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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou problematických oblastí špan�lsko-

marockých vztah�, p�edevším se zam��uje na pr�b�h a p�í�iny diplomatické krize 

v letech 2001 až 2003. Základním rámcem pro tuto analýzu je teorie vzájemné 

závislosti aplikovaná práv� na tyto bilaterální vztahy. Podle pragmatického p�ístupu 

špan�lských vlád by rostoucí vzájemná závislost mezi t�mito státy m�la teoreticky 

zabránit eskalaci konfliktu a jakýkoliv incident vy�ešit bez použití síly. Diplomatická 

krize však ukáže, že rozvoj spolupráce t�chto sousedních stát� a zvyšující se závislost 

nedokázaly zabránit vyhrocení problematických otázek. Hlavními konfliktními tématy 

jsou imigrace ze severní Afriky, problémy spojené s rybolovem, �ešení problému 

Západní Sahary a existence špan�lských severoafrických území Ceuty a Melilly, na 

které si Maroko �iní nároky. 

 

Annotation 

The thesis deals with the analysis of problematic fields in Spanish-Maroccan relations, 

in particular it focuses on the course and causes of the diplomatic crisis between 2001 

and 2003. The theory of interdependence applied to the bilateral relations between 

Spain and Marocco represents the basic background for the analysis. In theory the 

pragmatic approach of consecutive Spanish governments should have a conflict 

prevention effect and thus it should cause the limitation of use of force. However, the 

diplomatic crisis shows that the development of cooperation between the neighbouring 

countries and the increasing dependence were not able to prevent the increasing tension 

between Spain and Marocco. This tension is mainly caused by the issues related to the 



 
 

immigration from North Africa, problems linked to fishery, the dispute of Western 

Sahara and the Spanish North Africa territories of Ceuta and Melilla that are claimed by 

Marocco.     
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Úvod 

D�ležitost vzájemných vztah� mezi Špan�lskem a Marokem je dána 

geografickou blízkostí, spole�nou historií a kulturními vlivy, jež jsou spojeny s 

arabskou p�ítomností na Iberském poloostrov� a také s koloniální minulostí Špan�lska 

na severu Afriky. V bilaterálních vztazích však p�sobí i �ada konfliktních aspekt� jako 

imigrace ze severní Afriky, otázky spojené s rybolovem, problematika nalezení �ešení 

pro Západní Saharu a existence špan�lských severoafrických území, na které si Maroko 

�iní nároky. Na špan�lsko-marocké vztahy se v této práci snažím aplikovat teorii 

vzájemné závislosti, což vychází z pragmatického p�ístupu špan�lských vlád k t�mto 

bilaterálním vztah�m. 

V diplomové práci s názvem „Špan�lsko-marocká diplomatická krize (2001 – 

2003)“ se zam��ím na události spjaté práv� s touto krizí, od odvolání marockého 

velvyslance Abdessalama Baraky z Madridu v �íjnu 2001, p�es konflikt ohledn� 

ostrova Perejilu v �ervenci 2002, až po plnou normalizaci bilaterálních vztah� a návrat 

velvyslanc� v únoru 2003. Dále se budu v�novat analýze jejích možných p�í�in, ale i 

dalších faktor�, které hrají d�ležitou roli v agend� bilaterálních vztah� Špan�lska a 

Maroka. Zárove� musím zd�raznit, že se jedná p�edevším o špan�lský pohled na 

špan�lsko-marocké vztahy vzhledem k dostupnosti pramen� a literatury. 

Spory týkající se teritoriálních nejasností, p�edevším u vymezení mo�ských 

hranic a p�íslušnosti pob�ežních ostrov�, nejsou ni�ím ojedin�lým. Nap�íklad jeden 

z aktuálních a nyní medializovaných hrani�ních spor�, který probíhá mezi Slovinskem 

a Chorvatskem, se týká území podél jadranského pob�eží. Podobn� jako malý skalnatý 

ostrov Perejil vyvolaly nap�tí v �ecko-tureckých vztazích dva neobydlené ostrovy 

nazývané Imia (turecky Kardak) v Egejském mo�i, nacházející se ve vzdálenosti 

n�kolika kilometr� od tureckého pob�eží ale také v blízkosti �eckých Dodekanských 

ostrov�. I v tomto p�ípad� se jednalo o spor, kterému státu Imia náleží, a v roce 1996 
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došlo k nasazení bezpe�nostních sil obou stát� u t�chto ostr�vk�.1 Paralelu 

se špan�lsko-marockou krizí m�žeme spat�it také ve zprost�edkování Spojenými státy, 

které vedlo k ukon�ení krize.  

 

Zd�vodn�ní výb�ru tématu  

K výb�ru tohoto tématu m� p�ivedl dlouhodobý zájem o špan�lsky mluvící 

zem� a zvlášt� o špan�lskou zahrani�ní politiku. Vztahy nejen Špan�lska, ale i celé 

Evropské unie s jižními sousedy v oblasti St�edomo�í pokládám za významné, nebo� 

podpora socioekonomického rozvoje Maroka a dalších stát� tohoto regionu p�ispívá 

k v�tší stabilit� a bezpe�nosti v celé oblasti. Snaha Maroka udržovat dobré vztahy se 

Špan�lskem však nezabránila, aby nedošlo k eskalaci diplomatické krize kolem malého 

teritoria, na které si jak Špan�lsko, tak i Maroko �iní nárok.  Špan�lsko-marocké vztahy 

jsou tématickou oblastí, která není v �eském jazyce zpracována, a proto pokládám za 

p�ínos možnost p�isp�t k p�iblížení tohoto tématu �eskému �tená�i. 

 

Cíle práce a hypotéza 

Již od osmdesátých let uplat�ovala špan�lská vláda v��i Maroku pragmatický 

p�ístup, podle kterého sí� spole�ných zájm�, tedy zájmy ekonomické, politické a 

sociální, minimalizují možnost st�etu mezi t�mito dv�ma státy, k �emuž jako 

prost�edek m�l sloužit dialog na r�zných úrovních a v r�zných oblastech. Rostoucí 

vzájemná závislost skrze tyto spole�né zájmy m�la teoreticky zabránit eskalaci 

konfliktu a jakýkoliv incident vy�ešit bez hrozby �i použití síly, k �emuž se také ob� 

strany zavázaly podpisem Smlouvy o p�átelství, dobrém sousedství a spolupráci z roku 

1991. Základem pro tuto diplomovou práci je tedy teorie vzájemné závislosti a s ní 

souvisí hypotéza: S rostoucí vzájemnou závislostí Špan�lska a Maroka bude použití síly 

nemyslitelné s ohledem na náklady, které by toto zp�sobilo.  
                                                
1 ACER, Y.: Debate over Karda/Imia Rocks in the Context of Sovereignty Issues between Greece and 
Turkey, s. 6. 



 
 

3 

Diplomatická krize však ukáže, že rozvoj spolupráce t�chto sousedních stát� a 

zvyšující se závislost p�edevším v oblasti ekonomické, což je práv� založeno na teorii 

vzájemné závislosti, nedokázaly zabránit vyhrocení problematických otázek a rostoucí 

nap�tí p�erostlo ve bezpe�nostní akce kolem ostrova Perejil.  

Cílem této diplomové práce je zmapování pr�b�hu diplomatické krize a 

podrobná analýza jejích p�í�in. Také se budu snažit odpov�d�t na otázky, pro� došlo ke 

zhoršení bilaterálních vztah�, zda m�la diplomatické krize dopad i na ekonomické 

vztahy Špan�lska s Marokem, dále pro� došlo k použití bezpe�nostních sil na ostrov� 

Perejil a zda je tento ostrov pro ob� strany tak d�ležitý. Dalším cílem je snaha 

analyzovat r�zné problematické aspekty špan�lsko-marockých vztah� a faktory, které 

ukazují na limity konceptu vzájemné závislosti. Také si pokládám otázku, do jaké míry 

se poda�ilo špan�lskou strategii vzájemné závislosti skute�n� naplnit a zda tedy 

vytvo�ení sít� zájm� p�ineslo trvalou stabilitu do vzájemných vztah�.  

Jsem si v�doma, že špan�lsko-marocké vztahy zahrnují i další aspekty a oblasti 

jako jsou nap�íklad spolupráce v oblasti kultury, vzd�lání, v�dy, technologického 

výzkumu a také bezpe�nostní spolupráce, avšak snažila jsem se vybrat hlavní 

konfliktní otázky, které byly �asto zmi�ovány v pr�b�hu diplomatické krize a práv� na 

t�chto problematických oblastech se snažím poukázat, že strategie vzájemné 

provázanosti špan�lsko-marockých vztah� má své limity.  

 

Struktura práce 

Hlavní sledované období, jak již vyplývá z názvu, je vymezeno od odvolání 

marockého velvyslance z Madridu v �íjnu 2001, p�es vyost�ení diplomatické krize  

v �ervenci 2002, kdy došlo nejprve k obsazení ostrova Perejil p�íslušníky marockého 

královského �etnictva a poté jako protiakce byl ostrov obsazen špan�lskými 

bezpe�nostními silami. K návratu velvyslanc� dochází až v únoru 2003. Avšak 

k pochopení širších souvislostí ve své diplomové práci uvádím i události starší a to 

zejména v podkapitole týkající se historického vývoje špan�lsko-marockých vztah� ale 
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i v druhé kapitole, kde se v�nuji hlavním problém�m a jiným d�ležitým aspekt�m 

bilaterálních vztah�.  

Diplomovou práci jsem rozd�lila do dvou základních kapitol. V první kapitole 

se soust�edím na st�žejní �ást práce, kterou je diplomatická krize. Sou�ástí této �ásti je 

nejen podrobný popis pr�b�hu této krize v bilaterálních vztazích, ale p�edevším se zde 

v�nuji analýze p�í�in a událostí, které stály v pozadí této diplomatické roztržky. 

Zárove� první podkapitola slouží k uvedení do problematiky t�chto bilaterálních 

vztah�, snažím se zde stru�n� nastínit vývoj špan�lsko-marockých vztah� po roce 

1956, kdy dochází k vyhlášení nezávislosti a uznání samostatnosti Maroka. Protože se 

jedná p�edevším o špan�lský pohled na tyto bilaterální vztahy, stru�n� zde 

charakterizuji postoje jednotlivých špan�lských vlád k sousednímu státu.   

Druhá �ást diplomové práce je v�nována problematickým témat�m a jiným 

aspekt�m, které hrají d�ležitou roli v bilaterální agend� a mohly být p�í�inou  

diplomatické krize a jejího vyost�ení kolem ostrova Perejil. V této kapitole se budu 

zabývat marockými územními požadavky na Ceutu a Melillu a také pozicí Špan�lska k 

�ešení otázky Západní Sahary. V jedné z podkapitol zmíním rybolov jako konfliktní 

oblast špan�lsko-marockých vztah�, kdy neobnovení smlouvy o rybolovu mezi 

Marokem a Evropskou unií a p�erušení rozhovor� o této otázce v b�eznu 2001 je 

pokládáno za po�átek postupného zhoršení bilaterálních vztah�. Dalším 

problematickým tématem se stal p�íliv imigrant� pocházejících nejen z Maroka, ale i 

z dalších subsaharských stát�. Do bilaterálních vztah� však vstupuje v ur�itých 

oblastech i multilaterální dimenze a to role Evropských spole�enství/Evropské unie, a� 

se již jedná o uzav�ení Asocia�ní dohody s Marokem nebo o Eurost�edomo�ské 

partnerství. Role Evropské unie je zejména patrná v n�kterých konfliktních oblastech a 

to v p�ípad� imigrace a také v rybolovné politice. Krom� t�chto konfliktních otázek je 

nutné zmínit i špan�lsko-marocké ekonomické vztahy, nebo� strategie vzájemné 

závislosti a provázanosti zájm� byla založena p�edevším na rozvoji ekonomických 

vazeb.  
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Vymezení použitých pojm� a geografických názv� 

D�ležitým pojmem v této práci je krize nebo také konflikt. Politický konflikt je 

„st�et p�ekrývajících se zájm� v oblasti národních hodnot a témat (nap�. hranice a 

území). Musí mít ur�itý rozsah, trvat ur�itou dobu a probíhat minimáln� mezi dv�ma 

stranami, které jsou rozhodnuty prosazovat sv�j zájem“.2 P�i studiu konflikt� je 

pot�ebné zkoumat pozadí (historii vzájemných vztah�), p�í�iny konfliktu a kontext. 

Z hlediska zájm� a cíl� existuje mnoho druh� konflikt� nap�. mocenské, ekonomické a 

teritoriální konflikty. V p�ípad� špan�lsko-marockých vztah� se jedná o konflikt, který 

se týká území a zdroj�. U politických konflikt� se rozlišují r�zná stádia s odlišnou 

intenzitou st�et�: latentní konflikt, manifestace, eskalace, deeskalace konfliktu a 

�ešení.3 P�i eskalaci konfliktu žádná strana nechce ustoupit ze svých požadavk� a snaží 

se hledat podporu pro své zám�ry u dalších aktér�. Nej�ast�ji lze s minimálními 

náklady konflikt �ešit v raném stádiu eskalace, což se stalo i v p�ípad� špan�lsko-

marocké krize u ostrova Perejil. 

�asto používaný termín enkláva p�i zmínkách o špan�lských m�stech Ceut� a 

Melille je nep�esný. Enkláva je území státu pln� obklopené jiným státem. Ceuta i 

Melilla však mají p�ístup k mo�i a tedy jsou spíše neúplnými enklávami,4 a proto v této 

práci nebudu používat tento termín, ale p�i zmínce o Ceut� a Melille dávám p�ednost 

vypsání názvu, p�ípadn� se odkazuji na špan�lská severoafrická m�sta.  

V této diplomové práci mnohokráte zmi�ovaným je ostrov Perejil5 (anglicky 

Parsley Island, v Maroku používané názvy Toura nebo Laila), neobydlený skalnatý 

ostrov s rozlohou 2,5 km2, který je výhodn� umíst�n v Gibraltarské úžin�, vzdálený 

200 metr� od marockého pob�eží, 22 kilometr� od Gibraltaru a 3 kilometry od Ceuty.6 

P�vodn� pat�il ostrov Perejil k portugalským državám podobn� jako Ceuta a v roce 

1640 p�ešel pod špan�lskou správu. Špan�lsko i Maroko na n�j uplat�ují nárok, avšak 

                                                
2 WAISOVÁ, Š.: �ešení konflikt� v mezinárodních vztazích, s. 36. 
3Tamtéž, s. 49-50. 
4 Viz p�íloha 1, mapa 2. 
5 Viz p�íloha 1, mapa 3. 
6 GARCÍA FLÓREZ, D.: Aspectos históricos del conflicto de la Isla del Perejil.   
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není zcela jednozna�né, k jakému státu pat�í, a proto ostrov z�stává bez jakýchkoliv 

symbol� svrchovanosti obou stát�. Ve své práci se budu výslovn� držet špan�lského 

názvu tohoto ostrova, tedy Perejil. 

 Dále pokud mluvím o území Západní Sahary, jsem si v�doma, že p�ed rokem 

1975 se o tomto území mluví jako o Špan�lské Saha�e, avšak kv�li p�ehlednosti se 

držím názvu Západní Sahara. 

 

Metody zkoumání 

Metodologický p�ístup, podle n�hož v práci postupuji, je jednop�ípadová studie 

tedy detailní analýza p�ípadu s cílem poskytnout celkové porozum�ní a p�í�inné 

vysv�tlení daného p�ípadu se zohledn�ním celkového kontextu události.7 P�ípad 

špan�lsko-marocké diplomatické krize považuji za dostate�n� ohrani�enou historickou 

epizodu, což je jedním z p�edpoklad� jednop�ípadové studie.  

St�žejní metodou je kvalitativní analýza, jejíž cílem je zhodnotit existující teorii 

vzájemné závislosti aplikovanou na špan�lsko-marocké vztahy. Další technikou je 

analytické vysv�tlení p�í�in této diplomatické krize p�edevším skrze rozbor novinových 

�lánk� a prohlášení marockých a špan�lských politik�.   

 

Teoretický rámec 

Teorie vzájemné závislosti je p�ínosná z hlediska analýzy vztah� mezi ob�ma 

b�ehy St�edozemního mo�e. Tento koncept je založený na rostoucí spolupráci, která 

zp�sobuje závislost mezi stranami do takové míry, že p�erušení této spolupráce by 

znamenalo velké náklady pro všechny. Teoretici u teorie „interdependence“ zd�raz�ují, 

že p�evážn� ekonomické vztahy budou nar�stat, zatímco použití vojenské síly se bude 

snižovat. Tedy pokles úlohy bezpe�nostních sil jako hlavního nástroje mezinárodní 

                                                
7 DRULÁK, P. a kol.: Jak zkoumat politiku, s. 33. 
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politiky a nár�st ekonomických a jiných forem vzájemné závislosti s sebou p�inese 

v�tší pravd�podobnost úsp�šné spolupráce mezi státy.8 

Termín vzájemné závislosti neboli „interdependence“ pat�í do liberální tradice 

teorií mezinárodních vztah�. Základem tohoto liberálního p�ístupu jsou prohlubující se 

styky mezi státy, které se stávají podstatnou p�ekážkou pro vále�né st�ety. Válka totiž 

mezinárodnímu obchodu škodí a nese s sebou rizika ztáty.9 Rostoucí obchodní 

provázanost mezi státy tak snižuje pravd�podobnost vypuknutí války. Tento argument 

vzájemné závislosti rozvíjí již v roce 1910 Norman Angell v knize Velká iluze. Úto�ná 

válka podle n�j není racionální, nebo� prost�ednictvím obchodu a investic lze 

dosáhnout materiálních výhod efektivn�ji. Za velkou iluzi považuje Angell práv� 

p�esv�d�ení o materiální výhodnosti vojenské expanze.10 

 Po druhé sv�tové válce je klasický liberální koncept vzájemné závislosti dále 

rozvíjen liberálními institucionalisty, kte�í krom� pozornosti mezinárodním institucím 

zd�raz�ují také roli dalších aktér�, jejich zájmem je ekonomická spolupráce a dopad 

vzr�stajícího po�tu nadnárodních transakcí (ekonomických, sociálních, technických).11  

Tento koncpet vzájemné závislosti rozpracovávají v sedmdesátých letech 

Robert Keohane a Joseph Nye v teorii komplexní vzájemné závislosti. Tito auto�i se 

snažili analyzovat nový model vzájemného p�sobení mezi rozvinutými státy, 

nevládními organizacemi a mezinárodními korporacemi. Vzájemná závislost je dána 

r�znou intenzitou vztah� mezi státy nebo mezi aktéry z r�zných stát�, které jsou 

spojovány p�edevším mezistátními transakcemi, tedy pohyby pen�z, zboží a lidí.12 

Keohane a Nye p�išli s touto teorií v dialogu s realistickou tradicí, podle které stát 

používá sílu, nebo hrozbu silou jako nejefektivn�jší nástroj k dosažení svého národního 

zájmu.  

                                                
8 The IR Theory Knowledge Base. Dostupné z: http://www.irtheory.com/know.htm  (5. 12. 2008). 
9 PŠEJA, P. (ed.): P�ehled teorií mezinárodních vztah�, s. 48. 
10 DRULÁK, P.: Teorie mezinárodních vztah�, s. 74.  
11 PŠEJA, P. (ed.): P�ehled teorií mezinárodních vztah�, s. 50 - 51. 
12 KEOHANE, R. - NYE, J.: Power and Interdependence, s. 8.  



 
 

8 

Auto�i v modelu komplexní vzájemné závislosti13 zd�raz�ují existenci 

mezistátních, transvládních a transnacionálních vztah�. U transnacionálních neboli 

nadnárodních vztah� se jedná o rozvoj vztah� mezi nevládními organizacemi, ob�any i 

firmami r�zných stát�. Transvládní vztahy jsou charakterizovány spoluprací mezi 

ministerstvy �i jinými vládními aktéry stát�. Zatímco transnacionální jevy ukazují, že 

stát není výlu�ným aktérem mezinárodních vztah�, z transvládních vztah� vyplývá, že 

stát je složitým konglomerátem aktér�, kdy neoficiální koordinace mezi �ástmi 

vládních aparát� r�zných zemí m�že probíhat i mimo kontrolu jejich vlád.14 Vzr�stající 

ekonomická závislost a propojenost spole�ností, které se snaží o zvyšování životní 

úrovn�, povede státy ke zjišt�ní, že náklady ze ztráty ekonomických vztah� v p�ípad� 

konfliktu p�eváží nad p�ípadnými zisky a tedy sníží se tím riziko st�etu, což povede 

k v�tší stabilit� v regionu. 

Další teorii vzájemné závislosti rozvinul Harold Brookfield v kontextu vztah� 

mezi bohatým, rozvinutým Severem a chudým Jihem a také Richard Rosecrance 

v knize Rise of the Trading State,15 ve které obchod a jiné ekonomické vazby vedou 

k prosperit�, zatímco válka je zastaralý nástroj politiky. 

Aplikace teorie vzájemné závislosti na špan�lsko-marocké vztahy má však svá 

omezení, protože p�vodní koncepce teorie se p�edevším soust�edila na bezpe�nost 

v rámci demokratického Západu a tedy nerozebírala bilaterální vztahy stát� 

s rozdílnými politickými režimy. Také institucionální rozdíly mezi politickými systémy 

t�chto stát�, které nebere tato teorie v úvahu, jsou problematickým faktorem p�i 

zkoumání vzájemné závislosti. Špan�lská socialistická vláda však na této teorii 

v osmdesátých letech založila svoji strategii rozvíjení vzájemných vztah� s Marokem 
                                                
13 Model komplexní vzájemné závislosti je popisován t�emi charakteristikami. Mezi státy existují 
rozmanité a po�etné komunika�ní kanály, zahrnující formální vládní vztahy, ale i neformální vazby mezi 
politiky, vztahy mezi nevládními organizacemi a také mezi nadnárodními korporacemi. Dalším rysem je 
absence hierarchie problém� v mezistátní agend�, �ili bezpe�nostní otázky nejsou v agend� dominantní. 
A dochází také k stírání rozdíl� mezi zahrani�ní a domácí politikou, nebo� v globalizovaném sv�t� 
mnoho problém� vzniká práv� v rámci vnit�ní politiky. T�etí základní charakteristikou je absence 
vojenské síly, nebo spíše vojenská síla není nástrojem k dosažení cíl� a k �ešení konflikt� s t�mi státy, 
kde komplexní vzájemná závislost p�evažuje. Zdroj: KEOHANE, R. - NYE, J.: Power and 
Interdependence, s. 24 - 25. 
14 DRULÁK, P.: Teorie mezinárodních vztah�, s. 77. 
15 PŠEJA, P. (ed.): P�ehled teorií mezinárodních vztah�, s. 54. 
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ve snaze zabránit vzniku konfliktu ohledn� spor� kolem území. Snahou bylo vytvo�it 

spole�nou sí� zájm� v r�zných sektorech, která by sloužila jako prevence p�ed vznikem 

krize a pro tlumení spor�.16 Rozvoj ekonomických vztah� m�la doprovázet 

institucionalizace politického dialogu, aby pravideln� udržované a rozvíjené politické 

kontakty p�edcházely vzniku krize ve vzájemných vztazích. Avšak tento p�ístup byl 

založen na p�íliš úzké agend�, v�tšinou ekonomické, a nedokázal p�ekonat p�etrvávající 

konfliktní otázky a kulturn�-historické aspekty bilaterálních vztah�.  

Z pohledu marocké strany p�evažoval tradi�ní realistický postoj, kdy mezi 

aktéry mezinárodních vztah� vládne rivalita, trvalý mír a trvalá spolupráce nejsou 

možné.17 U realist� existuje hierarchie témat v mezinárodní politice, tedy „vysoká 

politika“, kde se jedná p�edevším o otázky bezpe�nosti, je nad tématy ekonomické a 

sociální povahy. Opomíjejí význam ekonomické provázanosti a p�íliš se soust�edí na 

politickou a bezpe�nostní dimenzi vztah�. Politiku tedy realisté vnímají jako 

autonomní oblast.18 D�raz je kladen na národní zájem, tím je v p�ípad� Maroka získání 

dalších „okupovaných“ území. Konflikt v mezinárodní politice je pak chápán jako st�et 

t�chto národních zájm�. Realistický postoj je také státocentrický, p�íliš nepo�ítá 

s dalšími aktéry mezinárodních vztah�, což však v p�ípad� špan�lsko-marocké krize 

není zcela pravda.  

 

Rozbor použitých pramen� a literatury 

Pokud jde o použité zdroje, p�i psaní této práce jsem se nejvíce opírala o 

materiály ve špan�lštin�. K získání p�evážn� špan�lsky psané literatury a dalších 

pramen� jsem využila sv�j studijní pobyt na Univerzit� Complutense v Madridu, jejíž 

univerzitní knihovna ale také Národní knihovna Špan�lska jsou dostate�n� vybavené 

špan�lskou literaturou o špan�lsko-marockých vztazích, což samoz�ejm� m�lo vliv na 

v�tší rozsah použitých materiál� v tomto jazyce. �áste�n� jsem také využila anglicky a 

                                                
16 HERNANDO DE LARRAMENDI, M.: Las relaciones hispano-marroquíes durante los años noventa. 
17 DRULÁK, P.: Teorie mezinárodních vztah�, s. 55. 
18 PŠEJA, P. (ed.): P�ehled teorií mezinárodních vztah�, s. 33. 
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francouzsky psané zdroje, avšak musím zd�raznit, že dostupnost francouzsky psané 

marocké literatury je velmi omezená, a proto jsem se soust�edila na špan�lský pohled 

na tyto bilaterální vztahy. 

V �eštin� bohužel práce týkající se pom�rn� aktuálních událostí ve Špan�lsku, 

respektive špan�lsko-marockých vztah� a tedy diplomatické krize, nenalezneme. 

Z �esky psaných knih jsem zejména využila pro teoretický rámec své diplomové práce 

p�ehledy teorií mezinárodních vztah� od Petra Druláka19 a od autorského kolektivu pod 

vedením Pavla Pšejy.20 P�ínosná byla také publikace od Šárky Waisové21 zabývající se 

teorií o �ešení mezinárodních konflikt�. Z �eských podklad� mi dále posloužila studie 

Západní Sahara – p�íb�h neukon�ené dekolonizace od Pavlíny Springerové,22 která 

seznámí �tená�e s vývojem dekolonizace Západní Sahary a s postoji hlavních aktér� 

k této otázce.  

