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Anotace 

Bakalářská práce „Spor Španělska a Maroka o enklávy Ceuta a Melilla“ 

pojednává o vývoji sporu mezi Španělskem a Marokem, jeho charakteristice a 

zařazení do systému mezinárodních vztahů. Předmětem sporu jsou španělské 

enklávy Ceuta a Melilla, které se nacházejí na území Maroka a pod španělskou 

nadvládu se dostaly v období kolonialismu, v průběhu 15. a 16. století. V první 

části bude vysvětleno, jak ke sporu vlastně došlo a jak byl ovlivňován 

v kontextu historických událostí. Hlavním tématem práce je charakteristika 

pozic španělské a marocké vlády, jejich zahraniční a vnitřní politiky a procesu 

navázání spolupráce k řešení tohoto sporu. Otázka Ceuty a Melilly je 

specifická jak z hlediska mezinárodních vztahů, tak i díky svým historickým, 

kulturním a etnickým aspektům. Dochází zde ke střetávání arabského a 

evropského vlivu, náboţenství a kultury včetně jazykových rozdílů. Část práce 

bude věnována také oblasti střetávání zájmů obou zemí a aktuální otázce 

migrace arabských obyvatel ze subsaharské Afriky směřujících do těchto 

enkláv či dále do Evropy.   

 

Annotation 

Bachelor thesis „The dispute about enclaves Ceuta and Melilla between Spain 

and Morocco“ deals with evolution of this dispute, its characteristic and 



submission into the system of international relations . Spanish enclaves Ceuta 

and Melilla situated in the territory of Morocco and they are the main point of 

the dispute. They fell under the Spanish dominion in time of colonialism 

during 15
th

 and 16
th

 century. First part of thesis explains a matter of the dispute 

and how it was influenced by context of historical events. The principal part of 

thesis deals with characteristic of position of Spanish and Moroccan 

government, foreign and internal policy and finally a progress rapprochement 

between Spain and Morocco in background of cooperation to resolve the 

dispute. The problem of Ceuta and Melilla is unique in light both of 

international relations and historical, culture and ethnic aspects. In area of 

these enclaves there happens interference among Arabic and European 

influence, Islamic, Christian, Jewish and Hindu religion and culture including 

language differences. One part of thesis is devoted to interference within lay of 

interests of Spain and Morocco and actual problem in connection with 

migration of Arabic population from Sub-Saharan Africa bound to enclaves 

Ceuta and Melilla or onwards to Europe.  

    

 

Klíčová slova 

Ceuta, Melilla, mezinárodní konflikt, Španělsko, Maroko, zahraniční politika  

 

Keywords 

Ceuta, Melilla, international conflict, Spain, Morocco, foreign policy 

 

 



Prohlášení 

Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a pouţila jen 

uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato práce 

byla zpřístupněna v příslušné knihovně UK a prostřednictvím elektronické 

databáze vysokoškolských kvalifikačních prací v repozitáři Univerzity Karlovy 

a pouţívána ke studijním účelům v souladu s autorským právem.  

 

 

V Praze dne 21. května 2010 Lucie Kancianová 

 

 



 

1. Úvod ...................................................................................................................7 

2.0. Původ a vývoj sporu o území Ceuty a Melilly ............................................... 10 

2.1 Vymezení konfliktu v systému mezinárodních vztahů .....................................10 

2.2.  Vývoj španělské zahraniční politiky v kontextu historických událostí ve 

Španělsku.......................................................................................................................11 

2.3.  Zahraniční politika Španělska po roce 1870 a vliv veřejného mínění ..................15 

2.4. Marocká otázka ......................................................................................................20 

2.5. Španělská občanská válka (1936–1939) a její důsledky.........................................23 

2.6. Rekonstrukce první marocké války v jednotlivých stádiích .................................25 

3. Pozice španělské a marocké vlády v této oblasti .................................................. 27 

3.1. Postavení Ceuty a Melilly v rámci politického systému Španělska a jejich stručná 

charakteristika ..............................................................................................................27 

3.2. Role Maroka v systému mezinárodních vztahů v období let 1912–1958...............30 

3.3. Vzájemné politické postoje Španělska a Maroka v jednotlivých obdobích od 60. 

let 20. století ...................................................................................................................31 

3.4. Odraz politických postojů ve vnitřní a zahraniční politice Španělska a Maroka .34 

4.0. Vliv arabského prostředí na španělské enklávy Ceuta a Melilla ...................... 41 

5.0. Střet zájmů ....................................................................................................... 42 

6.0. Současná situace a problematika migrace arabských obyvatel ........................ 51 

7.0. Závěr ................................................................................................................ 54 

Seznam zkratek ....................................................................................................... 57 

Bibliografie ............................................................................................................. 58 

Neperiodická literatura .................................................................................................58 

Periodická literatura .....................................................................................................61 

Články ...........................................................................................................................62 

Elektronické dokumenty ...............................................................................................64 

Internetové zdroje .........................................................................................................65 

 

 



1. Úvod 

Předmětem mé bakalářské práce je spor Španělska a Maroka o enklávy 

Ceuta a Melilla. Vzhledem k rozsáhlosti tématu jsem musela téma omezit 

z hlediska času, soustřeďuji se proto primárně na období let 1990–2010. Při 

přebírání cizích vlastních jmen a pojmenování jsem vycházela z pouţitých 

zdrojů a přebírala z nich takovou podobu, kterou daný zdroj uváděl. U 

zmíněných cizích jmen a názvů bude uveden český i originální název, příp. jen 

originální u výrazů, které nejsou počešťovány.  

Ceuta a Melilla jsou španělské exklávy, které se nacházejí v severním 

Maroku u pobřeţí Středozemního moře. V rámci Španělska mají velmi 

specifické postavení a disponují velkou mírou autonomie, vedle sedmnácti 

španělských regionů neboli tzv. autonomních společenství (comunidades 

autónomas) jsou definovány jako tzv. autonomní města (ciudades autónomas).  

Celková plocha Ceuty je 18,5 km
2 1

 a má celkem 76.603
2
 obyvatel, Melilla se 

rozkládá na území 12,3 km
2 

a ţije zde 69 440 obyvatel. Z hlediska rozlohy i 

lidnatosti jde o velmi malé územní celky, které se ovšem vyznačují svým 

strategickým postavením v rámci Španělska, coţ má své historické kořeny. 

Skutečnost, ţe Španělsku zůstaly tyto enklávy jako pozůstatky koloniálního 

období z tehdejšího námořního impéria, ovlivňuje směřování politiky státu, 

můţe mu přinášet určité výhody (v tomto případě sem můţeme zařadit 

strategickou polohu ve Středomořském prostoru, navíc v blízkosti Gibraltaru, 

bezprostřední kontakt napříč dvou kontinentů apod.), zároveň však můţe být i 

potencionálním rizikem na pozadí vzájemných vztahů se zemí, na jejíţ území 

se daná enkláva nachází. Španělsko získalo Melillu v roce 1497 a Ceutu aţ 

                                                             
1
 http://www.ceuta.es/servlet/ContentServer?isP=CI-InfoUtilPage&pagename=CeutaIns%2F 

Page %2FLocalizacionDemografica&p_pag=LocDemograficaPage&cid=1105954388045 & 

phC=false 
2
 Údaje o počtu obyvatel obou autonomních měst k  1. 1. 2007, zdroj: Národní statistický 

úřad (Instituto Nacional de Estadística) [viz http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/ 

e260/a2007/l0/&fi le=ccaa01.px&type=pcaxis&L=0]. 



v roce 1580, kdy přešla z portugalské správy pod španělskou. V současnosti 

jsou to dvě integrální součásti Španělského království z poměrně rozsáhlého 

teritoriálního pásma na území Maroka, proto se zde Španělsko snaţí udrţet si 

své pozice a neztratit tak moţnost strategické polohy z opačného břehu 

Středomoří. Kaţdá strana argumentuje svými nároky a zájmy ohledně těchto 

enkláv. Španělsko je podkládá historickými vazbami a Maroko si na ně klade 

nárok z důvodu jejich polohy na domácím území a zároveň proto, aby měli jen 

oni sami kontrolu nad celým územím Maroka.  

Hlavní téma mé práce se týká analýzy sporu Maroka a Španělska a vliv 

marockého prostředí na tyto enklávy. S tímto cílem souvisí i záměr 

charakterizovat a vymezit politické problémy, které spor doprovázejí. V otázce 

týkající se jednotlivých problémů hraje rozhodující roli přístup Maroka. 

Vysvětlím tedy krátce historii sporu o enklávy, čímţ bych ráda objasnila 

souvislosti s nynější situací a následně nastínila jednotlivé pozice a stanoviska 

obou států k danému sporu. Závěrečná část práce se bude týkat dalšího neméně 

důleţitého aspektu souvisejícího s postavením enkláv, a to otázky budoucnosti 

v důsledku přibývajících marockých migrantů do Španělska, coţ je jeden 

z klíčových aktuálních problémů. Enklávy v tomto případě jako integrální 

součást Španělska a zároveň i Evropské unie jsou doslova „lákadlem“ pro 

arabské obyvatelstvo. Dochází zde ke střetávání zájmů mezi oběma zeměmi. 

V takové situaci bude chtít kaţdá z těchto zemí prosadit své priority. Cílem 

celé práce je vytyčit jednotlivé nároky obou stran a z objektivního hlediska se 

pokusím učinit závěr, které stanovisko je z geopolitického hlediska více 

oprávněné a jaké řešení by v této otázce mohlo být dosaţeno.  

Význam a vliv Arabského světa je nepřehlédnutelný a projevuje se v 

řadě oblastí, ať uţ jde o teroristické útoky, ropu či příliv muslimských obyvatel 

do Evropy. Právě Ceuta a Melilla jsou oblasti, které tvoří jakýsi most do 

Evropy a tím ještě více upevňují vzájemné propojení mezi tak odlišnými světy. 

Hlavním důvodem pro výběr tohoto tématu byl především fakt, ţe se o 



zmíněných enklávách příliš mnoho nepíše a pokud ano, jsou zmíněny jen 

okrajově. Navíc je zde zajímavé pozorovat vzájemné souţití obyvatel různých 

náboţenských vyznání a rovněţ i střetávání se jazykových skupin. 
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2.0. Původ a vývoj sporu o území Ceuty a Melilly 

 

2.1 Vymezení konfliktu v systému mezinárodních vztahů 

Spor Španělska a Maroka můţeme aktuálně zařadit do koncepce 

mezistátních teritoriálních nenásilných konfliktů na pozadí ekonomických 

aspektů. Jedná se o latentní konflikt
3
, který prošel několika fázemi procesu 

konfliktního vztahu. Splňuje základní charakteristiky, díky kterým ho 

můţeme označit jako konflikt. Vystupují zde dva aktéři, v tomto případě 

suverénní státy, jeţ zaujímají stanovisko za účelem prosazení svých zájmů a 

hodnot, které jsou neslučitelné. Těmito zájmy jsou právě obě autonomní 

města Ceuta a Melilla, patřící Španělsku. [Waisová 2005: 35–40 ].   

Nejprve je třeba si uvědomit, jak vlastně enklávy chápat. 

Problematika enkláv a exkláv je však poměrně komplikovaná a autoři 

zastávají ohledně jejich charakteristiky odlišné názory. Waisová uvádí, ţe 

někteří je povaţují za shodné pojmy a jejich pouţití je závislé pouze na 

pozici mluvčího. Podle Hnízda enklávou rozumíme integrální část 

suverénního státu, které je geograficky odděleno od většiny jeho území. Od 

kolonie se ovšem liší tím, ţe se nejedná o politicky závislé, nesuverénní 

území, závislé na jiném, plně suverénním celku. V tomto konkrétním 

případě enkláv Ceuty a Melilly se zároveň jedná o nedokonalé enklávy 

(popř. přímořské), protoţe jsou z jedné strany obklopené mořem a nejsou 

                                                             
3
 Podle závěrů Institutu pro výzkum mezinárodních konfliktů v Heidelbergu 

(Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung e.V.) je spor o enklávy Ceuta 

a Melilla označován jako latentní konflikt beze změny a jeho počátek je datován do roku 
1961. Institut vznikl v roce 1991 a je pokračovatelem projektu COSIMO, který 

vyhodnocuje vnitrostátní i mezinárodní konflikty. Výsledky výzkumu jsou kaţdoročně 

zpracovávány a publikovány v roční zprávě Conflict Barometer, kde je konflikt zmiňován 
od roku 1995 do roku 2006, s výjimkou roku 2001, avšak bez širšího popisu. Od roku 

2007 uţ zde konflikt není zařazován. Dostupné z oficiálních stránek Heidelberg Institute 

for International Conflict Research e. V.  
[viz http://hiik.de/en/konfliktbarometer/index.html].   

http://hiik.de/en/konfliktbarometer/index.html
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zcela včleněny do území jiného státu. Spor o enklávy má své historické 

kořeny. Melilla je pod španělskou správou o něco déle neţ Ceuta, a to od 

roku 1497, kdy ji Španělé získali zpod nadvlády muslimských dynastií. 

Ceuta se pod španělskou správu dostala aţ v roce 1580. [García Flórez 

1999: 110; Hnízdo 1995: 98; Ubieto Artera 1995: 225, 234; Waisová a kol. 

2007: 37]. 

 

2.2.  Vývoj španělské zahraniční politiky v kontextu historických 

událostí ve Španělsku  

Španělská zahraniční politika se ve své aktivní podobě projevila 

zejména ke konci 15. století při realizaci zámořských objevů. Právě 

zámořské objevy představovaly novou dimenzi ve vývoji mezinárodních 

vztahů. Jejich centrem nebyla uţ jen Evropa, ale mezinárodní politiku 

určovaly pronikající tendence evropských mocností do okolních kontinentů. 

Stejně tak španělská království (zejména Kastilie a Aragón) hledala 

ekonomické a mocenskopolitické zázemí v tomto světovém prostoru. 

Významným přínosem pro vývoj zahraniční politiky bylo dynastické 

spojení království Kastilie a Aragónu. Předcházelo mu uzavření sňatku 

mezi Izabelou Kastilskou a Ferdinandem Aragonským v roce 1469. O deset 

let později však zemřel Ferdinandův otec Juan II. Aragonský a jeho syn tak 

nastoupil na aragonský trůn a došlo k faktickému spojení obou království.    

Jedním z cílů této politiky bylo i vyřešení konfliktů plynoucích z kastilské a 

portugalské expanze podél atlantického pobřeţí Afriky. Zde je jasně 

viditelný střet zájmů jednotlivých koloniálních říší na pozadí zámořských 

objevů za účelem hledání nových zdrojů surovin i nových odbytišť a trhů. 

Portugalci patřili v této době k nejaktivnějším hráčům na poli 

mezinárodních vztahů v důsledku hledání přístupových cest do Indie. Díky 

své úspěšné expanzi získali jiţ roku 1415 Ceutu na marockém území, jeţ 

byla strategickou branou do Gibraltarské úţiny a významnou obchodní 
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křiţovatkou, kde se střetávaly cesty karavan přiváţející zlato ze Súdánu. 

Portugalci se tak stali největšími španělskými rivaly a španělsko-

portugalské soupeření trvalo ještě v 17. století. V roce 1474 tato konkurence 

vyústila ve válečný konflikt, resp. první koloniální válku, a o vítězství 

Kastilců rozhodla bitva u La Albuera, po níţ obě země v roce 1479 

podepsaly smlouvu z Alcáçovasu, čímţ se Portugalsko zřeklo nároků na 

kastilský trůn a vyhradilo si monopol na obchod s černou Afrikou. Dále 

tímto obě strany uznaly vzájemně svou územní svrchovanost a dohoda se 

týkala i kolonií v oblasti jiţního a východního Atlantiku.
4
 Klíčovou událostí 

a mezníkem pro další cíle zahraniční politiky se stalo „objevení“ Ameriky 

v roce 1492 a Španělsko tak zaujalo jasnou pozici mezi předními světovými 

velmocemi. [Delouche 2001: 198–199; Ferro 2007: 76–77; Miguel Ángel 

2004: 127; Ubieto Artera 1995: 220; Veselý 2007: 74–75]. 

V důsledku otevření cesty do Ameriky a následného „dobývání“ 

Nového světa došlo ke zpomalení procesu pronikání do Afriky. Avšak 

expanze do západní Afriky byla nutná k zajištění bezpečnosti Kanárských 

ostrovů. Navíc se po roce 1492 situace obrátila ve prospěch Španělska, 

kterému připadlo území 100 mil západně od posledního z Azorských 

ostrovů, coţ se ovšem setkalo s portugalskými protesty. Mezitím byla 

otázka západní Afriky odsunuta na pozdější dobu. 

Z hlediska politických vztahů s Portugalskem se stala klíčovou 

Smlouva z Tordesillas (španělsky Tratado de Tordesillas)
5
 z roku 1494 o 

rozdělení Afriky, jeţ měla vyřešit spornou situaci obou mocností a zároveň 

vymezit oblasti jejich vlivu. Doposud vytyčená demarkační linie papeţem 

Alexandrem VI., tak byla posunuta o 270 mil směrem na západ s tím, ţe 

Španělsku připadne západní sféra vlivu od této linie, zatímco Portugalsko 

                                                             
4
 Španělsku připadly Kanárské ostrovy, ostrovy v Guinejském zálivu (Fernando Poó, 

Annobón) a Portugalsku zase celé guinejské pobřeţí i případně nově objevené země jiţně 

od Kanárských ostrovů.  
5
 Smlouva z Tordesillas (španělsky Tratado de Tordesillas). [cit. 20. ledna 2010]. 

Dostupné také z WWW:  

http://www.mcu.es/archivos/docs/Documento_Tratado_Tordesillas.pdf. 

http://www.mcu.es/archivos/docs/Documento_Tratado_Tordesillas.pdf
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získá oblasti směrem na východ. [Díaz-Trechuelo 1994; Ferro 2007: 76–77; 

Veselý 2007: 75].  

Období let 1505–1516 bylo vrcholným v  mezinárodní politice 

oblasti Středomoří. Hlavním cílem Ferdinanda II. Aragonského 

(Katolického) bylo uzavření míru mezi křesťany a boj proti nevěřícím 

v Africe a Osmanské říši pomocí reconquisty
6
 a kříţových výprav. 

