektářského násilí a ztrátě kontroly nad všeobecnou bezpečnostní situací země. V 

případě Egypta a Palestiny volby umožnily Islamistům transformovat svůj výrazný úspěch 

mezi lidem v legitimní politický zisk, který je dán jejich lepší funkční organizací, jasnou 

ideologií, transparentností, a jejich snahou vytvářet paralelní sociální sítě, které kompenzují 

neefektivní sítě státní.57 Konfrontovány negativními výsledky byly Spojené státy donuceny 

své cíle přehodnotit a ustoupily ve svém primárním záměru prosadit demokratické reformy a 

zajistit tak lepší bezpečnostní budoucnost.58   

 

 

 2.4 Závěry popisu změněné reality MENA 

 Povaha těchto změn potvrzuje negativní výsledky zahr. politiky USA, které svou 

snahu vytvořit lepší bezpečnostní podmínky a stabilnější a svobodnější země nerealizovaly. 

V reakci na tento neúspěch ustoupily ze svých záměrů a omezily své zahraničně-politické 

aktivity v regionu. Tento trend i nadále pokračuje. V souvislosti se základní hypotézou, 

kterou se snažím potvrdit, lze konstatovat, že existuje vztah mezi zhoršující se situací v 

MENA, selháním politiky USA a jejich slábnoucí pozicí v regionu, kterou odráží 

přehodnocení jejich záměru v rámci představy o "Novém Blízkém východu". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
56
 Ottaway, str. 2 a 6 

57 tamtéž, str. 1-2 
58 Ikenberry, J. G., Review: The Freedom Agenda: Why America Must Spread Democracy (Just Not the Way 
George Bush Did) by James Traub, The Foreign Affairs, January 2009, dostupné na 
http://www.foreignaffairs.com/articles/63599/g-john-ikenberry/the-freedom-agenda-why-america-must-spread-
democracy-just-not-th k 10.5.2009 
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 3. Argumenty hypotézy a další východiska 

 V závěrečné kapitole se pokusím shrnout argumenty potvrzující hlavní hypotézu mé 

práce a představit závěry s ní související. Ty lze rozdělit do tří sfér: 1) ekonomické, 2) 

bezpečnostní a 3) strukturálně-regionalistické. Na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že jsou 

to východiska hypotetická, která vycházejí z pozorovaných trendů, jenž popisují vědecké 

práce, s nimiž jsem pracoval, a která mají mnohdy formu doporučení určených architektům 

zahraniční politiky států. V tomto směru jsou jistě zpochybnitelné, nicméně spadají do 

evoluce konceptu, který jsem si zvolil jako hlavní téma mé práce, a proto se jim budu náležitě 

věnovat. 

 

 3.1 Odpověd na základní hypotézu a hlavní argumenty 

 Postupně jsem i přes jisté výhrady, dané terminologickými nepřesnostmi a přílišnou 

generalizací některých jednotících aspektů, došel k přesvědčení, že nelze představu "velkého" 

či "nového" Blízkého východu jednoznačně odmítnout jako nereálnou, naopak podrobnější 

analýza tuto představu potvrzuje jako možnou. Příkladem smysluplného regionalistického 

přístupu, který zmíním v další části, je i z ekonomického hlediska pochopitelné rozdělení 

MENA na příslušné subregiony, které již dnes obsahují určité platformy funkční spolupráce a 

která představují i určité perspektivy budoucího vývoje. Relevantní je i představa, že v 

případě Blízkého východu není unipolární pozice USA neotřesitelná a že dosavadní americká 
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politika měla své negativní důsledky na realitu MENA i na samotnou pozici USA v tomto 

regionu. Její jednotlivé projevy jsem popsal v předešlé kapitole.  

 Věřím, že hlavní hypotézu; oslabení pozice USA v MENA, dané selháním jejich 

politiky, otevírá prostor k renesanci regionalismu a vzniku nových politických a 

bezpečnostních struktur, předcházející rozpracované argumenty potvrzují. Pro upřesnění 

myslím tím tyto argumenty; 1) region splňuje základní podmínky pro rozvoj regionalismu a 

je možné popsat trendy k němu vedoucí, 2) region je vystaven rizikům globalizace, kterou 

ztělesňuje současná společenská, ekonomická, kulturní, demografická a enviromentální krize, 

a nutně potřebuje reformy, které budou vycházet z regionu samotného, 3) jeho vývoj směřuje 

k větší provázanosti a vzájemné závislosti a možná konstruktivní řešení některých nových i 

přetrvávajících problémů budou tuto skutečnost reflektovat a konečně 4) převažující 

negativní výsledky americké zahr. politiky jsou prokazatelné. Pro dokreslení dané situace 

bych chtěl citovat úvodní slova knihy Johna G. Ikenberryho; "Ve vyjímečných bodech 

historie, státy zápasí se základním problémem mezinárodních vztahů: jakým způsobem 

vytvořit řád a zachovat jej v prostředí svrchovaných států. Tyto kritické body přicházejí v 

dramatických dobách všeobecného pozdvižení a změn v mezinárodním systému, kdy starý 