Pro obecné uvedení do problematiky špan�lsko-marockých vztah� sloužila 

zejména p�ehledn� napsaná publikace od špan�lské autorky Palomy González del Miño 

Las relaciones entre España y Marruecos: perspectivas para el siglo XXI,23 ve které se 

v�nuje bilaterálním vztah�m Špan�lska a Maroka s d�razem na období mezi lety 1996 

až 2004. Zárove� tato kniha podává stru�ný obraz vnit�ního vývoje Maroka, avšak 

pouze v období devadesátých let. Autorka se snažila analyzovat bilaterální vztahy 

politické, ekonomické i rozvoj spolupráce v dalších oblastech, ale zd�raz�uje, že je 

pot�eba hledat další formy spolupráce a pomoci ze strany Špan�lska, aby se zlepšila 

sociální situace v Maroku a dosáhlo se tím v�tší stability a bezpe�nosti v oblasti. 

Paloma González del Miño se však neomezuje pouze na faktografii a své názory, ale 

nabízí také stanoviska a post�ehy jiných autor� (nap�. Gema Martín Muñoz, Juan 

Lacomba). 

                                                
19 DRULÁK, P.: Teorie mezinárodních vztah�. Portál, Praha 2003. 
20 PŠEJA, P. (ed.): P�ehled teorií mezinárodních vztah�. Mezinárodní politologický ústav, Brno 2005. 
21 WAISOVÁ, Š.: �ešení konflikt� v mezinárodních vztazích. Portál, Praha 2005. 
22 SPRINGEROVÁ, P.: Západní Sahara – p�íb�h neukon�ené dekolonizace. Politologická revue, ro�. 11, 
�. 5, 2005, s. 40 – 61. 
23 GONZÁLEZ DEL MIÑO, P.: Las relaciones entre España y Marruecos: perspectivas para el siglo 
XXI. Catarata, Madrid 2005. 
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Nejvíce podklad� mi poskytla publikace od Maríi José Moliny Garcíi España – 

Marruecos (1996-2002): un modelo de la política exterior para el Magreb.24 Podle 

mého názoru p�ínáší toto dílo komplexní pohled na špan�lsko-marocké vztahy zasazené 

do širšího kontextu celého Magrebu. Z knihy jsem zjistila mnoho informací 

o problematických tématech v bilaterální agend� mezi Špan�lskem a Marokem a dále 

bych zde zejména ocenila velmi p�ínosnou �ást v�novanou ekonomickým vztah�m 

t�chto dvou sousedních stát�. Na druhou stranu bych této knize vytkla ve snaze po 

obsažení všech aspekt� špan�lsko-marockých vztah� až p�ílišnou stru�nost u n�kterých 

témat. 

Z publikací od marockých autor� bych zmínila Les Relations Hispano-

Marocaines od Mohammeda R�guibi píšícím pod pseudonymem Édouard Moha25. 

Kniha se zabývá spole�nou historií t�chto stát�, kde ko�eny vztah� sahají do dávné 

minulosti. Zvlášt� autor obhajuje marocký boj proti špan�lskému kolonialismu, 

zd�raz�uje p�íslušnost Západní Sahary k Maroku a kritizuje p�ístup mezinárodních 

organizací k tomuto tématu. Tento jednostranný p�ístup je zcela z�ejmý, nebo� sám 

autor se v sedmdesátých letech ú�astnil boj� proti Front� Polisario. Další kniha 

marockého autora Mohameda Bouarfy,26 která vyšla ve špan�lštin�, je podstatn� 

objektivn�jší. Negativem této knihy je, že se p�íliš v�nuje historii do roku 1956 a velmi 

omezen� zmi�uje aktuální témata v bilaterálních vztazích.   

Kniha od špan�lského noviná�e Ignacia Cembrery Vecinos alejados: Los 

secretos de la crisis entre España y Marruecos27 mi poskytla �adu informácí pro �ást 

zabývající se práv� diplomatickou krizí. Cembrero se zde soust�edí na popis 

jednotlivých událostí v pr�b�hu krize ve špan�lsko-marockých vztazích a jako zdroj 

�asto používá rozhovor� s r�znými významnými špan�lskými i marockými osobnostmi 

(minist�i zahrani�í, p�edsedové vlád, diplomaté) a tedy události jsou �asto komentovány 

                                                
24 MOLINA GARCÍA, M. J.: España – Marruecos (1996-2002): un modelo de la política exterior para el 
Magreb. Universidad Complutense, Madrid 2003. 
25 MOHA, E.: Les Relations Hispano-Marocaines. Eddif, Casablanca, 1996. 
26 BOUARFA, M.: Marruecos y España. El eterno problema. Algazara, Málaga, 2002. 
27 CEMBRERO, I.: Vecinos alejados: Los secretos de la crisis entre España y Marruecos. Galaxia 
Gutenberg, Barcelona 2006. 
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citacemi t�chto politik�. Krom� zmi�ovaných rozhovor� jsou d�ležité také jeho osobní 

noviná�ské zkušenosti z Rabatu, nebo� v dob� diplomatické krize p�sobil v Maroku 

jako dopisovatel špan�lského deníku El País. Je avšak pot�eba zd�raznit, že autor, 

ovlivn�ný svou noviná�skou prací, �asto používá noviná�ská p�irovnání a ofenzivní 

jazyk v��i Maroku, které výrazn� kritizuje za nedostate�n� provedené reformy. 

Cenným zdrojem informací byl sborník �lánk� a studií Relaciones hispano-

marroquíes: una vecindad en construcción28 zabývající se vývojem vzájemných vztah� 

ale i nejr�zn�jšími tématy sociálními a kulturními, které p�ispívají k vzájemnému 

pochopení odlišností t�chto sousedních zemí. Pro tuto diplomovou práci byla zejména 

p�ínosná �ást v�nující se krizi na ostrov� Perejil Una piedra en el camino de las 

relaciones hispano-marroquíes; la crisis del islote Perejil od autor� Miguela Hernanda 

de Larramendiho a Any Planet29, kte�í se podrobn� v�nují možným p�í�inám vyost�ení 

špan�lsko-marockých vztah�.  

Rozsáhlá publikace od špan�lského autora Dionisia García Flóreze Ceuta y 

Melilla: cuestión de Estado30 podrobn� zachycuje problematiku špan�lských 

severoafrických m�st Ceuty a Melilly. Tato kniha poskytuje nejen fakta k vývoji 

marockého nárokování t�chto m�st, ale i názory a post�ehy autora. Dále se García 

Flórez v této práci soust�edí na vnit�ní vývoj Ceuty a Melilly a zejména na otázku jejich 

bezpe�nosti a obrany. Podobn� i kniha Ceuta y Melilla en la política española: 

perspectivas de futuro31 od stejného autora se zabývá jednotlivými etapami ve vznášení 

marockých požadavk� na Ceutu a Melillu. Z hlediska faktografie je tato kniha velmi 

p�ínosná a ocenila bych i citace názor� a prohlášení marockých a špan�lských politik�, 

které jsou v této publikaci hojn� uvád�ny. 

                                                
28 PLANET, A. I. – RAMOS LÓPEZ, F. (eds.): Relaciones hispano-marroquíes: una vecindad en 
construcción. Ediciones del Oriente y Mediterráneo, Guadarrama 2005. 
29 PLANET, A. I. – HERNANDO DE LARRAMENDI, M.: Una piedra en el camino de las relaciones 
hispano-marroquíes; la crisis del islote Perejil. In PLANET, A. I. – RAMOS LÓPEZ, F. (eds.): 
Relaciones hispano-marroquíes: una vecindad en construcción. Ediciones del Oriente y Mediterráneo, 
Guadarrama 2005, s. 403 – 430. 
30 GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla: cuestión de Estado. SEYER, Melilla1999. 
31 GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla en la política española: perspectivas de futuro. Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, 1998. 
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K tématu Ceuty a Melilly jsem využila i práci Ceuta, Melilla, Olivenza y 

Gibraltar: ¿dónde acaba España? od Máxima Cajala,32 která velmi detailn� popisuje 

nejen historii t�chto m�st, ale také celkový vývoj špan�lsko-marockých vztah�. Zárove� 

autor zde rozebírá špan�lskou snahu o získání Gibraltaru a pokouší se ji srovnávat 

s marockými nároky na Ceutu a Melillu. Mnoho podklad� mi poskytla zejména 

kapitola, kde se Cajal zam��uje na konflikt kolem ostrova Perejil, popisuje pr�b�h 

diplomatické krize, ale klade si také otázky ohledn� budoucnosti t�chto vztah�, avšak 

nechává tyto otázky nezodpov�zené.  

Pro moji práci byla p�ínosná kniha España – Marruecos desde la orilla sur: La 

relación hispano-marroquí: opiniones e ideas,33 kterou editovala Carla Fibla García-

Sala. V této práci nalezneme nejr�zn�jší názory reflektující marocko-špan�lské vztahy  

zejména od marockých ale také špan�lských noviná��, intelektuál� i politik�, kte�í 

p�isp�li svými �lánky do této publikace a kte�í zde hodnotí  události kolem diplomatické 

krize. A práv� jiný pohled z marocké strany byl velmi d�ležitý a n�kdy, i když v menší 

mí�e, p�ekvapiv� kritický k marockému postupu ve vztazích se Špan�lskem. Velmi 

zajímavou a cennou sou�ástí této publikace jsou do špan�lštiny p�eložené �ásti �lánk� 

vycházející v marockých denících v letech 2001 až 2003, které se týkaly diplomatické 

krize mezi Špan�lskem a Marokem a ve kterých p�evládají nacionalisticky zabarvené 

proklamace obhajující obsazení ostrova Perejil. 

Publikace Europe or Africa? A contemporary study of the Spanish North African 

enclaves of Ceuta and Melilla od britského autora Petera Golda34 p�ibližuje vnit�ní 

politický vývoj špan�lských severoafrických m�st a stru�n� �tená�e seznamuje 

s vývojem špan�lsko-marockých vztah� práv� s d�razem na vliv existence Ceuty a 

Melilly. N�kolik kapitol je také v�nováno problematice imigrace a zejména p�ílivu 

imigrant� do Špan�lska skrze tyto m�sta, což bylo neopomenutelným p�ínosem pro 

                                                
32 CAJAL, M.: Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar: ¿dónde acaba España? Editorial Siglo veintiuno, 
Madrid 2003. 
33 FIBLA GARCÍA-SALA, C.: España – Marruecos desde la orilla sur: La relación hispano-marroquí: 
opiniones e ideas. Icaria, Barcelona 2005. 
34 GOLD, P.: Europe or Africa? A contemporary study of the Spanish North African enclaves of Ceuta 
and Melilla. Liverpool University Press, Liverpool 2000. 
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moji práci. Až p�íliš velká �ást je tu však v�nována Gibraltaru a otázce srovnávání 

s Ceutou a Melillou. 

D�ležitým zdrojem byly také primární prameny. Zejména jsem pro svoji práci 

využila Smlouvu o p�átelství, dobrém sousedství a spolupráci mezi Špan�lským a 

Marockým královstvím,35 Eurost�edomo�skou dohodu s Marockým královstvím,36 ale 

také mnohá prohlášení marockého ministra zahrani�í Mohameda Benaissy týkající se 

krize kolem ostrova Perejil37 a projevy špan�lských politik�.  

Velkým p�ínosem se staly �lánky, studie a dokumenty publikované Real 

Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos,38 zejména jsem z nich 

�erpala cenné informace k pr�b�hu a analýze p�í�in diplomatické krize a 

k problematickým aspekt�m špan�lsko-marockých vztah�. Vyzdvihla bych také analýzy 

od Richarda Gillespieho,39 které se v�nují sou�asným bilaterálním vztah�m Špan�lska a 

Maroka a v n�kterých jeho pracích je zmín�na práv� otázka vzájemné závislosti t�chto 

stát�. Mnoho podklad� pro moji práci mi poskytl také archiv �lánk� internetových verzí 

špan�lských deník� El Mundo a El País.  

 

 

 

 

                                                
35 Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y el Reino de 
Marruecos. Rabat, 4. 7. 1991. Dostupné z: http://www.judicatura.com/Legislacion/1157.pdf (5. 12. 
2008). 
36 Euro-Mediterranean Agreement with the Kingdom of Marocco. Official Journal of the European 
Communities. 18. 3. 2000. Dostupné z: http://www.grain.org/brl_files/morocco-eu-med-trips-plus.pdf  
(20. 2. 2009). 
37 Dostupné z: http://www.maec.gov.ma/Arabe/leila-Entr.htm (15. 1. 2009). 
38 Viz seznam použitých pramen� a literatury. 
39 GILLESPIE, R.: This Stupid Little Island: A Neighbourhood Confrontation in the Western 
Mediterranean. International Politics, ro�. 43, �. 1, 2006, s. 110-132; GILLESPIE, R: Spain and 
Marocco: Interdependence vs. Europeanization. University of Liverpool, 2006. Dostupné z: 
http://www.liv.ac.uk/ewc/docs/RichardGillespie.pdf (6. 12. 2008); GILLESPIE, R.: Spain and Marocco: 
towards a reform agenda? FRIDE, 2005. Dostupné z: http://www.fride.org/publication/218/spain-and-
morocco-towards-a-reform-agenda (6. 12. 2008). 
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1.  Diplomatická krize  

Pozitivní vývoj špan�lsko-marockých vztah� byl p�erušen diplomatickou krizí, 

za jejíž za�átek je pokládáno odvolání marockého velvyslance z Madridu v �íjnu 2001 a 

která eskalovala konfliktem ohledn� ostrova Perejilu v �ervenci 2002. Krize byla 

ukon�ena návratem velvyslanc� až v únoru 2003. Tyto události ukázaly, že rozvoj 

spole�ných zájm�, které m�ly teoreticky zabránit vzniku konfliktu a p�ípadný incident 

vy�ešit bez hrozby silou, k �emuž se strany zavazovaly podpisem Smlouvy o p�átelství 

v roce 1991, nedokázaly zabránit vyhrocení problematických otázek a vzniku 

diplomatické krize. K uvedení do problematiky špan�lsko-marockých vztah� slouží 

první �ást této kapitoly, kde stru�n� zmi�uji vývoj vztah� t�chto dvou stát� po roce 

1956, kdy dochází k vyhlášení nezávislosti a uznání samostatnosti Maroka. Soust�edím 

se na jednotlivé etapy ve vývoji bilaterálních vztah�, které jsou d�ležité pro pochopení 

sou�asné situace vzájemných vztah� a pro analýzu problematických aspekt� v dalších 

�ástech práce. Zárove� musím zd�raznit, že se jedná o špan�lský pohled na tento 

historický vývoj, což se odráží i v samotném rozd�lení podkapitol. 

 

1.1 Historický vývoj špan�lsko-marockých vztah� (1956 - 2000)  

Bilaterální vztahy Špan�lska s Marokem jsou d�ležité, nebo� se jedná o 

sousední státy, které mají spole�nou historickou zkušenost, p�edevším v p�ípad� 

špan�lské koloniální p�ítomnosti v severní Africe. Špan�lé se p�i pronikání na marocké 

území na konci 19. století  dostávali do st�etu s francouzskými koloniálními ambicemi. 

Špan�lsko a Francie proto uzav�ely v �íjnu 1904 dohodu, ve které si vymezily sféry 

vlivu v této oblasti.40 K rozd�lení marockého území skute�n� došlo v roce 1912, na 

základ� protektorátní smlouvy z Fezu podepsané 30. b�ezna 1912 byl ustaven 

francouzský protektorát a severní �ást marockého území se poté stala podle špan�lsko-

                                                
40 BOUARFA, M.: Marruecos y España. El eterno problema, s. 45 – 49. 
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francouzské dohody z listopadu 1912 špan�lským protektorátem, který trval až do roku 

1956. 

 

1.1.1 Vývoj bilaterálních vztah� za frankistického Špan�lska 

Po vyhlášení marocké nezávislosti, která byla uznána Francií Pa�ížskou 

deklarací z 2. b�ezna 1956 a Špan�lskem Madridskou deklarací ze 7. dubna 1956, byly 

vztahy se Špan�lskem poznamenány marockými územními požadavky, nebo� mnozí 

Maro�ané považovali proces dekolonizace za neuzav�ený. Nároky na zbylá špan�lská 

severoafrická území (Tarfaya41, Ifni42, Západní Sahara a také Ceuta, Melilla a malé 

ostrovy p�i pob�eží)43 se opíraly o myšlenku vytvo�ení tzv. Velkého Maroka,44 

vycházející z principu územní integrity. Velké Maroko m�lo zahrnovat i �ást dnešních 

stát� Mauretánie, Mali, také �ást alžírské poušt�, Západní Saharu, Ifni a další špan�lská 

území na severu afrického kontinentu. Maroko se p�i kladení územních požadavk� 

�asto odvolává na špan�lskou deklaraci z dubna 1956, která uznává nejen nezávislost 

Maroka, ale i územní jednotu garantovanou mezinárodními smlouvami. Zatímco 

Špan�lsko p�i uznání a respektování územní integrity vychází z mezinárodních smluv, 

marocká pozice se dovolává historických práv a p�irozených hranic. Marocký panovník 

Mohamed V. již v kv�tnu 1956 prohlásil: „Marocké území je ned�litelné (...). Náš cíl 

z�stává nezávislost celého marockého území v rámci jeho historických hranic“.45 

V zahrani�ní politice se tedy nezávislé Maroko soust�edilo na získání dalších 

území a ve vnit�ní politice se král Mohamed V.46 snažil konsolidovat režim, v n�mž 

                                                
41 Špan�lsko p�edalo Maroku území Tarfaye, tedy jižní zónu špan�lského protektorátu, smlouvou z Cintry 
podepsanou 1. dubna 1958. 
42 Po obsazení Ifni marockou Armádou národního osvobození v roce 1957 za�aly tyto jednotky pronikat i 
na jih do Západní Sahary. Ve válce o Ifni nebo se také mluví o tzv. Zapomenuté válce, která trvala od 
listopadu 1957 do dubna 1958, spolupracovalo Špan�lsko s francouzskou armádou, aby znovu ovládlo 
tato špan�lská koloniální území. Zdroj: HERNANDO DE LARRAMENDI, M.: La política exterior de 
Marruecos, s. 25. 
43 Viz p�íloha 1. 
44 Myšlenka Velkého Maroka se objevila již roku 1944 a je p�ipisována Allalovi el Fassimu z marocké 
nacionalistické strany Istiqlal. Zdroj: GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla: cuestión de Estado, s. 44. 
45 GONZÁLES CAMPOS, J. D.: Las pretenciones de Marruecos sobre los territorios españoles en el 
norte de África (1956-2002), s. 5. 
46 Titul krále p�ijal Mohamed V. v srpnu 1957, do té doby byl titulován jako sultán. 
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rozhodovací pravomoce jsou soust�ed�ny v rukách panovníka.47 Toto výsadní 

postavení krále bylo potvrzeno v ústav�, která byla vydána až za Mohamedova 

následníka Hassana II.48 v roce 1962. 

P�i zkoumání špan�lského pohledu na špan�lsko-marocké vztahy jsou d�ležité 

zejména r�zné pozice p�edstavitel� frankistického režimu k dekolonizaci. Zatímco 

ministr zahrani�ních v�cí Fernando María Castiella49 podporoval postupný proces 

dekolonizace, Luis Carrero Blanco50 se postavil proti dekolonizaci špan�lských držav. 

Na konci padesátých let p�evážil ve frankistickém Špan�lsku odmítavý postoj v��i 

dekolonizaci a kolonie Ifni a Špan�lská Sahara byly v roce 1958 p�em�n�ny na 

provincie. Touto p�em�nou v provincie dle špan�lské vlády nesamosprávná území 

neexistují. Avšak již v roce 1961 došlo ke zm�n� a území Ifni a Západní Sahary byla 

zahrnuta do seznamu neautonomních území na základ� Deklarace o dekolonizaci 

Valného shromážd�ní OSN 1514 (XV) ze 14. prosince 1960.51 Území Ifni bylo 

nakonec odstoupeno Maroku smlouvou z Fezu 2. ledna 1969 a to na základ� rezoluce 

Valného shromážd�ní OSN 2229 (XXI) z prosince 1966,52 podle které p�edání tohoto 

území Maroku vychází z územní jednoty. 

Vnit�ní krize posledních let frankistického režimu umožnila Maroku zesílit tlak 

na dekolonizaci Západní Sahary, což nakonec vyústilo v jednání mezi Marokem, 

Špan�lskem a Mauretánií o status Západní Sahary.53 Pro marockého krále, který 

v �ervenci 1971 a srpnu 1972 �elil pokus�m armády o p�evrat, znamenalo téma 

                                                
47 Panovník má krom� politické moci, také moc náboženskou, nebo� královská dynastie je údajn� 
sp�ízn�na s prorokem Mohamedem. Král je tedy podle ústavy svatý a nedotknutelný, což se nezm�nilo 
ani v dalších ústavních reformách v letech 1970 a 1972. Zdroj: GONZÁLEZ DEL MIÑO, P.: Las 
relaciones entre España y Marruecos: perspectivas para el siglo XXI, s. 20-22. 
48 Hassan II. byl marockým králem  mezi roky 1961 - 1999. 
49 Fernando María Castiella byl ministrem zahrani�ních v�cí Špan�lska v letech 1957 - 1969.  
50 Luis Carrero Blanco, jeden z hlavních p�edstavitel� frankistického Špan�lska, se v roce 1967 stal 
špan�lským viceprezidentem a v roce 1973 byl jmenován ministerským p�edsedou. 
51 HERNANDO DE LARRAMENDI, M.: La política exterior de Marruecos, s. 28-30. 
52 Resolución 2229 (XXI). Cuestión de Ifni y el Sáhara español.  Dostupné z: 
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=6390 (10. 1. 2009). 
53 Úsp�šnou nátlakovou akcí Maroka byl tzv. Zelený pochod („Marcha Verde“) uskute�n�ný 6. listopadu 
1975, kdy se na výzvu marockého krále Hassana II. shromáždilo k pochodu  kolem 350 000 dobrovolník� 
u hranic se Západní  Saharou. Poté co Špan�lsko p�istoupilo k jednání o tomto území, marocký panovník  
tento pochod odvolal. Zdroj: SPRINGEROVÁ, P.: Západní Sahara – p�íb�h neukon�ené dekolonizace, s. 
43-44. 
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Západní Sahary zp�sob, jak izolovat armádu od politiky a stabilizovat královský 

režim.54 D�ležitou roli hrály také geopolitické faktory, podpora Spojených stát� a 

Francie Maroku a obavy ze vzniku prosov�tského režimu po získání samostatnosti, 

dále útoky Fronty Polisario proti špan�lským voják�m a obavy z možné koloniální 

války vedly nakonec k podpisu trojstranných dohod 14. listopadu 1975 v Madridu, 

ve kterých se Špan�lsko zavazuje, že bez odkladu ukon�í svoji p�ítomnost v Západní 

Saha�e a p�edá správu tohoto území marockým a mauretánským ú�ad�m.55 V t�chto 

dohodách není zmínka o svrchovanosti nad daným územím a tedy právní a politická 

interpretace t�chto dohod je jednou z p�í�in špan�lsko-marockých spor� v otázce 

Západní Sahary. Dekolonizace Západní Sahary neodstranila st�ety týkající se dalších 

územních požadavk� Maroka, p�edevším v otázce území Ceuty a Melilly, ale i p�es 

tyto neshody dokázaly oba státy rozvíjet ekonomickou, kulturní i v�deckou spolupráci.  

 

1.1.2 Vývoj bilaterálních vztah� po roce 1975  

Po smrti generála Franka byla prioritou vnit�ní demokratizace a získání podpory 

pro politické reformy u západních stát�. Pro demokratické Špan�lsko jsou nadále 

zahrani�ní vztahy se státy St�edozemí a zvlášt� se zem�mi Magrebu56 jednou 

z prioritních oblastí zahrani�ní politiky. 

Vlády Unie demokratického st�edu (UCD)57 zaujaly k zemím magrebského 

regionu postoj založený na tzv. politice rovnováhy58, vyvažování vztah� mezi dv�ma 

rivaly v regionu, tedy mezi Marokem a Alžírskem. Špan�lská vláda se snažila uspokojit 

oba státy a „to co poskytla Maroku, muselo být vyváženo jiným gestem �i iniciativou 

                                                
54 BUREŠ, J.: Spor o Západní Saharu – neslu�itelné postoje a hledání východisek, s. 7. 
55 Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sahara Occidental.  14. 11. 
1975. Dostupné z: http://www.arso.org/ac3madrid.htm  (20. 3. 2009).  
56 Magreb zahrnuje tyto severoafrické státy: Maroko, Tunisko, Alžírsko, Libyi a Mauretánii. 
57 Vlády UCD Adolfa Suáreze (1976 – 1981) a poté vláda Leopolda Calva Sotely (1981 – 1982). 
58 Špan�lsky „política de equilibrio“.  
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v��i Alžírsku“.59 Tato politika však byla dlouhodob� neudržitelná, nebo� p�edstavovala 

možnost nátlaku ze strany Maroka i Alžírska. 

Špan�lsko-marocké vztahy za první vlády Adolfa Suáreze m�žeme 

charakterizovat jako problematické. První oficiální návšt�va Maroka premiéra Suáreze 

spole�n� s ministrem zahrani�ních v�cí Marcelinem Orejou60, uskute�n�ná v �ervnu 

1978, skon�ila prohlášením špan�lského ministra zahrani�í, že Fronta Polisario je 

legitimním reprezentantem obyvatel Západní Sahary,61 což vyvolalo reakci na marocké 

stran� ohledn� požadavk� na území Ceuty a Melilly. Dalšími podobami nátlaku ke 

zm�n� tohoto špan�lského postoje bylo nap�íklad omezení práv rybolovu, �i 

zpochyb�ování p�íslušnosti Kanárských ostrov� ke Špan�lsku. Oficiální návšt�va 

Maroka špan�lského krále Juana Carlose I. v �ervnu 1979 p�isp�la k uklidn�ní situace a 

posléze byly podepsány p�echodné smlouvy o rybolovu.62 Adolfo Suárez však navštívil 

v prosinci 1980 ob� špan�lská severoafrická m�sta Ceutu a Melillu, což Maro�ané 

považovali op�t za provokaci. 

V projevu p�i nástupu do funkce p�edsedy vlády v únoru 1981 Leopoldo Calvo 

Sotelo prohlásil, že „je nutností pro Špan�lsko udržovat p�átelské vztahy s naším 

jižním sousedem a je d�ležité, aby Maroko bylo stabilní a žilo v míru se svými sousedy 

(...)“.63 P�edseda vlády se snažil uplat�ovat politiku p�ízniv�jší k Maroku a zejména 

jeho prohlášení ohledn� Západní Sahary se neshodovaly s projevy p�edchozího 

špan�lského p�edsedy vlády. Zahrani�ní politika v��i zemím Magrebu se pomalu 

odklán�la od politiky „rovnováhy“ k up�ednost�ování bilaterálních vztah� s n�kterými 

zem�mi, zejména byla patrná snaha o dosažení privilegovaných vztah� s Marokem, 

avšak nelze mluvit o zm�n� modelu této zahrani�ní politiky s ohledem na krátkost 

vlády Calva Sotely a nástupu socialistické vlády po parlamentních volbách v �íjnu 

1982.  