Španělská expanze v západním Středomoří směřovala k rozvoji plánů na 

dobytí přístavů a enkláv a následné nadvládě nad severní Afrikou, coţ se 

výrazně projevilo ve vzájemných vztazích Portugalska a Španělska. Dobytí 

Afriky mělo slouţit jako velké kleště, uzavírající na severu oblast Andalusie 

a Kanárských ostrovů na západě. Právě operace na severu byly spjaty 

s Melillou, která se spolu s Cazazou ve Středozemním moři měla stát 

součástí Království tremecénského
7
 (El Reino de Tremecén), jeţ bylo po 

roce 1510 podřízeno Španělsku, a tudíţ by spadaly pod Kastilii. V roce 

1509 se Ferdinand Katolický zcela vzdal nároku na atlantickou Afriku. 

Kromě Melilly najdeme mezi pozitivními výsledky expanze do 

středomořské Afriky také dobytí Mazalquiviru, Bugíi a Tripolisu. Na 

základě přijetí protektorátu pak byl podmaněn Alţír. Obsazení Peñónu de 

Veléz de la Gomera, leţící v prostoru portugalské expanze do Fezu, bylo 

významné z hlediska obrany a bezpečnosti andaluského pobřeţí. Mezi 

nejvýznamnější úspěchy je řazeno dobytí Oranu v květnu 1509. Ihned po 

obsazení těchto klíčových pozic začalo docházet k osidlování jednotlivých 

území křesťany. Při dalších pokusech v pokračování expanze však došlo 

díky úmrtí jednoho z velitelů operace k zastavení dalších akcí, čímţ se na 

nějaký čas proces rozšiřování kastilského království přerušil. [Ladero 

                                                             
6
 Neboli „znovudobývání“, tento termín označuje násilný (vojenský) zábor oblastí 

obdělávaných a osídlených muslimy a probíhal pouze ve středověku. Měla několik etap a 
byla dovršena v roce 1492 dobytím Granady, čímţ se Španělsko znovu dostalo pod 

nadvládu katolických králů. [Polišenský 2002: 58]. 
7
 Označení podle alţírského města Tlemcen, označováno také jako Termecen, Tlemsan 

apod. Nachází se na severovýchodě Maroka v blízkosti Oranu. Zmínku, resp. kapitolu o 

Království Tremecén najdeme ve 14. vydání Moderní části encyklopedie světových dějin 

(The Modern Part of an Universal History from the earliest account to the present time), 
vydané autory starší části encyklopedie.  
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Quesada 2003: 249–250; Ubieto Artera 1995: 224; Sborník autorů 1781: 

317].   

Během náboţenských válek se v druhé polovině 16. století postavil 

do čela katolického bloku Filip II. (1556–1598).
8
 V roce 1580 došlo na 

pozadí historických událostí v podobě smrti portugalského krále Sebastiana 

v boji proti muslimům v severní Africe ke sjednocení Iberského 

poloostrova a přičlenění Portugalska ve formě personální unie ke koruně 

Filipa II. Tento akt znamenal faktické postoupení Ceuty pod nadvládu 

Španělů a současně tak španělská říše dosáhla největšího rozsahu. 

Mezinárodně politické záměry v Africe se týkaly zejména obchodní 

expanze. Pro Portugalsko tento vývoj zřejmě mohl na jednu stranu 

znamenat spíše úlevu. Jejich expanze v Africe a předchozí dobytí Ceuty 

probíhala za účelem získání strategické pozice ve Středomoří a zároveň 

díky své poloze v obilné oblasti měla zmírnit nedostatek obilí 

v Portugalsku. Nakonec však z této drţavy neplynulo ani zlato, ani obilí a 

stala se naopak břemenem. [Delouche 2001: 198–199; Ubieto Artera 1995: 

234]. 

V průběhu 18. století byly završeny diplomatické mise smlouvou 

z roku 1767, která španělským lodím slibovala bezpečnost, poskytovala jim 

právo rybolovu a povolovala zřízení stálého konzulátu. Komplikace však 

nastaly o pár let později, v roce 1774, kdy se marocký sultán, podněcovaný 

protivníky Španělska (Anglií a alţírským bejem) rozhodl vyhnat Španěly 

z Melilly a Peñonu de Vélez. Marocký pokus byl však úspěšně odraţen a 

                                                             
8
 Filip II. Habsburský, zvaný Moudrý (1527–1598 ), syn Karla I. (římský císař známý 

jako Karel V.) a Isabely Portugalské. Po svém otci obdrţel roku 1555 správu Nizozemí, o 

rok později se stal druhým španělským králem z dynastie Habsburků a drţel moc i nad 

jeho zámořskými drţavami. Mimo jiné nesl i tituly krále neapolského a sicilského           

(1554–1598), anglického (1554–1558) jako spoluvládce manţelky Marie Tudorovny, 
portugalského (1580–1598) a chilského (1554–1556) a dále titul vévody burgundského. 

Vrcholu své moci dosáhl v roce 1580, kdy získal zároveň titul portugalského krále. 

Během své vlády se dostal do sporu s anglickou královnou Alţbětou I. (1558–1603) a 
roku 1588 bylo španělské loďstvo poraţeno Angličany, čímţ skončila epocha španělské 

námořní převahy. Na konci jeho vlády vedlo Španělsko defenzivní politiku a po jeho 

smrti čekala chudá a vyčerpaná země, projevující se demografickým regresem, na svého 
nástupce. [Čechura, Mikulec, Stellner 1993: 206; Čornej 1997: 106–107]. 
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obě země obnovily své dřívější dobré vztahy. Nová španělsko-marocká 

smlouva z roku 1780 poskytla Španělsku nové obchodní výhody, povolení 

zmapovat marocké pobřeţí od Tetuánu po mys Espartel a svolení, aby 

španělští misionáři mohli vystavět dům v Tangeru. [Ubieto Artera 1995: 

373]. 

Za panování Isabely II. (1833–1868) se mezinárodní postavení 

Španělska nacházelo na úrovni druhořadých mocností. Nicméně Španělsko 

nedisponovalo vlastní velkou silou a díky roztroušenosti drţav bylo jeho 

postavení obtíţné a nejisté, mimoto se potýkalo s různorodými problémy. 

Cílem zahraniční politiky v tomto období tak byl postoj hájit svá území a 

udrţet nad nimi kontrolu vůči případné expanzi Anglie do Afriky. Kontrolu 

na severu Afriky si chtěla zajistit také Francie. Postup obou zemí měl vést 

k posílení španělských pozic v Africe uzavřením španělsko-francouzské 

aliance, ta měla být uzavřena dvojitým manţelským svazkem mezi 

královnou, španělskou infantkou a dvěma syny Ludvíka Filipa. Záměr se 

však nezdařil, ovšem v důsledku revoluce v roce 1848, kdy byl Ludvík Filip 

svrţen, získala španělská zahraniční politika nebývalou autonomii.     

 

2.3.  Zahraniční politika Španělska po roce 1870 a vliv veřejného 

mínění 

V druhé polovině 19. století se postoj vůči ostatním evropským 

velmocím změnil. Španělští konzervativci a veřejné mínění zastávali názor, 

ţe by se Španělsko mělo zdrţet jakéhokoliv spojenectví se silnějšími 

mocnostmi, aby se zbytečně nedostalo do válečných sporů a problémů. 

Německo v období Bismarckovy éry se ke Španělsku stavělo jako 

k druhořadé mocnosti a nijak nepodporovalo zájmy španělské zahraniční 

politiky. Pro vlastní prosazení zájmů došlo ke smířlivé dohodě s Francií a 

Anglií, která sama zaujala tvrdý postoj k pronikání Španělů do Maroka.  
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Na druhé straně politického spektra však stáli liberálové, prosazující 

i nadále touhu po aktivnější zahraniční politice. Svou roli sehrála také 

změna na postu ministra zahraničních věcí, do jehoţ čela se v roce 1885 

dostal Sigismundo Moret
9
. Ten prosazoval vstup Španělska do velkých 

aliančních systémů, coţ byl podle jeho názoru jediný způsob, jak zachránit 

španělské zájmy jak v Maroku, tak v zámoří. Nastoupilo období „nového 

imperialismu“ a s ním opětovné vymezování sfér vlivu na africkém 

kontinentě, kdy se kaţdá velmoc snaţila přidruţit k mateřské zemi další 

teritoria, která by mohla prohlásit za svá. Tento „zápas o Afriku“ se začal 

v roce 1876, kdy se belgický král Leopold II. snaţil získat území v Kongu, 

ne však jako belgickou kolonii, jednalo se spíše o soukromý zájem získat 

konţskou půdu. Do této situace se vmísila Velká Británie s úmyslem 

zabránit Leopoldovým nárokům i další moţné expanzi Francii a rozhodla se 

uznat staré portugalské nároky na ústí řeky Konga. Její snaha se setkala 

ovšem s námitkami Francie a v reakci na tento spor se Bismarck rozhodl 

v roce 1884 vytvořit neutrální ligu, která by zamezila britské expanzi. O 

dovršení „dělení Afriky“
 

měla rozhodnout na přelomu let 1884-1885 

Berlínská konference, uspořádaná na popud Bismarcka, jenţ si chtěl 

potvrdit roli arbitra mezinárodních vztahů a zároveň také usiloval o určitý 

zisk pro Německo. Měla tak rozdělit velké území subsaharské Afriky mezi 

státy Evropy a USA. Španělsko nebylo u dělení přítomno. Výsledkem 

konference byl závazek zemí o neprovádění zabírání dalších území bez 

oznámení ostatním.  Většina území Afriky byla rozdělena prostřednictvím 

dohod a smluv mezi evropskými zeměmi tak, aby vzájemně nedocházelo 

ke vměšování daného státu do záleţitostí ostatních. Nicméně je důleţité 

podotknout, ţe se konala bez účasti zástupců afrických zemí, coţ mělo 

výrazný vliv na pozdější vývoj v evropských koloniích. S přibývajícím 

časem se začaly projevovat nacionalistické snahy afrických obyvatel o 
                                                             
9
 Sigismundo Moret y Prendergast (1838–1913) byl španělský politik a právník, liberálně 

orientovaný. Stal ministrem zámoří a financí, mimo jiné působil jako vyslanec v Londýně 

a v období let 1905–1906 zastával funkci premiéra. Podílel se také na konferenci 
v Algecirasu. [Čechura, Mikulec, Stellner 1993: 462].  
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získání nezávislosti jednotlivých afrických zemí. Podobný vývoj 

zaznamenalo i španělské Maroko. O něm se zmíním později v souvislosti 

s marockou krizí (viz kapitola 2.4. Marocká otázka). [Ferro 2007: 105; 

Stevenson 2004: 356–357; Ubieto Artera 1995: 559]. 

Příčin vedoucích k zápasu o sféry vlivu bylo několik. Kaţdá 

evropská mocnost, jeţ se na něm podílela, měla své konkrétní cíle v oblasti 

zájmů zahraniční politiky uplatňovaných právě v Africe. Kromě touhy po 

koloniální říši se jednalo o získávání pracovních sil, zejména ze strany 

Francie; Itálie a Německo viděly v koloniální expanzi moţnost, jak zmírnit 

své vnitřní spory a motivovat svůj lid ke sjednocení. Velká Británie pak 

zastávala postavení čelící ekonomické a vojenské konkurenci z pevninské 

Evropy a jejím prvořadým zájmem bylo chránit suezskou a kapskou cestu
10

 

do Indie. Otevřením Suezského průplavu v roce 1869 tak ještě více vzrostl 

strategický význam Středozemního moře. V roce 1887 došlo k vytvoření 

„středozemního subsystému“ zaloţeného na vstupu Itálie do německo-

rakouského spolku, čímţ vznikl Trojspolek. Španělsko následovalo tuto 

koalici v květnu 1887. Španělsko se k němu přidruţilo 6. května 1887. 

Bismarck se vyhnul přímému německo-španělskému spojení a ponechal tak 

spojení přes italsko-španělský pakt. [Dvořák 1987: 294; Stevenson 2004: 

356–357; Ubieto Artera 1995: 556–557].  

Jako charakteristický rys po roce 1870 můţeme zaznamenat 

postavení veřejného mínění, zejména tisku a rovněţ prosazování 

hospodářských zájmů. Podobně jako v Portugalsku i ve Španělsku částečně 

převládala myšlenka jednoty Iberského poloostrova a v důsledku vítězství 

Španělska v první válce s Marokem se silněji projevoval právě 

                                                             
10

 Obě zmíněné cesty vedly do Indie a pro koloniální mocnosti, zejména pak pro Velkou 

Británii, měly strategický význam. Kapská cesta vedla po obvodu Afriky směrem na jih 

kolem Mysu Dobré naděje (v blízkosti Kapského města). Suezská cesta směřovala přes 
Suezský průplav. [Čáky 2007: 4, 7, 17]. 
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afrikanismus
11

, jehoţ příznivci soustředění především v Madridu a 

Granadě, prosazovali politiku sbliţování s Marokem v podobě pronikání ze 

španělských „výsostných teritorií“ na severu Maroka s tím, ţe zůstane 

zachována svrchovanost a územní celistvost marocké říše. Tento postup byl 

odlišný oproti některým jiným evropským mocnostem, které formou 

expanzivní politiky usilovaly o dokončení tzv. „dělení Afriky“. Snahy 

afrikanistů se úspěšně odrazily na organizaci několika expedic na Saharu a 

do Guinejského zálivu (Iradier). Na druhé straně však nedokázali zaujmout 

ani vládu, ani veřejné mínění v domácí zemi. V průběhu 80. let 19. století 

došlo k završení dělení Afriky Francií, Anglií, Německem a Belgií; 

Španělsko u tohoto dělení přítomno nebylo. Maroko jakoţto hlavní sféra 

španělských zájmů si navíc udrţela svou územní celistvost a suverenitu aţ 

do začátku 20. století. Veřejné mínění ve Španělsku však na rozdíl od 

evropských mocností i afrikanistů zaujalo negativní postoj k jakémukoli 

kontinentálnímu politickému závazku a španělský lid i nadále odmítal 

spojenectví s některou z velmocí, která by ho mohla zavléci do válečných 

sporů cizích národních zájmů. [Ubieto Artera 1995: 559].  

Dalším důleţitým mezníkem ve vývoji zahraniční politiky se stal 

přelom 19. a 20. století, kdy Španělsko utrpělo ztrátu svého zámořského 

impéria po prohře v americko-španělské válce na konci roku 1898. Tímto 

vojenským úspěchem USA získaly Kubu, Portoriko, Guam a Filipíny, coţ 

znamenalo výrazné zjednodušení územní struktury
12

 španělské monarchie, 

která v této době zahrnovala spolu s poloostrovním Španělskem také 

Baleárské ostrovy, Kanárské ostrovy a několik enkláv na území pobřeţní 

Afriky. Tato skutečnost obrátila pozornost Španělska ke koloniální 

iniciativě blíţe k Pyrenejskému poloostrovu a španělská vláda se v Maroku 

                                                             
11

 Směřování zahraniční politiky evropských mocností na území Afriky za účelem zisku 

dalších území a upevněním vlivu, resp. pronikání z tamních získaných pozic dále do 
vnitrozemí. 
12

 Po ztrátě zmíněných území v americko-španělské válce se území Španělského 

království poměrně výrazně zmenšilo a omezilo se jen na pevninské Španělsko a teritoria, 
náleţející Španělsku dodnes.   
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snaţila chránit alespoň odpovídající pozici v souladu se zájmy španělské 

zahraniční politiky a výhradní pozicí toho, co Španělsko okupuje.  

Španělsko se tak stalo výhradně euroafrickou velmocí. Na území Afriky 

však nadále docházelo k vzájemným střetům zájmů mezi Francií a Anglií. 

Francii patřilo Alţírsko, dále vykonávala protektorátní správu nad územím 

Tuniska a usilovala o rozšíření sféry vlivu směrem na západ, právě do 

Maroka, coţ se přímo dotýkalo tamějších španělských zájmů. Na druhé 

straně, jednoznačnou prioritou Anglie bylo upevnění kontroly nad 

Gibraltarskou úţinou. Ta byla hlavní příčinou celé “marocké otázky” a byla 

vytouţeným cílem španělské zahraniční politiky, protoţe by si tím Španělé 

zajistili kontrolu nad vstupem do středomořského prostoru, coţ by posílilo 

jejich úlohu v mezinárodní politice a současně by vzrostla i jejich prestiţ. 

Nicméně po poráţce v roce 1898 byla zahraniční politika směřována k 

vyřešení marockého problému. Nesmíme však zapomínat na roli 

pokračujícího izolacionismu z 19. století, s cílem zaměřit se na 

vnitropolitické problémy, coţ vedlo Španělsko k vyhlášení neutrality. 

[Andrews 1911: 557; Heywood 1995: 279; Ubieto Artera 1995: 660; Veselý 

2007: 157]. 

Evropské události byly ovlivňovány vytvářením dohodových a 

spolkových subjektů, vymezujících se vůči růstu vlivu jednotlivých 

mocností a měly bezpochyby dopad na oblast zájmů zahraniční politiky. 

Zřejmě nejvýznamnější takovou dohodovou smlouvou byla Srdečná dohoda 

mezi Velkou Británií a Francií, ustavující jejich vzájemné sféry vlivu 

v afrických koloniích a současně se stala základem utvářejícího se bloku – 

Dohody. O tři roky později uzavřela Velká Británie dohodu rovněţ 

s Ruskem, čímţ se prozatímní aliance přeměnila na Trojdohodu. V rámci 

Středomořské oblasti došlo mezi Francií, Velkou Británií a Itálií k jakémusi 

porozumění. Srdečnou dohodou získala Francie moţnost, jak uplatnit své 

nároky na Maroko a na oplátku Velké Británii nebránila jejím zájmům 

v Egyptě. Z této dohody se však výslovně vyjímaly španělské zájmy 
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v Maroku. Tato skutečnost svědčí o tom, ţe mocnosti jako Francie a Velká 

Británie nepovaţovaly Španělsko za rovnocenného hráče v oblasti 

prosazování svých zájmů. Jako hlavní patrný rozpor v Evropě bylo 

soupeření Velké Británie a Německa, které vystřídalo do té doby britského 

konkurenta - Rusko. Další pokračování procesu v utváření bipolárního 

systému docházelo ze strany Trojspolku a Trojdohody ke vzájemným 

krizím prakticky od počátku 20. století aţ do vypuknutí první světové války, 

jejíţ ozbrojené střety přinesly utrpení jak obyvatelům evropských zemí, tak 

lidem ţijících v koloniích. [Gilbert 2005: 458; Krejčí 1997: 48; Ubieto 

Artera 1995: 661].  