řád byl zničen válkou a mocí nově obdařené státy se pokoušejí znovu vytvořit pravidla jejich 

organizace a sjednat nový pořádek" - "At rare historical junctures, states grapple with the 

fundamental problem of international relations: how to create and maintain order in a world 

of sovereign states. These junctures come at dramatic moments of upheavel and change 

within the international system, when the old order has been destroyed by war and newly 

powerful states try to reestablish organizing rules and arrangements" [Ikenberry, G. J., After 

Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars, 

Princeton: Princeton University Press, 2000, str. 3]59. Je pochopitelné se domnívat, že válka v 

Iráku a její definitivní konec v podobě odchodu Spojených států, by mohl být jedním z těchto 

významných a dramatickým momentů určujících budoucí vývoj v regionu a podobu jeho 

geostrategického uspořádání. Jaké jsou závěry a možná ekonomická, bezpečnostní a 

strukturální východiska tohoto momentu z pohledu regionalisticky orientovaného "Nového 

Blízkého východu", představím v poslední podkapitole. 

 

 3.2 Další východiska z pohledu koncepce "Nového Blízkého východu" 

                                                 
59 Ikenberry, J. G., After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major 
Wars, Princeton: Princeton University Press, 2000, str. 3 (pozn. v elektronickém vydání dostupném na 
http://books.google.com, hesla: Ikenberry, After Victory, 2000, k 10.5.2009 nebo v Yaffe, str. 118 
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 3.2.1 Ekonomická východiska 

 Ekonomický model se zdaleka nejvíce prosazuje jako správný. Nelze předpokládat, že 

by 1) podpora přijetí zemí regionu do WTO, 2) snaha uzavřít TIFA (Trade and Investment 

Framework Agreements - rámcové investiční a obchodní dohody) s jednotlivým státy, 3) 

snaha bourat obchodní bariéry na import skrze programy jako je GSP (Generalised System of 

Preference) a pomocí dalších bilaterálních dohod mezi státy, neposunula ekonomický rozvoj 

o krok dál a nepřispěla tak ke stabilizaci oblasti a jeho větší konkurenceschopnosti a 

vzájemné závoslosti.60 Z velké části úspěšný, ale nedostatečně podporovaný projekt MEPI 

(Middle East Partnership Initiative), by měl pokračovat i nadále, ovšem ve větší míře než 

dosud, nicméně měl by se soustředit výhradně na aktivity spojené s problémy, které zmiňuje 

Arab Human Development Report61, jelikož jeho aktivity byly v minulosti v některých 

případech spojovány se snahami USA o neo-imperialismus a podlomení autority některých 

režimů.62 Ne zcela nutně by musel pokračovat projekt zastřešující MEFTA (Middle East Free 

Trade Association), v tomto ohledu existují i jiné platformy s ekonomickým programem, 

které by danou funkci rovněž mohly plnit, aniž by byly primárně spojovány s politikou USA. 

Překážek ekonomického rozvoje a obchodu bylo do této chvíle několik, tou nejvýznamější je 

asi fakt, že v MENA je stát často vlastníkem a hlavním producentem, to země vede ke sklonu 

k protekcionismu, izolacionalismu a jistého zahledění dovnitř svých vlastních ekonomik. 

Zmíněný problém je potřeba přijetím odpovídajících liberálně-ekonomických opatření 

odstranit. Významnou roli na ekonomickém rozvoji v tomto případě subregionu MENA by si 

měla zachovat i EU skrze již existující rámec politiky Evropského sousedství a 

Barcelonského procesu, které se zaměřují na vytvoření prostředí důvěry motivující k 

investicím a podporující společný obchod.63  

 

 3.2.2 Bezpečnostní východiska  

 Problémem pan-regionálního bezpečnostního východiska je, že, i přes přítomnost 

některých jednotících prvků, jak jsem je popsal v první kapitole práce, zde existuje určitá 

dočasná rezerva daná několika významnými rozprory, které region z praktického hlediska 

komplexního přístupu k němu rozděluje. V tomto směru se ukazuje jako životaschopný 

přístup ten, který se zaměří na zvládnutí problémů subregionálně specifických. Představou je 

                                                 
60 Momani, str. 1686 - 1688 
61 Momani, str. 1687 
62 Views of a Changing World, Pew Research Center for People and the Press, Washington DC, 2003, str. 21-
23, 71, 104 
63 Momani, str. 1692 
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menší prostor, více společných prvků a omezení se na vlastní problémy v rámci 1) 

Severoafrického Maghrebu, 2) Předovýchodního Levantu a 3) Perského zálivu64. 