                                                
59 GONZÁLEZ DEL MIÑO, P.: Las relaciones entre España y Marruecos: perspectivas para el siglo 
XXI, s. 66. 
60 Marcelino Oreja byl ministrem zahrani�í Špan�lska v letech 1976 – 1980. 
61 GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla en la política española: perspectivas de futuro, s. 25. 
62 P�echodné smlouvy o rybolovu se vždy po jednom roce musely obnovovat (1979, 1980, 1981). 
63 GILLESPIE, R. - RODRIGO, F. (eds.): Las relaciones exteriores de la España democrática, s. 42. 
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Etapa socialistických vlád Felipe Gonzálese64 p�ináší novou strategii pro 

špan�lsko-marocké vztahy, což postupn� p�isp�lo k uzav�ení Smlouvy o p�átelství, 

dobrém sousedství a spolupráci mezi Marokem a Špan�lskem v �ervenci 1991. Již 

v p�edvolební kampani p�išla Špan�lská socialistická d�lnická strana (PSOE) 

s návrhem nového modelu zahrani�ní politiky v��i Maroku, respektive v��i celé 

oblasti.65 Vít�zství PSOE v parlamentních volbách v �íjnu 1982 bylo p�ijato v Maroku 

s obavami o další rozvoj vzájemných vztah�, nebo� PSOE ješt� jako opozi�ní strana 

uznala Frontu Polisario jediným legitimním zástupcem obyvatel Západní Sahary. Také 

Felipe Gonzáles se v prosinci 1980 sešel v Alžíru s p�edstaviteli Fronty Polisario, což 

vyvolalo v marockých médiích kampa� proti špan�lským socialist�m.66 První m�síce 

socialistické vlády však ukázaly zm�nu postoj� socialist�.  

Prioritami zahrani�ní politiky socialistické vlády se staly vstup do Evropských 

spole�enství, normalizace zahrani�ních vztah� a uznání Špan�lska jako moderní 

evropské demokracie. Socialistická vláda si uv�domovala d�ležitost vztah� se svým 

jižním sousedem a tedy nutnost zlepšovat vztahy s Marokem. Stabilita regionu se stala 

prioritním cílem špan�lské politiky v��i Magrebu, nebo� p�isp�je k politickému, 

ekonomickému a sociálnímu rozvoji, což souvisí s uv�dom�ním si bezpe�nostních 

rizik, které pro Špan�lsko znamenají problémy v této oblasti.67 Z tradi�ní politiky 

„vyvažování“ p�ešla politika socialistické vlády k tzv. globální politice v��i zemím 

magrebského regionu, spo�ívající ve spolupráci v mnoha r�zných sektorech.68 

P�edevším byl kladen d�raz na dva základní cíle: na obranu a rozvoj špan�lských 

národních zájm�, kde m�žeme rozlišit zájmy politické (Ceuta a Melilla, bezpe�nost 

Gibraltarské úžiny, imigrace), ekonomické (zemní plyn a ropa, fosfáty, obchodní 

                                                
64 Felipe Gonzáles byl p�edsedou špan�lské vlády v období 1982-1996. 
65 PSOE ješt� jako opozi�ní strana kritizovala zahrani�ní politiku vlád UCD, že jí chybí plánování, 
systemati�nost a celkový postoj ke stát�m této oblasti. Zdroj: MOLINA GARCÍA, M. J.: España – 
Marruecos (1996-2002): un modelo de la política exterior para el Magreb, s. 122. 
66 GONZÁLES CAMPOS, J. D.: Las pretenciones de Marruecos sobre los territorios españoles en el 
norte de África (1956-2002), s. 17. 
67 GILLESPIE, R. - RODRIGO, F. (eds.): Las relaciones exteriores de la España democrática, s. 212. 
68 GONZÁLEZ DEL MIÑO, P.: Las relaciones entre España y Marruecos: perspectivas para el siglo 
XXI, s. 65. 
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vým�na) a sociáln�-kulturní. Dalším cílem byla nutnost p�isp�t k ekonomické 

prosperit�, politické a sociální stabilit� v celém regionu umož�ující harmonický rozvoj 

vztah� a vzájemnou spolupráci.69  

Tv�rcem tohoto globálního p�ístupu k severoafrické oblasti byl první 

socialistický ministr zahrani�ních v�cí Fernando Morán70, který zastával názor, že p�i 

hypotetickém konfliktu mezi Marokem a Špan�lskem by stejn� Alžírsko Špan�ly 

nepodpo�ilo.71 D�ležitost Maroka pro Špan�lsko se tedy ukázala být vyšší ve srovnání 

s dalšími státy regionu, a proto m�žeme �íci, že se jedná o globální p�ístup s Marokem 

jako hlavním partnerem. Tento nový model však umožnil zlepšit pozici Špan�lska 

v oblasti severní Afriky. 

Špan�lský p�ístup k rozvoji bilaterálních vztah� s Marokem v mnoha r�zných 

oblastech byl založen na strategii vytvo�ení sít� spole�ných zájm�, které minimalizují 

možnost st�etu kolem problematických témat vzájemných vztah�.72 P�edpokládaným 

d�sledkem vytvo�ení této vzájemné závislosti v oblasti ekonomické, politické, 

bezpe�nostní, sociální a kulturní byl rozvoj celé oblasti a neutralizace možných 

konflikt�. Jako nástroje k dosažení t�chto cíl� bylo po�ítáno s politickým dialogem na 

r�zných úrovních a se spoluprácí v rozlišných oblastech. Špan�lská vláda se tímto 

snažila aplikovat teorii vzájemné závislosti na špan�lsko-marocké vztahy a 

p�edpokládala, že ona závislost zabrání vypuknutí konfliktu zejména v p�ípad� 

marockých expanzivních snah. 

Podobn� jako vstup Špan�lska do Severoatlantické aliance v roce 1982 také 

p�istoupení do Evropských spole�enství (ES) v roce 1986 ovlivnilo zahrani�ní politiku 

v��i Maroku. Marocká strana vnímala, že atlantická a evropská dimenze v politice 

Špan�lska se staly prioritní a panovaly obavy, že o Magreb klesne zájem. Nicmén�, 

špan�lští politici si uv�domovali d�ležitost i této oblasti a snažili se adaptovat 

                                                
69 MOLINA GARCÍA, M. J.: España – Marruecos (1996-2002): un modelo de la política exterior para el 
Magreb, s. 138-139.  
70 Fernando Morán López byl ministrem zahrani�ních v�cí v letech 1982 – 1985.  
71 Tamtéž, s. 140. 
72 DEZCALLAR, J.: Las relaciones España-Magreb, s. 37. 
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zahrani�ní politiku v��i Magrebu s ohledem na nové skute�nosti. Nap�íklad poté, co se 

stalo �lenem Evropských spole�enství, se Špan�lsko soust�edí na jižní dimenzi 

spolupráce a snaží se o posílení vztah� mezi ES a Magrebem. 

Ministr zahrani�í Fernando Morán uznal, že hlavními problémy ve vztazích 

s Marokem byly marocké nároky na špan�lská severoafrická m�sta, otázka Západní 

Sahary a problémy kolem rybolovu.73 �astá prohlášení o marockých nárocích na Ceutu 

a Melillu v marockých médiích, v regionálních a mezinárodních organizacích však 

nep�ekazily rozvoj vzájemných vztah� v oblasti ekonomické i bezpe�nostní. Rok 1989 

se ukázal být d�ležitým pro toto zlepšení vzhledem k uzav�ení dalších smluv.74 

U p�íležitosti oficiální návšt�vy marockého krále Hassana II. ve Špan�lsku v zá�í 1989 

došlo k dohod� o institucionalizaci vztah�, podle které by se každoro�n� m�ly konat 

špan�lsko-marocké sch�ze na nejvyšší úrovni s cílem konsolidovat a posílit tyto 

bilaterální vztahy. První z nich se konala v prosinci 1990 ve Fezu, kde byla podepsána 

deklarace, na jejímž základ� se m�lo pracovat na Smlouv� o p�átelství, dobrém 

sousedství a spolupráci. A již také p�i druhém summitu v Rabatu 4. �ervence 1991 

došlo k podpisu této smlouvy. 

D�ležitým momentem ve vzájemných špan�lsko-marockých vztazích se stal 

podpis Smlouvy o p�átelství, dobrém sousedství a spolupráci v Rabatu, kde se sešli 

marocký král Hassan II., p�edseda vlády Azzedine Laraki75 a špan�lský premiér Felipe 

Gonzáles. Tato smlouva se m�la stát základem pro �ešení otázek týkajících se 

spole�ných zájm� a možných budoucích konflikt�.76 Ve smlouv� je zmín�n závazek 

respektovat mezinárodní právo, svrchovanou rovnost, územní celistvost, nevm�šovat se 

do vnit�ních záležitostí, dále je zde zd�razn�no odmítnutí hrozeb nebo použití síly a 

                                                
73 GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla en la política española: perspectivas de futuro, s. 29. 
74 V únoru 1989 ministr zahrani�í Francisco Fernández Ordóñez a v kv�tnu p�edseda vlády Felipe 
González navštívili Rabat, jednali zde nap�íklad o otázce zavedení vízové povinnosti, o problémech 
imigrace a pašování drog a také o mírovém procesu na Blízkém Východ�. V témže roce byla podepsána 
smlouva o vojenské spolupráci. 
75 Azzedine Laraki byl p�edsedou marocké vlády v letech 1986  - 1992. 
76 Smlouva se skládá ze dvou kapitol. Kapitola I se zabývá bilaterálními vztahy v minulosti, kapitola II  
rozebírá ekonomickou a finan�ní spolupráci, spolupráci v oblasti bezpe�nosti, dále se v�nuje rozvojové a 
kulturní spolupráci.  
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mírové urovnání všech spor�.77 Špan�lsko a Maroko se zavazují, že své spory vy�eší 

prost�ednictvím dialogu a spolupráce, k �emuž má sloužit institucionalizace politických 

kontakt� na r�zných úrovních.78 Setkání ministerských p�edsed� by m�lo sloužit ke 

koordinaci postoj� k témat�m, které se dotýkají zájm� obou stát�.79 Cílem smlouvy je 

také vým�na informací mezi ob�ma stranami, což umožní lepší koordinaci a 

spolupráci.  

Institucionalizace politického dialogu je d�ležitá pro další rozvoj politických 

vztah�. Nicmén� i p�es pozitiva, které tato smlouva p�inesla, praktická aplikace 

n�kterých bod� smlouvy je diskutabilní. Smlouva také vyvolala kritiku z �ad 

špan�lských opozi�ních stran z d�vodu jasného neuvedení principu neporušitelnosti 

hranic s ohledem na Ceutu a Melillu.  

Tato smlouva však nezabránila zhoršení vzájemných vztah� již roku 1994. 

Marocká vláda zrušila sch�zi na nejvyšší úrovni, což bylo vnímáno jako reakce na 

proces schvalování statut� autonomie pro Ceutu a Melillu.80 Marocké politické strany 

rozjely ofensivní kampa� proti špan�lské vlád�, odmítly projekt ud�lení autonomie 

t�mto m�st�m, nebo� považovaly za nutnost spole�n� vyjednávat o budoucnosti Ceuty 

a Melilly.81 Tato prohlášení byla špan�lskou vládou jednozna�n� odmítnuta, nebo� tato 

špan�lská m�sta a jejich autonomie jsou pouze a jedin� záležitostí vnit�ní špan�lské 

politiky.82 Nicmén� špan�lsko-marocké vztahy nelze chápat jen na úrovni politické, ale 

p�edevším je pot�eba vzít v úvahu i vztahy ekonomické, sociální a kulturní. Jak 

                                                
77 Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y el Reino de 
Marruecos. Dostupné z: http://www.judicatura.com/Legislacion/1157.pdf (5. 12. 2008). 
78 Smlouva zmi�uje každoro�ní setkaní ministerských p�edsed�, �tvrtletní sch�ze ministr� zahrani�ních 
v�cí a pravidelné konzultace mezi vysokými funkcioná�i r�zných ministerstev. Zdroj: Tratado de 
Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y el Reino de Marruecos. Dostupné z: 
http://www.judicatura.com/Legislacion/1157.pdf (5. 12. 2008). 
79 Do nástupu Lidové strany (PP) v roce 1996 se konaly pouze dv� sch�zky na vrcholné úrovni a to 
v Madridu v prosinci 1993 a v Rabatu v únoru 1996.  
80 Viz kapitola Ceuta a Melilla. 
81 V b�eznu 1995 marocký p�edseda vlády Adelatif Filali (p�edseda vlády 1994-1998 a sou�asn�  ministr 
zahrani�ních v�cí 1985–1999) zd�raznil teritoriální integritu za hlavní prioritu a ozna�il Ceutu a Melillu 
za poslední špan�lské kolonie v Africe. Zdroj: GONZÁLEZ CAMPOS, J. D.: Las pretenciones de 
Marruecos sobre los territorios españoles en el norte de África (1956-2002),  s. 20. 
82 GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla en la política española: perspectivas de futuro,  s. 46. 
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prohlásil špan�lský ministr zahrani�ních v�cí Javier Solana83, „(...) existuje mnoho 

r�zných vektor�, které vždy nejdou týž sm�rem. D�ležitý je však sou�et t�chto 

vektor�.“84 

Špan�lská vláda také vyjád�ila podporu snahám krále Hassana II. o liberalizaci 

režimu skrze ústavní reformy, které probíhaly již od po�átku devadesátých let a které 

reagovaly na kritiku ohledn� stavu demokracie, lidských práv a svobod v Maroku.85 

P�es d�ležité zm�ny v Ústav� a posun sm�rem k parlamentní demokracii však král 

nadále z�stává hlavním tv�rcem politiky.86  

V b�eznových parlamentních volbách v roce 1996 zvít�zila Lidová strana (PP) 

v �ele s Josém Maríou Aznarem. První oficiální návšt�va p�edsedy vlády sm��ovala do 

Maroka,87 kde p�i setkání s marockým králem Hassanem II. vyjád�il p�ání pokra�ovat 

v zahrani�ní politice p�edchozí vlády a prohlubovat politické, ekonomické i kulturni 

vztahy.88  

Lidovecká vláda pokra�ovala v globální politice v��i Magrebu, jejíž snahou 

bylo prohloubit a rozší�it bilaterální vztahy se zem�mi tohoto regionu a dosáhnout tím 

ekonomického rozvoje a politické stability. Zárove� je d�ležité zd�raznit, že v rámci 

této globální politiky byl vždy kladen d�raz na vztahy s Marokem s ohledem na n�která 

problematická témata jako jsou teritoriální otázky, rybolov a imigrace. Krom� 

dvojstranných vztah� si Aznarova vláda uv�domovala také nutnost rozvíjet 

multilaterální úrove� vztah�, tedy podporovat Eurost�edomo�ské partnerství.   

Rozvoj špan�lsko-marockých vztah� se odrazil v politické spolupráci v mnoha 

oblastech nap�íklad v boji proti nelegální imigraci a pašování drog. Nar�stající po�et 

imigrant� p�isp�l k zvýšení frekvence sch�zek ministr� vnitra a byla vytvo�ena smíšená 

                                                
83Javier Solana byl ministrem kultury (1982-1988), ministrem vzd�lání a v�dy (1988-1992) a ministrem 
zahrani�ních v�cí (1992-1995). 
84 MOLINA GARCÍA, M. J.: España – Marruecos (1996-2002): un modelo de la política exterior para el 
Magreb, s. 154.  
85 Reformy marocké ústavy prob�hly v letech 1992 a 1996. 
86 GONZÁLEZ DEL MIÑO, P.: Las relaciones entre España y Marruecos: perspectivas para el siglo 
XXI, s. 25 – 28. 
87 Tuto tradici, že první oficiální návšt�va nového p�edsedy vlády mí�í do Maroka, zavedl již Felipe 
Gonzáles.  
88Tamtéž, s. 95.  
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komise, která se m�la zabývat otázkami imigrace a pašování drog. Špan�lská podpora 

pokra�ujících politických a sociálních zm�n v Maroku byla patrná z finan�ní pomoci 

k zajišt�ní pr�b�hu marockých parlamentních voleb v roce 1997, které se konaly již na 

základ� všeobecného rovného práva do dolní sn�movny podle nové ústavy z roku 

1996.89 Kontroverzní body mezi Madridem a Rabatem, které vždy vstupovaly do 

vzájemných vztah�, jakoby ustoupily do pozadí. 

B�hem prvního funk�ního období vlády Lidové strany se pravideln� konaly 

špan�lsko-marocké sch�ze na nejvyšší úrovni.90 P�i t�chto setkáních se hlavními body 

diskuze staly ekonomická a finan�ní spolupráce (otázka marockých dluh�, investice 

špan�lských firem, projekty v infrastruktu�e), rozvojová a sociální spolupráce, 

spolupráce v oblasti vzd�lání, kultury a v�dy.91 V dubnu 1999 se p�i vrcholném setkání 

p�edsed� vlád v Madridu krom� o výše zmi�ovaných tématech jednalo také o otázce 

rybolovu a s tím spojené smlouv� mezi Evropskou unií a Marokem, o jejímž 

prodloužení m�lo být v této dob� rozhodováno.  

Bilaterální vztahy po nástupu nového marockého krále Mohameda VI. 

v �ervenci 1999 nedoznaly zm�n a špan�lský p�edseda vlády Aznar p�i prvním setkání 

s novým panovníkem vyjád�il podporu jeho snahám pokra�ovat v modernizaci 

Marockého království.92 Avšak p�es po�áte�ní politické a sociální zm�ny93 optimistická 

o�ekávání nebyla napln�na, nebo� reformní kurz Mohameda VI. se postupn� zpomalil. 

Také špatná ekonomická situace, kdy v roce 1999 nezam�stnanost v Maroku 

                                                
89 Podle p�edchozí ústavy pouze t�etina poslanc� byla volena na základ� všeobecného rovného práva. 
Zdroj: Parlamento. Dostupné z: http://www.marruecos.org.mx/politica_parlamento.htm  (5. 5. 2009). 
90 První vrcholná sch�ze za Aznarovy vlády se konala 4. �ervna 1997 v Madridu, kde se sešel 
s marockým p�edsedou Abdelatifem Filalim. Další setkání se konalo v Rabatu v dubnu 1998 již s novým 
marockým ministerskm p�edsedou Abderrahmanem Youssoufim (p�edseda vlády 1998-2002). V dubnu 
1999 se p�edsedové vlád sešli v Madridu. Další vrcholná sch�ze byla odkládána a konala se až po 
diplomatické krizi v prosinci 2003 v Marakéši. 
91 HERNANDO DE LARRAMENDI, M.: La política exterior de Marruecos, s. 152. 
92 ESPINOSA, J.: Mohamed VI a Aznar:“Ceuta y Melilla no son problema entre nosotros“.  
93 Došlo nap�íklad ke genera�ní vým�n� n�kterých politických p�edstavitel� jako byl ministr vnitra Driss 
Basri, k návratu n�kterých opozi�ních politik� pronásledovaných za minulého panovníka. Další snahou 
byl socioekonomický rozvoj (snížit analfabetismus, nezam�stnanost, zlepšit postavení žen). 
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dosahovala 19 %,94 nepomohla upevnit postavení nového krále, který se stal ter�em 

kritiky islamistických skupin.95 

V b�eznových parlamentních volbách v roce 2000 získala Aznarova Lidová 

strana absolutní v�tšinu v Poslanecké sn�movn�.96 Toto vít�zství zpo�átku 

neznamenalo zm�nu v pozitivním vývoji špan�lsko-marockých vztah�. P�edseda vlády 

Aznar pokra�oval v tradici a jeho první oficiální zahrani�ní cesta v druhém funk�ním 

období sm��ovala op�t do Maroka. Koncept zahrani�ní politiky v��i Magrebu v této 

dob� ozna�ují n�kte�í auto�i jako „dynamickou stabilitu“,97 což znamená podporovat 

moderniza�ní zm�ny a pomáhat t�mto zemím p�i demokratiza�ních procesech, jelikož 

tyto zm�ny p�isp�jí k rozvoji t�chto stát� a k celkové stabilit� regionu.98  

D�ležitým z hlediska vzájemných špan�lsko-marockých vztah� se stalo jednání 

mezi Marokem a Evropskou unií o obnovení Smlouvy o rybolovu. A práv� neobnovení 

této smlouvy a p�erušení jednání v dubnu 2001 je po�átkem postupného zhoršování 

vztah� mezi sousedními státy, které vyústilo v diplomatickou krizi. Špan�lský p�edseda 

vlády José María Aznar prohlásil, že „negativní postoj Maroka k obnovení smlouvy 

m�že mít následky pro bilaterální špan�lsko-marocké vztahy“.99 

 

1.2 Pr�b�h diplomatické krize (2001 – 2003) 

27. �íjna 2001 král Mohamed VI. odvolal marockého velvyslance ve Špan�lsku 

Abdessalama Baraku ke konzultacím.100 Marocká strana zd�vodnila toto opat�ení jako 

                                                
94 KREIENBRINK, A.: Country of emigration and new country of immigration? Chalenges for Maroccan 
migration policy between Afica and Europe, s. 198. 
95 Mezi marocká islamistická hnutí s nejv�tší podporou pat�í Strana spravedlnosti a rozvoje (PJD), která 
se ve volbách v zá�í 2002 umístila na t�etím míst� po Socialistickém svazu lidových sil (USFP) a Stran� 
nezávislosti (Istiqlal). Dalším hnutím s masovou podporou je ilegální radikální Spravedlnost a duchovno. 
Zdroj: GONZÁLEZ DEL MIÑO, P.: Las relaciones entre España y Marruecos: perspectivas para el 
siglo XXI. 
96 PP získala 44,52 % hlas�, tedy 183 k�esel v 350 �lenné poslanecké sn�movn�. Zdroj: Elecciones 
generales 08. Dostupné z:  http://www.20minutos.es/resultados-elecciones/2000/congreso/ (25. 1. 2009) 
97 LOPÉZ GARCÍA, B. – HERNANDO DE LARRAMENDI, M.: Spain and the North of Africa. 
98 MOLINA GARCÍA, M. J.: España – Marruecos (1996-2002): un modelo de la política exterior para el 
Magreb, s. 165. 
99 CEMBRERO, I.: Aznar anuncia represalias contra Marruecos por el fracaso de la pesca.   
100 V diplomatických vztazích je stažení vlastního velvyslance z jiné zem� jedna z možností, jak vyjád�it 
protest, �i nesouhlas, neznamená však úplné p�erušení diplomatických styk�. 
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protest proti ur�itým špan�lským postoj�m.101 V této strategii m�žeme vid�t marockou 

snahu o vyvinutí nátlaku na špan�lskou vládu, která reagovala p�ekvapen� na toto 

diplomatické opat�ení,102 nebo� považovala vývoj vzájemných vztah� se svým jižním 

sousedem v posledních letech za nadstandartní.103  

Špan�lská vláda o�ekávala rychlý návrat marockého velvyslance.104 Strategie 

Aznarovy vlády byla zpo�átku založena na odmítání existence vážné diplomatické 

krize a na zd�raz�ování, že je pot�eba tradi�n� privilegované vztahy rychle 

normalizovat.105 Tato pozice mohla vyplývat z n�kolikadenní neexistence jasného 

oficiálního zd�vodn�ní marocké strany, pro� p�istoupili k odvolání svého velvyslance 

z Madridu. Až 31. �íjna marocký ministr zahrani�í Mohamed Benaissa106 ve�ejn� 

prohlásil, že motivy tohoto opat�ení byly: kritika ze strany špan�lských p�edstavitel� 

týkající se nelegální imigrace pocházející z Maroka, kritické zprávy špan�lských médií 

v��i marockým institucím a špan�lský postoj k otázce Západní Sahary.107 Marocký 

ministr také vyjád�il nespokojenost s nár�stem hrani�ních kontrol v Ceut� a Melille po 

teroristických útocích z 11. zá�í.108 Špan�lský ministr zahrani�í Josep Piqué109 reagoval 

na marocké zd�vodn�ní, že daná prohlášení „neodpovídají realit� a že jsou v rozporu 

s obsahem konverzací, které se svým prot�jškem v poslední dob� vedl.“110 Zárove� 

zmínil, že špan�lská strana má zájem pokra�ovat v rozvoji politické, ekonomické i 

kulturní spolupráce na všech úrovních.111 

                                                
101 ESPINOSA J. – CRUZ, M.: Marruecos abre una crisis con España al llamar a Rabat a su embajador 
en Madrid.  
102 P�es ur�ité neshody ohledn� p�ístupu k imigraci ješt� 1. a 26. �íjna 2001 jednal ministr zahrani�ních 
v�cí Josep Piqué s Mohamedem VI. o nadcházejícím prosincovém špan�lsko-marockém setkání na 
nejvyšší úrovni, které se však už neuskute�nilo vzhledem k odvolání velvyslance z Madridu. 
103 ECHEVERRÍA, C.: España-Marruecos: las claves del agravamiento y el contexto de la solución.  
104 MIGUEZ, A: España-Marruecos: la disputa del islote. 
105 ESPINOSA J. – CRUZ, M.: Marruecos abre una crisis con España al llamar a Rabat a su embajador 
en Madrid.  
106 Mohamed Benaissa byl marockým ministrem zahrani�ních v�cí v letech 1999 – 2007. 
107 CEMBRERO, I.: Dos tantos para Marruecos, dos lecciones para España. 
108CEMBRERO, I.: Marruecos decide aplazar la cumbre bilateral pactada con España.  
109 Josep Piqué byl špan�lským ministrem zahrani�ních v�cí v letech 2000 - 2002. 
110Exteriores considera las explicaciones de Marruecos „carentes de fundamento“. Dostupné z: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Exteriores/considera/explicaciones/Marruecos/carentes/fundament
o/elpepuesp/20011031elpepunac_2/Tes  (6. 1. 2009).   
111 Tamtéž. 
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Marocký ministr zahrani�í Mohamed Benaissa v rozhovoru pro katarskou 

televizi znovu vypo�ítal „k�ivdy“ v��i Marockému království ze strany Špan�lska, 

obvinil Špan�lsko z financování protimarockých hnutí jako je Fronta Polisario, dále 

zazn�lo, že Ceuta a Melilla jsou marocká m�sta okupovaná Špan�lskem.112 Zd�raznil 

také odpov�dnost Špan�lska z brán�ní možnosti dosažení dohody o rybolovu mezi 

Marokem a Evropskou unií a s tím souvisí obvin�ní Špan�lska z porušování marockých 

teritoriálních vod p�i poskytování koncesí t�ža�ským spole�nostem. Dále kritizoval 

nejen n�která Aznarova vyjád�ení, která považoval za protimarocká, ale i postoj 

špan�lské ve�ejnosti v��i Maroku.113  

Nespokojenost se zahrani�ní politikou Aznarovy vlády vyjád�ila také špan�lská 

opozice, která zejména kritizovala vládní postoj p�i vyjednávání mezi Marokem a EU o 

obnovení smlouvy o rybolovu.114 P�edseda PSOE José Luis Rodríguez Zapatero 

v prosinci 2001 navštívil Maroko, kde se setkal s �elnými politickými p�edstavitely, 

což však bylo naopak kritizováno Aznarovou vládou. Naopak socialisté 

ospravedl�ovali tuto cestu tím, že má pomoci nalézt lepší porozum�ní mezi státy a 

p�isp�je k návratu marockého velvyslance do Madridu. B�hem Zapaterovy cesty byla 

zmín�na témata demokratizace a modernizace v Maroku, �ešení pro Západní Saharu, 

imigrace a otázku bezpe�nosti v oblasti St�edozemního mo�e.115  

Se stažením marockého velvyslance z Madridu dochází k postupnému 

zhoršování vztah� než k vy�ešení sporných témat a vrcholem této diplomatické krize se 

stal konflikt na ostrov� Perejil, kde se 11. �ervence 2002 vylodili p�íslušníci marockého 

královského �etnictva. �lánky 4 a 5 Smlouvy o p�átelství, dobrém sousedství a 

                                                
112 GONZÁLEZ DEL MIÑO, P.: Las relaciones entre España y Marruecos: perspectivas para el siglo 
XXI, s. 125. 
113 „P�erušení rybolovných aktivit, imigrace a pašování drog, nároky na špan�lská území, odlišné pozice 
v otázce Západní Sahary, povolení ud�lená špan�lským a marockým rafinérským spole�nostech v oblasti 
vod, které jsou �asto p�edm�tem spor�, a velmi dobré vztahy Špan�lska s Alžírskem v posledních letech 
(...)“ pat�í mezi konfliktní témata ve špan�lsko-marockých vztazích. Zdroj: ECHEVERRÍA, C.: 
Relaciones hispano-marroquíes: una agenda compleja. 
114 MOLINA GARCÍA, M. J.: España – Marruecos (1996-2002): un modelo de la política exterior para 
el Magreb, s. 180. 
115 Zapatero convencido de que el embajador de Marruecos regresará pronto a Madrid.  Dostupné z: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Zapatero/convencido/embajador/Marruecos/regresara/pronto/Madr
id/elpeputec/20011218elpepunac_2/Tes (5. 1. 2009). 
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spolupráci z roku 1991, tedy urovnání spor� mírovými prost�edky a zdržení se použití 

síly, tak vyzn�ly naprázno.116 

Špan�lsko i Maroko na ostrov Perejil uplat�ují nárok, avšak není jednozna�né, 

k jakému státu pat�í. Zatímco Špan�lé zd�raz�ují historická práva na tento skalnatý 

ostrov, Maro�ané argumentují územní integritou a geografickou blízkostí. Maroko dále 

argumentuje, že ostrov Perejil spadal pouze pod špan�lský protektorát a po roce 1956 

p�ešel k Maroku.117 Neexistuje také žádná smlouva s Marokem ohledn� tohoto ostrova. 