 

2.4. Marocká otázka 

V důsledku ztráty španělského zámořského impéria a narůstajícímu 

napětí v Maroku se stala záleţitost spojená s touto oblastí primárním bodem 

agendy zahraniční politiky. Španělsko nechtělo ztratit svůj vliv v Maroku a 

muselo se tedy aktivně podílet na diplomatických jednáních spolu s dalšími 

velmocenskými státy. Španělsko však v tomto ohledu muselo čelit 

vlivnému postavení Francie a Velké Británie. Francie se pokusila v Maroku 

zřídit de facto svůj protektorát, nato se její pozice pokusilo oslabit 

Německo, čímţ se opět vmísilo do zahraničních záleţitostí a navrhlo 

uspořádat konferenci v Algeciras, konané ve Španělsku roku 1906, kde se 

stále více prohlubovala spolupráce mezi Velkou Británií a Francií. 

Výsledky jednání potvrdily nezávislost Maroka a především výsady Francie 

a Španělska. [Gilbert 2005: 140, 413-414; Veselý 2007: 162-163]. 

V letech 1909–1927 proběhla další dlouhá africká válka. Začala 

napadením důlní tratě budované Španěly poblíţ Melilly berberskými kmeny 

z pohoří Rífu. Později však Arabové útočili znovu a boje sílily, aţ se vojáci 

ocitli v obleţení. Následně vypukly ve španělských městech protiválečné 

demonstrace. Nakonec Maročané přistoupili na bezpodmínečnou kapitulaci. 
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Po ustavení francouzského protektorátu nad Marokem na konci roku 1912 

vzniklo Francouzské a Španělské Maroko. Nepokoje znovu nastaly v roce 

1921, tehdy se ale do řešení musela zapojit rovněţ Francie. Oblast Rífu byla 

neustále vystavována útokům povstalců, vedených Abd el-Krímem, kterým 

se Španělé museli bránit. Tehdy se ukázalo, jaký strategický význam má 

Maroko v oblasti španělské zahraniční politiky. Převáţily hlasy pro okupaci 

a na jaře 1921 byla uskutečněna operace vedoucí k průniku do Rífu. 

Maročané byli při svých útocích úspěšní a donutili Španěly se stáhnout. 

Mimo jiné dobyli povstalci dalších asi 70 opevněných postavení, které si 

Španělé zřídili v roce 1909, jedna se nacházela i nedaleko Melilly. Odrazit 

útoky se podařilo zejména majoru Frankovi a Melille, při jejíţ obraně se 

vyznamenal a stal se národním hrdinou. [Gilbert 2005: 140, 413–414; 

Veselý 2007: 125, 162–163]. 

Vzhledem k celkovému neúspěchu španělských vojsk byla vláda 

nucena odstoupit. Berberské kmeny však i nadále pokračovaly v útocích. 

Madridská vláda, s úmyslem uklidnit místní obyvatelstvo, se rozhodla zrušit 

daně a vzdát se správy domorodých záleţitostí. Ani tento krok kupředu 

ovšem nepolevil snahy kmenů získat území Maroka pod svou nadvládu. 

Španělská armáda obdrţela záhy posily, stav bojových jednotek čítal na 

75 000 vojáků. Důleţitý zlom nastal ve chvíli, kdy španělská vláda 

oznámila ukončení plošných vojenských operací a nastalo nové období 

změny hodnot španělské vlády a snahy dosáhnout kompromisu. [Gilbert 

2005: 140, 413–414; Veselý 2007: 162–163]. 

Záleţitost kolem  marocké otázky nebyla pouze 

zahraničněpolitickým problémem, události v Africe ovlivňovaly ţivot 

španělské společnosti v první třetině 20. století, resp. od konce první 

světové války aţ do nástupu diktatury Prima de Rivery v roce 1923, 

mimořádně významným způsobem. Klíčovým aspektem této krize byl 

především vojenský problém, jakým způsobem obsadit protektorátní území, 
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přiřčené Španělsku mezinárodními dohodami
13

. Závaţnost této situace 

vyplynula na povrch po konci první světové války, kdy bylo zřejmé, ţe 

Francie opět zaměří svou pozornost na Maroko, coţ vyústilo v politický 

problém na území celého Španělska. Opět rozhodující roli sehrálo 

rozbouřené veřejné mínění, podobně jako v období předchozích 20 let. 

Tentokrát však kritika ze strany společnosti na adresu armády a vojenského 

vedení ještě více sílila. Narozdíl od první marocké války v tomto případě 

zaznamenala španělská strana poráţku, která nijak nepřispěla tehdejším 

politickým poměrům.
14

 Postoj veřejného mínění zůstal tvrdý i navzdory 

poměrně rychlému zastavení vojenských následků. [Ubieto Artera 1995: 

633].  

Rok po nástupu Prima de Rivery k moci Španělsko opětovně čelilo 

v Maroku jedním povstáním za druhým a vláda nakonec dospěla k závěru, 

ţe by měla z marockého protektorátu odejít, proti čemuţ se postavil velitel 

španělské legie Franco
15

. Primo de Rivera však ústup vojsk prosadil, to 

však podnítilo vůdce povstání v Maroku Abd el-Kríma k dalším útočným 

akcím a Franco spolu s ostatními důstojníky v Maroku začali uvaţovat o 

provedení puče a svrţení diktátorského reţimu, aby mohli znovu upevnit 

španělskou moc v Maroku. Ve skutečnosti ale k ţádné akci nedošlo a 

pokračovala evakuace vojáků, raněných i několika tisíc ţidovských a 

prošpanělsky orientovaných arabských civilistů, kteří se obávali Abd el-

Krímovy  msty. V průběhu roku 1925 se rífské kmeny vzbouřily také ve 

francouzské části Maroka, projevily však ochotu jednat o určité formě 

autonomie, o čemţ Francouzi vůbec nehodlali uvaţovat a naopak se vláda 

                                                             
13

 Smlouva z Fezu (Treaty of Fez nebo Tratado de Fez) byla uzavřena 30. 3. 1912 a 

ustanovila nad územím Maroka francouzský protektorát k 30. 12. 1912. Zájmy Francie a 

Velké Británie byly jiţ v roce 1904 potvrzeny Srdečnou dohodou (The Entente Cordiale), 

která vymezila jejich sféry vlivu a na zmíněné konferenci v Algeciras byly potvrzeny 
francouzské a španělské zájmy. [Veselý 2002: 125]. 

 
15

 Celým jménem Francisco Franco y Bahamode (1892–1975) na jedné slavnostní večeři, 
které se účastnil i Primo de Rivera prohlásil: „Půda, na níž stojíme, náleží Španělsku, 

protože jsme za ni zaplatili tu nejvyšší cenu – španělskou krev. Jsme hluboce přesvědčeni, 

že oblast svého zájmu uhlídáme a že odejít by byla neodpustitelná chyba.“ [Gilbert 2005: 
457]. 
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rozhodla vyslat do Maroka posily. Tato iniciativa podnítila další pokusy 

Španělů o znovuobnovení vojenských akcí, pod přímým vedením Primo de 

Rivery. Španělé vybudovali od středomořského pobřeţí poblíţ Tetuánu aţ 

k hranicím francouzského protektorátu jiţně od Alcázaru pás opevnění, 

který se domorodcům přes opakované útoky nepodařilo prolomit, přesto 

však Abd el-Krím odmítl kapitulovat. Vzhledem k protiútoku byli povstalci 

zatlačování zpátky do vnitrozemí a do Maroka proudily další posily 

směřující z Evropy. Na začátku září začala společná francouzsko-španělská 

ofenziva. V létě 1926 Španělsko spolu s Francií uzavřely dohodu o 

pronásledování vzbouřenců i za společnou hranici a deportovali Abd el-

Kríma na ostrov Réunion v Indickém oceánu. [Gilbert 2005: 458, 470-472]. 

 

2.5. Španělská občanská válka (1936–1939) a její důsledky 

Po pádu diktatury Prima de Rivery v roce 1930 a zrušení monarchie 

v následujícím roce bylo Španělsko ideologicky rozštěpeno. Na jedné straně 

stály politicky vlivné skupiny monarchistů a Falanga
16

, zatímco na straně 

druhé své pozice hájili republikáni, katalánští a baskičtí separatisté, 

socialisté, komunisté a anarchisté. V únoru 1936 se uskutečnily volby a 

k moci se dostala levicová vláda Lidové fronty
17

 (Frente popular), coţ 

vyvolalo řadu stávek, nepokojů a vojenských spiknutí. Povstání, které mělo 

uskutečnit státní převrat, bylo připravováno od března roku 1936 a podíleli 

se na něm nejvyšší armádní velitelé, kteří udrţovali také kontakty 

s generálem Frankem, působícím mimo území Pyrenejského poloostrova, 

ve španělské legii (La Legión)
18

v Maroku.  Od počátku bylo plánováno, ţe 

se Franco po vypuknutí povstání postaví do čela afrických jednotek. 
                                                             
16

 Fašistická strana ve Španělsku, kterou v roce 1933 zaloţil syn Prima de Rivery – José 

Antonio Primo de Rivera. Tato strana vystupovala proti pravici i revoluční levici. Byla 

zakázána v roce 1977. [Oxfordský slovník světových dějin 2002: 160]. 
17

 Koalice levicových stran vytvořená za účelem obrany demokratických principů. 

[Oxfordský slovník světových dějin 2002: 343]. 
18

 Elitní část španělské armády bojující ve válce proti Maroku.  
[viz http://www.lalegion.es/1/11.html].  

http://www.lalegion.es/1/11.html
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Povstání začalo v červenci 1936 v Melille, k níţ se okamţitě připojila i 

Ceuta a následující den se k povstalcům přidaly rovněţ divize srozuměné se 

spiknutím na území Španělska. Postupně se marocké oddíly přesunuly do 

Španělska včetně Franka, který na svou stranu získal převáţnou část 

vrchního vedení armády. V průběhu války Franco po smrti Josého Antonia 

Primo de Rivery přijal program Falandy a stal se jejím vůdcem v dubnu 

1937. [Oxfordský slovník světových dějin 2002: 160, 584; Ubieto Artera 

1995: 724]. 

Franco bojoval na straně pravicových povstalců, kteří si začali 

přezdívat frankisté. Na druhé bojující straně stála Lidová fronta, hájící 

republikánské zřízení španělského státu. Válka skončila v dubnu 1939 

vítězstvím frankistů, Franco se stal hlavou státu a Falanga legální politickou 

stranou. Španělská občanská válka byla nejkrvavější válkou v dějinách této 

země a bezpochyby ovlivnila další průběh španělských dějin. Na počátku 

této války se však projevil význam a především strategická pozice Ceuty a 

Melilly, které se prakticky staly odrazovými můstky a základnami pro další 

průběh povstání na evropském území Španělska. V souvislosti s armádní 

kariérou Franka a jeho vojenskými úspěchy právě v Maroku, si španělské 

enklávy udrţely svou pozici i během období jeho diktatury jako symboly 

španělského boje ve válce s Marokem. Následovalo období diktatury 

generála Franka aţ do roku 1975, kdy Franco zemřel, ale v čele vlády stál 

Carlos Arias Navarro, aţ do roku 1976. V roce 1974 Franco váţně 

onemocněl a rozhodl se dočasně vzdát své funkce hlavy státu ve prospěch 

španělského prince Juana Carlose I. Franco se však k moci vrátil a Juan 

Carlos I. nakonec převzal výkon funkce hlavy státu znovu aţ na konci října 

1975. Arias Navarro byl potvrzen ve funkci předsedy vlády a nadále 

proklamoval svou věrnost frankistickému „odkazu“. Jeho vláda ale ztrácela 

podporu na začátku července Juan Carlos I. podpořil jeho demisi a 
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jmenoval předsedou vlády Adolfa Suaréze. Bylo znovuobnoveno
19

 

monarchistické zřízení a nastolena cesta k demokratizaci celého Španělska. 

[Oxfordský slovník světových dějin 2002: 160; Ubieto Artera 1995: 724, 

753–754, 756–757, 760–761]. 

 

2.6. Rekonstrukce první marocké války v jednotlivých stádiích 

V současné době by se konflikt dal zařadit do fáze latentního 

konfliktu
20

, čímţ se spor opět vrátil do tohoto počátečního stádia. V této 

fázi si oba státy uvědomují stejné zájmy, které upřednostňuje kaţdý z nich 

zvlášť a snaţí se jednotlivé zájmy prosadit a dosáhnout tak svého cíle. 

Neshody ovšem nejsou tak velké, aby strany donutily k rozhodnému 

jednání. Nástroje řešení konfliktu tak probíhají v prostředí mnohoúrovňové 

diplomacie
21

.  

Jak jiţ bylo zmíněno, konflikt prošel i jinými fázemi. Mezi Marokem 

a Španělskem došlo ke dvěma válečným střetům. Aţ do přelomu              

50. a 60. let 19. století se situace mezi oběma státy nacházela v latentní fázi. 

Poté konflikt přerostl do fáze manifestace
22

 a následné eskalace, kdy 

                                                             
19

 Před nastolením diktatury Prima de Rivery ve Španělsku od roku 1902 vládl Alfons 

XIII. (1902–1917), ten se však ve prospěch Prima de Rivery zřekl svých pravomocí. 

V roce 1931 byl ustaven republikánský reţim (República instaurada), monarchistická 
vláda ale nebyla sesazena. Za Frankovy éry byl v roce 1947 přijat zákon, který ustanovil 

Španělsko jako monarchii a tento krok ho opravňoval k tomu, aby si svého nástupce 

vybral sám. Tímto nástupcem byl Juan Carlos I., ale prakticky nebyl skutečným 
následovníkem trůnu, tím byl jeho otec Juan de Bourbón. [Cordero Torres Fajardo 2002: 

34; Oxfordský slovník světových dějin 2002: 586; Ubieto Artera 1995: 603]. 
20

 Pod pojmem latentní konflikt rozumíme fázi konfliktu, kdy se ani jedna strana 
neuchyluje k prosazení svých zájmů nemírovými prostředky, nehrozí vypuknutí 

ozbrojeného konfliktu.   
21

 Označována také jako Multi Level Diplomacy (Multi track diplomacy). Tento způsob 

řešení mezinárodních i lokálních konfliktů vznikl v 70.letech 20. století z důvodu 
dlouhodobého udrţení mezinárodních vztahů. Odehrává se na třech úrovních, a to 

oficiálních politických elit státu, dále střední úrovni vůdců, kteří jsou reprezentováni 

např. významnými intelektuály a na úrovni lokálních vůdců jakoţto reprezentantů 
lokálních komunit. Do mnohoúrovňové diplomacie pak vstupují i aktéři stojící mimo 

konflikt (OSN apod.). [Waisová 2005: 50–59]. 
22

 Fáze, kdy některá ze sporných stran veřejně deklaruje své zájmy a ochotu chránit nebo 
získat sporný statek na úkor druhé strany. 
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docházelo k nespočetným pohraničním půtkám, vyvolaných neuspořádanou 

situací Marocké říše, a to v bezprostřední blízkosti španělských suverénních 

teritorií, v tomto případě Ceuty. K prvnímu válečnému střetu došlo v roce 

1859, kdy vypukla první tzv. marocká válka. Tehdy uţ konflikt přerostl v 

ozbrojené násilí. Ve fázi eskalace, konkrétně ve stadiu destrukce
23

, se 

marocká strana snaţila zničit či minimálně porazit španělského protivníka. 

Jednalo se však o válku, jeţ byla vítězně zakončenou španělskou vojenskou 

expedicí a představovala v podstatě taţení vojsk na Tetuán, po jeho 

obsazení a po vítězství u Wad-Rasu, kde došlo k nejkrvavější bitvě taţení, 

se Španělům otevřela cesta do Tangeru. [Waisová 2005: 50–59]. 

V takové situaci Maročané spěchali s mírovými jednáními, která se 

stala nástrojem fáze peacekeepingu
24

 a vynucení míru. Nakonec byla       

26. dubna 1860 uzavřena tetuánská smlouva, jeţ završila jednání vedoucí 

k míru. V případě tohoto konfliktu neproběhla fáze mrtvého bodu
25

. Díky 

prohře marocké strany bylo Španělsko ve výhodě a mohlo tak profitovat ze 

svého vítězství. Podle smlouvy byly rozšířeny a upevněny hranice Ceuty, 

potvrzeno postavení ostatních suverénních španělských území v severní 

Africe a Španělsko získalo právo obsadit na atlantickém pobřeţí Marocké 

říše území, potřebné k vybudování rybářské základny (Santa Cruz de 

Pequeña). Toto právo pak bylo potvrzeno Francií v roce 1904. Marokánci 

se rovněţ zavázali zaplatit Španělsku náhradu válečných škod
26

. Tímto 

konflikt dospěl do stadia deeskalace konfliktu, která volně přešla do fáze 

řešení konfliktu a následně do postkonfliktního urovnání sporů. [Merry del 

Val 1920: 330; Waisová 2005: 50–59]. 

                                                             
23

 Fáze ozbrojeného střetu, kdy se obě strany snaţí za kaţdou cenu docílit vítězství a tím 

dosaţení sporného statku. 
24

 Neboli udrţování míru, snaha o zajištění určité míry bezpečnosti v procesu přechodu od 
války k míru prostřednictvím vojenských operací a vytvoření prostoru pro vybudování 

vzájemné důvěry pro znepřátelené strany. V praxi byly tyto operace uskutečněny na půdě 

OSN v podmínkách studené války. [Drulák, Kratochvíl 2009: 218]. 
25

 Mrtvý bod představuje situaci, kdy ani jedna strana nemá dostatek sil zničit svého 

protivníka a prosadit tak svoje vítězství. Zároveň je prvním krokem k dosaţení deeskalace 

konfliktu. [Waisová 2005: 50–59]. 
26

 Přičemţ Tetuán zůstal obsazen Španěly aţ do úplného zaplacení částky. 
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Celkově nedošlo k podstatné změně marockého statu quo, k čemuţ 

se Španělsko zavázalo Anglii. Britská vláda poţadovala v této záleţitosti od 

španělské vlády předem písemné záruky, coţ zdůvodnila tím, ţe trvalá 

okupace Tangeru by byla v rozporu s bezpečností britské pevnosti na 

Gibraltaru. Dopad tzv. africké války měl obrovský vliv na kolektivní cítění 

Španělů a vzpomínky na ni ţivily španělský afrikanismus po celou druhou 

polovinu 19. století. [Ubieto Artera 1995: 498-499]. 