Subregionální bezpečnostní strategie navíc bude moci využít již existujících platforem jako je 

AMU či GCC, které mají jistý regionalistický potenciál. Mělo by se tak docílit jistého 

oddělení problémů, které dosud byly překážkou mnoha iniciativ. Jednou z těchto překážek je 

logicky izraelsko-palestinský konflikt, který se však bezprostředně týká jen Levantu, dále je 

relevantní jen ve svém ideologickém a politickém rozměru, ne už praktickém.65 Tato 

překážka, rukojmí dalšího rozvoje celého regionu, by mohla být v tomto smyslu osvobozena 

a tudíž odstraněna. Dalšími parametry tohoto přístupu je jeho paralelnost a existence 

rozhovorů mezi jednotlivými sub-regiony o řešení problémů jako je proliferace zbraní 

hromadného ničení a případné vytvoření WMD-free zóny, terorismus, klimatické a 

demografické změny, které jsou společné celé oblasti. USA by v tomto systému 

představovaly spolu s EU třetí stranu.66 

 

 3.2.3 Strukturálně-regionalistická východiska 

 Strukturálně-regionalistické závěry vycházejí z přesvědčení, že Blízký východ prožívá 

posun od unipolárně orientovaného systému, směrem k systému multipolárnímu v rámci 

regionu. Tento posun je dán vlastním oslabením USA a je provázen určitou eskalací a 

dramatizací regionální situace a vztahů mezi státy. Dalším prvkem, který tento posun 

ovlivňuje je proces globalizace a jeho dopady na hlubokou krizi demografickou, kulturní či 

např. enviromentální, která je společná celému regionu. Dalším významným aspektem je i 

jistá krize identity Blízkého východu, resp. MENA ve světě, která je produktem jeho 

všeobecné frustrace a deprimace. Nutnost reforem je zřejmá a bude nadále představovat jeden 

z největších problémů. Podoba těchto reforem nicméně nemusí znamenat příklon k liberálně-

demokratickým a kapitalistickým principům západního světa. Bezprostředně následující 

období bude charakteristické hledáním nových pravidel organizace a nového řádu či 

rovnováhy moci založené na racionálním chování států vně regionálního systému i navenek. 

Nová pravidla organizace mohou obsahovat prvky nových politických a bezpečnostních 

struktur a z ekonomického hlediska mohou znament hlubší vzájemnou propojenost a 

regionalismus, kompenzující dopady globalizace. Do jaké míry bude tento proces iniciován 

                                                 
64 Yaffe, str. 121-122 
65 Yaffe, str. 122 
66 tamtéž, str. 128-129 
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externě a do jaké míry bude vycházet z potřeb a iniciativy regionu samotného je další 

otázkou. 

 

 

 Závěrem bych chtěl shrnout výsledek práce. Věřím, že se podařilo náležitě zpracovat 

vybrané téma v rozumné šířce a představit dostatek argumentů, které, i přes jisté specifické 

výhrady, potvrzují představenou hypotézu: že slábnoucí unipolární pozice Spojených států, 

daná selháním jejich politiky, otevírá prostor k renesanci regionalismu a vzniku nových 

politických a bezpečnostních struktur v regionu. Práce by zároveň měla představovat 

zajímavou interdisciplinární kompilaci závěrů relevantní cizojazyčné literatury, která není v 

českém jazykovém prostředí dostupná či ústřední témá nepopisuje aktuálně, celistvě a v jeho 

mnohých souvislostech. Hypotetická podoba závěrů hlavní představy "Nového Blízkého 

východů" oprávněně vyžaduje skeptický odstup, nicméně jedná se o běžnou praxi při tvorbě 

zahraniční politiky a přípravě strategických záměrů. Ve své sofistikovanější a empiričtější 

podobě do těchto analýz vstupují pravděpodobnostní stupně a různé scénáře, které jsou 

následně empiricky zpochybňovány či potvrzovány jako oprávněné. V případě mé práce to 

nebylo jejím záměrem. Cíl práce popsat souvislosti mezi představou o "Novém Blízkém 

východu", jeho aplikací v americké zahraniční politice a některými z jejich důsledků, byl 

splněn.  