Maroko se výslovn� nezmi�ovalo o Perejilu p�i kladení územních nárok� u Organizace 

spojených národ�, zatímco nap�íklad v lednu 1975 požadovalo u OSN dekolonizaci 

st�edozemních ostrov� Chafarinas, Alhucemas, ale nikoliv ostrov Perejil. Také ve 

špan�lsko-marocké deklaraci ze 7. dubna 1956 není o Perejilu zmínka. P�i jednáních 

generála Franka a marockého krále Hassana II. 6. �ervence 1963 v Madridu došlo 

údajn� k nepsané dohod�, že žádná zem� nebude mít na Perejilu ozbrojené síly a od té 

doby ostrov z�stával bez jakýchkoliv symbol� svrchovanosti obou stát�.118 Nová 

špan�lská ministryn� zahrani�í Ana Palacio119 zd�raznila, že „oblast ostrova Perejil 

spadá k oblasti Ceuty. V devatenáctém století na ostrov� vlála dokonce špan�lská 

vlajka a Špan�lé byli na Perejilu trvale p�ítomní až do za�átku šedesátých let, od té 

doby však pravideln� oblast ostrova kontrolují v zájmu zabrán�ní ilegálním aktivitám 

(...)“.120 

Rozhodnutí obsadit tento ostrov bylo p�ijato marockým králem bez konzultací 

s marockou vládou, která byla až následn� informována o této události.121 Podle 

oficiální marocké verze byla instalace p�íslušník� bezpe�nosti na Perejilu nutná 

k hlídkování této oblasti z d�vodu „bezpe�nosti obyvatel a je namí�ena proti terorismu, 

                                                
116 Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y el Reino de 
Marruecos. Dostupné z: http://www.judicatura.com/Legislacion/1157.pdf (5. 12. 2008). 
117 GARCÍA FLÓREZ, D.: Aspectos históricos del conflicto de la Isla del Perejil. 
118 BERMEJO GARCÍA, R.: Algunas cuestiones jurídicas en torno al islote del Perejil. 
119 Špan�lská ministryn� zahrani�í  Ana Palacio byla ve funkci od �ervence 2002 do roku 2004. 
120 PLANET, A. – RAMOS LÓPEZ, F. (eds.): Relaciones hispano-marroquíes: una vecindad en 
construcción, s. 421.   
121 LÓPEZ GARCÍA, B. – HERNANDO DE LARRAMENDI, M.: España y el norte de África: hacia 
una estabilidad dinámica. 
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pašování drog a nelegální imigraci“.122 Také je zd�razn�no, že tento ostrov je sou�ástí 

marockého svrchovaného území a tedy není p�edm�tem spor�.123 Samotné rozmíst�ní 

n�kolika p�íslušník� královského �etnictva a nikoliv marocké armády m�že být 

chápáno skute�n� jako sou�ást hlídkování marockého pob�eží. P�ípadn� pokud bychom 

pokládali tuto marockou akci za provokaci a jako nátlakovou akci na Špan�lsko, 

nepoužití marocké armády poukazuje na snahu neeskalovat konflikt do vojenského 

st�etu. 

Špan�lská vláda obsazení ostrova Perejil odsoudila jako agresi a požadovala 

navrácení ke statu quo p�ed 11. �ervencem 2002, což bylo podpo�eno všemi 

parlamentními stranami vyjma Katalánskou republikánskou levicí (ERC).124 Objevily 

se také spekulace, že tato událost je p�ípravou na zabrání špan�lských severoafrických 

území.125 Špan�lská ministryn� zahrani�í Ana Palacio ozna�ila podobné akce za 

neslu�itelné se smlouvou o p�átelství z roku 1991 a pokládala marocký zám�r o trvalou 

p�ítomnost na Perejilu, vyv�šení marocké vlajky a marocké pozvání mezinárodního 

tisku na ostrov za jasnou provokaci.126 Ješt� 12. �ervence zd�raz�ovala, že „se použijí 

diplomatické a politické prost�edky k vy�ešení vzniklé situace“127 a o�ekávala odpov�	 

marocké vlády na verbální nótu, ve které Špan�lsko požadovalo obnovení p�edchozího 

stavu na Perejilu. Pozice marocké vlády však byla jednozna�ná, neopustí Perejil, nebo� 

„toto území nezpochybniteln� spadá pod marockou národní svrchovanost (...)“.128 

Mechanismy p�edpokládané ve Smlouv� z roku 1991 k �ešení krizí se ukázaly 

nefunk�ní. Zvlášt� n�která špan�lská média zaujala konfronta�ní postoj: „Nejd�ív� je 

nutné odstranit marocké vojáky z ostrova a poté až mluvit. Nikdy ne obrácen�.“129 16. 

�ervence byl odvolán z Rabatu špan�lský velvyslanec Fernando Arias a 17. �ervence 

                                                
122 Déclaration de M. Mohamed Benaissa Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération. 
Dostupné z: http://www.maec.gov.ma/comm/comm324.htm (15. 1. 2009). 
123 GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla: cuestión de Estado,  s. 359 - 362. 
124 Mariano Rajoy, v té dob� špan�lský ministr vnitra, ozna�il marockou okupaci Perejilu za nep�átelský 
akt. Zdroj: TREMLETT, G.: Maroccans seize Parsley Island and leave a bitter taste in Spanish mouths.    
125 MIGUEZ, A: España-Marruecos: la disputa del islote. 
126 CAJAL, M.: Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar: ¿dónde acaba España? s. 214. 
127 MIGUEZ, A: España-Marruecos: la disputa del islote. 
128 PINO, D.: Más allá de lo racional. 
129 MIGUEZ, A: España-Marruecos: la disputa del islote. 
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2002 špan�lské bezpe�nostní síly v  operaci Romeo Sierra obsadily ostrov a následn� 

p�edaly marocké �etníky marockým ú�ad�m p�es hranice u m�sta Ceuta. Tuto 

vojenskou akci podpo�ily parlamentní strany Lidová strana (PP), Socialistická strana 

(PSOE), Konvergence a Jednota (CiU) a Kanárská koalice (CC), avšak strany 

Sjednocená levice (IU) a Baskická nacionalistická strana (PNV) odmítly vojenskou 

operaci, zd�raz�ujíce nutnost použití diplomatického vyjednávání.130 Ve vyjád�ení 

PNV stálo, že „tato špan�lská bezpe�nostní operace je pouze ukázkou síly, která není 

nutná“.131 Špan�lský ministr obrany Federico Trillo naopak prohlásil, že „tato operace 

byla legitimní obranou, nebo� Špan�lsko bylo napadeno silou na citlivém míst� (...), 

avšak nemá zájem na trvalé vojenské p�ítomnosti na ostrov�“.132 

Špan�lská vláda se až do �ervence 2002 snažila �ešit situaci zhoršujících se 

vztah� s Marokem zejména na bilaterální úrovni. Mezinárodní podporu a solidaritu 

Špan�lsku po obsazení Perejilu p�íslušníky marockých bezpe�nostních složek vyjád�ila 

formáln� Severoatlantická aliance i Evropská unie, avšak nejprve bylo zd�razn�no, že 

se jedná o problém, který má být rychle vy�ešen na bilaterální úrovni.133 Špan�lská 

vláda se obrátila na p�edsedu Evropské komise Romana Prodiho za vyjád�ení jasné a 

rozhodné pozice.134 Prodi se 13. �ervence telefonicky spojil s marockým p�edsedou 

vlády Youssoufim, který ho ujistil, že „udrží situaci pod kontrolou bez další eskalace a 

bude pracovat na dosažení rychlého �ešení“.135 Evropská komise následn� podpo�ila 

špan�lskou snahu o obnovení stavu p�ed 11. �ervencem136 a požadovala stažení 

Maro�an� z ostrova, nebo� tato situace by mohla poškodit vztahy mezi EU a 

                                                
130 Podle pr�zkumu špan�lského deníku El País z 27. �ervence 2002 80,8 procent Špan�l� odsoudilo 
marocké obsazení Perejilu a 75,5 procenta podpo�ilo špan�lskou vojenskou akci.  Zdroj:  El 75,5% de los 
españoles apoya la intervención en Perejil, según el CIS. 
131 Réactions internationales à l�invasion par l�Espagne de l�îlot Tourah. Dostupné z: 
http://www.maec.gov.ma/comm/ReactionsInter.htm (5. 4. 2009). 
132 TREMLETT, G.: Spanish troops recapture Parsley island.  
133 Chronologie des événements relatifs à l�îlot Leila. Dostupné z:  
http://www.maec.gov.ma/comm/comm330.htm (5. 4. 2009) 
134 MIGUEZ, A: España-Marruecos: la disputa del islote. 
135 PINO, D.: Más allá de lo racional. 
136 YÁRNOZ, C.: La Comisión Europea y Francia apremian a España a desalojar Perejil.  
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Marokem.137 Mluv�í Evropské komise Gunar Wiegand v reakci na marocké obsazení 

Perejilu prohlásil: „Toto je politováníhodný incident, který nemá žádnou spojitost 

s bojem proti nelegální imigraci“.138 Snaha dánského p�edsednictví o spole�né 

vyjád�ení solidarity Špan�lsku však byla zablokována díky postoji n�kterých stát�, 

které necht�ly, aby tyto události negativn� ovlivnily rozvoj vztah� s Marokem.139 

Severoatlantická aliance pokládala marockou akci za nep�átelské jednání, vyjád�ila 

Špan�lsku podporu a požadavek k obnovení situace p�ed 11. �ervencem.140 Pokud je 

tedy Perejil špan�lské území, nachází se na sever od Obratníka Raka a spadá tím do 

teritoria Severoatlantické aliance, kde by mohlo dojit k aplikaci �lánku 5 

Washingtonské smlouvy.  

Maroko naopak podpo�ily regionální organizace Liga arabských stát�, 

Organizace islámské konference a Unie arabského Maghrebu. Sýrie, Saudská Arábie a 

další arabské státy vyjád�ily podporu marockým nárok�m na ostrov Perejil a odsoudily 

špan�lskou invazi ostrova.141 

Reakcí marocké strany na špan�lskou „okupaci“ ostrova byl požadavek 

„okamžitého a bezpodmíne�ného stažení špan�lských sil z ostrova Leila, který je 

integrální sou�ástí marockého území. A tedy tato agrese je považována za porušení 

Mezinárodního práva (...)“.142 Mluv�í Mohameda VI. obvinil Špan�lsko, že chce 

p�em�nit politický problém ve vojenský konflikt.143 Maroko se také obrátilo na 

Organizaci spojených národ�, protože považovalo tuto agresi proti marockému území 

za nebezpe�ný pro mír a bezpe�nost v oblasti Gibraltarského pr�livu.144  

                                                
137 FIBLA GARCÍA-SALA, C.: España – Marruecos desde la orilla sur: La relación hispano-marroquí: 
opiniones e ideas, s. 156. 
138 TREMLETT, G.: Maroccans seize Parsley Island and leave a bitter taste in Spanish mouths.    
139YÁRNOZ, C.: La UE presiona a Marruecos para poner fin a la ocupación de Perejil.  
140YÁRNOZ, C. - EGURBIDE, P.: La OTAN exige a Rabat que ponga fin a la inamistoza ocupación de 
Perejil.  
141 Réactions internationales à l�invasion par l�Espagne de l�îlot Tourah. Dostupné z: 
http://www.maec.gov.ma/comm/ReactionsInter.htm (5. 4. 2009). 
142Déclaration de Monsieur Mohamed Benaissa Ministre des Affaires Etrangères et de la 
coopération Royaume du Maroc. Dostupné z: http://www.maec.gov.ma/comm/comm324.htm (15. 1. 
2009). 
143 TREMLETT, G.: Spanish troops recapture Parsley island.   
144 Lettre adressée par le Royaume du Maroc  à Monsieur Jeremy Greenstock, Président du Conseil de 
Sécurité. 17. 7. 2002. Dostupné z: http://www.maec.gov.ma/comm/comm329.htm  (15. 1. 2009). 
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Nabídka generálního tajemníka OSN Kofiho Annana pomoci vy�ešit tento spor 

však byla špan�lskou ministryní zahrani�í odmítnuta.145 Prost�edníkem k hledání 

mírového �ešení se staly Spojené státy americké.146 S ohledem na pot�ebu stability 

západního St�edomo�í bylo využito dobrých služeb147 amerického státního tajemníka 

Colina Powella. 20. �ervence 2002 špan�lské síly opustily Perejil poté, co Spojené 

státy garantovaly, že ho Maroko znovu neobsadí.148  

Špan�lská ministryn� zahrani�í Ana Palacio se 22. �ervence setkala 

s marockým prot�jškem Mohamedem Benaissou v Rabatu, kde formáln� potvrdili 

obnovení situace na ostrov� Perejilu k datu p�ed 11. �ervencem 2002. Zárove� bylo 

dojednáno další setkání, kde m�lo dojít k plné normalizaci špan�lsko-marockých 

vztah�. Avšak setkání ministr� zahrani�í naplánováné na 23. zá�í 2002 do Madridu 

bylo marockou stranou zrušeno z d�vodu opakovaného narušování marockého 

vzdušného prostoru letadlem špan�lského námo�nictva, které podle marockého 

ministerstva zahrani�í p�istálo v okolí ostrova Perejil.149 Špan�lé však toto tvrzení 

odmítali.150 Normalizaci vztah� také znesnad�ovaly dva odlišné p�ístupy, zatímco pro 

špan�lskou stranu byl prioritní návrat velvyslanc� a poté se teprve m�lo p�istoupit 

k jednání o sporných otázkách, marocká strana trvala nejprve na zahájení jednání 

o konfliktních tématech.151 Nakonec se p�istoupilo na marocký požadavek a ješt� p�ed 

                                                
145 Spain seeks talks over disputed island.  Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2135329.stm (5. 
12. 2008).  
146 Maroko je d�ležitým strategickým spojencem Spojených stát� amerických v tomto regionu a v kv�tnu 
1982 byla se Spojenými státy uzav�ena vojenská dohoda. Také Špan�lsko se za Aznarovy vlády 
považovalo za privilegovaného spojence Spojených stát�, p�edevším v boji proti terorismu. Zdroj: FIBLA 
GARCÍA-SALA, C.: España – Marruecos desde la orilla sur: La relación hispano-marroquí: opiniones 
e ideas,  s. 42. 
147 Dobré služby p�edstavují mírové urovnání spor�, kde t�etí státy nebo jiní �initelé vystupují coby 
zprost�edkovatelé, napomáhají se souhlasem sporných stran zahájení a kladnému pr�b�hu jednání, avšak 
na rozdíl od mediace se samy neú�astní vlastního jednání a nep�edkládají návrhy �ešení.  Zdroj:  Arbitráž 
a smír�í �ízení v mezinárodním právu ve�ejném.  
148 PLANET, A. – RAMOS LÓPEZ, F. (eds.): Relaciones hispano-marroquíes: una vecindad en 
construcción, s. 424. 
149 Communiqué du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, dénonçant, à nouveau et avec 
force, les actes répétés de violation de l'espace aérien national marocain par un avion de la marine 
espagnole: Dostupné z: http://www.maec.gov.ma/comm/comm359.htm (15. 1. 2009). 
150 FIBLA GARCÍA-SALA, C.: España – Marruecos desde la orilla sur: La relación hispano-marroquí: 
opiniones e ideas, s. 13. 
151 CEMBRERO, I.: Dos tantos para Marruecos, dos lecciones para España.  
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návratem velvyslanc� došlo k navázání dialogu, p�edevším o otázkách imigrace a 

rybolovu. 

Další setkání ministr� zahrani�í se uskute�nilo až 11. prosince 2002 v Madridu, 

kde sice ješt� nedošlo k plné normalizaci diplomatických vztah�, ale bylo dohodnuto 

z�ízení pracovních skupin, ve kterých se m�lo jednat o r�zných tématech spole�ného 

zájmu a hledat �ešení problém�. Následn� vzniklo p�t pracovních skupin zabývajících 

se politickými záležitostmi, imigrací, vymezením špan�lského a marockého námo�ního 

prostoru v Atlantickém oceánu, dále skupina v�nující se ekonomickým a obchodním 

vztah�m a ob�anské spole�nosti.152 Významným gestem se p�i ekologické katastrof� 

vzniklé ztroskotáním tankeru Prestige u galicijských b�eh� stalo povolení pro špan�lské 

rybá�e z Galicie lovit v marockých vodách po dobu t�í m�síc� s možností dalšího 

prodloužení. Tento výraz solidarity m�že být chápán jako snaha po plném obnovení 

privilegovaných špan�lsko-marockých vztah�. 

K úplné normalizaci vztah� došlo až po návšt�v� špan�lské ministryn� 

zahrani�í v Rabatu,153 kde byl dojednán návrat velvyslanc� Abdessalema Baraky a 

Fernanda Ariase Salgady do Madridu a Rabatu, k �emuž také došlo 3. února 2003. Za 

oficiální konec krize je n�kterými autory154 považováno dlouho odkládané konání 

sch�ze na nejvyšší úrovni, která se uskute�nila v prosinci 2003 v Marakéši a p�i které 

bylo jednáno také o n�kterých problémových tématech jako jsou nelegální imigrace a 

rybolov.155 

 

                                                
152 První t�i pracovní skupiny byly vytvo�eny 16. ledna 2003 v Rabatu. 
153 30. ledna 2003 se Ana Palacio setkala s marockým ministrem zahrani�í Mohamedem Benaissou, 
p�edsedou vlády Drissem Jettou i králem Mohamedem VI.. 
154 HERNANDO DE LARRAMENDI, M. – BRAVO, F.: El lugar de la lucha contra la inmigración 
clandestina de origen subsahariano en las relaciones España-Marruecos (2000-2005). 
155 K posílení p�átelských vztah� mezi Špan�lském a Marokem dochází s nástupem nové špan�lské vlády 
po volbách v b�eznu 2004, které vyhrála Socialistická strana (PSOE). Práv� po útocích z 11. b�ezna 2004 
v Madridu, kdy n�kte�í pachatelé t�chto teroristických útok� m�li marocký p�vod, došlo k posílení 
spolupráce v oblasti bezpe�nosti, zejména v boji proti nelegální imigraci.  
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1.3 P�í�iny diplomatické krize  

D�ležitou roli hrálo rozdílné vnímání hlavních problém� ob�ma stranami. Pro 

Špan�lsko se stala prioritní záležitostí imigrace. Ješt� p�ed �íjnovým odvoláním 

marockého velvyslance špan�lští politici obvi�ovali marockou stranu z pasivity 

v otázce nelegální imigrace. Z d�vodu velkého p�ílivu nelegálních afrických 

p�ist�hovalc� byl marocký velvyslanec v Madridu povolán špan�lským ministrem 

zahrani�í Josepem Piquém na konzultaci, p�i které špan�lský ministr kritizoval velký 

po�et nelegálních imigrant�, kte�í sm��ují na Kanárské ostrovy a pob�eží Andalusie, a 

zd�raz�oval nutnost v�tšího úsilí ze strany marockých ú�ad�.156 Josep Piqué dále 

obvinil marockou policii z nedostate�né snahy bojovat s mafiemi, které organizují 

p�evoz uprchlík� a podílejí se na pašování drog.157 Odpov�	 marocké strany na tato 

prohlášení poskytl Mohamed VI. v rozhovoru pro francouzské Le Figaro 4. zá�í 2001, 

že „hlavní mafie p�evážející imigranty pocházejí ze Špan�lska a že tedy odpov�dnost 

za tuto situace nesou oba státy. Avšak nedostatek finan�ních prost�edk� v p�ípad� 

Maroka ospravedl�uje nemožnost bojovat s tímto fenoménem.“158 Dalším problémem 

se ukázala být otázka repatriace nelegálních p�ist�hovalc�. Zatímco byla ochota vzít na 

základ� smluv nazp�t marocké ob�any, avšak marocká strana odmítala p�ijímat ob�any 

t�etích stát�, kte�í použili Maroko pouze jako tranzitní zemi.  

N�které zdroje považují za jeden z hlavních faktor� vzniklé diplomatické krize 

situaci v marocké vnit�ní politice.159 O�ekávání výrazných politických a ekonomických 

zm�n po nástupu nového krále Mohameda VI. v roce 1999 se nevyplnily a sílila kritika 

marocké vlády ze strany islamist�.160 Teritoriální témata Západní Sahara a také Ceuta a 

Melilla p�sobí tradi�n� jako nacionalistický faktor v marocké spole�nosti, p�edstavují 

jednu z priorit marocké zahrani�ní politiky a jsou používána marockými panovníky 

                                                
156 PLANET, A. – RAMOS LÓPEZ, F. (eds.): Relaciones hispano-marroquíes: una vecindad en 
construcción, s. 413 - 414. 
157 GILLESPIE, R.: Spain and Marocco: A Case of Crisis in Euro-Mediterranean relations, s. 4. 
158El rey Mohamed dice que las mafías son más ricas en España que en Marruecos. Dostupné z: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/rey/Mohamed/dice/mafias/ricas/Espana/Marruecos/elpepiint
/20010904elpepiint_4/Tes (15. 1. 2009). 
159 LÓPEZ GARCÍA, B: La crisis con España, en clave interior marroquí.  
160 PÉREZ, Á.: España-Marruecos ¿nueva crisis en el horizonte? s. 5. 
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k získání podpory ve�ejnosti. Tradi�ní strategie marocké zahrani�ní politiky je využití 

„vn�jšího nep�ítele“ k odvrácení pozornosti od vnit�ních problém� a marocký král 

�elící tlak�m islamist� pot�eboval získat podporu skrze nacionalistické pózy. Dalším 

vnit�ním faktorem se staly parlamentní volby konané 27. zá�í 2002. Politické strany 

v p�edvolební kampani využily téma územních požadavk� a zd�raz�ovaly pot�ebu 

národní jednoty p�i konflikt na ostrov� Perejil.161 N�kte�í auto�i dokonce spekulují, zda 

by král s více zkušenostmi p�istoupil k eskalaci krize obsazením tohoto malého 

ostrova.162  

Také jsou pot�eba zd�raznit institucionální rozdíly mezi politickými systémy 

t�chto stát� a role politických elit. V Maroku hlavním aktérem zahrani�ní politiky je 

král a základem pro tvorbu a �ízení zahrani�ní politiky jsou královské prerogativy, 

minist�i mají roli p�edevším v jejím vykonávání.163 Ministr zahrani�í je vybírán a 

jmenován samotným panovníkem a tedy vlastní zahrani�ní politika ve velké mí�e 

podléhá rozhodování z královského paláce. Špan�lští akté�i zahrani�ní politiky 

(p�edseda vlády a ministr zahrani�í) se tedy setkávají s obtížemi p�i jednání se svými 

marockými prot�jšky, kte�í de facto nemají stejnou úrove� pravomocí a p�esn� ur�it a 

kontaktovat rozhodující osoby v marocké politické struktu�e je obtížné.  