 

3. Pozice španělské a marocké vlády v této oblasti 

Ceuta a Melilla jsou bezpochyby významným předmětem španělské 

zahraniční i vnitřní politiky. Jak jiţ bylo řečeno, z hlediska zakotvení 

v rámci politického systému Španělska jde o integrální součásti státu, jsou 

ovšem nadány podstatnou mírou samostatnosti. Výrazným mezníkem 

v jejich vývoji sehrál rok 1995, konkrétně březen, kdy vstoupily v platnost 

Autonomní statuty Ceuty
27

 a Melilly
28

. Ke konci května téhoţ roku pak 

obyvatelé obou měst poprvé volili členy svých shromáţdění, která byla 

definitivně ustavena v červnu. Tento krok směřoval k nové budoucnosti 

obou měst a vymezil tak jejich statut po téměř 500 letech. [García Flórez 

1999: 17–18].  

 

3.1. Postavení Ceuty a Melilly v rámci politického systému 

Španělska a jejich stručná charakteristika 

Ceuta a Melilla nejsou jedinými španělskými teritorii vymáhány 

Marokem. Mezi další patří ještě ostrovy Chafarinas, ostrovy Alhucemas a 

                                                             
27

Autonomní statut města Ceuta z roku 1995 (Estatuto de Autonomía de Ceuta). Ley 

Orgánica 1/1995.                       
Dostupné z WWW: <http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-1995.html>. 
28

Autonomní statut města Melilla z roku 1995 (Estatuto de Autonomía de Melilla). Ley 

Orgánica 2/1995.  
Dostupné z WWW: <http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1995.html> . 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1995.html
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Peñón (útes) de Vélez de la Gomera. Všechna tato území byla nárokována 

Marokem, přičemţ tento tlak na zisk sporných území se zintenzivnil 

zejména po roce 1975. Zmíněná území se vyznačují svými geografickými, 

sociálními, kulturními, politickými a ekonomickými aspekty. Svou polohou 

na severoafrickém pobřeţí Středozemního moře, jsou geograficky odděleny 

od Iberského poloostrova. Tato skutečnost vede také k odlišnému rozvoji 

teritorií na rozdíl od ostatních autonomních společenství pevninského 

území Španělska. [García Flórez 1999: 17–18].   

Všechna španělská teritoria tvoří integrální části Španělska, 

zakotvené v Ústavě z roku 1978 (Constitución Española)
29

. O Ceutě a 

Melille se Ústava zmiňuje jako o městech se statutem autonomie (Ciudad 

Autónoma). Města Ceuta a Melilla se mohou být ustanovena jako 

samosprávná společenství, jestliţe v jejich městské radě rozhodne v 

usnesení celková většina jejích členů s povolením ústavního zákona 

(Přechodná ustanovení, čl. 5 ústavy). Obě autonomní města pak mohou 

volit své dva senátory (Hlava III, kapitola 1, odstavec 69, čl. 4 ústavy).  Co 

se týče autonomních statutů, jsou tyto enklávy právně zakotveny jako 

integrální součásti Španělska, se svou vlastní vládou a rozsáhlou autonomií 

správy svých vlastních zájmů (Hlava III, kapitola 1, odstavec 68, čl. 2 

ústavy). Mají plnou moc k plnění svých cílů ve shodě s ústavou, která 

definuje jejich statut v rámci všech autonomních regionů (Přechodná 

ustanovení, čl. 5 ústavy, viz odkaz na Hlava VIII, kapitola 3, odstavec 144 

ústavy). Obyvatelé Melilly a Ceuty jsou španělskými obyvateli podle 

právních předpisů státu (všeobecných zákonů ústavy). Základní práva a 

povinnosti obou enkláv jsou uvedeny v ústavě (Hlava I, odstavec 10, čl. 1 a 

2 ústavy).  

                                                             
29

 Ústava Španělska (Constitución Española).  

Dostupné z WWW: http://www.la-moncloa.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-4348-

8450-04610A9267F0/0/constitucion_ES.pdf. 
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Samospráva je tvořena následujícími orgány: shromáţdění, jeho 

předseda a Rada guvernérů (Hlava I, kapitola 1, čl. 6 zák. č. 1/1995 a 

2/1995 o autonomních statutech). Posláním a cílem těchto orgánů by mělo 

být zlepšení ţivotních podmínek, zvýšení kulturní úrovně a práce všech 

Melilla, podporovat podmínky svobody a rovnosti a usnadnit účast v 

politické, hospodářské, sociální a kulturní sféře a rovněţ respektovat 

kulturní a jazykové rozmanitosti populace v Melille (Úvodní ustanovení, čl. 

5 zák. č. 1/1995 a 2/1995 o autonomních statutech). Shromáţdění, sloţené 

z volených zástupců, se skládá z 25 členů, kteří jsou voleni ve všeobecných 

volbách města (ve volebním obvodu Ceuta či Melilla) na principu rovných, 

přímých a tajných voleb. Volby se řídí ustanoveními zákona státu a 

volebním systémem pro komunální volby. Členové shromáţdění mají 

současně status členů rady. Datum voleb je pak shodné s místními volbami 

ve Španělsku (Hlava I, kapitola 1, čl. 14 zák. č. 1/1995 a 2/1995 o 

autonomních statutech). Předseda shromáţdění je nejvyšším představitelem 

města a koordinuje činnost shromáţdění a Rady guvernérů, která je 

kolektivním orgánem, disponujícím výkonnými a správními funkcemi. 

(Hlava I, kapitola 1, čl. 14, 15, 16 zák. č. 1/1995 a 2/1995 o autonomních 

statutech). Dále mohou obě města stanovit zvláštní vztahy spolupráce 

s autonomním společenstvím Andalusií (Hlava VI, doplňující ustanovení, 

čl. 5 zák. č. 1/1995 a 2/1995 o autonomních statutech). [Constitución 

Española 1978; Estatuto de Autonomía de Ceuta 1995, Estatuto de 

Autonomía de Melilla 1995].   

Ceuta byla vţdy nějakým způsobem spojená s Pyrenejským 

poloostrovem, byla také jakousi branou na Pyrenejský poloostrov v roce 

711, kdy sem pronikla arabská expanze. Po rozdělení personální unie 

Španělska s Portugalskem v roce 1640 zůstala přidruţena Španělsku 

prostřednictvím lidového plebiscitu. V roce 1813 zde byla vytvořena jedna 

z prvních ústavních rad Španělska. Ceuta byla neutrálním bodem v průběhu 

španělsko-marocké války v letech 1859-1860 a mírová smlouva z Tetuánu, 



30 

 

ukončující tento konflikt, ustavila zároveň definitivní hranice Ceuty. 

Historie Melilly je bohatá z hlediska vojenských a válečných událostí. Po 

pádu Granady v roce 1492 začali katoličtí králové provádět expanzi na 

sever Afriky za účelem vytvoření řetězce opevněných bodů, aby 

kontrolovali pirátství a mohli tak zahájit moţnou expanzi do vnitrozemí. Ta 

ovšem nikdy nezačala. V září 1497 ji Španělsko začalo okupovat jako tehdy 

neobydlené a opuštěné město kvůli bojům mezi královstvími Fez a 

Tlemcen. Marocký sultán Muley Ismail ji začal obléhat roku 1694 stejně 

jako Ceutu. [García Flórez 1999: 24–26]. 

 

3.2. Role Maroka v systému mezinárodních vztahů v období let 

1912–1958   

V následující kapitole se soustředím na analýzu problému v 

souvislosti se vznikem a následným vývojem Maroka jako samostatného 

státu. Vývoj událostí v Maroku ovlivnil bezpochyby rok 1912, kdy byl nad 

Marockým královstvím ustanoven francouzský protektorát, severní pobřeţí 

bylo ponecháno Španělsku. Snahy o získání nezávislosti sílily poměrně 

dlouhou dobu a v roce 1943 vznikla národní strana Istiklál, sjednocující 

řadu emancipačních skupin. Na počátku roku 1944 byl vydán manifest 

strany, který vyzýval k suverenitě a nezávislosti Maroka. Projevy 

nacionalistického hnutí vyústily v jejich zatýkání, coţ vyvolalo jen další 

protikoloniální revolty. Politické napětí se zmírnilo aţ po schůzce sultána 

Muhammada ibn Júsufa s generálem de Gaullem a Maroko se stalo 

přidruţeným státem Francie. Na jaře roku 1947 vystoupil marocký 

panovník v Tangeru s poţadavkem sjednocení země a skutečné státní 

suverenity. Tento krok však vyvolal tvrdý zásah z francouzské strany. 

Vzájemná polarita mezi oběma státy se prohlubovala a Maroko bylo navíc 

suţováno vnitropolitickými problémy, které se poměrně často stává 

zdrojem mezinárodního napětí a vyostřuje jiţ existující konflikty či 
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teritoriální nároky. Horské kmeny se odmítaly podřídit sultánově autoritě, 

z čehoţ těţily Francouzi a na konci února 1951 donutili Muhammada ibn 

Júsufa podepsat zákaz strany Istiklál. V roce 1953 došlo k ozbrojenému 

vystoupení berberských kmenů a deportaci sultána na Madagaskar. [Dvořák 

1987: 45; Nálevka 2004: 116–118]. 

V reakci na tyto události se stoupenci legitimního sultána sdruţili 

v odbojové organizaci Černý půlměsíc a zahájili partyzánskou válku proti 

francouzské menšině v zemi. Španělsko se tehdy postavilo na stranu 

Maroka, protoţe nesouhlasilo s násilnou změnou v zemi a uznávalo nadále 

Muhammada ibn Júsufa. V létě roku 1955 pak náčelníci rífských kmenů 

podpořili výzvu k všeobecnému povstání za návrat svrţeného sultána a 

Francouzi tak postupně ztráceli své pozice. K návratu sultána do země 

došlo v listopadu a 2. března 1956 Maroko získalo nezávislost na Francii a 

7. dubna na Španělsku. Byla potvrzena státní suverenita nově 

konstituovaného marockého království v čele s Muhammadem ibn Júsufem, 

který přijal titul král Muhammad V. Španělsko uznalo a respektovalo 

celistvost marockého území, ale vícestranné smlouvy mezi oběma zeměmi 

nepotvrdily suverenitu Ceuty a Melilly, ostrovů a útesů v rámci Španělska, 

ani ohledně Západní Sahary a Ifni. V lednu 1958 pak gen. Francisco Franco 

nechal právně upravit Západní Saharu a Ifni vyhláškami, čímţ se staly 

španělskými provinciemi. [Nálevka 2004: 116–118]. 

 

3.3. Vzájemné politické postoje Španělska a Maroka v jednotlivých 

obdobích od 60. let 20. století 

Politiku Španělska vůči Maroku, zvláště v období panování krále 

Hassana II. (1961–1999), by se dala rozdělit do tří období, ovlivněných 

vnitřními i vnějšími událostmi v Maroku i Španělsku. První období je 

nazýváno „internacionalización“ (zmezinárodnění), do kterého jsou 

zahrnovány záleţitosti od nezávislosti Maroka na Francii a Španělsku 
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v roce 1956 aţ po sblíţení Hassana II. a Franka v Madridu 1963. Tato 

epocha se vyznačuje snahou Maroka zmezinárodnit konflikt 

prostřednictvím naléhání na různé strany, resp. mezinárodní organizace 

(Hnutí nezúčastněných
30

, OAJ
31

  apod.), ale nejvíce se soustředila na OSN, 

která se účastnila procesu dekolonialismu
32

. V průběhu tohoto období se 

podařilo přesvědčit Frankovu vládu o určitých jednáních ohledně sporných 

území v Africe. Franco však chtěl uhájit a zajistit všemi prostředky 

španělskou suverenitu nad Ceutou a Melillou. Jednání nakonec skončila 

tajnou dohodou mezi Španělskem a Marokem, prostřednictvím níţ měl být 

vyřešen ten v té době pro Maroko zřejmě nejdůleţitější problém, a to případ 

Západní Sahary a Ifni (Santa Cruz de Mar Pequeña), zbytek ponechaly na 

další jednání. [García Flórez 1999: 42–43].  

Druhá etapa, označována jako „bilateralización“ (bilaterálnost), 

začala v roce 1974 po více jak 9 letech odmlčení kolem tématu enkláv 

Ceuty a Melilly. Poţadavky týkající se Západní Sahary, kde Španělsko 

mělo aţ do roku 1975 dvě kolonie, (Saguia el Hamra a Rio de Oro) a 

jednání týkající se tohoto území, dospěly k vrcholnému bodu. V této době 

ve Španělsku upadal Frankův reţim a sám Franco umíral. V souvislosti s 

těmito události se Hassan II. znovu pokusil vznést poţadavky ohledně 

Ceuty a Melilly na půdě OSN v lednu 1975, kde nakonec nebylo dosaţeno 

ţádného pokroku kupředu. V listopadu však byly uzavřeny Tripartitní 

                                                             
30

 Hnutí nezúčastněných (Non-Aligned Movement, NAM) je seskupením 110 zemí a 

osvobozeneckých hnutí, které vzniklo v roce 1961 s cílem vybudovat politickou, 
ekonomickou a kulturní spolupráci mezi zeměmi Třetího světa, které odmítaly bipolaritu 

a angaţovanost ve vojenských blocích obou front studené války, po jejím konci však její 

význam a aktivita začaly upadat. [Veselý 2002: 52; Oxfordský slovník světových dějin 
2005: 218]. 
31

 Organizace africké jednoty (Organization of African Unity, OAU; African Union) byla 

zaloţena v roce 1963 především za účelem „dosaţení větší jednoty a solidarity mezi 

africkými zeměmi a národy Afriky; obrany svrchovanosti, územní celistvost a 
nezávislosti jejích členských států; podpory mezinárodní spolupráce, s přihlédnutím k 

Chartě OSN a Všeobecné deklaraci lidských práv; podpory míru, bezpečnosti, stability 

kontinentu a udrţitelného rozvoje na hospodářské, sociální a kulturní úrovni“. 
[http://www.africa-union.org/root/au/AboutAu/Constitutive_Act_en.htm#Article1].  
32

 Proces dekolonialismu se vyznačuje postupným získáváním nezávislosti států, které 

byly pod nadvládou evropských velmocí. Podobně tak ostatní africké státy spolu 
s Marokem vznášely své poţadavky na autonomii a svrchovanost svých států. 

http://www.africa-union.org/root/au/AboutAu/Constitutive_Act_en.htm#Article1


33 

 

dohody mezi Španělskem, Maroku a Mauretánií, které ustanovily předání 

území Maroku a Mauretánii s tím, ţe dojde k  uklidnění situace 

v souvislosti s tématem enkláv a bude zachován status quo v obou městech. 

V reakci na tento postup ovšem došlo k vyhlášení Saharské arabské 

demokratické republiky (SADR) západosaharskou osvobozeneckou frontou 

Polisario. S tímto vývojem nesouhlasilo Maroko a zorganizovalo tzv. velký 

zelený pochod za účelem vojenského obsazení území. Nato se fronta 

Polisario postavila na odpor a odmítla kapitulovat. V srpnu 1978 ukončila 

Mauretánie válečnou aktivitu a podepsala s Polisariem mírovou smlouvu, 

následující rok se pak definitivně zřekla svých dosavadních nároků na 

Západní Saharu. Rezoluce OSN z roku 1976 a 1979 potvrdily právo téměř 

stotisícové západosaharské populace na sebeurčení a v roce 1985 se SADR 

stala plnoprávným členem OAJ. Maroko však i nadále okupovalo území 

Západní Sahary a dodnes není vyřešena tato otázka, snahy o vypsání 

referenda, týkajícího se budoucího statutu, ztroskotaly a osud Západní 

Sahary tak zůstává nejasný. [García Flórez 1999: 42–43; Nálevka 2004: 

169–170].     

Konec Frankova reţimu a prozatím slabá rodící se španělské 

demokracie byly ideálními podmínkami pro další nátlak ze strany Maroka, 

ačkoli jen na bilaterálním pozadí. S ustálením demokracie ve Španělsku 

zaznamenaly vzájemné vztahy s Marokem, zvláště s Maghrebem
33

 obecně, 

řadu proměn ohledně otázky Ceuty a Melilly. A ačkoli byly podněcovány 

marockými politickými stranami, přestaly být prioritami ve vzájemných 

vztazích obou vlád. Po vítězství socialistů (PSOE) ve volbách 1982, Hassan 

II. znovu začal tlačit na vládu, která se ihned snaţila o stabilizaci vztahů 

s Marokem.  Téma enkláv bylo znovu zmíněno při předsednictví Španělska 

v NATO, ale vstup do Evropského společenství oslabil marocký nátlak a 

poţadavky znovu upadly do pozadí. [García Flórez 1999: 43–44].      

                                                             
33

 Maghreb je označení regionu severní Afriky, který zahrnuje Mauretánii, Maroko, 
Tunis, Libyi a Alţírsko [viz http://www.maghrebarabe.org/en/index.cfm]. 
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Třetí etapa, nazývána jako „cooperación“ (spolupráce), začala v roce 

1994, kdy Hassan II. znovu informoval o poţadavcích Maroka. Vnitřní 

nestabilita Maroka a nátlak opozičních stran však vedly k bezprostřednímu 

schválení autonomních statutů Ceuty a Melilly. Oslabené vlády socialistů 

ve Španělsku znovu vyuţil Hassan II. jako v předchozích obdobích a 

ekonomická situace Maroka se zoufale snaţila nasměrovat na Evropu a 

právě Španělsko mělo v rukou klíč k dohodě o přidruţení. Po dohodě o 

rybolovu z listopadu 1995 Maročané odsunuli téma ohledně Ceuty a 

Melilly do pozadí v důsledku vnitřních a vnějších politických problémů, 

ekonomické krizi a nestabilitě. [García Flórez 1999: 44]. 

 

3.4. Odraz politických postojů ve vnitřní a zahraniční politice 

Španělska a Maroka 

Po transformaci politického reţimu ve Španělsku znovu zesílila vlna 

marockých poţadavků, doprovázená teroristickými útoky v obou městech. 