 Z terminologického pohledu by práce měla splňovat přísnější podmínky, které 

vyžaduje blízkovýchodní problematika. Jednotlivé termíny jsem se snažil používat 

konsistentně a s ohledem na jejich mnohdy nejednoznačný obsah a flexibilitu výkladu. Z 

hlediska metodiky jsem se při práci se zdroji pokoušel srovnávat závěry z různých 

nezávislých vědeckých periodických i neperiodických zdrojů s oficiálními dokumenty. 

Výsledné poznatky jsem kompiloval ve vlastním textu, přičemž jsem volil odkazy na 

relevantní pasáže použité literatury, která se v některých případech překrývala, a proto 

něktéré pasáže odkazují na více textů najednou. Text nevychází z mnoha citací ani parafrází z 

důvodu, že primárním zdrojem byl cizojazyčný text, který by se i při dobrém překladu 

projevil horší srozumitelností. Ze stejného důvodu jsem zachoval i zkratky v jejich původní 

podobě, neboť jejich překlad by komplikoval čtenářovi situaci, když by se odkazoval na text 

zdroje. Další případné hlubší rozpracovaní tématu by mělo navázat souvislostmi se situací v 

Afghánistánu, s komplementární rolí britské politiky a s do této chvíle zatím jen v náznacích 

se formující politikou nové americké administrativy prezidenta Obamy, a uplatnit více 

empirické postupy. 
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znaky: 62234, znaky bez mezer: 53550, slova: 8876, normostrany: 34,6 

 

Cizojazyčné resumé: 

Presented bachelor thesis aims at the specific and somewhat unclear relationship between the 

"New Middle East" concept and foreign policy of the last american administration towards 

the region of Middle East and North Africa. It tries to analyse this policy, describe various 

effects it had on the region, and present number of concrete examples. This is due to the main 

hypothesis, which states that: if this foreign policy had indeed failed it is possible to think 

that long-contained principles of regionalism might reappear and lead to establishment of 

new political and security structures across the region. Arguments presented in this thesis 

lead to a conclusion that, since the negative outcomes of poorly designed policy are verifiable 

and the drawback is implied, such situation can occur, because many authors see MENA, 

which is in desperate need of reform, as not being able to move forward without accepting 

bigger responsibility for its own course and promoting deeper cooperation. Need of such 

measures will be escalated by growing importance of globalization and the region-wide 

problems such as water scarcity, demographical crisis, danger of nuclear proliferation and the 

non-resolved issue of Israel and Palestine. Besides this the thesis deals with the problematic 

definition of Middle East region, which always presented a problem, and still is a subject of 

academic dispute. In this way it uses the approach of so called "New Regionalism". To 

conclude it also offers certain starting points which are connected with the "New Middle 

East" concept. As for the method of the thesis, it is mainly a compilation, but based on 

diversified and acknowledged resources. 
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 Na základě konzultace s Doc. PhDr. Bělou Plechanovovou, CSc. a konzultací s 

vedoucím práce PhDr. Milošem Balabánem, Ph.D. a jejich doporučení jsem dospěl k názoru, 

že tématické zúžení projektu bakalářské práce povede k lepšímu využití předpokládaného 

rozsahu a bude více odpovídat záměru a hloubce, která se na této úrovni očekává. Pro 

upřesnění se bude práce i nadále věnovat konceptu “Nového Blízkého východu”, nicméně 

téma bude zúženo na jeho souvislosti s americkou zahr. politikou poslední americké 

administrativy, která byla touto koncepcí výrazně ovlivněna, na rozdíl od předchozího 

mnohem širšího pojetí. Práce bude dále zkoumat dopady této zahr. politiky na povahu reality 

na Blízkém východě, její transformovanou podobou dnes a její jednotlivé projevy 

regionalistické, ekonomické a bezpečností. K historickému exkurzu bude přistoupeno jen 

tam, kde to bude nezbytně nutné k potvrzení některé z hypotéz, ostatních odboček se 

vyvaruji. Předpokládám, že na základě těchto změn může dojít ke kosmetickým úpravám 

osnovy, jejímu případnému přeskupení a z úpravy tématu vyplývajících změn názvů a počtu 

kapitol. Změny nebudou zásadního charakteru. Předpokládaná základní literatura a seznam 

dalších zdrojů zůstává ve své podstatě beze změn. V této chvíli je již jen širší i blíže 

specifikovaný i co se týče doporučeného zúžení tématu.  
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1. Představení koncepce “Nového Blízkého východu”  

 1.1 Terminologie  

  - rozpracovaní používané terminologie s ohledem na její specifickou problematičnost  