N�kte�í analytici hledají p�í�iny vzniklé krize v osobnostech státních 

p�edstavitel�.164 Marocká média �asto personalizují tento konflikt a obvi�ují p�ímo 

špan�lského p�edsedu vlády Aznara a ministra zahrani�í Josepa Piquého 

z odpov�dnosti za vzniklou krizi kv�li konfronta�ním postoj�m ohledn� rybolovu, 

imigrace a Západní Sahary a z p�ezírání jiných p�ístup� k problém�m. Špan�lský 

p�edseda vlády také prohlásil, že „Maroko pot�ebuje Špan�lsko více než Špan�lsko 

pot�ebuje Maroko“.165 Kritizován je i nekonstruktivní p�ístup Aznarovy vlády k vzniklé 

diplomatické krizi, kdy ve snaze zabránit opozici získat politické body v p�ípad� 

                                                
161 CEMBRERO, I: Perejil: dos tantos para Marruecos, dos lecciones para España. 
162 GILLESPIE, R.: Spain and Marocco: towards a reform agenda? 
163 HERNANDO DE LARRAMENDI, M.: España-Marruecos: una vecindad compleja, s. 77 - 79. 
164 ECHEVERRÍA, C.: España-Marruecos: las claves del agravamiento y el contexto de la solución; 
COMA, M.: Hipótesis en torno a una crisis; LÓPEZ GARCÍA, B.: Una crisis, dos perspectivas. 
165 ROJO, P.: The Image of Spain in the Arab Press, s. 65. 
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dosažení špan�lsko-marockého sblížení, lidovecká vláda odsoudila aktivity 

p�edstavitele opozi�ní PSOE Josého Luise Rodrígueze Zapatera, který v prosinci 2001 

navštívil Maroko a setkal se s marockými politickými p�edstavitely.166   

P�ístup Maroka je možné také pokládat za prost�edek k mezinárodnímu 

zvýrazn�ní p�etrvávajících problém� a k využití této situace k tomu, aby p�im�lo 

špan�lskou vládu uznat problémy a projednat otázky, kterým je pot�eba �elit spole�n�. 

Gillespie ve svých analýzách zd�raz�uje,167 že ke krizi také p�isp�ly zm�ny na 

mezinárodní úrovni, kdy se po útocích z 11. zá�í kladení d�razu na bezpe�nostní otázky 

projevilo tak, že Spojené státy a Francie výrazn� podpo�ily marocké nároky na Západní 

Saharu s d�razem na bezpe�nost a stabilitu v oblasti a na stran� Špan�lska se stal 

prioritním bezpe�nostní element u nelegální imigrace.168 Maroko tradi�n� udržuje 

privilegované vztahy s Francií a Pa�íž vždy podporovala marocké �ešení saharské 

otázky. N�kte�í auto�i vidí v této krizi snahu frankofilních poradc� panovníka, aby 

Maroko posílilo své vazby s Francií a naopak oslabilo vztahy se Špan�lskem.169 

Maroko se stalo významným strategickým spojencem Spojených stát� v boji proti 

terorismu, avšak i Špan�lsko za Aznarovy vlády bylo hlavním americkým spojencem 

v protiteroristickém tažení. Události kolem ostrova Perejilu je tedy možné chápat jako 

snahu marockého krále soust�edit pozornost marockých nacionalist� sm�rem ke 

Špan�lsku a odvést pozornost od aliance se Spojenými státy.170 

P�i analýze p�í�in krize je pot�eba zmínit nejen jednání hlavních aktér� 

zahrani�ní politiky, ale d�ležitou roli hrají ve Špan�lsku i p�ístupy vlád autonomních 

oblastí (v tomto p�ípad� hlavn� Andalusie) a rostoucí vliv ob�anské spole�nosti skrze 

                                                
166 Snaha kritizovat opozici se objevila v únoru 2002, kdy se do špan�lského deníku El mundo dostala 
noviná�ská kachna, že se bývalý socialistický p�edseda vlády Felipe Gonzáles setkal s marockým králem 
Mohamedem VI. a s premiérem Youssoufim. Zdroj: PLANET, A. - RAMOS, F.: Relaciones hispano-
marroquíes: una vecindad en construcción, s. 420. 
167 GILLESPIE, R.: Spain and Marocco: towards a reform agenda?; Spain and Marocco: A Case of 
Crisis in Euro-Mediterranean relations; Spain and Marocco: Interdependence vs. Europeanization. 
168 GILLESPIE, R.: Stupid little island. A Neighbourhood Confrontation in the Western Mediterranean,  
s. 124. 
169 GARCÍA MOLINA, M. J.: España – Marruecos (1996-2002): un modelo de la política exterior para 
el Magreb, s. 178-179; COMA, M.: Hipótesis en torno a una crisis.  
170 HUETA, M. A.: La crisis de Perejil. Revista de prensa internacional. 
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nevládní organizace.171 Mezi 19. a 21. �íjnem 2001 se v Andalusii konalo referendum, 

kde se až 125 tisíc ú�astník� vyjád�ilo, aby špan�lská vláda podpo�ila rychlé 

uskute�n�ní referenda v Západní Saha�e o právu na sebeur�ení tam�jších obyvatel a 

také, že by Fronta Polisario m�la být akreditována jako legitimní reprezentant 

saharského obyvatelstva ve Špan�lsku.172 Toto referendum bylo po�ádáno nevládní 

organizací Andaluskou ob�anskou platformou k podpo�e svobodného referenda 

v Západní Saha�e a m�lo �ist� symbolický charakter. Avšak podporu p�ímo vyjád�ila i 

politická strana Sjednocená levice (IU) a p�edevším referendum se �áste�n� konalo 

v budov� andaluského parlamentu, s �ímž vyslovily souhlas všechny strany zasedající 

v tomto parlamentu a také jako voli�i se ú�astnili i místní politici. V Maroku byla 

chápána tato událost nejen jako projev špan�lského ve�ejného mín�ní, ale i jako 

podpora andaluské autonomní vlády saharské nezávislosti.173 V Seville se také konal 

od 24. listopadu 2001 již 27. ro�ník Evropské konference k podpo�e saharského 

obyvatelstva.174 Tyto události vyvolaly jak v marockých oficiálních kruzích, tak i u 

marocké ve�ejnosti nespokojenost, že špan�lská spole�nost a autonomní oblasti 

podporují Frontu Polisario a že špan�lská vláda se tímto dostává pod tlak špan�lského 

ve�ejného mín�ní. 

Dalším faktorem, který ovlivnil špan�lskou zahrani�ní politiku, byla pozice 

Lidové strany v poslanecké sn�movn�, kde strana získala p�i volbách v b�eznu 2000 

oproti Aznarovu prvnímu funk�nímu období absolutní v�tšinu k�esel. Konec konsensu 

v zahrani�ní politice mezi hlavními politickými stranami, zejména bezvýhradná 

podpora Spojených stát� ve válce proti terorismu od Aznarovy vlády, se projevil 

zd�raz�ováním krátkodobých ekonomických zájm� a údajn� menším zájmem o oblast 

                                                
171 GILLESPIE, R.: This Stupid Little Island: A Neighbourhood Confrontation in the Western 
Mediterranean, s. 116. 
172125 000 andaluces votaron a favor del referéndum en el Sáhara. Dostupné z: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/125000/andaluces/votaron/favor/referendum/Sahara/elpepinac/200
11029elpepinac_19/Tes/, (5. 2. 2009). 
173 ECHEVERRÍA, C.: España-Marruecos: las claves del agravamiento y el contexto de la solución. 
17427ème conférence européenne de soutien au peuple sahraoui. Dostupné z: 
http://www.arso.org/eucoco2001.htm, (5. 2. 2009). 
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Magrebu.175 P�edseda opozi�ní socialistické strany Zapatero kritizoval Aznarovu vládu 

za špatné �ízení diplomatické krize, nebo� „nese odpov�dnost za zhoršení krize 

v d�sledku použití hrozeb“.176  

Významné je také sbližování Špan�lska s Alžírskem. Je nutné zd�raznit 

strategickou a obchodní d�ležitost Alžírska pro Špan�lsko, zejména dovoz až 60 % 

zemního plynu z Alžírska.177 S ohledem na rivalitu Maroka a Alžírska je možno 

interpretovat zintenzivn�ní špan�lsko-alžírských vztah� jako „nep�átelské“ v��i 

Maroku.178 Jednání s Alžírskem o smlouv� o p�átelství, dobrém sousedství a spolupráci 

byla nakonec završena jejím podpisem v Madridu v �íjnu 2002. Každopádn� 

vyjednávání této smlouvy za�alo již d�íve p�ed krizí, což na jednu stranu mohlo 

v Maroku p�isp�t ke kritice Špan�lska, nikoliv však k vyost�ení vztah�.   

Špan�lské nároky na ostrov Perejil nejsou jednozna�né a i n�kte�í špan�lští 

politici tyto nároky zpochyb�ují,179 avšak obsazením tohoto ostr�vku v blízkosti Ceuty 

byl porušen status quo. Jak prohlásil bývalý ministr zahrani�ních v�cí Fernando Morán 

„Perejil a ostatní malé špan�lské ostrovy u marockého pob�eží jsou anachronismem a 

jejich opušt�ní by nem�lo žádný ekonomický ani vojenský dopad na Špan�lsko. Avšak 

d�ležitost jejich zachování spo�ívá v obav� z precedentu pro zbytek marockých 

teritoriálních požadavk�.“180 Existuje n�kolik možných vysv�tlení, pro� Maroko 

p�istoupilo k eskalaci diplomatické krize obsazením ostrova Perejilu hlídkující 

královskou policií. Jedním z argument� je snaha Maroka zm�nit pozici Špan�lska 

k otázce Západní Sahary, což by mohlo p�isp�t ke kone�nému vy�ešení této otázky ve 

prosp�ch Maroka, nebo� toto téma m�lo být nastoleno v OSN na za�átku roku 2003, 

kdy se práv� Špan�lsko m�lo stát nestálým �lenem Rady bezpe�nosti.  

                                                
175 LÓPEZ GARCÍA, B. – HERNANDO DE LARRAMENDI, M.: España y el norte de África: hacia 
una estabilidad dinámica. 
176 GILLESPIE, R.: Spain and Marocco: towards a reform agenda? s. 4. 
177 PLANET, A. – RAMOS LÓPEZ, F. (eds.): Relaciones hispano-marroquíes: una vecindad en 
construcción, s. 418. 
178 Tamtéž, s. 417 - 418. 
179 CAJAL, M.: Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar ¿Dónde acaba España? s. 218. 
180 PINO, D.: España-Marruecos: la difícil negociación.  
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S územními nároky souvisí i jiné zd�vodn�ní, které je spojováno s jednáním 

mezi Velkou Británií a Špan�lskem ohledn� Gibraltaru. V �ervenci 2001 byly 

obnoveny rozhovory o Gibraltaru v rámci tzv. bruselského procesu181 a jednání o 

možnosti sdílené suverenity pokra�ovala v pr�b�hu roku 2002. Sdílená suverenita však 

byla obyvateli Gibraltaru odmítnuta v referendu v listopadu 2002. Faktem je, že 

špan�lská vláda už za Franka požadovala p�ipojení Gibraltaru a kdykoliv se za�alo 

mluvit o jeho postavení, Maroko vzneslo otázku týkající se suverenity nad Ceutou a 

Melillou.182 Hledání paralely mezi Ceutou, Melillou a Gibraltarem je b�žné mezi 

n�kterými marockými politiky a médii.183 Marocký postoj vycházel z p�edstavy, že 

Špan�lsko nem�že ovládat ob� strany Gibraltarské úžiny. Špan�lsko také v minulosti 

používalo stejné argumenty teritoriální integrity a národní jednoty, jaké používá 

Maroko p�i vznášení nárok� na Ceutu a Melillu. Spojování t�chto dvou témat je však 

pro špan�lsky píšící autory nemyslitelné, nebo� Ceuta a Melilla nikdy nespadaly pod 

Výbor OSN pro dekolonizaci, p�estože se Maroko v roce 1975 snažilo, aby se tato 

teritoria stala sou�ástí dekoloniza�ního procesu.184 Pro špan�lskou vládu otázka 

suverenity Ceuty a Melilly není p�edm�tem bilaterální agendy ve vztazích s Marokem.  

     

1.3.1 Role sd�lovacích prost�edk� 

Médiím se obecn� p�isuzuje d�ležitá role ve schopnosti ovlivnit ve�ejné mín�ní 

ohledn� vnímání jiné zem�. Z marocké strany zaznívají stížnosti, že obraz Maroka ve 

špan�lských médiích je plný stereotyp� a negativních p�edstav.185 Špan�lské sd�lovací 

prost�edky jsou tedy obvi�ovány, že manipulují ve�ejným mín�ním a p�edávají 

negativní obraz o Maroku a že se tak vm�šují do bilaterálních vztah�.186  

                                                
181 Dohoda Špan�lska a Británie uzav�ená roku 1984 v Bruselu o jednání, které by vedlo k vy�ešení 
sporných otázek.  Zdroj: Informe sobre la cuestión del Gibraltar.  
182 Viz kapitola Ceuta a Melilla.  
183 GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla: cuestión de Estado, s.  59 - 67. 
184 PINO, D.: España-Marruecos: la difícil negociación. 
185 SZMOLKA VIDA, I.: Medios de comunicación y relaciones bilaterales España-Marruecos, s. 66. 
186 GILLESPIE, R.: Spain and Marroco: A case of crisis, s. 22. 
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Postupn� rostla nespokojenost marockých p�edstavitel� se zprávami, ve kterých 

špan�lská média informovala o událostech v Maroku, kritika se týkala negativního 

hodnocení marocké demokratizace, otázek lidských práv a svobody vyjad�ování.187 

Marocké oficiální zdroje chápou diplomatické opat�ení, tedy stažení velvyslance 

z Madridu, jako d�sledek systematického napadání a vedení nep�átelské kampan� ze 

strany špan�lské exekutivy.188 Jeden z mála kritických �lánk� ohledn� p�ístupu 

marocké diplomacie k bilaterálním vztah�m se Špan�lskem, které se objevily 

v marockých sd�lovacích prost�edcích, byl publikován v deníku Al Ayam.189 Autor 

v n�m zd�raz�uje, že preventivní diplomacie, p�edevším krize kolem Perejilu, 

poškozuje marocké zájmy.  

Média hrála významnou roli v diplomatické krizi, protože tradi�ní diplomatické 

komunika�ní kanály p�íliš nefungovaly a mnoho vládních prohlášení bylo vym�n�no 

práv� p�es sd�lovací prost�edky.190 Nej�ast�ji se média zmi�ují o problematických 

aspektech špan�lsko-marockých vztah� o Západní Saha�e, Ceut� a Melille, dále zprávy 

týkající se rybolovu a imigrace,191 tedy konstrukce p�edstav o druhé zemi se zakládá na 

konfliktních otázkách.192 Za krize kolem ostrova Perejilu byla zd�raz�ována národní 

identita proti „druhým“ jak na špan�lské, tak i marocké stran� a do té doby tém�� 

neznámý ostrov Perejil se objevoval na p�edních stránkách novin.  

Také je nutné zmínit negativní historický odkaz špan�lské koloniální 

p�ítomnosti a existence vzájemných negativních p�edstav a p�edsudk�, což mohlo 

                                                
187 Marocký velvyslanec Abdeslam Baraka zaslal již v kv�tnu 2001 špan�lskému deníku  El País dopis, ve 
kterém opravoval n�které „p�ekroucené informace o politických, ekonomických a sociálních vztazích 
(...)“.  Zdroj: BARAKA, A.: Marruecos. Dostupné z: 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Marruecos/elpepiopi/20010517elpepiop i_5/Tes, (5. 2. 2009). 
188 FIBLA GARCÍA-SALA, C.: España – Marruecos desde la orilla sur: La relación hispano-marroquí: 
opiniones e ideas, s. 222 – 245. 
189 MACHDUBI, H.: Nuestro Marruecos se merece una diplomacia mejor.  Al Ayam,  18. �ervence 2002. 
In: FIBLA GARCÍA-SALA, C.: España – Marruecos desde la orilla sur: La relación hispano-marroquí: 
opiniones e ideas, s. 150. 
190 ROJO, P.: The Image of Spain in the Arab Press, s. 67. 
191 SZMOLKA VIDA, I.: Medios de comunicación y relaciones bilaterales España-Marruecos, s. 2. 
192 Dále se špan�lský tisk v�nuje marocké vnit�ní politice a to nejvíce marocké královské rodin� a 
islamismu. 
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posloužit ješt� k zvýšení nap�tí.193 P�edstava arogantního chování špan�lských politik� 

a médií m�že být v Maroku spojována s projevy špan�lského „koloniálního 

myšlení“.194 Naopak Špan�lé se mohou cítit „ohroženi“ marockou imigrací a územními 

požadavky.  

V prosinci 2002 se v Algeciras sešly zástupci marockých a špan�lských médií 

na konferenci, jejíž tématem se stala práv� role noviná�� v krizi mezi dv�ma státy. 

Podle záv�ru této konference média p�ispívají k formování ve�ejného mín�ní a tedy 

mají ur�itou schopnost ovlivnit politické a spole�enské události.195 

 

1.4 Shrnutí 

Diplomatická krize se rozvíjela od odvolání marockého velvyslance 

Abdessalama Baraky z Madridu v �íjnu 2001, p�es vyost�ení situace p�i konfliktu 

kolem ostrova Perejilu, až po plnou normalizaci vztah� a návrat velvyslanc� v únoru 

2003. P�í�iny krize jsou hledány v mnoha r�zných oblastech, v osobách špan�lského 

ministerského p�edsedy a ministra zahrani�í a jejich p�ístupu k špan�lsko-marockým 

vztah�m, ale i v mezinárodní situaci po teroristických útocích z 11. zá�í, kdy je kladen 

d�raz na bezpe�nostní otázky. Práv� pro Špan�lsko byla prioritním zájmem i 

z bezpe�nostních d�vod� otázka zvyšujícího se po�tu nelegálních imigrant� z Afriky. 

P�ístup Maroka je možné pokládat za využití vn�jších konfliktních otázek k odvrácení 

pozornosti od vnit�ních problém� a také jako prost�edek k mezinárodnímu zvýrazn�ní 

p�etrvávajících problém� v bilaterálních vztazích se Špan�lskem. Roli hrála také 

v marocké zahrani�ní politice tradi�n� velmi d�ležitá otázka budoucnosti Západní 

Sahary, kdy podpora špan�lské ve�ejnosti práva na sebeur�ení saharského obyvatelstva 

a plánované projednávání této otázky v OSN mohlo p�inutit Maroko zaujmout tvrdší 

postoj.  

                                                
193 Velkou kritiku již vyvolaly protimarocké nepokoje ve špan�lském El Ejido v únoru 2000 spojené 
s nár�stem kriminality v tomto m�st� a s obvin�ním dvou muž� marockého p�vodu z vraždy. 
194 HUETA, M. A.: La crisis de Perejil. Revista de prensa internacional.  
195 Maroc-Espagne: la presse donne le ton. Dostupné z: 
http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?origine=jrn&idr=110&id=23525 (5. 2. 2009). 
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N�které výše zmi�ované názory ohledn� možných p�í�in diplomatické krize 

pokládám za mén� pravd�podobné, nap�íklad spojování krize s jednáním o Gibraltaru, 

�i zintenzivn�ní alžírsko-špan�lských vztah�, avšak pro úplnost jsou zde také zmín�ny. 

P�iklonila bych se k názoru, že krize byla d�sledkem hromad�ní ne�ešených problém�, 

kdy �etná nedorozum�ní a problémy mezi státy mohou být zveli�eny ší�ením 

negativního obrazu ve sd�lovacích prost�edcích. A práv� marocká média a politi�tí 

p�edstavitelé obvi�ovali špan�lské sd�lovací prost�edky z poskytování zkreslených 

informací o Maroku.  
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2. Hlavní problémy a jiné aspekty v bilaterálních vztazích 

Ve špan�lsko-marockých vztazích existují problematická témata, která hrají 

d�ležitou roli v bilaterální agend� a mohly být p�í�inou �i „rozbuškou“ výše 

zmi�ovaného diplomatického konfliktu. Zabývat se zde budu marockými územními 

požadavky na Ceutu a Melillu a také pozicí Špan�lska p�i �ešení otázky Západní 

Sahary. Zam��ím se rybolovnou politiku, která se stala p�edm�tem spor� a to z d�vodu 

neobnovení smlouvy o rybolovu mezi Marokem a Evropskou unií. S otázkou 

rybolovných ložisek a s nálezem ropných zdroj� v Atlantiku souvisí problematické 

vymezení teritoriálních vod, kde se Maroko a Špan�lsko dostávají �asto do 

diplomatických st�et�. Také problematika imigrace zaujímá d�ležité místo 

v agend� špan�lsko-marockých vztazích, kde hraje roli i multilaterální dimenze vztah� 

s Evropskou unií. Krom� t�chto konfliktních otázek je nutné zmínit také špan�lsko-

marocké ekonomické vztahy, nebo� strategie vzájemné závislosti a provázanosti zájm� 

byla založena p�edevším na rozvoji ekonomických vazeb.  

Územní požadavky jsou sou�ástí špan�lsko-marockých vztah� již od vyhlášení 

marocké nezávislosti v roce 1956 a dosažení územní integrity pat�í k jednomu ze  

základních cíl� marocké zahrani�ní politiky.  

 

2.1  Západní Sahara 

Špan�lské koloniální území Západní Sahary196 se stalo p�edm�tem dekolonizace 

nejprve v rámci OSN, kde od roku 1961 figurovalo na seznamu nesamosprávných 

území podle �lánku 73 Charty OSN.197 Poté se však díky nátlaku Maroka p�ikro�ilo 
                                                
196 Špan�lská kolonizace tohoto území za�ala  v roce 1884, kdy zde byla vytvo�ena kolonie Río de Oro 
(Zlatá �eka). Území kolonie se postupn� rozr�stalo a roku 1934 byla kolonie p�ejmenována na 
Špan�lskou Saharu. 
197 Špan�lsko p�ipravovalo konání referenda o sebeur�ení obyvatel Západní Sahary, a proto se také 
uskute�nilo v roce 1974 s�ítání saharského obyvatelstva. Marocký král Hassan II. však oznámil, že 
postoupí otázku Západní Sahary Mezinárodnímu soudnímu dvoru.  Na základ� rezoluce 3292 (XXIX) 
Valného shromážd�ní OSN z 13. prosince 1974 se m�l Mezinárodní soudní dv�r v Haagu vyslovit 
ke dv�ma otázkám, zda území Západní Sahary v dob� evropské kolonizace bylo terra nullius a pokud je 
odpov�	 na tuto otázku negativní, pak m�lo být zodpov�zeno, jaké vazby m�lo toto území na Maroko a 
mauretánské území. 16. �íjna 1975 Mezinárodní soudní dv�r odmítá marockou svrchovanost nad Západní 



 
 

45 

k podpisu trojstranných dohod mezi Špan�lskem, Marokem a Mauretánií 14. listopadu 

1975 v Madridu, podle nichž m�lo dojít k p�edání správy Západní Sahary Maroku a 

Mauretánii. Je t�eba zd�raznit, že marocká a špan�lská interpretace t�chto dohod se 

zna�n� liší. 

Podle špan�lské verze došlo pouze k do�asnému p�edání správy nad územím a 

otázka suverenity bude záležet na výsledcích referenda, kde by se saharské 

obyvatelstvo vyslovilo, zda cht�jí nezávislost, nebo spole�nou budoucnost 

s Marokem.198 Naopak marocká strana interpretuje dohody z roku 1975 jako úplné 

p�enesení suverenity nad územím Západní Sahary. 

Na základ� t�chto dohod se p�echodn� ustavila tripartitní správa a již k 26. 

únoru 1976 došlo ke stažení špan�lských vojsk. Správa nad severní �ástí Západní 

Sahary (Saquia el Hamra) byla p�enesena na Maroko a oblast Qued ad Dahab získala 

do správy Mauretánie. Již 27. února 1976 Fronta Polisario,199 která k dosažení svých 

cíl� neodmítala použití síly, vyhlásila vznik Saharské arabské demokratické republiky 

(SADR). Mauretánie se však své �ásti Západní Sahary v roce 1979 vzdala jako 

d�sledek ozbrojených útok� Fronty a uzav�ela s Polisariem p�ím��í. Následn� se 

Maroko snažilo obsadit tuto východní zónu, což vedlo k vyost�ení st�et� mezi 

marockou armádou a Frontou Polisario, podporovanou Alžírskem. Vále�né operace 

skon�ily až v roce 1991, kdy p�ím��í podepsané v roce 1988 vstoupilo v platnost. 200 

 

                                                                                                                                          
Saharou, i když uznal existenci historických vazeb mezi  marockými sultanáty a nomádskými kmeny 
žijícími na západosaharském teritoriu. Zatímco Maroko považuje tyto vztahy za dostate�ný d�kaz 
historických a právních vazeb s obyvatelstvem Západní Sahary, mnozí naopak odmítají tuto interpretaci a 
zd�raz�ují, že Maroko nem�lo nad územím svrchovanou moc. Zárove� Mezinárodní soudní dv�r potvrdil 
právo saharského obyvatelstva na sebeur�ení. Zdroj: SPRINGEROVÁ, P.: Západní Sahara – p�íb�h 
neukon�ené dekolonizace. 
198 V Trojstranných dohodách je p�ímo použit termín správa  „administración“. 
199 Lidová Fronta pro osvobozeni Saquai el Hambra a Río de Oro (POLISARIO – Frente Popular para la 
liberación de la Saguía el Hamra y el Río de Oro).  
200 Na udržení p�ím��í se podílí mírové síly OSN MINURSO. OSN nikdy neuznala suverenitu Saharské 
republiky ani Maroka nad celým územím Západní Sahary. V sou�asné dob� má Západní Sahara v souladu 
s mezinárodním právem status neautonomního území podle �lánku 73 Charty OSN. Zdroj: PÉREZ, Á: La 
cuestión del Sáhara y las relaciones hispano-marroquíes. 
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2.1.1 �ešení pro Západní Saharu 

Debaty ohledn� �ešení saharské otázky se táhnou již od sedmdesátých let. 

Neústupnost jednotlivých stran však znemož�uje nalezení trvalého �ešení. Na tomto 

území se nachází jedna z nejv�tších zásob fosfát�, dále jsou zde zna�ná ložiska ropy a 

také pob�eží pat�í k bohatým rybolovným oblastem, což d�lá ze Západní Sahary 

geostrategicky d�ležitou oblast. Pro Maroko p�edstavují územní požadavky týkající se 

Západní Sahary prioritní státní zájem a marocký monarcha m�že po�ítat s celonárodní 

podporou, nebo� základem marocké pozice je národní jednota a územní integrita. Také 

jednou z priorit zahrani�ní politiky je mezinárodní uznání Západní Sahary jako 

marockého území.201  

Téma Západní Sahary má p�edevším charakter multilaterální díky zapojení 

Organizace spojených národ� ale i dalších regionálních organizací do hledání �ešení. 

V roce 1990 Organizace spojených národ� ve spolupráci s Organizací africké jednoty 

p�edstavila první Mírový plán, jehož hlavními body byly: uzav�ení p�ím��í, vyslání 

mise OSN a uskute�n�ní referenda plánovaného na leden 1992. Zdálo se, že byla 

dosažena dohoda mezi Marokem a Frontou Polisario o po�ádání referenda o otázkách, 

zda Západní Sahara získá nezávislost, �i se stane sou�ástí Maroka.202 Avšak tento plán 

jako i mnoho dalších ztroskotal na otázce, kdo bude mít právo ú�astnit se referenda. 