Pochybná politika ve Španělsku směřovala k nejisté budoucnosti v obou 

enklávách. Je třeba zdůraznit, ţe ve Španělsku alternují u vlády dvě 

nejsilnější celošpanělské politické strany, a to Španělská socialistická 

dělnická strana (Partido Socialista Obrero Español, PSOE)
34

 a Lidová 

strana (Partido Popular, PP). Vnitřní a zahraniční politika bude tedy 

určována právě jednou z těchto stran, která bude aktuálně u moci. Na konci 

srpna 1977 se konalo parlamentní shromáţdění v Andalusii. Rozvrţení 

politických sil v andaluském parlamentu bylo vyrovnané mezi stranami 
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 Předsedou první socialistické vlády se v roce 1982 stal Felipe González. Své vítězství 
strana uhájila ještě ve volbách v roce 1989 a 1993. V roce 1996 ji u moci vystřídala 

opoziční strana PP, která v následujících volbách 2000 potvrdila své vítězství. Od roku 

2004 je u moci opět PSOE a v posledních volbách roku 2008 svou pozici ještě více 
posílila. Současným a znovuzvoleným předsedou vlády je José Luis Rodríguez Zapatero, 

jiţ od roku 2004. Dostupné také z WWW:  

<http://www.psoe.es/ambito/resultadoselectorales/docs/index.do?action=View&id=99188
>.  

http://www.psoe.es/ambito/resultadoselectorales/docs/index.do?action=View&id=99188
http://www.psoe.es/ambito/resultadoselectorales/docs/index.do?action=View&id=99188
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Unie demokratického středu
35

 (Unión de Centro Democrático, UCD) a. V 

Ceutě a Melille vládla UCD a ta také měla většinu v Andalusii. Při tomto 

shromáţdění byl zrušen paragraf zmiňující se o Ceutě a Melille. V reakci na 

to opustili zástupci obou měst jednání jako výraz protestu. Rok 1989 

znamenal významný postup k normalizaci vztahů mezi Španělskem a 

Marokem. Proběhly vzájemné návštěvy představitelů států obou zemí, které 

byly završeny důleţitými dohodami a v květnu se Felipe González sešel s 

Hassanem II., čímţ měly být navázány přípravy na první oficiální setkání 

mezi Španělskem a Hassanem II. ve Španělsku, ktere se uskutečnilo v září. 

Na této schůzce se jednalo především o záleţitostech ve vojenské oblasti. 

Ohledně enkláv se na setkáních nejednalo. [García Flórez 1999: 89–90]. 

Po konci studené války se Evropa snaţila nastartovat kooperaci 

vztahů s Maghrebem. Tento region na severu Afriky tradičně představoval 

jeden z pilířů zahraniční politiky Španělska z důvodu zeměpisné blízkosti, 

historických souvislostí i ekonomické a kulturní interakce. Hlavní zájmy 

Španělska se týkají především oblasti bezpečnosti, imigrace, ekonomických 

a kulturních vztahů.
36

 Otázka sporných španělských území v Maroku je 

určujícím faktorem z hlediska vzájemných vztahů obou států. Ceuta a 

Melilla jsou také charakteristické tím, ţe v sobě spojují prvky jak vnitřní tak 

zahraniční politiky. Zahájení rozhovorů o spolupráci mezi Evropou a 

Maghrebem otevřelo novou cestu k začlenění problematiky ohledně sporu o 

enklávy do tohoto procesu a zároveň ji vyuţít jako prostředek a kontaktní 

vazbu k navázání spolupráce s Maghrebem.  Z pozice vlády Španělska je 

nutné podotknout, ţe potvrzuje a hájí příslušnost Ceuty a Melilly ke 

Španělsku a ve svém vlastním zájmu je připravena zachovat a chránit jejich 

statut jakýmkoli prostředkem. Ve Španělsku, které je parlamentní 

monarchií se u moci střídají dvě největši strany, a to PSOE  a PP. PSOE se 
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 Do českého jazyka taktéţ překládáno jako Svaz demokratického středu. 
36

 Zahraniční politika Španělska v severní Africe [viz oficiální stránky Ministerstva 

zahraničních věcí a spolupráce, WWW: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ 

MOrienteyMagreb/Paginas/OrienteMedioyMagreb.aspx#sec1].  

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/MOrienteyMagreb/Paginas/OrienteMedioyMagreb.aspx#sec1
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/MOrienteyMagreb/Paginas/OrienteMedioyMagreb.aspx#sec1
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poprvé dostala k moci po volbách v roce 1982, kdy získala absolutní 

většinu v Poslanecké sněmovně.  Tehdejší ministr zahraničních věcí 

Fernando Morán vyjádřil jasně postoj vlády socialistů: „…jsou situace, 

které budou vyžadovat od kterékoli vlády ambivalentní postoj, na jedné 

straně vyžadující zásady vojenské obrany a na druhé straně pochopení 

vedoucí k pokračování zlepšování vztahů s Marokem
37

.“ Během této vlády 

poradce ministra zahraničních věcí Fernanda Morána, Carlos Alonso 

Zaldívar, popsal postoj vlády týkající se otázky Ceuty a Melilly. Cílem této 

politiky je zachování statu quo obou měst, podpora a zajištění lepších 

ţivotních podmínek, zamezujících diskriminaci a střetům mezi komunitami 

obyvatel enkláv, kteří zde spolu ţijí a také udrţení konstruktivních vztahů 

s Marokem. [García Flórez 1999: 19]. 

Bývalý tajemník NATO, současně bývalý Vysoký představitel pro 

společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU a jeden z ministrů 

zahraničních věcí Španělska, Javier Solana označil otázku Ceuty a Melilly 

jako téma politiky vnitřní, ne zahraniční a povaţuje za povinnost chránit 

zájmy Španělska a zájmy občanů Ceuty a Melilly. Současně prohlásil, ţe 

„Španělsko a Maroko zaujímá rozporuplný postoj ohledně svrchovanosti 

enkláv. Postoj španělské vlády se nezměnil: Ceuta a Melilla tvoří součást 

španělského státu.“ [Citováno 5. 1. 1995 z oficiálního bulletinu parlamentu 

ve Španělsku (BOCG – Boletín Oficial y Diarios de Sesiones de las Cortes 

Generales)].  

Stanoviska PSOE odráţejí význam tématu Ceuty a Melilly. Navíc 

spolu s PP jsou většinovými stranami jak v Ceutě, tak Melille. Vztah k 

africkým enklávám ale nebyl stále stejný. S příchodem demokracie do 

Španělska PSOE hájila protikoloniální názory z počátku 20. století. 

Podporovala právo na sebeurčení pro všechny občany Španělska včetně 
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„…son situaciones que están ahí y que exigirán por parte de cualquier gobierno 
español, una doble actitud, una actitud de enorme firmeza en la defensa de los principios 

y de las consecuencias, incluso militares, por una parte, y por otra, una actitud de 

comprensión y de trato continuo con Marruecos“. [Projev Fernanda Morána před 
Výborem zahraničních věcí 6. února 1983]. 
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Ceuty a Melilly. Na druhé straně od první chvíle také hájila vstup Ceuty a 

Melilly jako integrálních součástí Španělska do EU, co se týče Schengenu, 

je postup méně jasný. Rozpory týkající se Ceuty a Melilly se pak také 

odráţejí v postoji budoucího řešení otázky, kde uvádí, ţe „současný stav je 

těžké udržet v dlouhodobém horizontu a musí se proto připravit vhodnější 

řešení“. PP zpočátku podporovala stanoviska směřování zahraniční politiky 

Felipa Gonzáleze ve středomořského regionu. Nicméně v centru zájmu 

předsedy PP José Maríi Aznara stály především problémy masivní 

emigrace, hospodářské a obchodní závislosti a nevyhnutelné otázky 

bezpečnosti. V souvislosti s vítězstvím Islámské fronty spásy
38

 (Front 

Islamique du Salut, FIS) v alţírských obecních volbách v roce 1990, jejímţ 

cílem bylo vytvořit islámský stát, na základě fundamentalismu
39

 a 

dodrţování právo šaría
40

, obrátil Aznar pozornost k obraně s opatrným a 
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 Vznikla v roce 1989 sloučením pěti menších muslimských stran po zavedení 
pluralitního politického systému v Alţírsku. V roce 1991 mezi touto stranou a vládnoucí 

Frontou národního osvobození (Front de Libération national, FLN) však došlo k sérii 

násilných střetů a v zemi byl vyhlášen mimořádný stav. V témţe roce se konaly 

parlamentní volby a v prvním kole zvítězila FIS. Druhé kolo pak bylo z rozhodnutí 
stávající vlády prohlášeno za nezákonné a o rok později byla strana postavena mimo 

zákon. [Oxfordský slovník světových dějin 2005: 255]. 
39

 Termín fundamentalismus poprvé v islámském kontextu pouţil významný islamista 
a sociolog Abdel Malek v souvislosti s označením obrodné tendence v islámu, resp. snahy 

o návrat k původním zdrojům, očištění islámské víry od pozdějších vlivů a o návratu 

k slávě islámské říše. Tehdy toto označení nevzbuzovalo ţádné negativní konotace. 

Islámský fundamentalismus, jak ho známe dnes, vznikl ve 20. letech 20. století v Egyptě 
jako reakce na import západních technologií, hodnot, idejí a politické moci do islámských 

kolonií Velké Británie. Islámské náboţenství se tak stalo ideologickou základnou 

arabských států ve snaze dosáhnout politické nezávislosti. Šíření západních technologií, 
idejí, masové kultury a ekonomického vlivu se však nezastavilo a islámské náboţenství se 

postavilo do protikladu všemu „západnímu“. Od 70. let 20. století pak fundamentalismus 

převzal i metody moderního terorismu, čímţ se stal zároveň nástrojem k dosaţení 
politických cílů. [Člověk v tísni, projekt Varianty 2002: 456, viz 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/ikvz/podkapitoly/b05cizinci/04/10.pdf]. 
40

 Islámské právo šaría vzniklo v 7. století a vychází především z Koránu a učení proroka 

Mohameda. Přesně stanovuje, jak se mají věřící chovat prakticky ve všech oblastech 
běţného ţivota. Výklady tohoto práva jsou různé a mohou být velmi radikální 

v souvislosti s tresty za jeho porušení. Většina muslimských zemí má sekularizovanou 

ústavu i právní systém, ale není tomu tak u všech. Právo šaría platí v některých svazových 
státech Nigérie, vycházejí z něj soudy v Saúdské Arábii a Íránu. Návrat k tomuto právu 

ohlásilo Somálsko a šaría se vrací i do údolí Svát v Pákistánu. 

[http://www.ct24.cz/svet/52457-tresty-podle-prava-saria-ukamenovani-bicovani-nebo-
useknuti-ruky/] 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/ikvz/podkapitoly/b05cizinci/04/10.pdf
http://www.ct24.cz/svet/52457-tresty-podle-prava-saria-ukamenovani-bicovani-nebo-useknuti-ruky/%5d
http://www.ct24.cz/svet/52457-tresty-podle-prava-saria-ukamenovani-bicovani-nebo-useknuti-ruky/%5d
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pragmatickým přístupem. [Fernández Molina 2007: 55–56; García Flórez 

1999: 162–163]. 

V roce 1996 po vítězství PP ve volbách Aznar potvrdil svou vizi 

zahraniční politiky, kde hodlal dosáhnout vytvoření určité sítě společných 

vztahů se zeměmi Maghrebu. Význam tomuto regionu přikládal zejména 

proto, ţe jde o potencionální oblast konfliktu a prosazoval směr zahraniční 

politiky k jeho stabilitě a ekonomické prosperitě, jak na bilaterální úrovni, 

tak v rámci Evropského společenství. Významnou součástí této vize byla 

rovněţ imigrační politika, prosazování lidských práv a základních svobod a 

v neposlední řadě také snaha o politické reformy z důvodu obav vzestupu 

islámského fundamentalismu. Bilaterální smlouvy měly rozvíjet nadále 

vztahy s Marokem, které Aznar navštívil po svém nástupu do funkce, dále 

měla zahraniční politika směřovat progresivním přístupem k Alţírsku, aby 

dosáhla poklesu úrovně vnitřního násilí. Gustavo de Arístegui, který byl v 

letech 1996–2000 generálním ředitelem kabinetu ministra vnitra, chtěl 

pokračovat v budování sítě společných zájmů mezi Marokem a Španělskem 

v hospodářské, obchodní, finanční, politické a kulturní oblasti a v boji proti 

terorismu. [Fernández Molina 2007: 57–58, 67; López García, Hernando de 

Larramendi 2002: 188].  

Výrazná změna politiky PP vůči regionu Maghrebu byla viditelná ve 

volebním programu z roku 2000, kde uţ nezaujímal jedno z předních míst 

bodů programu. Místo toho se do popředí dostala snaha o mezinárodní 

prestiţ Španělska a obhajoba národních zájmů. V souvislosti s 

teroristickými útoky na Světové obchodní centrum v New Yorku z           

11. září 2001, bylo třeba podpořit mezinárodní spolupráci v boji proti 

terorismu, jak bilaterálně, tak v rámci třetího pilíře EU (Policejní a justiční 

spolupráce v trestních věcech). Právě boj proti terorismu se stal prioritou 

jeho vAznarovy lády. Neočekávané volební vítězství PSOE v roce 2004 

však vedlo k okamţitým změnám v zahraniční politice pod vedením 

Zapatera. Obě strany mají odlišné představy o roli Španělska i o cílech a 
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nástrojích zahraniční politiky. Někteří politici vidí Alţírsko jako klíčového 

partner z hlediska jeho ekonomického a politického vlivu na celém 

africkém kontinentu, a zároveň také jako více spolehlivého a stabilního 

partnera pro Španělsko z důvodu absence dvoustranných historických 

problémů. Jiní zase trvají spíše na regionálním řešení v oblastech, kde 

existuje mnoho vzájemných vztahů mezi zeměmi. Je ale třeba si uvědomit, 

ţe Maroko a Alţírsko jsou pro Španělsko významnými partnery a mělo by s 

nimi zachovávat dobré vztahy, aniţ by upřednostňovalo jednoho z nich. 

[Fernández Molina 2007: 59–60, 64, 66; Jiménez Redondo 2005: 25].  

V posledním období vlády Aznara byla započata jednání ve snaze 

dosáhnout dohody o vymezení teritoriálních vod jak v oblasti Středomoří, 

tak v Atlantiku, coţ je jeden z hlavních dosud nevyřešených problémů a 

nebylo v této otázce dosaţeno pokroku. Závaţným problémem jsou rovněţ 

hospodářské vztahy Ceuty a Melilly s Marokem, které mají negativní vliv 

na ekonomiku. Ekonomické vazby jsou totiţ zaloţené na pašování a 

obchodu s drogami a na praní špinavých peněz, které je soustředěno 

převáţně v Ceutě a Melille a jde především o peníze pocházející z Maroka. 

Peníze jsou prány z Melilly a také dalších míst, ale výchozím bodem je 

Melilla. Marocký král Mohammed VI. je situací na severu země 

znepokojen a zmínil se o transformaci obou měst na centra rozvoje pro 

expanzi v severním Maroku, nicméně tento přístup marocká vláda 

nenavrhla, ani nebyla přijata opatření pro stanovení komerční hranice Ceuty 

s Marokem jako u Melilly. Nelze však jednoznačně určit, která vláda ve 

Španělsku měla lepší vztahy s Marokem. Obecně lze říci, ţe navzdory 

ekonomickým a kulturním nerovnostem, je komplikované dobrých a 

zdravých vztahů mezi oběma zeměmi dosáhnout. Novinář Ignacio 

Cembrero, který se věnuje oblasti Maghrebu, vyjadřuje své znepokojení v 

souvislosti propagace zpráv v médiích ze strany PSOE, ţe Maroko je v 

mnoha ohledech srovnatelné s Evropou a dokonce se mluví o přechodu v 

Maroku, coţ je podle něj nesprávné posouzení. Zastává názor, ţe je sice 
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moţné mluvit o určitém pokroku, ale v ţádném případě ne o procesu 

přechodu, změny reţimu či změny ústavy. Prakticky všemi pravomocemi 

disponuje marocký král a marocká vláda má daleko omezenější pravomoci. 

V tomto ohledu je pak jednání na bilaterální úrovni sloţitější, i přes snahy 

předsedy vlády o zlepšení vztahů se Španělskem, který má však menší vliv, 

neţ zástupce krále. [Cembrero 2006: 487–489, 490–491]. 

Oficiální postoj Maroka je daleko sloţitější, lze to jasně vidět na 

příkladu jednoho z vysvětlení, které uvádí, ţe Ceuta a Melilla nejsou 

zahrnuty v deklaraci ze 7. dubna 1956 (Maroko tehdy získalo nezávislost na 

Španělsku), protoţe se jedná o oddělená teritoria, nepodléhající 

mezinárodním dohodám. Po vyhlášení nezávislosti vláda prohlásila, ţe 

bude nekompromisní a nepřenechá jediný kus z teritorií zahrnutých na 

území Maroka jinému státu. Na druhé straně Španělsko zastávalo názor, ţe 

„suverénní španělská města nikdy nenáležela Maroku a byla španělská 

dříve, než se Maroko stalo státem.“
41

 V případě Gibraltaru, kdy chtělo 

Španělsko uplatnit poţadavky na jeho správu v procesu dekolonizace, se 

marocký delegát na grémiu OSN vyjádřil k situaci sporných území mezi 

Španělskem a Marokem a přirovnal poţadavky marocké vlády ke 

španělským nárokům na Gibraltar. Zde je však třeba zdůraznit historické, 

politické a právní rozdíly obou případů. Nejvíce zjevný rozdíl se týká 

skutečnosti, ţe Gibraltar je kolonií, uznávanou na půdě OSN, podrobenou 

dekolonizaci a spravovanou svou „mateřskou zemí“ – Spojeným 

královstvím. Tato skutečnost je podloţena rezolucí Valného shromáţdění 

OSN z prosince 1960, která poskytla nezávislost koloniálním národům. 

Zatímco Ceuta a Melilla nikdy nebyly koloniemi a rovněţ nebyly zahrnuty 

do procesu dekolonizace. [Dvořák; García Flórez 1999: 50, 53]. 

 

                                                             
41

„Las ciudades de soberanía  española nunca pertenecieron a Marruecos. Fueron 

conquistadas por España antes de que Marrecos se convirtiera en nación.” [García 
Flórez 1999: 50].  
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4.0. Vliv arabského prostředí na španělské enklávy Ceuta 

a Melilla 

Ceuta a Melilla jsou typickým příkladem multikulturních měst, která 

v sobě mísí prvky rozdílných kultur, náboţenství a jazyků. Tyto aspekty 

ovlivňují nejen prostředí, ale i strukturu společnosti. Dochází zde k 

prolínání evropské a arabské kultury, výrazně ovlivněné islámem. Dalo by 

se předpokládat, ţe souţití v omezeném prostoru kultur, společností a 

etnických skupin, tak rozmanitých, jako je tomu v Ceutě a Melille, bude 

jednoznačně vést ke vzájemnému tření a střetům mezi jednotlivými 

skupinami obyvatel a následně i k nestabilitě mezi nimi. Ceuta a Melilla 

jsou však vzorem pro ostatní multikulturní města, jak lze udrţovat 

vzájemnou vyváţenost v souţití několika kultur.  