 1.2 Základní představy a doporučení  

  - hrubé načrtnutí a rozbor současného pojetí z regionalistického hlediska 

 1.3 Geneze koncepce  

  - realita v době vzniku, geneze a transformovaná podoba dnes, zlomové body 

 1.4 Shrnutí 

2. Zahraniční politika USA, inspirovaná koncepcí "Nového Blízkého východu" 
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  - představení přístupu k dané politice a její jednotlivé dopady na realitu MENA 

 2.1.x Konflikty 

 2.2.x Problémy 

 2.3 Závěry popisu změněné reality MENA 

  - shrnutí dopadů, jejich interpretace a ověření hypotéz 

3. Regionalistická východiska 

 3.1 Regionálně-strukturální 

 3.2 Ekonomická 

 3.3 Bezpečnostní 
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 Koncepce “Nového Blízkého východu” je reakcí na strukturální změny povahy 

blízkovýchodního regionu po pádu bipolárního světového řádu, působení globalizace a 

transformace bezpečnosti. Poněkud idealisticky až naivně byla koncepce poprvé použita v 

práci Shimona Perese “The New Middle East”. Ta byla z velké části produktem přívětivé 

atmosféry počátků procesu z Osla. V následujících letech byla koncepce přetřásána 

zahraničnímy odborníky a z velké části vlivem dalších okolností v podobě, v jaké ji můžeme 

nalézt v práci Shimona Perese, odmítnuta. Dnešní v mnohém zcela odlišná atmosféra 

Blízkého východu vybízela k přepracování této koncepce, která se snaží nálezt obraz 

udržitelné a perspektivní politické reality Blízkého východu.  

 Ve své práci se pokusím popsat a vysvětlit způsob, jakým byla koncepce přetvořena, 

které přístupy ji dnes formují a jaký je její význam pro mezinárodní politiku. Vysvětlit do 

jaké míry ovlivňuje politiku Západu vůči zemím Blízkého východu, a která témata se díky ní 

dostávají na mezinárodní agendu. Rozbor koncepce se bude opírat o studie jednotlivých 

aspektů, které charakterizují “nový” Blízký východ. Spojí tři hlavní přístupy ke studované 

koncepci; regionalistický, ekonomický a bezpečnostní a porovná realitu “Starého Blízkého 

východ” s “Novým”. Metodicky by měla práce kombinovat komparativní přístup a metodu 

pozorovatelných důsledků.  

 Při volbě tématu jsem se snažil držet několika zásadních kriterií; aktuálnost tématu, 

existence kvalitních důvěryhodných cizojazyčných pramenů, důraz na víceúrovňovou povahu 

blízkovýchodního regionu reflektovanou obdobně různorodým přístupem k jeho studiu, 

spojení teoretických a praktických závěrů a jeho zpracovatelnost v rozsahu bakalářské práce. 

Věřím, že tato práce představí nové téma v našem prostředí, které prozatím nebylo hlouběji 

studováno a výstižně naloží s prameny, které nám cizojazyčná literatura nabízí. V tomto 

směru vnímám její hlavní přínos.  

 

 

Předběžný návrh obsahu a struktury práce: 

 

1. Představení koncepce “Nového Blízkého východu” 

 1.1 Terminologie 

  - rozpracovaní používané terminologie s ohledem na její specifickou problematičnost  

 1.2 Základní představy a doporučení 

  - hrubé načrtnutí současného pojetí 
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 1.3 Geneze koncepce  

  - realita v době vzniku, geneze a transformovaná podoba dnes, zlomové body 

2. Rozbor koncepce “Nového Blízkého východu” 

 2.1 Regionalistický 

- integrující a dezintegrující trendy a jejich různorodá ohniska 

- role transhraničních a nestátních aktérů, role masové komunikace atd. 

- nová funkční podoba regionu 

 2.2 Ekonomický 

  - pojetí od ekonomické liberalizace k politické stabilizaci a demokratizaci 

- dvojí efekt ekonomické liberalizace v blízkovýchodní realitě, příklady 

- širší souvislosti s energetickými, enviromentálními a socio-ekonomickýmy aspekty 

 2.3 Bezpečnostní 

- nová strategicko-politická centra a s nima svázané struktury 

- spill-over efetky prohlubující se krize, rizika velkého regionálního konfliktu 

  - jakým způsobem koncepce eliminuje neuralgické aspekty “Starého Blízkého 

východu”,    zda je vůbec eliminuje 

3. Popis vztahu vybraných relevantních aktérů současné mezinárodní politiky ke koncepci 

“Nového Blízkého východu” 

4. Hodnocení percepce změn povahy Blízkého východa a schopnosti aktérů je reflektovat ve 

své zahr. politice 
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