Návrh u tohoto mírového plánu po�ítal s voli�i, jejichž jména se vyskytovaly v cenzu 

z roku 1974. Tato podmínka však byla odmítnuta marockými politiky, nebo� Maroko 

od roku 1976 využívalo p�ist�hovalecké politiky, aby se zvýšil po�et promarockých 

obyvatel na saharském území, kte�í by se však v p�ípad� uznání práva volit jen 

obyvatel�m z cenzu z roku 1974 referenda ú�astnit nemohli. Kompromis dosažený 

Houstonskými dohodami v zá�í 1997 ohledn� p�esné identifikace voli��, kdy by byl 

                                                
201 GARCÍA MOLINA, M. J.: España – Marruecos (1996-2002): un modelo de la política exterior para 
el Magreb, s. 232. 
202 Western Sahara – MINURSO – Background. Dostupné z: 
http://www.un.org/Depts/dpko/missions/minurso/background.html, (5. 2. 2009). 
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cenzus z roku 1974 rozší�en na základ� jednotlivého p�ezkoumání Identifika�ní komisí 

OSN, byl následný rok op�t zablokován.203 

Další možnost �ešení p�edstavovala v roce 2001 Rámcová smlouva o statutu 

Sahary neboli první Baker�v plán204, podle speciálního zmocn�nce OSN Jamese 

Bakera205. Tato tzv. t�etí cesta je založena na autonomii Západní Sahary v rámci 

Maroka. Bakerovu plánu vyjád�ily podporu vlády Spojených stát�, Velké Británie a 

Francie, ale naopak špan�lská vláda tuto iniciativu výslovn� nepodpo�ila. Maro�tí 

p�edstavitelé souhlasili s navrhnutým �ešením, nebo� „respektuje územní integritu 

Maroka, ale také garantuje obyvatelstvu saharských provincií výkon ur�itých 

kompetencí v rámci regionálních autonomních institucí.“206 Rozhovory, které následn� 

po zve�ejn�ní tohoto návrhu prob�hly, však ukázaly na nemožnost provedení plánu pro 

nesouhlas saharských p�edstavitel�. 

Druhý Baker�v plán, Mírový plán pro sebeur�ení lidu Západní Sahary, byl 

p�edstaven v �ervnu 2003 a p�ijat v Rad� bezpe�nosti 31. �ervence 2003. Na rozdíl 

oproti prvnímu plánu po�ítal s v�tší autonomiíí b�hem p�echodného období. Po 5 

letech by se konalo referendum, kterého by se mohli ú�astnit i saharští ute�enci 

v uprchlických táborech v okolních státech, ale i Maro�ané pobývající v Západní 

Saha�e od prosince 1999.207 Špan�lsko i Fronta Polisario tento plán podpo�ily, avšak 

Maroko ho odmítlo a trvalo na p�vodním prvním Bakerovu plánu. 

                                                
203 Datum referenda bylo podle Houstonských dohod stanoveno na 7. prosince 1998, avšak bylo op�t 
odloženo a ani následná dohoda z roku 1999 nep�inesla �ešení. Komise identifikovla 86 386 oprávn�ných 
voli��, což však Maroko odmítlo, nebo� požaduje zahrnutí dalších 100 tisíc obyvatel p�esídlených do 
Západní Sahary z Maroka.  Zdroj: SPRINGEROVÁ, P: Západní Sahara – p�íb�h neukon�ené kolonizace, 
s. 50.  
204 Tento plán po�ítal s p�tiletou p�echodnou dobou, kdy by se Sahara stala autonomní sou�ástí Maroka. 
Saharské obyvatelstvo by si na toto období zvolilo vládní radu s kompetencemi v oblasti vzd�lání, 
kultury, rybolovu a p�írodních zdroj�, ale v ostatních oblastech by Západní Sahara podléhala Maroku. 
Dále návrh po�ítal s referendem po tomto p�tiletém období a  právo ú�astnit se by m�l i každý, kdo na 
území Sahary pobýval alespo� rok p�ed konáním referenda. Zdroj: RUIZ MIGUEL, C.: El largo camino 
jurídico y político hacía el Plan Baker II: ¿Estación de término? 
205 V roce 1997 jmenoval generální tajemník OSN Kofi Annan speciálního vyslance pro Západní Saharu 
bývalého amerického státního tajemníka Jamese Bakera. 
206 GARCÍA MOLINA, M. J.: España – Marruecos (1996-2002): un modelo de la política exterior para 
el Magreb, s. 243. 
207 Podle údaj� OSN by se referenda mohlo ú�astnit 189 tisíc lidí, z toho 103 tisíc by p�ipadalo na 
Maro�any. Zdroj: SPRINGEROVÁ, P: Západní Sahara – p�íb�h neukon�ené kolonizace, s. 51. 
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Možnosti, která se nabízejí k �ešení saharské otázky jsou: po�ádání referenda, 

v tomto p�ípad� však existují velké neshody ohledn� složení voli�stva a také otázkou 

z�stáva garance pln�ní výsledk� p�ípadného referenda. Dalším �ešením je výše 

zmi�ovaná autonomie Západní Sahary pod marockou svrchovaností.208 Možností je 

také rozd�lení Západní Sahary, fakticky uznání sou�asného stavu, kdy jižní �ast 

Západní Sahary, tedy území, které v roce 1975 p�ipadlo Mauretánii, by p�ipadlo Front� 

Polisario. Toto poslední �ešení je však neakceptovatelné jak pro Maroko, tak i pro 

Frontu Polisario. 

 

2.1.2 Špan�lská pozice  

Pozice hlavních špan�lských politických stran se postupn� vyvíjely od podpory 

Fronty Polisario k neutrálnímu postoji podporující nalezení �ešení v rámci OSN. Od 

osmdesátých let je oficiální postoj špan�lských vlád založen na respektování rezolucí 

OSN, které p�edpokládají konání referenda o sebeur�ení, jež by m�la p�edcházet 

identifikace voli��.209 Špan�lsko p�edevším podporuje dosažení takového �ešení, které 

musí být akceptovatelné pro všechny, a pokud strany nedosáhnou politické dohody, 

OSN by m�la p�ikro�it k po�ádání referenda podle mírového plánu z roku 1991. Dle 

slov ministryn� zahrani�í Any Palacio „Špan�lsko udržuje konstruktivn� neutrální 

postoj“.210 Je jisté, že �ešení nezávisí na špan�lské pozici, ale v každém p�ípad� role 

Špan�lska jako bývalého koloniálního správce daného území p�i hledání �ešení,  

p�ípadn� jako zprost�edkovatele, je d�ležitá, nebo� m�že p�isp�t k dosažení konsensu. 

Zejména v dob�, kdy se Špan�lsko m�lo v roce 2003 stát na dva roky nestálým �lenem 

Rady bezpe�nosti OSN, byla pozice Špan�lska významná.  

                                                
208 Zatímco Špan�lsko a Alžírsko podporují plnou autonomii garantovanou mezinárodní institucí, Maroko 
prosazuje limitovanou autonomii. 
209 MIGUEZ, A: España-Marruecos: la disputa del islote. 
210 Proslov ministryn� zahrani�í Any Palacio v Senátu.  Diario de sesiones del Senado, Comisión de 
Asuntos Exteriores. 10. 3. 2003. Dostupné z: http://www.senado.es/legis7/publicaciones/html/ 
maestro/index_CS0429.html, (5. 2. 2009). 



 
 

49 

Maroko sleduje nejen oficiální postoj Špan�lska, ale také �innost špan�lské 

ob�anské spole�nosti, autonomních oblastí a nevládních organizací, které svými 

akcemi podporují saharské obyvatelstvo. S velkou kritikou se setkalo nevládní 

organizací po�ádané referendum o sebeur�ení Sahary v Andalusii v �íjnu 2001. 

Marocké stran� se nelíbila podpora saharského obyvatelstva a Fronty Polisario, kterou 

jim velká �ást špan�lské spole�nosti poskytuje, a pokládala to za zasahování do 

vnit�ních záležitostí týkajících se Západní Sahary. Podobn� byl z marocké strany 

kritizován p�ístup Špan�lska ke snaze Francie zajistit spole�ný postoj Evropské unie 

jako podporu Bakerova plánu o autonomii Západní Sahary. Týden p�ed odvoláním 

marockého velvyslance z Madridu v �íjnu 2001 Špan�lsko zabránilo p�ijetí tohoto 

návrhu se zd�vodn�ním, že Maroko není ochotno spolupracovat a p�erušilo jednání 

s Evropskou unií ohledn� rybolovu.211  

N�které akce z marocké strany mohou být tedy chápány jako ur�itá forma 

nátlaku, aby Špan�lsko zm�nilo svoji pozici, nebo� podle marocké vlády „by 

Špan�lsko m�lo pomoci blízkému spojenci, s kterým udržuje intenzivní p�átelské 

vztahy“.212 Zaznívaly však i takové názory, že se Špan�lsko p�i formování svého 

p�ístupu nechává ovlivnit obavami, pokud by byl vy�ešen problém Západní Sahary, 

maro�tí nacionalisté by se soust�edili na nárokování Ceuty a Melilly.213 

D�ležitost Západní Sahary ve špan�lsko-marockých vztazích se projevuje také 

ve spojení s energetickými zdroji. Jedná se p�edevším o využití mo�e a mo�ského dna 

mezi Kanárskými ostrovy a pob�ežím Západní Sahary. Spor spo�ívá ve vymezení 

výlu�né ekonomické zóny a kontinentálního šelfu214 mezi Kanárskými ostrovy a 

                                                
211 PINO, D.: Marocco-Spain: a relationship difficult to repair. 
212 MIGUEZ, A: España-Marruecos: la disputa del islote.  
213 GILLESPIE, R.: Spain and Marocco: A Case of Crisis in Euro-Mediterranean relations. 
214 Na základ� Úmluvy OSN o mo�ském právu z roku 1982 pob�ežní vody (teritoriální vody, pob�ežní 
mo�e) sahají maximáln�  do vzdálenosti 12 námo�ních mil od základní linie. Výlu�ná ekonomická zóna 
p�iléhá k pob�ežnímu mo�i a sahá maximáln� do vzdálenosti 200 námo�ních mil od základní linie. 
Pob�ežní stát zde vykonává svrchovaná práva za ú�elem pr�zkumu a t�žby p�írodních zdroj� (zejména 
ryb a nerostných surovin) viz �lánek 56 této úmluvy. K ustavení výlu�né ekonomické zóny dochází na 
základ� dohody stát� (�lánek 74), pokud však dohody není dosaženo, je možné p�istoupit k nalezení 
�ešení soudní cestou (�lánek 286). Podobn� se postupuje ve vymezení pevninské m�l�iny 
(kontinentálního šelfu, �lánek 77). Zdroj: LACLETA, J. M.: Fronteras en el mar. Política, derecho y 
equidad en la delimitación de los espacios marinos. 
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Marokem, na které si d�lají nároky oba státy. Další problematická otázka p�i vymezení 

výlu�né ekonomické zóny spo�ívá v tom, zda se marocké nároky vztahují i na oblast 

jižn� od rovnob�žky 27˚ 40´, tedy hranice Maroka a Západní Sahary, a zda má tedy 

Maroko právo vyjednávat smlouvy o p�ístupu k rybím lovištím jižn� od této 

rovnob�žky.215   

V prosinci 2001 špan�lská vláda ud�lila špan�lské firm� Repsol YPF šestileté 

povolení k pr�zkumu ropných zdroj� ze dna oceánu u Kanárských ostrov� Lanzarote a 

Fuerteventura. Z celkem devíti licencí se dv� povolení vztahovaly na spornou oblast 

u Kanárských ostrov�, na což Maroko reagovalo protestní nótou, požadující zrušení 

t�chto povolení.216 Podobnou reakci tentokrát na stran� Špan�lska a Fronty Polisario 

vyvolalo marocké ud�lení licencí francouzské firm� Total Fina Elf a americké Kerr 

MacGee k pr�zkumu ložisek ropných zdroj� u saharského pob�eží.217 Následn� také 

Fronta Polisario ud�lila povolení australské firm� Fusion Oil, aby prozkoumala 

potenciál ropných zdroj�.  

 

Kone�né �ešení pro Západní Saharu je tedy zatím v nedohlednu. Pro Frontu 

Polisario je nep�edstavitelné, že by se vzdala po�ádání referenda, a naopak pro Maroko 

je první Baker�v plán a tedy omezená saharská autonomie nejpravd�podobn�jším 

�ešením. Každopádn� oblast Sahary pro Maroko, podobn� i pro Frontu Polisario, 

p�edstavuje velké ekonomické, politické i sociální náklady. Špan�lsko oficiáln� 

zaujímá neutrální postoj k �ešení otázky Západní Sahary, zatímco Maroko se snaží 

získat podporu Špan�lska jako bývalé koloniální mocnosti. Ke zm�n� špan�lského 

                                                
215 Viz podkapitola Rybolov: konfliktní oblast špan�lsko-marockých vztah�. 
216 Podle marockého ministra zahrani�ních v�cí: „Špan�lsko by m�lo respektovat mezinárodní právo a 
oby�eje (...).“ Zdroj: Déclaration de M. Mohamed Benaissa Ministre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération. Dostupné z: http://www.maec.gov.ma/comm/comm324.htm  (15. 1. 2009). 
217 K t�mto událostem se v lednu 2002 vyjád�ilo právní odd�lení Rady bezpe�nosti OSN, které ve zpráv� 
uvádí, že Maroko ud�lením povolení porušuje mezinárodní právo, nebo� nelze p�ímo využívat zdroj� 
z území Západní Sahary bez souhlasu saharského obyvatelstva, kdy stále ješt� není vy�ešena otázka 
suverenity tohoto území. Zdroj: GARCÍA MOLINA, M. J.: España – Marruecos (1996-2002): un modelo 
de la política exterior para el Magreb, s. 252. 
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postoje využívá Maroko nátlakového jednání ohledn� spolupráce v oblasti rybolovu, 

ale také územní nárokování Ceuty a Melilly. 

 

2.2  Ceuta a Melilla 

Sou�ástí Špan�lského království jsou krom� území na Iberském poloostrov�, 

Kanárských a Baleárských ostrov� také území na severu Afrického kontinentu a to 

m�sta Ceuta, Melilla, dále skalnatý poloostrov Vélez de la Gomera, souostroví 

Chafarinas, složené z ostr�vk� Isabely II., Krále Františka a Kongresu, a souostroví 

Alhucemas, do kterého pat�í ostrov Mo�e neboli Vn�jší ostrov, dále ostrov Zem� �i 

Vnit�ní ostrov a ostrov Alhucemas. Za�átek špan�lské p�ítomnosti na t�chto územích 

spadá do 15. a 16. století. Ceuta byla nejprve dobyta Portugalci, poté se roku 1580 

Portugalsko stalo na šedesát let sou�ástí Špan�lského království a Ceuta od té doby 

náleží Špan�lsku. Melilla byla dobyta roku 1497 vévodou z Mediny Sidonie za vlády 

Katolických král� a od té doby je pod špan�lskou kontrolou.218 

Problém špan�lských severoafrických m�st je p�ítomný ve špan�lsko-

marockých vztazích a p�sobí jako forma nátlaku ze strany Maroka s cílem dosáhnout 

politických a ekonomických výhod od špan�lské vlády. Marocké územní požadavky se 

odvolávají na územní integritu, což je hlavní osa marocké zahrani�ní politiky, dále na 

nedokon�enou dekolonizaci a souvisejí s cílem vytvo�it tzv. Velké Maroko. Tyto 

teritoriální nároky na špan�lská severoafrická území se objevují v deklaracích 

marockého krále, v prohlášeních politik� i v projevech ve Valném shromážd�ní OSN, 

avšak nikdy nebyla tato otázka p�edložena p�ed Mezinárodní soudní dv�r. Špan�lská 

vláda oficiáln� nep�ipouští, že by existoval n�jaký spor s Marokem ohledn� Ceuty a 

Melilly, protože jsou to špan�lská m�sta a tedy v žádném p�ípad� se nebude vyjednávat 

s jinou zemí o jejich suverenit�.219  

 

                                                
218 GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla: cuestión de Estado, s. 398 - 410. 
219PLANET, A. – HERNANDO DE LARRAMENDI, M.: Relaciones Hispano-Marroquíes: Una 
Vecindad en Construcción, s. 406. 
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2.2.1 Vývoj marockého nárokování Ceuty a Melilly 

Z hlediska nárokování t�chto m�st Marokem m�žeme rozlišit t�i etapy:220 

internacionalizace (1956 - 1963), bilateralizace marockých nárok� (1974 - 1994) a 

období spolupráce od roku 1994. V prvním období od roku 1956 Maroko zd�raz�ovalo 

své územní požadavky p�ed mezinárodními a regionálními organizacemi (Organizace 

spojených národ�, Organizace africké jednoty221, Liga arabských stát�, Hnutí 

nezú�astn�ných222). Nároky na Ceutu a Melillu však byly v této dob� až za prioritními 

teritoriálními požadavky na Ifni a Západní Saharu. Toto období kon�í v �ervenci 1963 

setkáním generála Franka a marockého krále Hassana II. na madridském letišti Barajas, 

kde se podle oficiálního prohlášení „hlavy stát� dohodly prostudovat problémy týkající 

se spole�ných zájm� s cílem dosáhnout �ešení (...)“.223 Podle neoficiálních zdroj� však 

došlo k nepsané dohod�, na základ� které se m�ly vy�ešit nejprve prioritní problémy, 

dekolonizace Západní Sahary a Ifni, a ostatní témata, zejména marocké nároky na 

Ceutu a Melillu, m�la být odložena na pozd�ji.224 Doba mezi první a druhou etapou je 

�asto nazývána podle této sch�zky jako „Duch z Barajas“225, kdy se Maroko 

soust�edilo na získání území Ifni a Západní Sahary a nárokování Ceuty a Melilly bylo 

odsunuto do pozadí. Avšak na za�átku sedmdesátých let po získání Ifni otázka 

špan�lských m�st op�t za�íná být používána jako prost�edek nátlaku k jednání o 

Saha�e. 

Druhé období týkající se marockého územního nárokování za�íná roku 1974, 

kdy se Maroko nejprve snažilo využít politické situace ve Špan�lsku, tedy konce 

Frankovy diktatury a nastupující demokracie, k nátlaku na Špan�lsko ohledn� vy�ešení 

                                                
220 Etapizace: GONZÁLEZ CAMPOS, J. D.: Las pretenciones de Marruecos sobre los territorios 
españoles en el norte de África (1956-2002); GONZÁLEZ DEL MIÑO, P.: Las relaciones entre España 
y Marruecos: perspectivas para el siglo XXI; MOLINA GARCÍA, M. J.: España – Marruecos (1996-
2002): un modelo de la política exterior para el Magreb. 
221 Organizace africké jednoty vyjád�ila Maroku plnou podporu a solidaritu v získání okupovaného území 
na severním pob�eží Afriky.  Zdroj: GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla: cuestión de Estado, s. 45. 
222 V zá�í 1961 na konferenci v B�lehrad� marocký král prohlásil, že „marocká území jsou stále 
okupována na jihu i severu našeho teritoria (...)“. Zdroj: GONZÁLEZ CAMPOS, J. D.: Las pretenciones 
de Marruecos sobre los territorios españoles en el norte de África (1956-2002), s. 7. 
223 GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla: cuestión de Estado, s. 52.  
224 GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla en la política española: perspectivas de futuro, s. 17. 
225 Špan�lsky „Espíritu de Barajas“. 
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všech teritoriálních nárok� a získání Západní Sahary i Ceuty a Melilly. Mluví se o 

období bilateralizace marockých územních nárok�, kdy se sice téma Ceuty a Melilly  

objevovalo také na p�d� OSN, avšak již s menší intenzitou. 17. listopadu 1974 Hassan 

II. svolal tiskovou konferenci, na které oznámil zám�r p�edložit otázku Západní Sahary 

Mezinárodnímu soudnímu tribunálu a kde také po jedenácti letech op�t p�ímo zmi�uje 

marocké nároky na Ceutu a Melillu. Také marocký velvyslanec p�i OSN zaslal v lednu 

1975 dopis p�edsedovi Zvláštního výboru pro dekolonizaci, v n�mž požaduje, aby 

„Ceuta a Melilla, ostrovy Alhucemas, Chafarinas a ostrov Vélez byly zahrnuty do 

seznamu nesamosprávných území (...)“.226 Ceuta a Melilla však nikdy nefigurovaly u 

OSN v seznamu neautonomních území �ekajících na dekolonizaci.  

Nárokování Ceuty a Melilly bylo zvýrazn�no p�i vstupu Špan�lska do 

Severoatlantické aliance, kdy probíhaly diskuze ohledn� garance obrany Ceuty a 

Melilly. A zatímco na špan�lské ostrovy a ostr�vky (Alhucemas, Chafarinas) a 

teritoriální vody severn� od Obratníku Raka se smlouva vztahuje, Ceuta a Melilla do 

zóny Severoatlantické aliance podle �lánku 6 Washingtonské smlouvy nepat�í, nebo� 

se jedná o území na africkém kontinentu.227 Na druhou stranu existují i jiné 

interpretace, nebo� v p�ístupovém protokolu se mluví o Špan�lském království, což 

zahrnuje veškerá špan�lská teritoria bez vyjímky, protože Ceuta a Melilla nejsou 

výslovn� vy�aty.228 Také se samoz�ejm� objevila interpretace, že Ceuta a Melilla 

nejsou špan�lské, a proto nepot�ebují být výslovn� zmín�ny. Kritika p�ístupu špan�lské 

vlády a zintenzivn�ní nárok� na Ceutu a Melillu zaznívaly také p�i schválování nového 

špan�lského cizineckého zákona v roce 1986.229  

                                                
226 GONZÁLEZ CAMPOS, J. D.: Las pretenciones de Marruecos sobre los territorios españoles en el 
norte de África (1956-2002), s. 12. 
227 Za ozbrojený útok se podle �lánku 6 Washingtonské smlouvy pokládá ozbrojený útok „na území 
kterékoli smluvní strany v Evrop� nebo Severní Americe, na území Turecka nebo na ostrovy pod 
jurisdikcí kterékoli smluvní strany v severoatlantickém prostoru severn� od obratníku Raka; dále na 
ozbrojené síly, lod� �i letadla kterékoli smluvní strany, jež se nacházejí na t�chto územích nebo nad nimi 
(...) nebo ve St�edozemním mo�i, nebo v severoatlantickém prostoru jižn� od obratníku Raka.“ Zdroj: 
Washingtonská smlouva.  
228 GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla: cuestión de Estado, s. 331 - 340. 
229 Zákon o právech a svobodách cizinc� ve Špan�lsku byl schválen v �ervenci 1985. Podle tohoto zákona 
se m�li všichni cizí státní p�íslušníci p�ihlásit do 31. ledna 1986 a regularizovat tak pobyt, zárove� se 
zp�ísnila pravidla pro získání povolení k pobytu. Problém se ukázal v Ceut� a Melille, kde by velká �ást 
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Maro�tí politici �asto srovnávali špan�lské nároky na Gibraltar se svými 

požadavky na „navrácení“ Ceuty a Melilly. V prohlášení Hassana II. mnohokrát 

zazn�lo, že „pokud Špan�lé obdrží Gibraltar, automaticky získáme Ceutu a Melillu.“230 

Toto prohlášení vychází z p�edstavy, že Špan�lsko nem�že ovládat ob� strany 

Gibraltarské úžiny. Špan�lská vláda však odmítala jakékoliv spojování t�chto dvou 

územních požadavk�, nebo� podle špan�lských autor�, Ceuta a Melilla jsou integrální 

sou�ástí Špan�lska a naopak Gibraltar byl uznán kolonií Organizací spojených 

národ�.231 Špan�lsko se p�i nárokování Gibraltaru odvolávalo na �lánek 6 rezoluce 

OSN 1514 (XV) z roku 1960232 a používalo stejné argumenty teritoriální integrity a 

národní jednoty, jaké používá Maroko p�i vznášení nárok� na Ceutu a Melillu. Na 

rozdíl od špan�lské vlády v p�ípad� severoafrických m�st britská vláda byla ochotna na 

základ� dohody z roku 1984 projednávat se Špan�lskem problematické otázky kolem 

Gibraltaru a jedním z témat byla dokonce možnost sdílené suverenity. D�ležité v obou 

p�ípadech, tedy u Gibraltaru i Ceuty a Melilly, je p�ání místních obyvtel, kte�í si 

v�tšinou p�ejí zachování sou�asného stavu.233 

V roce 1987 p�išel marocký král s myšlenkou vytvo�it reflexní skupinu 

složenou z odborník�, která m�la prostudovat situaci v Ceut� a Melille a 

navrhnout �ešení „v rámci nezpochybnitelných práv Maroka, ale také s ohledem na 

d�ležité zájmy Špan�lska“.234 Tento návrh byl špan�lskou vládou okamžit� odmítnut, 

nebo� o otázce suverenity špan�lských m�st se jednat nebude a tedy vytvo�ení takovéto 

skupiny je neopodstatn�lé.235 Avšak i ve Špan�lsku se objevily myšlenky, p�estože 

                                                                                                                                          
muslimské populace získala špan�lské ob�anství až po 10 letech pobytu. Demonstrace a generální stávka 
v t�chto m�stech nakonec p�inutily špan�lskou vládu k ústupk�m a p�íslušníci muslimské komunity 
získali právo zažádat o špan�lské ob�antví v p�ípad� p�edložení d�kazu dlouhodobého pobytu.  Zdroj: 
GOLD, P.: Europe or Africa? A contemporary study of the Spanish North African enclaves of Ceuta and 
Melilla, s. 94 – 98.  
230 Tamtéž, s. 162.  
231 CAJAL, M.: Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar: ¿dónde acaba España? s. 125. 
232 �lánek 6 se týká národní jednoty a teritoriální integrity. Zdroj: UN Resolution 1514 (XV). New York, 
14. 12. 1960. Dostupné z: http://www.gibnet.com/texts/un1514.htm  (20. 4. 2009). 
233 GOLD, P.: Europe or Africa? A contemporary study of the Spanish North African enclaves of Ceuta 
and Melilla, s. 164 – 165.  
234 GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla en la política española: perspectivas de futuro, s. 37. 
235 Až v roce 1997 vznikl tzv. Výbor Averroes, složený z nezávislých odborník� obou zemí, kte�í m�li 
jednat o všech aspektech bilaterálních vztah�. Výsledky tohoto výboru jsou však tém�� nepodstatné, byly 
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ojedin�lé, týkající se možnosti vyjednávání s Marokem ohledn� t�chto m�st. Nap�íklad 

Špan�lská komunistická strana (PCE) n�kolikrát navrhovala p�edání Ceuty a Melilly,236 

poté se však v devadesátých letech už pod koalicí Sjednocená levice (IU) stala 

zastánkyní plných autonomních statut� t�chto m�st v rámci Špan�lska.  