Jsou zde zastoupeny čtyři různé kultury, a to křesťanská, muslimská, 

ţidovská a hinduistická. Politický vliv má na zdejší sociální problematiku 

viditelný vliv, a to nejen na úrovni celostátní či lokální politiky, ale také na 

mezinárodní úrovni v souvislosti s marockými poţadavky.  [García Flórez 

1999: 209].  

Obě enklávy se vyznačují podobnými charakteristikami v analýze 

demografického vývoje a historicky se počet obyvatel v obou městech 

vyvíjel podobně. Španělská populace ještě stále tvoří většinu, asi 55 % 

celkových obyvatel. Růst populace se výrazně projevil ke konci 19. a na 

začátku 20. století a počet obyvatel se strmým růstem zvyšoval.  Vzhledem 

k vysoké míře porodnosti, má mladá generace početné zastoupení ve 

věkové struktuře obyvatel. Zároveň však pokračuje nadále proces stárnutí 

populace shodný se zbytkem Španělska. Počet muslimů se španělskou státní 

příslušností je v Melille asi 15 tisíc, navíc je tu další nepřesný počet 

nelegálních přistěhovalců (uvádí se 2 aţ 3 tisíce). Jedná se o největší 

etnickou minoritu v obou městech. Zdejší Ţidé se vyznačují dobrými 

adaptačními podmínkami a svými obchodními schopnostmi. [Deu del Olmo 

2005: 3–4; García Flórez 1999: 211]. 
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Demografický růst muslimské komunity je dost vysoký oproti 

ostatním obyvatelům. V Ceutě je podobné rozloţení obyvatel jako 

v Melille, ale celkový počet muslimů je zde menší, vzhledem k celkovému 

počtu obyvatel. Porodnost je také vysoká oproti zbytku Španělska, podobná 

jako v Melille. V Ceutě je registrovaných asi 20 000 muslimských obyvatel, 

zhruba 3 500 jsou Maročané, dále zde mají své zastoupení i Indové s asi 

500 obyvateli a ţije zde cca 1 500 Ţidů. Předmětem politiky Španělska je 

integrace muslimské komunity do prostředí i politického systému enkláv. 

Muslimská komunita mluví arabsky a udrţují také kontakty s marockým 

vnitrozemím. Na druhé straně v Melille je většina muslimských občanů 

berberského původu, mluvící vlastním jazykem Cherja nebo Tamazig. 

[García Flórez 1999: 212–213].  

 

5.0. Střet zájmů 

Otázka Ceuty a Melilly je oblastí, kde se bezesporu střetávaly a 

dosud střetávají jednotlivé zájmy Španělska i Maroka, proto je nutné na ni 

nahlíţet, jak z hlediska národního, tak z hlediska mezinárodního, které 

reprezentuje poţadavky Maroka na španělské enklávy. V průběhu doby, 

kdy se Maroko snaţilo docílit uznání svých nároků, prakticky nikdy 

nepromeškalo příleţitost k jejich uplatnění. Zatím však nedocílilo získání 

těchto sporných území a v dohledné době jejich nároky zůstanou i nadále 

opomíjeny.  

Mezi hlavní argumenty, které se Maroko snaţí uhájit, patří 

především integrita marockého území, jeţ je zároveň hlavním cílem jejich 

zahraniční politiky. Poţadavek ohledně Ceuty a Melilly je pro Maroko 

určitým tmelícím prvkem v rámci politických sil a je podněcován vládou ve 

chvílích nestability a problematických vnitrostátních situací. Dále Maroko 

hájí existenci svého státu ještě před rokem 1956 a jeho počátky se datují do 

9. století. Marocká strana rovněţ obviňuje Španělsko z vyhnání původních 



43 

 

obyvatel ze Ceuty i Melilly. Nadvláda Španělska nebyla nikdy Marokem 

oficiálně uznána, ale přitom řada dohod odkazuje na španělskou suverenitu 

nad Ceutou, Melillou, ostrovy a útesy a jsou platné ve všech ohledech podle 

Vídeňské konvence
42

. V rámci uzavřených smluv mezi Marokem a 

Španělskem je však diskutována jejich právní platnost a smlouvy byly 

podle tvrzení Maroka podepsány pod nátlakem. Z většiny smluv, které obě 

strany mezi sebou uzavřely, existují snad jen dvě, o kterých by se dalo 

pochybovat. Zároveň neexistuje ţádná dohoda, které by tvrdila, ţe 

Španělsko svrchovanost nad svými teritorii nemá. Společné prohlášení 

deklarace z roku 1956 zahrnuje společnou vůli k územní celistvosti říše, 

garantované mezinárodními dohodami. [García Flórez 1999: 136–137].  

Dalším faktem je, ţe většinová populace v Ceutě a Melille je 

španělská a tvrzení Maroka o vyhnání původních obyvatel je nepravdivé. 

V době, kdy byla Ceuta okupována, bylo město neobydlené a v Ceutě téměř 

dvě století ţila populace pod portugalskou nadvládou a následně přijala 

španělskou správu. Skutečnost, ţe Ceuta a Melilla nikdy nebyly koloniemi, 

byla v určitých obdobích zaměňována s jejich správou Španělského 

protektorátu. [Deu del Olmo 2007: 3; García Flórez 1999: 137].  

Na druhé straně Španělsko formulovalo své argumenty z hlediska 

historického, politického, právního a sociálního, aby zamítlo tvrzení 

Maroka, která zdůrazňují, ţe Ceuta a Melilla jsou kolonie. Jejich argumenty 

jsou odůvodňovány historickým aspektem dobývání (conquisty) z dob 

španělské koloniální říše a faktem, ţe k okupaci obou měst došlo dávno 

předtím, neţ byl vytvořen marocký stát. Španělská strana také hájí 

většinový španělský původ populace obou měst. Uznání jejich suverenity 

nad těmito enklávami bylo součástí řady dohod. Okupace a faktické 

                                                             
42

 Tato konvence byla podepsána 23. 5. 1969 a uvádí, ţe „smlouvy jako pramen 

mezinárodního práva a prostředek k rozvoji mírové spolupráce mezi národy by měly být 

dodržovány bez ohledu na ústavní a společenské systémy smluvních stran států a 
potvrzuje se, že spory týkající se smluv, stejně jako jiné mezinárodní spory, by měly být 

vyřešeny mírovými prostředky a v souladu se zásadami spravedlnosti a mezinárodního 

práva.“[viz http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html]  
 

http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html
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převzetí správy je probíhalo v době, kdy uţ Španělsko fungovalo jako 

sjednocený stát. Melilla a Vélez byly dokonce součástí španělských 

království ještě před jejich sjednocením. [García Flórez 1999: 136–137]. 

Argument celistvosti státu z marocké strany můţeme snadno 

zpochybnit z důvodu, ţe Ceuta a Melilla nikdy netvořily součást územní 

integrity. Během návštěvy viceprezidenta Muñoze Grandese (1962–1967) 

v Maroku roku 1962 bylo navrţeno uspořádat referendum v obou městech, 

to ale bylo odmítnuto politickými představiteli Maroka z prostého důvodu: 

většina obyvatel obou měst je španělská a jakékoliv referendum by skončilo 

drtivou většinou ve prospěch Španělska. Nároky na Ceutu a Melillu zatím 

nebyly přijaty na mezinárodní scéně. Rétorické projevy na Valném 

shromáţdění OSN ukazují problematiku právních otázek z hlediska nároků 

Maroka. Navíc se s podpisem Smlouvy o přátelství se Maročané zřekli 

pouţití síly k prosazení svých poţadavků. Na půdě OSN nejsou tyto 

enklávy povaţovány za kolonie a neexistuje ani mandát na jejich 

dekolonizaci. Podle Valného shromáţdění OSN jsou kolonie klasifikovány 

jako území geograficky oddělená s etnickými a kulturními rozdíly, 

administrativního, politického, ekonomického, právního nebo historického 

charakteru. Ceuta a Melilla jsou proto chápány jako součást španělského 

území. Přední mezinárodní organizace jako OSN, EU, NATO a ZEU
43

 

implicitně či explicitně uznávají Ceutu a Melillu jako španělská území. 

[García Flórez 1999: 48, 136–138, 141; Gonzáles Campos 2004: 3]. 

Právo na sebeurčení, které Španělsko poţadovalo v případě Ceuty a 

Melilly, nebylo přijato v otázce Gibraltaru, který dalším příkladem 

územního sporu, tentokrát ve vztahu ke Spojenému království. V souvislosti 

s poţadavky Maroka na půdě OSN v lednu 1975, kdy srovnávalo otázku 

Ceuty a Melilly se sporem o Gibraltar. Ten je ovšem případem koloniální 

situace a upozorňuje na skutečnost, ţe Velká Británie vyhostila původní 
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 Západoevropská unie (Western European Union, Unión európea occidental) je tvořena 

10 členy, kteří jsou zároveň členskými státy NATO a EU. Jedná se o mezivládní 

vojenskou a obrannou organizaci působící ve spolupráci s EU, sídlí v Bruselu. [viz 
http://www.weu.int/]   

http://www.weu.int/
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španělské obyvatelstvo. Na rozdíl od španělských enkláv v Maroku však 

nikdy netvořil součást národní identity a územní celistvosti Spojeného 

království. [García Flórez 1999: 139; Gonzáles Campos 2004: 3]. 

Z hlediska střetu zájmů hraje ve Středomořském prostoru 

významnou roli rybolov a jedním z nejvíce problematických aspektů 

v souvislosti s otázkou sporných území na severu Afriky je téma 

teritoriálních vod, které je daleko více patrné právě v případě ostrovů a 

útesů. Mezi Španělskem a Marokem není přesně definován mořský prostor, 

a pokud Maroko zastává postoj neakceptovat španělskou svrchovanost 

v případě Ceuty a Melilly a ostatních španělských území v Maroku, 

neuznává tím pádem ani pásmo výsostných vod, coţ je v rozporu 

s mezinárodním právem, které stanovuje, ţe kaţdý pás pobřeţí má nárok na 

určení teritoriálních vod. [García Flórez 1999: 142]. 

V roce 1962 byla stanovena hranice výsostných vod na 12 mil a 

výlučný rybolovný prostor na 70 mil a zároveň stanovuje vymezení 

námořního prostoru rovnou linií v roce 1975. V pásu teritoriálních vod pak 

dochází k řadě incidentů mezi rybáři a rekreačními jachtami, které řeší 

marocké úřady. Hranice byly stanoveny v obvodu 500 metrů kolem ostrovů 

jako vlastní výsostné vody. Podle Konvence OSN o námořním právu
44

 (La 

Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) z roku 1982 se 

systém přímých linií nesmí pouţít, pokud se jedná o izolaci teritoriálních 

vod jiné země, resp. pokud by bylo teritoriální moře daného území 

odříznuto od volného moře nebo výlučné ekonomické zóny. [García Flórez 

1999: 142; García Miranda 2008]. 

Pro ilustraci situací, v nichţ docházelo ke střetávání mezi státy 

Španělska a Maroka, uvedu několik takových případů. Napětí mezi oběma 
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 V letech 1958 a 1960 proběhla v Ţenevě konference OSN o mořském právu, kde byla 

přijata Úmluva o mořském právu, která je dnes všeobecně uznávaným usnesením. Později 

ale bylo nutné vytvořit konvenci, která by zachycovla problematiku oceánského prostoru 
jako celek a s ohledem na svrchovanost všech států a právní řád moří a oceánů, by 

usnadnila vzájemnou komunikaci a podpořila mírové vyuţívání zdrojů, ochranu a 

zachování mořského prostředí a zachování ţivých zdrojů.  
[viz http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf]  

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
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státy vzrostlo 26. června 1960, kdy v Ceutě explodovaly dvě bomby, třetí 

byla deaktivována a incident si vyţádal jednu oběť a dva raněné. 

Následující den vybuchla bomba i v Melille, která zabila dvě osoby. 

V důsledku těchto událostí došlo k několika zatčením ze strany Maroka a 

obviňování Španělska za hrubé porušení lidských práv. Začaly se šířit 

zprávy, ţe bylo nejméně 400 Maročanů vyhnáno. Došlo k posílení 

ozbrojených sil a Maroko protestovalo před Spojenými národy, na druhé 

straně španělská vláda obviňovala Maroko za šíření falešných zpráv a 

tvrzení proti Španělsku. Je pravděpodobné, ţe vše vedlo k prosazení jednání 

o skutečném záměru a cílu Maroka, a to o tématu Západní Sahary. [García 

Flórez 1999: 59]. 

Na počátku ledna roku 1988 uzavřely obě země dohodu o rybolovu, 

následovala další jednání, která vyvrcholila novou dohodou 25. února
45

.  

V této době můţeme o zklidnění situace ohledně marockých poţadavků.  

V únoru nabídla komunistická strana Španělska PCE (Partido Comunista 

de España) předat marockým komunistům obě města v období 20-25 

následujících let, coţ s radostí přijali a španělskou komunistickou stranu 

tento krok stál hodně hlasů jak v Ceutě, tak Melille. Socialistická 

internacionála Afriky navrhla na svém kongresu dekolonizaci Ceuty a 

Melilly a vydala rezoluci, která vedla k váţným problémům, kterým musela 

PSOE čelit, resp. odstranit tuto rezoluci a znovu ustavit svrchovanost 

Španělska nad enklávami. V červnu pak marocká strana obdrţela od 

Španělska půjčku a marocká vláda znovu začala hájit mírové urovnání 

sporu. Nemělo se však jednat o manévr umlčení marocké strany ohledně 

jejich poţadavků, ale marocká vláda znovu začala hájit mírové urovnání 

sporu. Dalším projevem za účelem připomenutí marockých poţadavků byl 

v tomto roce výstup marockého ministra zahraničních věcí Abdelatifa 
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 Finální verze smlouvy o rybolovu v tomto roce mezi Marokem na jedné straně a 
Portugalskem a Španělskem na straně druhé u příleţitosti jejich vstupu do ES v roce 

1986, resp. smlouva EHS a Maroka týkající se vztahů v oblasti mořského rybolovu. [Díez 

Peralta 2008: 200]  
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Filaliho před Valným shromáţděním OSN. Jednalo se o poslední takový 

výstup před Valným shromáţděním do roku 1994. [García Flórez 1999: 87–

88; Nálevka 116–118].  

V průběhu roku 1990 došlo k zesílení útoku poţadavků od 

marockých politických stran v čele s nacionalistickou stranou Istiqlal a 

socialisty USFP (Union Socialiste des Forces Populaires). V březnu při 

příleţitosti vyhlášení nezávislosti Namibie, vyuţil situace jeden z členů 

marocké vlády, aby vznesl poţadavky ohledně Ceuty a Melilly a poukázal 

na to, ţe po tomto aktu, budou Ceuta a Melilla jedinými „koloniemi“ na 

území Afriky. V srpnu se sešel Felipe González s Hassanem II. na schůzce 

v Rabatu, která se kromě otázky emigrace a drog mezi Španělskem a 

Marokem, týkala krize v Perském zálivu
46

 (1990–1991), vyvolané invazí 

Iráku do Kuvajtu.  V listopadu pak navštívil španělský ministr zahraničních 

věcí José Luis Corcuera (1988–1993) Maroko kvůli problému migrace a 

drog. Tato návštěva měla velký význam pro stanovení regulí, týkajících se 

tranzitu obyvatel Maghrebu směrem do Španělska a následně pro další 

vývoj jednání a uzavírání dohod ohledně Ceuty a Melilly, do kterých by byl 

zakázán vstup bez víza. [García Flórez 1999: 90–91].  

 Španělsko-marocké vztahy zintensivněly, avšak válka v Perském 

zálivu je hluboce poznamenala, zejména kvůli obavám z eskalace napětí 

v Maghrebu. Na stranu protisaddámovské koalice se přidala Saúdská 

Arábie, Sýrie a Egypt, zatímco Irák podpořilo jen Jordánsko a OOP
47

 

(Organizace pro osvobození Palestiny, Palestine Liberation Organization). 
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 Příčinou konfliktu byly irácké nároky na území Kuvajtu zejména kvůli cenným ropným 
polím. Na začátku srpna 1990 vpadla irácká vojska do Kuvajtu a Saddám Husajn ho 

prohlásil za iráckou provincii. Rada bezpečnosti OSN na Irák uvalila hospodářské sankce 

a proti Iráku se zformovala koalice 29 států pod vedením USA. Po neúspěšných 

diplomatických jednáních začal v lednu 1991 letecký útok a spojenci tak postupně ve 
vzdušném prostoru získali převahu. V únoru pak začala pozemní válka a irácké síly se 

nakonec z Kuvajtu stáhly. [Oxfordský slovník světových dějin 2005: 631–632].  
47

 Politická a vojenská organizace zaloţená roku 1964 za účelem podpory palestinských 
Arabů proti izraelské přítomnosti na bývalém území Palestiny. V roce 1974 byla uznána 

všemi arabskými státy jako představitel všech Palestinců. Izraelská invaze do Libanonu 

však rozloţila organizační strukturu a její vojenskou moc. [Oxfordský slovník světových 
dějin 2005: 435]. 
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To by znamenalo ohroţení Ceutu i Melilly, z čehoţ byla španělská vláda 

znepokojená, zvláště potom, co zjistila, ţe na základnách španělského 

území dochází k represivním opatřením proti Iráku, zejména ve vyuţívání 

letecké základny Morón. V Ceutě a Melille navíc muslimská komunita 

pořádala řadu manifestací na protest spojeneckého útoku proti Iráku. 

Alarmující neklid pro španělskou vládu nastal po událostech v Maroku, kde 

vláda podporovala alianční vojska v Saúdské Arábii proti Iráku, zatímco 

lidé výrazně argumentovali ve prospěch Iráku. Situace se tak pro      

Hassana II. stala velmi obtíţnou a po vyhlášení generální stávky na podporu 

Iráku se přidal na stranu stávky. V reakci na tento krok vyjádřilo Španělsko 

v lednu 1991 znepokojení na plenárním zasedání, kterého se účastnil 

předseda vlády Felipe González. Jedním z klíčových bodů jednání byla 

právě situace v Ceutě a Melille. Byla přijata bezpečnostní opatření ve formě 

posílení veřejného pořádku a zvýšením kontroly příchozích cizinců. [García 

Flórez 1999: 90–92; Roberts 2004: 560].  

Dne 4. července 1991 došlo k podpisu nejvýznamnější smlouvy na 

politické úrovni španělsko-marockých vztahů, a to Smlouvě o přátelství, 

dobrých sousedských vztazích a spolupráci (Tratado de Amistad, Buena 

vecindad y Cooperación entre el Reino de España y el Reino de 

Marruecos)
48

, podepsanou předsedou španělské vlády Felipe Gonzálezem a 

marockým předsedou vlády Azeddinen Larakim. Trvalo dlouho, neţ byla 

smlouva schválena v obou zemích a její pouţití v praxi není stále zcela 

naplněno. Co se týče Ceuty a Melilly, je tato otázka velmi sporná. Někteří 

političtí představitelé Španělska se domnívají, ţe se jedná o strategii 

Hassana II. zavést téma Ceuty a Melilly do vztahů se Španělskem a najít tak 
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 Ve smlouvě se dále uvádějí zásady respektování právní rovnosti, územní celistvosti, 
svobody a politické nezávislosti, dále také práva kaţdé strany volit a svobodně rozvíjet 

svůj politický, sociální, ekonomický a kulturní systém. Smlouva rovněţ obě strany 

zavazuje k maximalizaci hospodářského potenciálu s cílem vytvořit rámec úspěšné, rovné 
a vyváţené spolupráce, aby se tak sníţily jejich vzájemné rozdíly na ekonomické úrovni. 

Je zdůrazněna také spolupráce ve vědecké, technologické, sociální, kulturní a humanitární 

oblasti. [viz elektronická podoba smlouvy v Boletín Oficial de Estado, č. 49/1993, 
http://www.judicatura.com/Legislacion/1157.pdf] 
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cestu na plnění jeho poţadavků. Smlouva vyzývá k pochopení a 

politickému souţití, dodrţování mezinárodního práva, nevměšování se do 

vnitřních záleţitostí a neuchylování se k pouţití síly, čímţ klade důraz na 

mírové urovnání sporů. [García Flórez 1999: 93].  

Roky 1992 a 1993 byly poměrně klidnými. V roce 1993 

k přeformulování marockých poţadavků. Aktuální byla otázka Západní 

Sahary a předsednictví Španělska v Radě bezpečnosti OSN bylo 

významným aspektem pro Maroko, aby si získalo Španělsko ke svým 

postojům a otázka Ceuty a Melilly byla odsunuta do pozadí. V únoru téhoţ 

roku Parlament ve Španělsku konečně schválil Smlouvu o přátelství a na 

konci dubna vyslovil ministr vnitra v Maroku souhlas k bilaterální 

spolupráci v rámci rozvoje severního Maroka. Návštěva ministra zahraničí 

Javiera Solany měla slouţit jako příprava k vrcholné schůzi Španělska 

s Marokem v Madridu na začátku prosince. [García Flórez 1999: 94–95]. 

Krize mezi oběma zeměmi začala v dubnu 2001, kdy Maroko 

zamítlo prodlouţení dohody o rybolovu podepsané s EU v roce 1995, coţ se 

váţně dotklo španělských zájmů. Tehdejší předseda vlády José María Aznar 

zdůraznil, ţe toto rozhodnutí se odrazí v bilaterálních vztazích obou zemí. 

Ze španělské strany vzrůstal nátlak na marocké úřady v souvislosti 

s nelegální migrací do Španělska. V roce 2005 nakonec došlo k podpisu 

nové dohody, kde ale není výslovně obsaţeno vytyčení teritoriální vod u 

Západní Sahary. Obě zmíněné dohody však hovoří o svrchovanosti či 

jurisdikci Maroka nad těmito vodami, přitom ale Maroko nemá na území 

Západní Sahary ţádný právní titul, aby bylo oprávněno jednat v jeho jménu.  

Na druhé straně můţeme mezi smlouvami najít značné rozdíly. V lednu 

roku 2002 vydal hlavní právní poradce OSN Hans Corell důleţité 

stanovisko, ţe Maroko není správním orgánem Západní Sahary a nemůţe 

tak vyuţívat jejího území a zdrojů. Maroko zaujímá na území Západní 

Sahary postoj, který odmítá rezoluce pro uplatnění zásady sebeurčení pro 

zdejší obyvatele. Dohoda z roku 2005 však byla podepsána poté, co právní 
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poradce OSN prohlásil, ţe Maroko nemůţe vyuţívat přírodní zdroje 

Západní Sahary. Dohody o rybolovu mezi EU a Marokem jsou tak 

v rozporu s mezinárodním právem. [Fernández Molina 2007: 60; Ruiz 

Miguel 2006: 408–412]. 

Jednou z událostí, která ovlivnila vzájemné vztahy Maroka a 

Španělska byly teroristické útoky v Madridu v roce 2004. Došlo k nim 

přesně 30 měsíců po útocích z 11. září 2001 na vlakových stanicích, kde 

zahynulo 191 lidí. V té době ve Španělsku vrcholila volební kampaň a 

nabízela se tak jedinečná příleţitost, jak se pomstít premiéru Aznarovi a 

jeho PP za podporu amerických vojsk v Iráku a ovlivnit tak výsledky voleb. 

Bezprostředně po útocích padla obvinění na baskickou separatistickou 

organizaci ETA
49

, tato mylná obvinění se šířila rychlým tempem, ale 

nakonec se k útokům přihlásila al-Kaida. Záměr útoků byl splněn a Lidová 

strana prohrála volby a k moci se dostala levicová PSOE, jejíţ předseda a 

volební lídr Zapatero ve svém volebním programu sliboval, ţe stáhne 

španělská vojska z Iráku, coţ po nástupu do úřadu dodrţel. Hrozba 

terorismu by na jednu stranu mohla být prostředkem ke sblíţení vztahů 

s Marokem. Obě země v tomto případě mají „společného nepřítele“ a 

mohly by tak spolupracovat v rámci tajných sluţeb, coţ můţe jistě přispět 

ke zlomení určité nedůvěry mezi státy, ale pokud by došlo k selhání jedné 

ze stran a znamenalo by to další teroristické útoky, je zřejmé, ţe by došlo ke 

vzájemnému obviňování. [Analýza centra strategických studií 2004; Eichler 

2007: 186–189; Foltin, Řehák, Stojar 2008: 102; Political outlook of 

Morocco 2004: 1–2]. 

Za současného předsednictví Španělska v EU v prvním pololetí roku 

2010 jsou prosazovány cíle evropské politiky v rámci EU. Španělsko 

současně klade i zvláštní důraz na posilování vztahů v oblasti Středomoří, 

kde svou roli hraje také posílení vztahů právě s Marokem. K uţšímu 

propojení evropsko-středomořských vztahy by mělo dojít vytvořením Unie 
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Euskadi Ta Askatasuna neboli Baskická vlast a svoboda. 
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pro Středomoří. Dále se bude snaţit prosazovat společnou politiku v oblasti 

přistěhovalectví a azylu a podporovat politiku integrace přistěhovalců na 

základě hodnot EU. [Oficiální program španělského předsednictví v EU 

2010
50

]. 

 

6.0. Současná situace a problematika migrace arabských 

obyvatel 

Otázka migrace arabských obyvatel je v současné době velmi 

aktuální a závaţná. Arabské obyvatelstvo je motivováno k migraci 

především blízkým dosahem Španělska a tím i Evropské unie. V tomto 

ohledu hrají enklávy Ceuta a Melilla významnou roli. Mohou slouţit buď 

jako tranzitní bod k další migraci dále do Evropy, příp. na jiný kontinent, 

nebo jsou samy cílovými destinaci migrace. V souvislosti s migrací však 

dochází k neustálému střetávání migrantů s policejními hlídkami, dále pak i 

ke smrtelným zraněním. S přibývajícím počtem migrantů se situace můţe 

stát neúnosnou a je tedy nezbytné ji řešit jak ze španělské, tak z marocké 

strany. Potíţe související s tímto problémem se snaţí vyřešit španělská 

vláda různými opatřeními, jako jsou vysoké ploty zabraňující pronikání 

migrantů na území enkláv spolu a kontrola policejních hlídek. Takový 

postoj však nechce marocká vláda akceptovat. Je proto nutné najít řešení, 

které by bylo přijatelné pro obě strany a zároveň dokázalo nějakým 

způsobem situaci zlepšit.  

V poslední třetině 20. století se Španělsko stalo tradiční migrační 

zemí a také tranzitní zemí pro přistěhovalce mířící dále na sever. Je 

oblíbenou destinací pro zahraniční dělníky, především tedy ze severní 

Afriky a Latinské Ameriky. S přistoupením Španělska do Evropského 

společenství v roce 1986 se mělo dojít ke změně zákona o cizincích ţijících 

ve Španělsku. 1. 7. 1985 byl schválen zákon č. 7/1985 o právech a 
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 [http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/programa_ES.PDF].  

http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/programa_ES.PDF


52 

 

svobodách cizinců ve Španělsku (označován také jako „ley de 

extranjería“)
51

, zaměřený především na kontrolu migrace do země. 

Muslimská komunita proti tomuto zákonu protestovala a vzniklo hnutí 

Terra Omnium. V lednu 1986 se napětí vystupňovalo a muslimská 

komunita začala drţet hladovku na protest a 25. ledna byla zorganizována 

manifestace muslimských ţen. 29. ledna oznámil ministr pouţití zákona 

v Ceutě a Melille. V roce 2000 byl schválen nový zákon o právech a 

svobodách cizinců ve Španělsku č. 4/2000, který zvýhodňuje cizince ze 

zemí EU, kteří zde mohou bez problému pracovat, zatímco přistěhovalci ze 

zemí mimo EU potřebují pracovní povolení. Z tohoto důvodu je ve 

Španělsku mnoho ilegálních přistěhovalců. V úvodním ustanovení zákona 

je řečeno, ţe všechny orgány státní správy by měly vycházet ze zásad 

koordinace s ostatními evropskými politikami, řízení pracovní migrace, 

rovnosti muţů a ţen, zákazu diskriminace, boje proti nelegálnímu 

přistěhovalectví a rovného zacházení v zaměstnání a podmínkách 

sociálního zabezpečení. Vláda bude podporovat integraci cizinců také 

zvlášť v Ceutě a Melille. [
52

; Ortega Peréz 2003
53

]. 

Zákon z roku 2000 byl výchozím bodem pro vznik globálního 

programu pro regulaci a koordinaci zahraničních občanů a přistěhovalectví 

ve Španělsku. Tuto iniciativu by měl uskutečnit Plan Greco, který se 

zaměřuje na čtyři klíčové oblasti, a to koordinovanou migraci, integraci 

cizinců a jejich rodin do španělské společnosti, zároveň zajistit mírové 

                                                             
51

 Tento zákon byl vypracován ještě před vstupem Španělska do EU, ale stanovoval 

kritéria, kterých prakticky nebylo moţné dosáhnout, např. pracovní povolení apod. 
Imigrantům také hrozilo nebezpečí pronásledování a vyhoštění ze země při porušení 

daných podmínek. V Hlavě I čl. 4 je uvedeno, ţe cizinci ve Španělsku mají práva a 

svobody stanovené v hlavě I ústavy. Cizinci musí splnit poţadavky na identifikaci. Z čl. 6 

vyplývá, ţe cizinci, kteří ţijí legálně na území Španělska, mají právo na volný pohyb a 
svobodnou volbu. Individuální opatření ministerstva vnitra mohou zahrnovat pravidelné 

hlášení orgánům, hraniční znehybnění a povinný pobyt v určitém místě. V čl. 9 je pak 

stanoveno, ţe legální přistěhovalci mají právo na vzdělání.  
[viz http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/ r0-lo7-1985.html;  

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mvr/4-2.htm]. 
52

 [viz http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.tp.html]. 
53

 [viz  http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=97]. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-lo7-1985.html
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mvr/4-2.htm
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.tp.html
http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=97
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souţití v rámci společnosti a správu systému pro uprchlíky. V současnosti 

byl zákon napaden před Ústavním soudem vládnoucí politickou stranou 

PSOE, která prosazuje program zpomalení růstu přistěhovalců a ochrany 

hranic. [Ortega Peréz 2003]. 

Nelegální migrace je závaţným problémem v oblasti Středomoří. 

Mezi klíčové aspekty tohoto problému patří např. „boat migranti“, kteří se 

nelegálním způsobem snaţí dostat k břehům Evropy prostřednictvím ne 

příliš bezpečných a neschopných pojmout nosnost pasaţérů. Tento způsob 

je dosti častý a navíc přiláká pozornost sdělovacích prostředků i politických 

stran. Na druhé straně však opakovaně dochází k umírání pasaţérů, ať uţ 

v souvislosti s potopením lodi či náročných podmínek, které způsobují 

podchlazení a nedostatek potravy. Touha po dosaţení lepších ţivotních 

podmínek ve státech, kam migrační vlny směřují, můţe být také 

doprovázena korupcí státních úředníků v prodeji nepravých víz a ostatních 

dokladů, která je častým mechanismem pro nezákonné přistěhovalectví. Co 

se týče regionální spolupráce v oblasti problematiky migrace, došlo 

k určitému pokroku.  Maroko a Španělsko začalo provádět společné 

námořní hlídky, jejichţ cílem je zadrţet migranty. Maroko také prosazuje 

vytvoření institucí pro migraci a ostrahy hranic, které se budou významně 

podílet na řešení ilegální migrace. [Baldwin-Edwards 2004].
54

 

 

                                                             
54

 [viz http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=230v].  

http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=230v
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7.0. Závěr 

Územní spor o enklávy Ceuta a Melilla tvoří specifický případ 

z hlediska jednotlivých aspektů, jimiţ je například postavení konfliktu 

v systému mezinárodních vztahů, kde se setkáme se všemi etapami, které 

konflikt doprovázejí na pozadí historických událostí, které postupně 

vytvářely mezinárodní vztahy v Evropě a byly spjaty především 

s postupným utvářením koloniálních zámořských impérií a nakonec i jejich 

úpadkem. Vztahy mezi jednotlivými státy jsou úzce propojeny, a pokud 

dojde k výrazné změně v systému mezinárodních vztahů, pak se tato změna 

odrazí v dalších aspektech. Tato skutečnost je vidět i na případu 

španělských enkláv. Po celou dobu své existence byly prakticky zapojeny 

do světového dění a ovlivňovány klíčovými událostmi evropských 

mocností. Oblast mezinárodních vztahů je prostorem, kde se světové 

mocnosti střetávají jako reprezentanti svých zájmů. Kaţdá se orientuje na 

svého nejméně nebezpečného protivníka a uzavírá s ním určité závazky, ať 

uţ prostřednictvím různých dohod či aliancí. Tímto si chce pojistit jakousi 

imunitu vůči silnějšímu.  

Pro Španělsko byla typická orientace na ty mocnosti, které pro něj 

byly z hlediska klíčových zájmů výhodnější. Na území Maroka vţdy 

preferovalo udrţet své pozice z hlediska jejich strategického významu. Dalo 

by se říci, ţe španělské enklávy mají pro Španělsko velkou cenu, jak 

z historického důvodu, tak kvůli národní hrdosti a jsou určitým symbolem 

bývalé španělské koloniální říše. Význam Ceuty a Melilly můţeme také 

vidět v jejich začlenění v ústavě a v rámci Španělského království. 

Získáním autonomních statutů se potvrdilo jejich zásadní postavení a zdá 

se, ţe Španělsko bude i v dohledné budoucnosti hájit zájmy těchto enkláv a 

obhajovat skutečnost, ţe se jedná o integrální součást země. Tento 

předpoklad se také potvrdil v souvislosti s utvářením vztahů s Marokem na 

základě jejich nároků na tato území. Po celou dobu, kdy je Ceuta a Melilla 
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pod španělskou svrchovaností, docházelo ke vzájemným střetům a Maroko 

vyuţívalo kaţdé příleţitosti k prosazení svých zájmů a naplnění 

poţadovaných nároků. Tento střet zájmů se však v průběhu času postupně 

měnil, ještě v první třetině 20. století obě strany řešily spor vojenskými 

prostředky. Po druhé světové válce nastalo období neustálého projevu 

marockých nároků na poli mezinárodních institucí, především se však 

jednalo o otázku Západní Sahary, která spor o Ceutu a Melillu odsunula do 

pozadí. Po vyřešení konfliktu na území Západní Sahary marocké poţadavky 

znovu nabraly na síle, ale lze říci, ţe tendence jejich prosazování nadále 

klesá. Dochází však ke střetávání zájmů např. v oblasti rybolovu, coţ 

souvisí s problematikou vymezení teritoriálních vod, které je provázeno 

komplikacemi. Maroko zřejmě asi nikdy neopomine nárok na získání Ceuty 

a Melilly, ale k tomu by mohlo dojít pravděpodobně jen v případě 

dobrovolného přenechání enkláv ze strany Španělska Maroku. Z politického 

hlediska je na případu tohoto sporu zajímavé sledovat postoj politických 

stran. Je evidentní, ţe PSOE směřuje svou zahraniční politiku ke spolupráci 

se zeměmi Maghrebu, zvláště pak s Marokem. Dalo by se říci, ţe jde o 

jakousi vizi do budoucnosti výhodnou pro Španělsko, aby si udrţelo dobré 

vztahy se zeměmi regionu Maghrebu. Na druhé straně PP se více do 

hloubky zaměřuje na aktuální problémy jako je např. migrace. 

Přelom 20. a 21. století se nachází ve fázi, kdy se španělská politika 

snaţí o spolupráci s regionem Maghrebu a zejména s Marokem. Stabilita 

vztahů a řešení společných problémů je klíčovým zájmem pro spolupráci 

v řadě oblastí, kam můţeme jako jeden z nejaktuálnějších a nejzávaţnějších 

problémů zařadit migraci. Je tak nepravděpodobné, ţe by došlo k nějakému 

závaţnějšímu konfliktu přímo mezi španělskou a marockou stranou. 

Hrozbou však můţe být fenomén terorismu. V závislosti na 

multikulturalistickému aspektu enkláv, kde spolu ţijí etnicky, jazykově, 

náboţensky a kulturně odlišní obyvatelé, je Ceuta a Melilla příkladem 

mírového souţití rozdílných etnik. Podle mého názoru je Španělsko 
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oprávněným drţitelem svrchovanosti nad španělskými enklávami jak 

z hlediska historického, tak z hlediska právního.    
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Seznam zkratek 

BOCG – Boletín Oficial y Diarios de Sesiones de las Cortes Generales 

ETA - Euskadi Ta Askatasuna 

FLN – Front de Libération national 

FIS – Front Islamique du Salut 

EU – Evropská unie 

ES – Evropské společenství 

NAM – Non-Aligned Movement 

NATO – North Atlantic Treaty Organization 

OAJ – Organizace africké jednoty 

OOP – Organizace pro osvobození Palestiny 

PP – Partido Popular 

PSOE – Partido Socialista Obrero Español 

SADR – Saharská arabská demokratická republika 

UCD – Unión de centro democrático 

http://www.psoe.es/
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1. Úvodní část 

a) Vymezení tématu a odůvodnění jeho výběru 

Tématem mé bakalářské práce bude spor Španělska a Maroka ohledně enkláv 

Ceuty a Melilly v současné době, konkrétně na konci 20. a počátkem 21. století. Ceuta a 

Melilla jsou španělské exklávy, které se nacházejí na území Maroka na pobřeţí 

Středozemního moře.  