Ve t�etí etap�, nazývané obdobím spolupráce, rozvoj vzájemných vztah� po 

podpisu Smlouvy o p�átelství v roce 1991 nebránil marockému králi a marockým 

politickým p�edstavitel�m odkazovat se na územní nároky na Ceutu a Melillu. 

Marocký p�edseda vlády nap�íklad kritizoval návšt�vu Ceuty a Melilly špan�lským 

p�edsedou vlády Aznarem v lednu 2000 a marocký tisk ji ozna�il za provokaci.237  

Existuje n�kolik politických, ekonomických a sociálních faktor�, které aktivují 

marocký zájem o špan�lská severoafrická m�sta. Významná je sociální situace v t�chto 

m�stech, kdy jakékoliv projevy nespokojenosti obyvatel marockého p�vodu jsou 

využity Marokem ke kritice špan�lské vlády. Vzr�stající po�et muslimských 

obyvatel238 a tedy zm�na sociální struktury m�že vyvolávat u špan�lské vlády obavy 

o stabilitu t�chto oblastí. Skute�nost je však taková, že existují-li mezi t�mito obyvateli 

promarocké sektory, v�tšina si p�eje zachovat sou�asnou situaci, ve které využívají 

výhody špan�lského území a vyšší životní úrovn�.239  

D�ležité jsou dále ekonomické vazby, nebo� sever Maroka, p�edevším 

provincie Nador, se rozvíjí díky p�eshrani�nímu obchodu, a� již legálnímu �i 

nelegálnímu, s t�mito špan�lskými m�sty. Špan�lský p�edseda vlády Aznar dokonce 

prohlásil, že „Ceuta a Melilla nezávisí na Maroku, ale je to práv� Maroko, které závisí 

                                                                                                                                          
vytvo�eny 3 pracovní skupiny v oblastech: historie a vzd�lání, ekonomie a ob�anská spole�nost, sd�lovací 
prost�edky a kultura. Zdroj: GONZÁLEZ CAMPOS, J. D.: Las pretenciones de Marruecos sobre los 
territorios españoles en el norte de África (1956-2002), s. 17. 
236 Ješt� v exilu PCE vydala v únoru 1961 komuniké, v kterém považovala Ceutu a Melillu za marocká 
m�sta a za demokratického Špan�lska v osmdesátých letech strana vyzývala k dekolonizaci t�chto m�st.  
Zdroj: GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla: cuestión de Estado, s. 398. 
237 GOLD, P.: Europe or Africa? A contemporary study of the Spanish North African enclaves of Ceuta 
and Melilla, s. 29. 
238 V roce 1986 se uskute�nilo poslední systematické s�ítání, podle kterého v Ceut� dosahovala populace 
muslim� 23 % (p�es 15 000 osob) a v Melille 34 % (17 824 lidí). Nyní existují pouze odhady o nár�stu 
muslimské populace a ty dosahují 40 %. Roli zde hraje vyšší porodnost, s�atky s Maro�any a také 
politika sjednocování rodin. Zdroj: GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C. – PÉREZ GONZÁLEZ, Á.: Ceuta y 
Melilla: nuevos elementos en el escenario. 
239 GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla en la política española: perspectivas de futuro, s. 65. 
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na Ceut� a Melille.“240 Zatímco mnozí si tuto ekonomickou vazbu uv�domují, naopak 

n�kte�í Maro�ané obvi�ují Špan�lsko, že z t�chto m�st proudí nelegáln� do Maroka 

zboží, což poškozuje marockou ekonomiku.241    

Problémy také p�etrvávají ve vytý�ení teritoriálních vod a výlu�né ekonomické 

zóny kolem Ceuty a Melilly, nebo� Maroko neuznává tyto špan�lské teritoriální vody, 

což �asto vede k incident�m mezi rybá�i a marockými ú�ady. 

Je pot�eba zd�raznit, že Špan�lsko odmítá argumenty marocké strany 

o špan�lské koloniální okupaci t�chto oblastí, nebo� považuje tato m�sta za sou�ást 

Špan�lského království.242 Formáln� je postoj r�zných špan�lských vlád takový, že tato 

území jsou otázkou vnit�ní špan�lské politiky a tedy otázka statutu t�chto m�st 

nevstupuje do bilaterálních jednáních.243 V �ervenci 2002 špan�lská ministryn� 

zahrani�í Ana Palacio prohlásila: „Existují v�ci, o kterých m�že být jednáno, ale o 

Ceut� a Melille se nevyjednává.“244 

 

2.2.2 Ud�lení statut� autonomních m�st 

Zatímco oficiální špan�lská pozice v��i marockým teritoriálním požadavk�m 

na Ceutu a Melillu se zdá být jasná, na úrovni vnit�ní politiky je postavení t�chto m�st 

v rámci Špan�lska až do ud�lení statut� autonomie v roce 1995 p�edm�tem spor� mezi 

hlavními politickými stranami. Postavení Ceuty a Melilly pak bylo �asto využíváno 

marockými politiky, že tato území jsou neautonomní sou�ástí Špan�lska v porovnání 

s ostatními autonomními oblastmi. 

                                                
240 GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla: cuestión de Estado, s. 108. 
241 GARCÍA MOLINA, M. J.: España – Marruecos (1996-2002): un modelo de la política exterior para 
el Magreb, s. 275. 
242 Ceuta a Melilla jsou p�ímo zmín�ny ve špan�lské ústav� z roku 1978 ve �láncích 68.2 a 69.2 ohledn� 
po�tu poslanc� a senátor� a v P�echodném ustanovení V., které se týká procesu ustanovení autonomie 
v t�chto m�stech.  Zdroj: Constitución Española.  
243 Sice špan�lská vláda odmítá jednat o zm�n� postavení Ceuty a Melilly, ale neoficiáln� bylo téma 
Ceuty a Melilly diskutováno nap�. p�i dekolonizaci Západní Sahary.  
244 Spain seeks talks over disputed island. Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2135329.stm, (5. 
2. 2009). 
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P�es r�zné iniciativy a návrhy autonomních statut� t�chto m�st již 

v osmdesátých letech, dohody mezi hlavními politickými silami, p�edevším mezi 

PSOE a PP, bylo dosaženo až v roce 1994.245 Ceut� a Melille byl po schválení 

ústavních zákon� ve špan�lském parlamentu v únoru 1995246 ud�len statut 

autonomních m�st, kdy se ve špan�lském parlamentu proti tomuto návrhu postavili 

pouze levicoví poslanci a senáto�i ze Sjednocené levice  (IU).247 Na rozdíl od 

sedmnácti špan�lských autonomních oblastí mají Ceuta a Melilla statut autonomních 

m�st a také autonomní shromážd�ní Ceuty a Melilly se liší od ostatních autonomních 

shromážd�ní tím, že nemají legislativní pravomoci, což bylo tvrd� kritizováno místními 

stranami Pokrok a budoucnost Ceuty (PFC) a Unií obyvatel Melilly (UPM), které 

organizovaly stávky a protestní pochody požadujíce stejnou úrove� autonomie a statut 

autonomního spole�enství jako zbytek Špan�lska.248 Další odlišností je, že prezident 

autonomního m�sta zastává nejen funkci p�edsedy autonomní vlády, což je stejné 

s ostatními autonomními oblastmi, ale také p�edsedá autonomnímu shromážd�ní. 

Zd�vodn�ním spojení t�chto funkcí byla snaha nez�izovat mnoho funkcí pro malá 

území s pom�rn� nízkou populací. 

Dlouho oddalované �ešení pro Ceutu a Melillu m�že být interpretováno jako 

obava z ohrožení rozvoje bilaterálních vztah� s Marokem. Projednávání statut� 

autonomních m�st vyvolalo kritiku na marocké stran� a v tomto období se zvýšila 

intenzita prohlášení ohledn� marockých územních nárok�. Marocký p�edseda vlády 

Abdellatif Filali se na zasedání Valného shromážd�ní OSN v zá�í 1994 vyjád�il, že tato 

m�sta „jsou integrální sou�ástí marockého území“ a také že „jsou posledními 

                                                
245 Mezi špan�lskými parlamentními stranami panovaly neshody ohledn� legislativních pravomocí 
autonomních shromážd�ní m�st, ale i ohlen� formy schválení t�chto statut� a královského jmenování 
prezidenta autonomie. Zatímco PP byla za plnou autonomii Ceuty a Melilly, PSOE se držela zpátky a 
mnoho návrh� autonomních statut� pro tyto dv� m�sta zablokovala. Zdroj: GOLD, P.: Europe or Africa? 
A contemporary study of the Spanish North African enclaves of Ceuta and Melilla, s. 37 - 40.  
246 27. prosince 1994 byl návrh ústavního zákona schválen v dolní komo�e 308 hlasy, 19 poslanc� se 
zdrželo hlasování. V senátu se 22. února 1995 vyslovilo 222 senátor� pro návrh, 2 proti a 4 se zdrželi 
hlasování.  Zdroj: GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla: cuestión de Estado, s. 202.   
247 IU kritizovala navrhovaný  autonomní statut a zejména absenci jazykových a kulturních práv obyvatel 
berberského p�vodu. 
248 GOLD, P.: Europe or Africa? A contemporary study of the Spanish North African enclaves of Ceuta 
and Melilla, s. 48. 
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špan�lskými koloniemi v Africe“.249 Podobn� se vyjád�il i o rok pozd�ji, že je „naším 

cílem získat suverenitu nad marockými m�sty pod špan�lskou okupací“.250 Reakcí na 

ud�lení statut� autonomních m�st mohly být také dva bombové útoky v Ceut� v dubnu 

1995, ke kterým se p�ihlásila teroristická skupina Organizace za osvobození 

okupovaných marockých území. Na druhou stranu, zastánci autonomních statut� 

zd�raz�ovali, že ud�lením autonomie p�ijde Maroko o �asto zd�raz�ovaný „prvek 

kolonialismu“, nebo� se jednalo o území s odlišným administrativním charakterem než 

byl zbytek Špan�lska,251 p�estože stále odlišnosti v charakteru statut� ve srovnání se 

sedmnácti autonomními oblastmi p�etrvávají. Po roce 1995 oficiální prohlášení 

marockého panovníka a ministr� ohledn� Ceuty a Melilly byla odsunuta do pozadí, 

nejspíše s ohledem na jednání Maroka o asocia�ní smlouv� s Evropskou unií. 

S ud�lením autonomních statut� souvisí i nejednozna�ná pozice ohledn� 

p�íslušnosti ostrova Perejilu ke Špan�lsku, nebo k Maroku. V návrhu statutu Ceuty 

z roku 1986 se v definici území, které spadá pod Ceutu, objevil i ostrov Perejil, avšak 

pro nátlak marocké vlády byla zmínka o ostrovu vypušt�na a stejn� se v osmdesátých 

letech nepoda�ilo autonomii prosadit. Ve statutu autonomního m�sta Ceuty z roku 1995 

v �lánku 2 není výslovn� zmín�n ostrov Perejil, což m�že být interpretováno, že je 

sou�ástí obce Ceuta, a proto není nezbytné p�ímo ho jmenovat. Nebo naopak není 

sou�ástí Ceuty a tedy není sou�ástí Špan�lska.252  

 

Až dosud byly marocké požadavky na špan�lská severoafrická m�sta na úrovni 

diplomatické a i marocká strana odmítala jakékoliv silové �ešení. Po odvolání 

marockého velvyslance se v médiích objevila prohlášení marockých politik� ohledn� 

marockého práva na tato území.253 30. �ervna 2002 marocký král Mohamed VI. 

prohlásil, že „hlavním cílem je ochra�ovat územní jednotu“ a dále požadoval 

                                                
249 GARCÍA FLÓREZ, D.: Ceuta y Melilla en la política española: perspectivas de futuro, s. 49-50. 
250 GOLD, P.: Europe or Africa? A contemporary study of the Spanish North African enclaves of Ceuta 
and Melilla, s. 21.  
251 Ceuta y Melilla en las relaciones de España y Marruecos, s. 44. 
252 GARCÍA FLÓREZ, D.: Aspectos históricos del conflicto de la Isla del Perejil. 
253 CAJAL, M.: Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar: ¿dónde acaba España? s. 201-202. 
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„ukon�ení špan�lské koloniální okupace marockých m�st“.254 Následn� po obsazení 

Perejilu marockými silami vzrostly obavy z hypotetické eskalace konfliktu a špan�lské 

armádní kruhy p�ijaly preventivní opat�ení, tedy zvýšené hlídkování u pob�eží Ceuty a 

Melilly. Našt�stí došlo k uklidn�ní situace díky zprost�edkování amerického státního 

tajemníka Colina Powella. Obavy, co konflikt na ostrov� Perejil bude znamenat pro 

marocké územní nároky do budoucnosti a pro stabilitu v t�chto dvou m�stech, se 

nepotvrdily. 

 

2.3 Evropská unie – d�ležitý aspekt v bilaterálních vztazích 

Evropská unie p�edstavuje d�ležitou dimenzi, a� již na multilaterální úrovni 

Evropská unie – Maroko nebo Evropská unie – Magreb, která má vliv na špan�lsko-

marocké vztahy. P�es n�které konfliktní aspekty bilaterálních vztah� se Špan�lsko po 

vstupu do Evropských spole�enstvích v roce 1986255 snaží podporovat snahu Maroka 

stát se privilegovaným partnerem ES/EU. Maroko velmi dlouhou dobu aspirovalo 

o dosažení úzkých vazeb s Evropskými spole�enstvími a dokonce v roce 1987 žádalo 

o �lenství, avšak bylo odmítnuto na základ� geografické báze, že se jedná o neevropský 

stát. Nicmén� Maroko se stalo jedním z aktivních ú�astník� Barcelonského procesu 

snažící se o modernizaci regionu, o p�iblížení se Evrop� a o prohlubování vztah� 

s Evropskou unií.256 V ekonomické rovin� jsou �lenské zem� Evropské unie hlavními 

obchodními a investi�ními partnery Maroka a tedy Maroko je závislé na obchodních 

vazbách s t�mito státy.257  

 

                                                
254 LARRAZ, T.: Problamática entre Marruecos y España, s. 3. 
255 Podpis p�ístupových smluv 12. �ervna 1985. 
256 KRUSE, I.: Creating Europe outside Europe: Externalities of the EU migration regime, s. 8. 
257 V roce 1999 dosahoval import z EU 56 % všech marockých dovoz� a export do EU p�edstavoval  
62 % celkového marockého vývozu. Hlavními evropskými obchodními partnery Maroka jsou Francie, 
Špan�lsko, Itálie a N�mecko. Naopak pro Evropskou unii Maroko nedosahuje ani 1 %  z celkového 
zahrani�ního obchodu (0,87 % vývoz�, 0,72% dovoz�). Zdroj: ALMEIDA NASCIMIENTO, A.: Las 
relaciones entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos: el marco general y el Acuerdo 
Euromediterráneo de Asociación, s. 548. 
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2.3.1 Eurost�edomo�ské partnerství 

Všeobecný rámec, v n�mž se rozvíjejí multilaterální vztahy mezi EU a 

st�edomo�skými zem�mi, tvo�í Eurost�edomo�ské partnerství (EMP), na které dále 

navazují Eurost�edomo�ské asocia�ní dohody s jednotlivými státy. V listopadu 1995 se 

v Barcelon� konala konference tehdy patnácti �lenských zemí Evropské unie a dvanácti 

st�edomo�ských stát�,258 jejíž výsledkem se stala Barcelonská deklarace, která zmi�uje 

snahu o vytvo�ení st�edomo�ského „prostoru míru, stability a bezpe�nosti“, d�raz klade 

na dodržování lidských práv, demokratických princip� a ekonomických svobod.259 

Barcelonský proces zahrnuje t�i osy spolupráce: politickou a bezpe�nostní, 

ekonomickou a finan�ní a dále sociální a kulturní. Cílem bylo vytvo�it základ pro 

politickou a bezpe�nostní spolupráci, ale také se jednalo o vytvo�ení zóny volného 

obchodu, což by p�isp�lo k rozvoji obchodních vazeb mezi Evropskou unií a 

st�edomo�skými státy a ke zvýšení atraktivity regionu pro investi�ní projekty. Mezi 

hlavní principy pro vytvo�ení zóny volného obchodu pat�í reciprocita (EU i 

st�edomo�ské státy otev�ou své trhy), asymetri�nost (otev�enost trh� EU je vyšší) a 

pozvolný postup.260  

V rámci EMP se poda�ilo liberalizovat obchod s výrobky, kde státy 

st�edomo�ského regionu mají bezcelní p�ístup na unijní trh, a naopak st�edomo�ské 

zem� postupn� ruší tarifní opat�ení pro dovoz pr�myslových výrobku ze zemí 

Evropské unie. Dalším d�ležitým cílem se stalo odstran�ní kvalitativních bariér, 

p�edevším se jednalo o zjednodušení složitých ú�edních procedur, ale také 

o harmonizaci technických standard�. Otázky liberalizace obchodu se službami a 

investicemi a podobn� také liberalizace obchodu se zem�d�lskými výrobky byly dále 

rozpracovány v asocia�ních dohodách s jednotlivými st�edomo�skými státy.261  

                                                
258 Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Libanon, Sýrie, Izrael, Palestinská samospráva, Kypr, 
Malta a Turecko.  
259 The Association Agreement EU-Marocco. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/external_relations/morocco/association_agreement/index_en.htm, (5. 2. 2009). 
260 ESCRIBANO FRANCÉS, G.: El marco multilateral y regional de las relaciones económicas entre 
España y Marruecos, s. 9. 
261 Bilateral Trade Relations. Mediterranean region. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/euromed/euromed_en.htm, (5. 2. 2009). 
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Dále by Eurost�edomo�ské partnerství m�lo podporovat politickou stabilitu a 

prosperitu regionu skrze horizontální spolupráci v Magrebu a regionální integraci, která 

by p�isp�la k ekonomickému rozvoji oblasti. Vzhledem k rivalit� Alžírska a Maroka je 

dosažení užší integrace v regionu obtížné.262 Snaha o oživení partnerství na konferenci 

v roce 2002 ve Valencii také nep�inesla podstatný posun. Špan�lsko dále podpo�ilo 

mnoho diplomatických iniciativ a projekt� o spolupráci ve St�edomo�í (nap�. 

Konference o bezpe�nosti a spolupráci ve St�edomo�í, St�edomo�ské fórum). 

 

2.3.2 Evropská unie – Maroko: Asocia�ní dohoda 

V únoru 1996 po dlouhém vyjednávání probíhající již od roku 1993 uzav�elo 

Maroko s Evropskou unií asocia�ní dohodu, která po ratifikaci vstoupila v platnost 

v b�eznu 2000 a nahradila tak dohodu o spolupráci z dubna 1976.263 P�vodní dohoda 

byla p�edevším obchodní dohodou umož�ující volný p�ístup marockých pr�myslových 

výrobk� na evropský trh.264 Mezi mnoha cíle, které si nová Asocia�ní dohoda vytý�ila, 

spadá navázání politického dialogu a spolupráce, která povede ke garanci míru a 

bezpe�nosti, dále rozvoj vzájemného obchodu, liberalizace v obchodu se službami a 

postupné vytvo�ení zóny volného obchodu do roku 2012.265 Tato liberalizace s sebou 

p�inese zvýšení obchodu, investic a v dlouhodobém horizontu i zvýšení životní úrovn� 

v Maroku. Dalšími cíly se staly povzbuzení regionální integrace a rozvoj vztah� uvnit� 

regionu,266 podpora ekonomické, sociální a kulturní spolupráce mezi ob�ma b�ehy 

St�edozemního mo�e s d�razem na respektování demokratických princip� a lidských 

                                                
262 GILLESPIE, R.: Spain and Marroco: A Case of Crisis in Euro-Mediterranean relations,  s. 12. 
263 EU posiluje vztahy s Marokem. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/eu-posiluje-
vztahy-s-marokem, (5. 2. 2009). 
264 Tato dohoda také umož�ovala preferen�ní zacházení pro n�které zem�d�lské výrobky. Zdroj: 
ALMEIDA NASCIMIENTO, A.: Las relaciones entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos: el 
marco general y el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación, s. 561. 
265 Postupné zrušení cel a dalších p�ekážek u pr�myslových výrobk� je rozvedeno v �lánku 11 Asocia�ní 
dohody. U zem�d�lských a rybích produkt� je snaha o v�tší liberalizaci, ale díky citlivosti tématu budou 
probíhat další jednání. Také zde existují r�zné vyjímky a postupné zvyšování omezujících kvót - viz 
p�íloha II Asocia�ní smlouvy. Zdroj: Euro-Mediterranean Agreement with the Kingdom of Marocco. Title 
II: Free movement of goods. 
266 Euro-Mediterranean Agreement with the Kingdom of Marocco. �lánky 43-45.   



 
 

62 

práv.267 Dohoda také odkazuje na oblast migrace a sociálních v�cí,268 p�edevším na 

sociální situaci a na problém integrace Maro�an� legáln� pracujících na území 

Evropské unie, zam��uje se na rovnost p�íležitostí a sjednocování rodin.269 

N�které oblasti, ve kterých kompetence spadají na komunitární úrove�, však 

mají velký vliv na bilaterální vztahy mezi Špan�lskem a Marokem. Jedná se p�edevším 

o otázku rybolovu, ale zdrojem pnutí se v minulosti stal také obchod se zem�d�lskými 

produkty, což je spojeno s konkurencí mezi špan�lskými a marockými zem�d�lskými 

výrobky na komunitárních trzích. Podobn� n�které oblasti týkající se imigrace jsou 

upraveny evropskými normami a Špan�lsko se snažilo získat podporu Evropské unie 

proti t�m zemím, které nespolupracují v boji proti nelegální imigraci. 

Ekonomické vztahy Maroka jsou závislé na obchodu se zem�mi Evropské unie. 

Kvóty pro export marocké zem�d�lské produkce do Evropské unie a otázka v�tší 

liberalizace v sektoru zem�d�lství, jak je uvedeno v Asocia�ní smlouv�,270 m�ly být 

znovu projednávány práv� v roce 2001. Špan�lsko však d�lalo obstrukce z d�vodu 

neobnovení smlouvy o rybolovu mezi EU a Marokem. Na jednu stranu tedy Špan�lsko 

p�sobí jako pot�ebný spojenec Maroka uvnit� Evropské unie, nebo� práv� zd�raz�uje 

d�ležitost jižní dimenze spolupráce, zárove� však používá �lenství k obran� národních 

producent� p�ed marockou konkurencí. P�íkladem je vývoz raj�at z Maroka do 

Evropské unie271 – po p�erušení vyjednávání ohledn� obnovení smlouvy o rybolovu 

v dubnu 2001 Maroko žádalo o povolení vyvážet raj�ata bez omezení vým�nou za 

otev�ení marockého trhu s jinými produkty, p�edevším s obilím a masem. Ve 

Špan�lsku, hlavním producentu raj�at v Evropské unii, se mobilizovalo mnoho 

                                                
267 V oblasti sociální a kulturní spolupráce se jedná o zlepšení životních podmínek, vytvo�ení nových 
pracovních míst a rozvoj vzd�lání v zónách, odkud p�edevším pochází emigranti do EU, dále se 
spolupráce týká mezikulturního dialogu, ochrany d�tí a postavení žen. Zdroj: Euro-Mediterranean 
Agreement with the Kingdom of Marocco. �lánky 71 a 74. 
268 Dle �lánku 73 byla vytvo�ena pracovní skupina zabývající se sociálními v�cmi a migrací. 
269 ALMEIDA NASCIMIENTO, A.: Las relaciones entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos: el 
marco general y el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación, s. 587. 
270 V Protokolu 1 Asocia�ní dohody jsou rozepsány dovážené marocké zem�d�lské produkty do EU a 
jsou zde uvedeny cla, �i zrušení cla do objemu limitující kvóty. V Protokolu 2 jsou uvedeny rybí 
produkty pocházející z Maroka. A v Protokolu 3 jsou rozepsány zem�d�lské produkty vyvážené z EU.   
271 Vývoz marockých raj�at do EU je p�ímo zmín�n v �lánku 3.1 Protokolu 1 Asocia�ní dohody a jsou 
zde p�ímo ur�eny limitující kvóty. 
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špan�lských zem�d�lských organizací, jejichž snahou bylo zabránit v�tšímu otev�ení 

evropského trhu s ovocem a zeleninou, nebo� se tak obávaly snížení cen ovoce a 

zeleniny. 

V rámci širšího kontextu se Eurost�edomo�ské partnerství ukázalo být jako 

bezpe�nostní rámec pro stabilitu v oblasti nedokonalé, postrádá mechanismy 

k prevenci, �i k rychlému �ešení konfliktu.272 Je pot�eba zd�raznit, že Špan�lsko a 

Maroko se nejprve snažily držet problémy na bilaterální rovin� mimo rámec EMP a až 

po eskalaci konfliktu v �ervenci 2002 dochází na snahu Špan�lska získat podporu 

Evropské unie a p�im�t tím Maroko k ústupku. Špan�lsko se snažilo využít nátlaku na 

Maroku, že by také mohlo dojít k pozastavení asocia�ní dohody. Jak již bylo zmín�no, 

Maroko je závislé na ekonomických vztazích s Evropskou unií, kam mí�í tém�� 70 % 

marockého exportu.273  

�ást marockých politických aktér� hodnotí Eurost�edomo�ské partnerství 

pozitivn�, p�esto však konzervativní sektory marocké spole�nosti kritizují Evropskou 

unii, že se prost�ednictvím EMP snaží vm�šovat do vnit�ních záležitostí a vnucovat 

vlastní kulturní hodnoty skrze financování projekt� rozvoje.274 V hodnocení EMP 

zazn�la také kritika, že se toto partnerství nestalo rámcem k �ešení problému Západní 

Sahary a že je neschopno garantovat mír v oblasti. Eurost�edomo�ské partnerství však 

p�edstavuje impuls a nástroje k politickým a socioekonomickým reformám a podporuje 

kulturní dialog mezi Evropou a st�edomo�skými zem�mi. D�ležitým programem 

zajiš�ující finan�ní a technické prost�edky k podpo�e strukturálních ekonomických, 

politických a sociálních reforem se stala rozvojová pomoc MEDA I (1996-1999), která 

pro Maroko dosáhla 659,3 milion� euro a MEDA II (2000-2006), z které Maroko 

získalo 675,4 milion� eur.275 P�es veškeré projekty sociálního a ekonomického rozvoje, 

                                                
272 V Asocia�ní dohod� s Marokem je v �lánku 86 rozveden postup v p�ípad� sporu pouze ohledn� 
aplikace �i interpretace této dohody. Pokud je nalezení �ešení v Asocia�ní rad�  nemožné, pak je možnost 
p�ejít k arbitráži. 
273 ESCRIBANO FRANCÉS, G.: El marco multilateral y regional de las relaciones económicas entre 
España y Marruecos, s. 5. 
274 La Asociación Euromediterránea una década después, s. 170. 
275 NATORSKI, M.: The MEDA programme in Marocco 12 years on: Results, experiences and trends. 
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vysoká míra nezam�stnanosti p�edstavuje zásadní faktor pro emigraci mladých lidí 

z tohoto regionu. K zastavení odlivu t�chto lidí je nutné zajistit vznik nových 

pracovních míst, zlepšit infrastrukturu a dosahovat trvalého ekonomického r�stu mezi 

6-7 %.276 

 

2.4  Rybolov: konfliktní oblast špan�lsko-marockých vztah� 

Rybolov vždy p�edstavoval d�ležitý sektor pro Maroko i Špan�lsko a je 

p�edm�tem mnoha špan�lsko-marockých smluv. Po vstupu Špan�lska do Evropských 

spole�enství p�estala být rybolovná politika záležitostí pouze bilaterální, ES/EU 

zastupuje zájmy �lenských stát� v oblasti rybolovu na mezinárodní scén� a Evropská 

komise sjednává dvoustranné smlouvy s t�etími zem�mi, nebo� velká �ást evropské 

rybá�ské flotily loví ve vodách mimo EU.277 A práv� odmítnutí obnovení smlouvy 

o rybolovu mezi Marokem a Evropskou unií je �asto ozna�ováno za po�átek 

zhoršování bilaterálních vztah� a následn� za vznik špan�lsko-marocké diplomatické 

krize. 