Spor Španělska a Maroka o enklávy má své historické kořeny.  Ceuta, která byla 

od antiky povaţována za strategicky významný bod z hlediska obchodních i vojenských 

dějin, byla dobyta Araby v 7. století. V roce 1415 ji zabrali Portugalci, ale uţ roku 1580 

se stala (díky personální unii mezi těmito dvěma zeměmi) natrvalo součástí Španělska. 

Spory mezi Španělskem a Marokem trvají prakticky od 17. století, jsou provázeny 

blokádami a v roce 1859 vyústily ve válečné střetnutí, v němţ utrpělo Maroko poráţku. 

Obě strany prosazují odlišný názor na historii správy těchto území. Podle Maroka  byla 

Melilla v letech 791 aţ 1497 pod nadvládou muslimských dynastií. V roce 1497 ji 

Španělsko získalo pod svou správu. Na druhé straně Španělsko hájí názor, ţe byla 

součástí Španělska téměř od jeho vzniku jako nezávislého státu. Ani Melilla se nevyhnula 

vojenským střetům mezi Španěly s místními kmeny a blokádám.  

Maroko si v minulosti neustále kladlo nároky na území enkláv. Tyto nároky byly 

realizovány vojenskými střetnutími či uvalením blokád ze strany Maroka. Španělsko 

dokázalo po celou dobu udrţet tato města pod svou správou. Za zmínku však stojí 

uzavření bilaterální smlouvy o ekonomické spolupráci mezi Marokem a Španělskem 

v roce 1988. V roce 2007 navštívil současný španělský panovník Juan Carlos I. obě 

enklávy, čímţ vyvolal nadšení místních obyvatel, ale zároveň protesty ze strany 

marockého politického vedení.     

Obě enklávy mají v rámci Španělského království od března roku 1995 statut 

autonomního města. Najdeme zde poměrně pestré etnické sloţení obyvatelstva, vedle 

místních obyvatel zde ţijí Španělé původem z Pyrenejského poloostrova. Malou část 

populace tvoří také Ţidé, kteří sem prchali v průběhu španělské inkvizice. Z hlediska 

náboţenství je situace také multikulturní. Převáţnou část tvoří muslimové, jejich počet 

stále narůstá, zatímco podíl křesťanů klesá. V menšinách zde ţijí ţidé a hinduisté. Přes 

svou heterogenitu zde mezi místním obyvatelstvem (zatím)  nedochází  k etnickým 

konfliktům 

Chtěla bych se zaměřit konkrétně na geopolitické hledisko této problematiky. 

Hlavním tématem mé práce bude rozbor sporu Maroka a Španělska a vliv marockého 
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prostředí na tyto enklávy. S tímto cílem souvisí i záměr seznámit čtenáře s danou oblastí a 

politickými problémy, které ji provází. V otázce týkající se jednotlivých problémů hraje 

rozhodující roli přístup Maroka.. Vysvětlím tedy krátce historii sporu o enklávy z důvodu 

souvislostí s nynější situaci z pohledu obou stran na daný spor. Také bych ráda zmínila 

otázku budoucnosti v souvislosti s přibývajícími marockými migranty do Španělska, coţ 

je jeden z klíčových aktuálních problémů. Enklávy v tomto případě jako integrální 

součást Španělska jsou specifické zejména svým strategickým postavením. Dochází zde 

ke střetávání zájmů mezi oběma zeměmi. V takové situaci bude chtít kaţdá z těchto zemí 

prosadit své priority.  

Situace v Ceutě a Melille je velmi aktuální a komplikovaná jak z hlediska 

bezpečnosti, tak z politického hlediska. V současnosti musí tyto enklávy čelit náporu ze 

strany arabských migrantů, kteří se tak snaţí dostat se tímto způsobem do Španělska, ale 

zároveň do EU. Přestoţe jsou Ceuta a Melilla chráněny ploty, kamerami i policejními 

hlídkami, nelze zabránit přívalu migrantů. Můţeme sledovat vzájemná postavení vlád 

z obou stran a směr, jakým se budou jejich jednání ubírat. Chci se zabývat také 

jednotlivými postoji politického vedení Španělska a Maroka k této situaci a analyzovat 

jejich zájmy.  

Arabský svět se nás dotýká více neţ si uvědomujeme, ať uţ jde o teroristické 

útoky, ropu či příliv muslimských obyvatel do Evropy. Právě Ceuta a Melilla jsou oblasti, 

které tvoří jakýsi most do Evropy a tím ještě více upevňují vzájemné propojení mezi tak 

odlišnými světy. Hlavním důvodem pro výběr tohoto tématu byl především fakt, ţe se o 

zmíněných enklávách příliš mnoho nepíše a pokud ano, jsou zmíněny jen okrajově. Navíc 

je zde zajímavé pozorovat vzájemné souţití obyvatel různých náboţenských vyznání a 

rovněţ i střetávání se jazykových skupin. V souvislosti s nedostatkem informací bych se 

chtěla tímto tématem zabývat. V případě jako je tento, kdy jsou enklávy vlastně situované 

jako ostrovy uvnitř arabského světa, je zřejmé, ţe zde bude velký nátlak a vliv tohoto 

prostředí. Není pochyb o tom, ţe se tato skutečnost promítne jak do situace v enklávách, 

tak do stanovisek jednotlivých vlád.  

b) Metody práce, její cíle a formulace otázek  

Moje práce bude představovat případovou studii konkrétního případu, a to sporu 

mezi Španělskem a Marokem ohledně enkláv Ceuta a Melilla.  Hlavním cílem práce bude 

analýza tohoto sporu, jeho kořenů, vývoji, ale zejména současného stavu problému 

posledních dvaceti let.  
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Nejdříve krátce přiblíţím historický vývoj těchto dvou území, popíšu postavení 

Ceuty a Melilly v rámci politického systému Španělska, kde poţívají statut tzv. 

autonomních měst (ciudades autónomas) a nastíním strukturu jejich politické 

samosprávy. Hlavní pozornost ovšem zaměřím na samotný spor v této aktuální době. 

Pokusím se o analýzu dlouhodobých postojů obou zemí k těmto územím.  Zaměřím se na 

otázku, jak je tento problém vnímán Marokem a Španělskem a jaký význam přikládají 

zisku či ztrátě těchto území. Budu se snaţit definovat nejen obecný vývoj stanovisek, ale 

také i jednotlivé hlavní kroky španělského i marockého politického vedení, které tuto 

problematiku nejvíce ovlivnily. Přiblíţím i skutečnost, jak se tento spor odráţí (či naopak 

neodráţí) ve vnitropolitické situaci těchto států, a pokud ano, v jakém směru a v jaké 

míře.  

Dále se pokusím také charakterizovat marocké politické, kulturní i náboţenské  

vlivy, které dlouhodoběji působí na toto prostředí a zjistit, zda je v současnosti více 

patrný arabský či španělský vliv, jak se odráţejí prvky jako odlišné náboţenství, jazykové 

rozdíly a rozdílná kultura v prostředí, kde se udrţuje vliv španělské kultury. Tím jsou tyto 

enklávy specifické z geopolitického hlediska. Dále bych se chtěla věnovat tématu 

arabských migrantů, jejich počet neustále přibývá a španělská současná vláda se tento 

problém snaţí řešit vysokými ploty a podobnými opatřeními. Tento záměr však nepřináší 

nijak pozitivní výsledky. Nese s sebou spíše další problémy včetně smrtelných zranění, 

která si vyţádala několik obětí z řad arabských obyvatel, coţ jen komplikuje vzájemný 

vztah mezi oběma zeměmi.   

 Mezi hlavní otázky, které si budu ve své práci klást, patří například následující. 

Lze  osáhnout nějakého řešení, které by se zdálo dlouhodobě přijatelné pro obě země? 

Jsou nároky Maroka na tyto enklávy oprávněné? Jaké jsou priority španělského a 

marockého politického vedení a jak se obě země staví k otázce těchto enkláv? Jak se 

k této problematice staví samotné obyvatelstvo enkláv? Je zřejmé, ţe by Maroko uvítalo 

jiný vývoj situace v této oblasti. Na druhé straně se však zdá být oprávněné španělské 

drţení enkláv vzhledem k historii těchto území.  

 



71 

 

2. Předpokládaná osnova práce 

1. Úvod  

2. Původ a vývoj sporu o území Ceuty a Melilly 

Na začátek se budu stručně věnovat historii obou enkláv. Chtěla bych se zaměřit 

na vývojové počátky sporu mezi Španělskem a Marokem a hlavním faktorům této 

problematiky. Charakterizuji také jednotlivá specifika těchto oblastí, čím jsou významné 

a strategické. Zmíním, jaké postavení zastávají Ceuta a Melilla v rámci Španělska a jak 

vypadá struktura jejich samosprávy.  

3. Pozice španělské a marocké vlády v této oblasti  

Zde se pokusím analyzovat vzájemné aktuální i dlouhodobé postoje vlád obou 

zemí k této problematice. Přiblíţím i skutečnost, zda ovlivňuje tento spor vnitřní politiku 

těchto států.  Podle mého názoru je patrné, ţe se španělská vláda nebude chtít enkláv 

vzdát z hlediska jejich strategického významu, zatímco marocká vláda bude proti jednání, 

které by nasvědčovalo jen tomu, ţe Španělsko bude chtít upřednostňovat zejména své 

zájmy, stavět negativně. 

4. Vliv arabského prostředí na španělské enklávy 

V této kapitole charakterizuji jednotlivé prvky pocházející z arabského prostředí,  

které se promítají do těchto enkláv a současné situace v enklávách. Těmi nejvýraznějšími 

je bezesporu vliv náboţenství, a to konkrétně muslimského vyznání. Setkáváme se zde 

s případem, kde vedle sebe ţijí lidé odlišného vyznání. Souţití katolíků a muslimů bude 

z tohoto hlediska zajímavé a podstatné pro další vývoj v této oblasti. Dalším významným 

prvkem jsou rovněţ jazykové rozdíly. Jedná se o specifickou oblast, kde dochází 

k prolínání arabské a evropské kultury, coţ ovlivňuje utváření sociálního prostředí této 

skupiny obyvatel.    

5. Střet zájmů 

Přiblíţím zájmy politického vedení obou států a charakterizuji ty problémy a 

situace, kde nejvíce dochází k jejich vzájemnému střetávání. Pokusím se také nastínit, zda 

je moţné dosáhnout nějakého kompromisu vzhledem ke komplikovanosti situace.  
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6. Současná situace a problematika migrace arabských 

obyvatel 

Problém s arabskými migranty je v současné době velmi aktuální a zejména 

váţný. Právě v této sféře je patrné, jak dochází k vzájemnému ovlivňování dvou 

odlišných světů. Dochází k neustálému střetávání migrantů s policejními hlídkami, dále 

pak i ke smrtelným zraněním v souvislosti s migrací. Arabské obyvatelstvo je motivované 

blízkým dosahem Evropy z rukou Španělska a tím i Evropské unie. S přibývajícím 

počtem migrantů se situace můţe stát neúnosnou a je tedy nezbytné ji řešit jak ze 

španělské, tak z marocké strany. Potíţe související s tímto problémem se snaţí vyřešit 

španělská vláda různými opatřeními jako jsou vysoké ploty zabraňující pronikání 

migrantů na území enkláv spolu a kontrola policejních hlídek. Takový postoj však nechce 

marocká vláda akceptovat.  

7. Závěr 



73 

 

3. Seznam literatury a zdrojů 

Tento seznam je pouze předběţný a další zdroje budou doplněny v průběhu 

zpracování bakalářské práce. 

3.1 a. Neperiodická literatura 

BALFOUR, S. 2002. Morocco and the Road to the Spanish Civil War. New York: 

Oxford University Press, 2002. 349 s. ISBN 0-19- 925296-3. 

FLÓREZ GARCÍA,  D. 1999. Ceuta y Melilla : cuestión de estado. Vyd. 1. Ceuta, 

Melilla, 1999. 402 s. ISBN 84-87291-60-0. 

GUNTHER, R. aj. 2004. Democracy in modern Spain. New Haven: Yale University 

Press, 2004. 478 s. ISBN   0-300-10152-X.  

HEYWOOD,  P. 1995. The government and politics of Spain. Vyd. 1. 

Basingstoke: Macmillan, 1995. 331 s. ISBN   0-333-52058-0. 

MOHA, E. 1992. Las relaciones hispano-marroquíes. Vyd. 1. Málaga, 1992. 284 s. ISBN 

84-87999-10-7. 

TAMAMES,  R. 1977. Adónde vas, Espaňa? : (Quo vadis, Hispania). Vyd.  7. 

Barcelona: Planeta, 1977. 236 s. ISBN 84-320-0275-5.  

SÁNCHEZ MARROYO,  F. 2003. La España del siglo XX. : economía, demografía y 

sociedad. Madrid: Istmo, 2003. 730 s. ISBN   84-7090-383-7. 

b. Periodická literatura  

ANDREAS, P. 2003. Redrawing the Line: Borders and Security in the Twenty-First 

Century. International Security. 2003, vol. 28, no. 2, s. 78-111. Dostupný 

z WWW: < http://www.jstor.org/stable/4137469>. 

 

http://www.jstor.org/stable/4137469


74 

 

ANDREWS, G. 1911. Spanish Interests in Morocco. The American Political Science 

Review. November 1911, vol. 5, no. 4, s. 553-565. Dostupný z WWW: < 

http://www.jstor.org/stable/1945023>. 

BODEGA, I. aj. 1995. Immigration Recent Migrations from Morocco to Spain. 

International Migration Review. 1995, vol. 29, no. 3, s. 800-819. Dostupný 

z WWW: < http://www.jstor.org/stable/2547506>. 

CRAIN, M. 1999. New North African Immigration to Spain. Middle East Report. 1999, 

no. 211, s. 23-25. Dostupný z WWW: < http://www.jstor.org/stable/3013331>. 

FLEMMING, S. 1977. Primo de Rivera and Spain´s Moroccan Problem. Journal of 

Contemporary History. January 1977, vol. 12, no. 1, s. 85-99. Dostupný z WWW: 

<http://www.jstor.org/stable/260238>. 

HAMDAN, G. 1963. The Political Map of the New Africa. Geographical Review. July 

1963, vol. 53, no. 3, s. 418-439. Dostupný z WWW: 

<http://www.jstor.org/stable/212590>.  

HARBRON, J. 1977. Spain, Spanish Morocco and Arab Policy . African Affairs. April 

1956, vol. 55, no. 219, s. 135-143. Dostupný z WWW: 

<http://www.jstor.org/stable/719210>. 

HARDINGE, A. 1920. The Spanish Zones in Morocco: Discussion. The Geographical 

Journal. June 1920, vol. 55, no. 6, s. 419-422. Dostupný z WWW: < 

http://www.jstor.org/stable/1780967>. 

HUNTOON, L. 1998. Immigration to Spain: Implications for a Unified European Union 

Immigration Policy. International Migration Review. 1998, vol. 32, no. 2, s. 423-

450. Dostupný z WWW: <http://www.jstor.org/stable/2547190>. 

MANCKE, E. 1999. Early Modern Expansion and the Policization of Oceanic Space. 

Geographical Review. April 1999, vol. 89, no. 2, s. 225-236. Dostupný z WWW: 

<http://www.jstor.org/stable/216088>. ISBN 0521685840. 

REES, T. 2003. Between the Rock and a Hard Place: Spain's International Relations in 

the Twentieth and Twenty-first Centuries. Journal of Contemporary History. 

October 2003, vol. 38, no. 4, s. 633-646. Dostupný z WWW: < 

http://www.jstor.org/stable/3180713>. 

http://www.jstor.org/stable/1945023
http://www.jstor.org/stable/2547506
http://www.jstor.org/stable/3013331
http://www.jstor.org/stable/260238
http://www.jstor.org/stable/212590
http://www.jstor.org/stable/719210
http://www.jstor.org/stable/1780967
http://www.jstor.org/stable/2547190
http://www.jstor.org/stable/216088
http://www.jstor.org/stable/3180713


75 

 

REYNER, A. 1963. Morocco's International Boundaries: A Factual Background. 

International Security. September 1963, vol. 1, no. 3, s. 313-326. Dostupný 

z WWW: <http://www.jstor.org/stable/158912>. 

RUDIN, H. 1960. A Survey of North West Africa (The Maghrib) by Nevill Barbour. The 

American Historical Review. April 1960, vol. 65, no. 3, s. 576-577. Dostupný 

z WWW: < http://www.jstor.org/stable/1849628>. 

SILVERSTEIN, P. 2005. States of Fragmentation in North Africa. Middle East Report. 

2005, no. 237, s. 26-33. Dostupný z WWW: < 

http://www.jstor.org/stable/30042472>. 

c. Internetové zdroje  

(datum poslední aktualizace 15. června 2009) 

Oficiální stránky španělské vlády, dostupné z http://www.la-

moncloa.es/default.htm?idioma=0  

Oficiální stránky španělské Poslanecké sněmovny, dostupné z 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso  

Oficiální stránky španělského Senátu, dostupné z http://www.senado.es/  

El faro, periodikum týkající se enkláv a současné politické, ekonomické i sociální situaci. 

Dostupné také z http://www.elfaroceutamelilla.es/index.php.  

Melilla hoy, deník, dostupný z http://www.melillahoy.es/v.  

Oficiální stránky enklávy Melilla, dostupné z  

http://www.melilla.es/melillaPortal/index.jsp. 

Oficiální stránky enklávy Ceuta, dostupné z http://www.ceuta.es/.  

El Pueblo, digitální verze deníku, dostupné z http://www.elpueblodeceuta.es/. 

   

 

 

 

http://www.jstor.org/stable/158912
http://www.jstor.org/stable/1849628
http://www.jstor.org/stable/30042472
http://www.la-moncloa.es/default.htm?idioma=0
http://www.la-moncloa.es/default.htm?idioma=0
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.senado.es/
http://www.elfaroceutamelilla.es/index.php
http://www.melillahoy.es/v
http://www.melilla.es/melillaPortal/index.jsp
http://www.ceuta.es/
http://www.elpueblodeceuta.es/


76 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