Rybolov je významný socioekonomický sektor v obou státech. V Maroku 

zaujímá rybolov až 11 % HDP a 15 % vývozu.278 Špan�lská rybá�ská flotila je nejv�tší 

v rámci Evropské unie a �tvrtá na sv�t�.279 Vypršení a neobnovení smlouvy o rybolovu 

mezi Evropskou unií a Marokem už v listopadu 1999 tedy m�lo vliv na d�ležitý sektor 

špan�lské ekonomiky.280 Špan�lská rybá�ská flotila na základ� smluv využívala bohatá 

marocká lovišt� ryb, která jsou pro špan�lské rybá�e tém�� nenahraditelná, což si byli 

Maro�ané v�domi p�i kladení podmínek pro obnovení smlouvy a jejich strategie tedy 

spo�ívala ve využití t�chto bohatých p�írodních zdroj� jako formy nátlaku pro získání 

                                                
276 NATORSKI, M.: The MEDA programme in Marocco 12 years on: Results, experiences and trends. 
277 Rybá�ská politika v Evropské unii. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/managingfisheries_cs.pdf, (6. 2. 2009).  
278 GARCÍA MOLINA, M. J.: España – Marruecos (1996-2002): un modelo de la política exterior para 
el Magreb, s. 281. 
279 Špan�lsko je rybá�skou velmocí za Japonskem, Ruskem a USA. Zdroj: La pesca en España.  
Ministerio de agricultura, pesca y alimentación. Dostupné z: http://www.mapa.es/pesca/pags/ 
triptico/espanol.pdf, (6. 2. 2009). 
280 ECHEVERRÍA, C.: España-Marruecos: las claves del agravamiento y el contexto de la solución. 
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dalších ekonomických výhod. Špan�lskem aplikovaná strategie vzájemné závislosti se 

v oblasti rybolovu projevuje naopak, Špan�lsko je závislé na p�ístupu k marockým 

rybím lovištím. 

Již od sedmdesátých let se téma rybolovu dostává do politické agendy 

bilaterálních vztah�, kdy si Maroko nárokovalo rozší�ení svých teritoriálních vod. 

Snaha vy�ešit sporné otázky v rámci jednání, která probíhala od roku 1977, vedla 

k podpisu p�edb�žného protokolu v roce 1979 a následn� první špan�lsko-marocká 

dohoda o rybolovu z roku 1982 upravovala aktivity špan�lských rybá�ských lodí 

v marocké oblasti a naopak Špan�lsko se zavázalo poskytnout Maroku úv�r k rozvoji 

místní infrastruktury. 

Smlouva z roku 1982 se stala základem pro další bilaterální jednání ohledn� 

rozší�ení výlu�né ekonomické zóny Maroka až na 200 námo�ních mil na základ� 

Mezinárodní konvence o mo�ském právu p�ijaté Valným shromážd�ním OSN, což 

následn� vedlo k podpisu další smlouvy v roce 1983. Po vypršení této smlouvy v roce 

1987 už jednání ohledn� rybolovu neprobíhají bilateráln�, nýbrž na komunitární 

úrovni, kam kompetence v oblasti rybolovu spadají.  

P�i vyjednávání s Evropskou unií se Maroko vždy soust�edilo na tyto cíle: 

snížení doby výlovu a prodloužení období klidu z d�vodu zachování p�írodních zdroj�, 

postupné snižování poskytnutých licencí pro výlov v marockých vodách, zvýšení 

kontroly využívání zdroj� marockých vod, získání vyšší finan�ní podpory a vytvo�ení 

nových pracovních míst napojených na rybolov.281 Maroko tedy postupn� zp�ís�ovalo 

podmínky možnosti rybolovu ve svých vodách z ekologických d�vod�, p�edevším 

kv�li udržení úrovn� zdroj� ryb. V každé další smlouv� se vždy p�ikro�ilo ke zkrácení 

období, které je b�hem roku možno využít k rybolovu. 

První dohoda o rybolovu byla mezi Marokem a Evropskými spole�enstvími 

uzav�ena v roce 1988 s platností na p�t let. Podle této dohody byla rybá�ským lodím 

�lenských zemí Evropských spole�enství ud�lována rybolovná práva za finan�ní 

                                                
281GONZÁLEZ DEL MIÑO, P.: Las relaciones entre España y Marruecos: perspectivas para el siglo 
XXI, s. 189. 
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poplatek a za pomoc p�i rozvoji marockého rybolovného odv�tví.282 V této smlouv� se 

také rozlišovaly dv� zóny, severní a jižní. Toto rozd�lení do dvou oblastí bylo 

Špan�lskem interpretováno, že oblast saharského pob�eží, jižní zóna, bude využívána 

pouze marockou rybá�skou flotilou, nebo� špan�lská vláda odmítla marockou 

svrchovanost nad Západní Saharou a tudíž smlouva se na tuto oblast vztahovat 

nemohla. Na základ� Protokolu 1 smlouvy z roku 1988 se tedy možnost rybolovu lodí 

z �lenských stát� Evropských spole�enství nevztahovala na jižní oblast od rovnob�žky 

27˚40´ s. š.283 V p�ípad� pozd�jších smluv z let 1992 a 1995 však už toto rozd�lení 

chyb�lo a smlouvy se vztahovaly i na pob�eží u Západní Sahary. Zd�vodn�ní tohoto 

posunu bylo, že toto území spadá pod faktickou správu Maroka a  maro�tí p�edstavitelé 

jsou partnery pro jednání o smlouv�, která se vztahuje na rybolov i v této oblasti. 

Marocké království však podle stanoviska Evropského parlamentu m�lo zaru�it, že 

pokud budou ud�leny licence na využití pob�ežních vod Západní Sahary, zisky 

z hospodá�ské �innosti se použijí na zvýšení životní úrovn� obyvatel t�chto území.284  

Již samotné projednávání smlouvy z roku 1995 bylo velmi dlouhé a konfliktní. 

Marocká strana využívala jednání s Evropskou unií o prodloužení smlouvy jako formu 

nátlaku k získání finan�ních a obchodních výhod. Špan�lští rybá�i se p�ed podpisem 

smlouvy v roce 1995 snažili bojkotovat dovážené marocké ryby z d�vodu nar�stajících 

podmínek a požadavk� z marocké strany a blokovali p�ístav Algeciras pro dovoz 

marockých výrobk�. Maroko nakonec na základ� této smlouvy, s platností do roku 

1999, obdrželo každoro�n� od Evropské unie 150 milion� dolar�.285  

V roce 1999 jednání o obnovení smlouvy o rybolovu mezi Marokem a 

Evropskou unií nedosp�la k �ešení a Špan�lská rybá�ská flotila, která lovila 

                                                
282 GARCÍA MOLINA, M. J.: España – Marruecos (1996-2002): un modelo de la política exterior para 
el Magreb, s. 281 – 283. 
283 SAN MARTIN, P.: EU-Marocco Fisheries Agreement: The unforseen consequences of a very 
dangerous turn.  
284 Návrh legislativního usnesení Evropského parlamentu.  Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/600/600558/600558cs.pdf, (6. 2. 
2009). 
285 GONZÁLEZ DEL MIÑO, P.: Las relaciones entre España y Marruecos: perspectivas para el siglo 
XXI, s. 190. 
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v marockých vodách, díky neobnovení této smlouvy musela hledat vzdálen�jší oblasti 

k rybolovu, což p�edstavují oblasti u Mauretánie. N�kte�í v Evropské unii však 

neobnovení smlouvy nepovažovali za negativní, nebo� vyjde levn�ji koupit a dovézt 

ryby a rybí výrobky z Maroka, než platit vysoké kompenzace Maroku za možnost 

rybolovu v jeho vodách.286 Jednání ohledn� nové smlouvy pokra�ovala, ale zvyšující se 

požadavky ze strany Maroka, snaha zvýšit ekonomické kompenzace a snížit po�et 

poskytnutých licencí k rybolovu, vedly k zablokování rozhovor� v b�eznu 2001.287 

Evropská komise 25. dubna 2001 oficiáln� prohlásila ukon�ení t�chto rozhovor� 

s Marokem.288  

Tato jednání a jejich neúsp�ch m�la dopad i na bilaterální vztahy Maroka se 

Špan�lskem. Nejen špan�lské rybá�ské lod� musely hledat nové oblasti k rybolovu, ale 

i marocká strana tím p�išla o finan�ní protislužby. Na druhou stranu Špan�lsko získalo 

pro postižené rybá�e finan�ní kompenzace z Evropské unie a také podporu 

k restrukturalizaci rybá�ské flotily.289 N�která marocká média kritizovala rozhodnutí 

marocké vlády, nebo� p�ehnané požadavky, které zablokovaly jednání a zp�sobily 

neobnovení smlouvy, nejsou prosp�šné pro marocký sektor rybích produkt� s ohledem 

na pot�ebu jejich vývozu, protože vnit�ní marocký trh není schopen vytvá�et 

dostate�nou poptávku. Podobn� kritizovali vládu i n�kte�í maro�tí opozi�ní politikové, 

že „díky vládnímu �ízení politiky rybolovu dochází ke zhoršení vztah� se Špan�lskem i 

s celou  Evropskou unií“.290  

Na konci roku 2002 p�i snaze o plnou normalizaci bilaterálních vztah� je 

pot�eba ocenit marocké gesto, kdy po katastrof� tankeru Prestige marocká strana 

umožnila galicijským rybá��m využívat k rybolovu marocké vody. 

                                                
286 GARCÍA MOLINA, M. J.: España – Marruecos (1996-2002): un modelo de la política exterior para 
el Magreb, s. 293. 
287 LARRAZ, T.: Problemática entre Marruecos y España, s. 4. 
288 Nová dohoda o partnerství v  rybolovu  mezi EU a Marokem, na jejímž základ� se ud�lují rybá��m EU 
rybolovná práva v marockých rybolovných oblastech, byla podepsána až v �ervenci 2006 a v platnost 
vstoupila v dubnu 2007.  
289 Návrh legislativního usnesení Evropského parlamentu.  Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/600/600558/600558cs.pdf, (6. 2. 
2009). 
290 RUIZ MIGUEL, C.: ¿Qué está ocurriendo con el acuerdo de pesca UE-Marruecos? 
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2.5  Otázka imigrace v bilaterálních vztazích 

Imigrace p�edstavuje d�ležitou oblast v politické agend� špan�lsko-marockých 

vztah�. P�ist�hovalectví ze severní Afriky bylo také jedním z témat, která se objevila 

v prohlášeních b�hem diplomatické krize.  

Migrace do Evropy z magrebských zemí má dlouholetou tradici. Maroko bylo 

z �ásti francouzským protektorátem a tak velká �ást marockých migrant� mí�ila do 

Francie a do sedmdesátých let jen velmi omezen� sm��ovali do Špan�lska, které bylo 

do té doby spíše zemí, odkud se do�asn� za prací odcházelo. Zm�na p�išla 

v sedmdesátých letech, kdy se Špan�lsko p�em�nilo ze zem� emigrant� na zemi 

p�ist�hovaleckou.291 A práv� již od druhé poloviny sedmdesátých let mí�í do Špan�lska 

p�ist�hovalci z Maroka. Marocké království se však také stává tranzitní zemí pro 

emigranty ze stát� Subsaharské Afriky (Nigérie, Senegalu, Libérie), kte�í pak pokra�ují 

dále do Špan�lska, �i jiné zem� Evropské unie. Malá vzdálenost mezi Špan�lskem a 

Marokem p�es Gibraltarskou úžinu, nebo mezi marockým pob�ežím a Kanárskými 

ostrovy a také špan�lská severoafrická m�sta Ceuta a Melilla tak hrají d�ležitou roli p�i 

imigraci, p�edevším v p�ípad� nelegálního p�ist�hovalectví. 

Pro Špan�lsko jako hrani�ní zemi Evropské unie se otázka imigrace stala 

významným tématem v rámci agendy EU.292 Implementace Schengenských dohod 

v devadesátých letech a p�edstavení vízového režimu m�ly vliv také na vstup 

marockých obyvatel do Špan�lska. P�es zp�ísn�ní hrani�ních kontrol Špan�lska jako 

vn�jších hranic Schengenského prostoru vysoká poptávka po levné pracovní síle ve 

špan�lském zem�d�lství a obtížn�jší dosažení legální možnosti p�ist�hovalectví vede 

k zvýšení nelegálních snah o imigraci. Pot�eba zp�ísn�ní kontroly na hranicích, 

spolupráce se zem�mi p�vodu p�ist�hovalc� a zabrán�ní rostoucí nelegální imigraci 

                                                
291 D�vody této zm�ny jsou nap�íklad ekonomické a politické otev�ení Špan�lska, zp�ísn�ní 
p�ist�hovalecké politiky ve státech západní Evropy. 
292 GONZÁLEZ DEL MIÑO, P.: Las relaciones entre España y Marruecos: perspectivas para el siglo 
XXI, s. 120. 
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p�edstavují d�ležité vn�jší dimenze v imigra�ní politice, kdy Špan�lsko podporuje 

europeizaci t�chto aspekt�.293 

Dále je nutné podílet se na rozvoji zemí, odkud p�ist�hovalci pocházejí, a 

zlepšit socioekonomickou situaci t�chto lidí, nebo� ta ve v�tšin� p�ípad� p�edstavuje 

p�í�inu nelegální imigrace. Samotná politika Maroka od šedesátých let podporovala 

politiku emigrace jako �ešení problému nezam�stnanosti a urychlení rozvoje zem�.294 

Obnosy posílané emigranty dom� pak tvo�í d�ležitou sou�ást HDP Maroka.295 

St�edozemní mo�e p�edstavuje hranici mezi bohatým severem a chudým jihem, kdy se 

afri�tí p�ist�hovalci vydávají na sever s vidinou dosažení zlepšení své ekonomické a 

sociální situace. D�ležitým faktorem je i demografická situace, kdy stárnutí 

obyvatelstva a nízká míra porodnosti v evropských zemích m�že být práv� 

vykompenzována p�ílivem ekonomicky aktivního obyvatelstva ze stát�, jako je 

nap�íklad Maroko, kde je naopak vyšší míra porodnosti. Jedna z priorit marocké vlády 

jako možnost pro �ešení nezam�stnanosti je uzavírání bilaterálních pracovních dohod 

se státy Evropské unie, které tím umožní legální pobyt marockých pracovník�. 

Pracovní dohoda byla podepsána také se Špan�lskem v �ervenci 2001 a umož�ovala by 

30 tisíc�m marockých pracovník� vstoupit na špan�lský pracovní trh, ale kv�li 

diplomatické krizi nebyla ratifikována.296 

Rostoucí imigrace p�es území Maroka ovliv�uje bilaterální vztahy. Maro�ané 

zaujímají ve Špan�lsku nejv�tší po�et p�ist�hovalc� ze severní Afriky,297 nicmén� 

oficiální zdroje mohou obtížn� zachytit celkový po�et marockých imigrant� s ohledem 

na charakter nelegálního p�ist�hovalectví. Podle n�kterých zdroj� zadržela v roce 2000 

špan�lská policie v Ceut�, Melille, na Kanárských ostrovech a na jižním pob�eží 

Špan�lska p�es 15 000 nelegálních imigrant� z Afriky, o rok pozd�ji 18 500 a v roce 

                                                
293 PINYOL, G.: The external dimension of the European Immigration Policy: a Spanish perspective. 
294 HAAS, DE H.: Marocco’s migration transition: trends, determinants and future scenerio´s. 
295 Odhad celkových zasílaných obnos� v roce 2000 tvo�il až 10 % HDP, avšak p�esná �ísla je obtížné 
ur�it vzhledem k používání i neoficiálních cest pro transfer pen�z. Zdroj: Tamtéž, s. 18.  
296Acuerdo sobre mano de obra entre el Reino de Marruecos y el Reino de España:  Dostupné z: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/a250701-mae.html, (20. 2. 2009). 
297 Podle oficiálních údaj� bylo v roce 2001 ve Špan�lsku 234  937 lidí marocké národnosti. Zdroj: 
Anuario de migraciones 2002, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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2003 �íslo vzrostlo na 19 900.298 Stavba zdí kolem Ceuty a Melilly, které byly 

dokon�eny v roce 1998,299 a zvýšení po�tu hlídek špan�lské Národní gardy však úpln� 

nezabránily snahám dostat se do t�chto špan�lských m�st a spíše nasm�rovaly proudy 

p�ist�hovalc� na Kanárské ostrovy. Naopak jiný p�ístup k problému p�ist�hovalc� 

z Afriky poukazuje na p�ehnané obavy špan�lských autorit, nebo� celkový po�et 

imigrant� ze subsaharské Afriky je nízký vzhledem k p�ist�hovalc�m z jiných �ástí 

sv�ta.300 „Špan�lská vláda zveli�uje problém s nelegální imigrací z Afriky a um�le ji 

umístila na centrální místo v bilaterálních vztazích.“301  

Problém, s kterým se Špan�lsko potýká, je návrat t�chto zadržených imigrant� 

do zemí p�vodu. Špan�lsko již v únoru 1992 uzav�elo s Marokem dohodu o okamžité 

repatriaci nelegálních p�ist�hovalc�, kte�í se dostali do Špan�lska p�es marocké území. 

Tato dohoda se snadn�ji aplikuje p�i navracení marockých ob�an�, ale obtížn�ji p�i 

repatriaci ob�an� t�etích stát�, kdy jsou špan�lské ú�ady �asto neschopny zjistit identitu 

a tedy stát p�vodu, p�ípadn� subsaharské státy nejsou ochotny spolupracovat a Špan�lé 

jsou nuceni do �ty�iceti dn� od zadržení tyto p�ist�hovalce pustit.302 Také lidská práva 

a humanitární podmínky jsou �asto diskutovány v p�ípad� zadržení t�chto nelegálních 

imigrant�. Kritika se týká zejména životních podmínek ve sb�rných táborech, 

p�edevším se jedná o nedostatek pitné vody, jídla a p�ístup ke zdravotní pé�i.  

Snaha o spolupráci mezi Marokem a Špan�lskem v otázce nelegální imigrace 

však z�stávala dlouho spíše v teoretické rovin� odvíjející se od dalších témat 

v bilaterální agend� jako je otázka spjatá s �ešením Západní Sahary, téma nelegálního 

obchodu s tabákem a pašování drog. Spolupráce v boji proti nelegálnímu 

                                                
298 LUTTERBECK, D.: Policing migration in the Mediterranean, s. 62-63. 
299 V roce 2000 byly zdi zvýšeny z 2,1 metr� na 4 metry a v 2004 zdi kolem Ceuty a Melilly už 
dosahovaly 6 metr�. Zdroj: GOLD, P.: Europe or Africa? A  contemporary study of the Spanish North 
African enclaves of Ceuta and Melilla, p.131. 
300 V roce 2003 z 3 691 547 cizinc� na území Špan�lska pouze 142 767 (3,8 %) pocházelo ze stát� 
subsaharské Afriky. Zdroj: HERNANDO DE LARRAMENDI, M. – BRAVO, F.: El lugar de la lucha 
contra la inmigración clandestina de origen subsahariano en las relaciones España-Marruecos (2000-
2005), s. 210. 
301 Tamtéž, s. 213. 
302 Nap�íklad v �ervenci 1992 Maroko odmítlo p�ijmout 84 afri�an�, kte�í na dva týdny skon�ili v zón� 
mezi Marokem a Melillou. Poté je špan�lské ú�ady z humanitárních d�vod� p�evezly do Andalusie. 
Zdroj: GOLDSCHMIDT, E.: Storming the Fences: Morocco and Europe’s Anti-Migration Policy. 
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p�ist�hovalství se dostala do pop�edí také v pr�b�hu diplomatické krize v roce 2001. 

Špan�lská strana pokládala marocké snahy zamezit nelegální imigraci za nedostate�né 

a také poukazovala na možnou spolupráci marocké policie s mafiemi, které organizují 

nelegální p�echody, �i spíše p�eplavby hranic.303 V srpnu 2001 si špan�lský ministr 

zahrani�í Josep Piqué pozval ke konzultacím marockého velvyslance, aby vyjád�il 

znepokojení nad zvyšujícím se po�tem nelegálních p�ist�hovalc� a nutnost v�tšího úsilí 

na marocké stran�.304 Následn� tajemník marockého ministra zahrani�ních v�cí, který 

m�l ve Špan�lsku jednat o stanovení termínu konání dalšího setkání na nejvyšší úrovni, 

zrušil svoji cestu a na konci �íjna dochází k odvolání marockého velvyslance 

z Madridu. Kritika marockého p�ístupu však nezaznívala jen ze špan�lské strany, ale 

nespokojenost s marockou spoluprací v této oblasti byla vyjád�ena v dokumentech 

Evropské unie již v pr�b�hu devadesátých let. V Ak�ním plánu pro Maroko z roku 

1999 vypracovaným pracovní skupinou na vysoké úrovni je zmín�no, že „Maroko jen 

velmi váhav� implementuje bilaterální dohody o repatriaci, které podepsalo 

s n�kterými �lenskými státy Evropské unie, a z ekonomických, ale i vnit�ních 

politických d�vod� velmi opatrn� p�istupuje ke spolupráci týkající se kontroly 

migra�ních tok� (...)“.305   

Naopak marocká strana zd�raz�ovala, že se potýká s nelegálními p�ist�hovalci 

ze subsaharské Afriky a že má nedostatek finan�ních prost�edk� na boj proti této 

imigraci.306 V �íjnu 2001 marocká vláda také žádala Evropskou unii o logistické 

prost�edky pro ú�innou kontrolu mo�e a pozemních hranic k �ízení p�ílivu nelegálních 

imigrant�, nebo� „se jedná o fenomén, který p�ekra�uje marocký národní rámec 

(...)“.307 Marocký král Mohamed VI. prohlásil, že „je sice pravda, že v Maroku existují 

                                                
303 PLANET, A. – RAMOS LÓPEZ, F. (eds.): Relaciones hispano-marroquíes: una vecindad en 
construcción, s. 413. 
304 Konzultace marockého velvyslance byla reakcí na zadržení 800 nelegálních imigrant� na špan�lském 
pob�eží za jediný víkend. Zdroj: HERNANDO DE LARRAMENDI, M.: Las relaciones hispano-
marroquíes durante los años noventa, s. 2. 
305Action Plan for Marocco. 11426/99, High Level Working Group on Immigration and Asylum. 
306 PLANET, A. – RAMOS LÓPEZ, F. (eds.): Relaciones hispano-marroquíes: una vecindad en 
construcción, s. 414. 
307 HERNANDO DE LARRAMENDI, M. – BRAVO, F.: El lugar de la lucha contra la inmigración 
clandestina de origen subsahariano en las relaciones España-Marruecos (2000-2005), s. 216. 
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mafie zabývající se emigrací lidí a pašováním drog, ale ve Špan�lsku se nacházejí 

mafie mnohem bohatší (...)“.308 Také se objevila obvin�ní z rasistických postoj� 

špan�lské spole�nosti.309 Za situace vzájemného obvi�ování, kdo za zhoršující se 

situaci m�že, bylo obtížné najít rychlé diplomatické �ešení.  

Návrh José María Aznara a Tonyho Blaira p�i jednání Evropské rady v Seville 

v �ervnu 2002 o zavedení sankcí v��i zemím, odkud nelegální imigranti p�ichází, ale 

které nedostate�n� spolupracují v boji proti nelegálnímu p�ist�hovalectví, vyvolal 

v Maroku kritiku.310 Myšlenka snížení pomoci t�mto zemím jako sankce však byla 

odmítnuta. Podle Francie, Švédska a Lucemburska by tato negativní kondicionalita, 

tedy spojení �ízení migrace s rozvojovou pomocí, byla kontraproduktivní, nebo� 

socioekonomický rozvoj je základem pro snížení nelegální imigrace.311 Záv�ry 

špan�lského p�edsednictví z tohoto zasedání pouze zmi�ují nutnost v�tší spolupráce 

s t�etími zem�mi v boji proti nelegálnímu p�ist�hovalectví.312 Naopak Maroko 

požaduje v�tší pomoc, p�edevším finan�ní, ze strany Evropské unie, nebo� se potýká 

s velkým po�tem p�ist�hovalc� z jiných stát� subsaharské Afriky. 

Maroko tedy �elilo jak vn�jšímu tak i vnit�nímu tlaku k p�ijetí �ešení problému 

a k v�tší spolupráci. Evropská unie požadovala �ešení a odvolávala se na �lánek 69 

Asocia�ní dohody s Marokem, který stanovuje dialog ohledn� nelegální migrace a 

slibovala zvýšení finan�ní a technické pomoci p�i zm�nách národní legislativy, které by 

vedly k zvýšení efektivnosti p�i prevenci a boji proti nelegální emigraci a k zesílení 

schopnosti zabránit pašování a p�evad��ství.313  

                                                
308 CEMRERO, I.: Perejil: Dos tantos para Marruecos, dos lecciones para España. 
309 Imigranti z Afriky jsou podle pr�zkum� nejmén� akceptováni špan�lskou spole�ností. Také mnozí vidí 
spojení mezi zvyšujícím se po�tem p�ist�hovalc� a nár�stem trestné �innosti. Zdroj: FIBLA GARCÍA-
SALA, C.: España – Marruecos desde la orilla sur: La relación hispano-marroquí: opiniones e ideas, s. 
125. 
310 KRUSE, I.: Creating Europe outside Europe: Externalities of the EU migration regime, s. 13. 
311 PINYOL, G.: The external dimension of the European Immigration Policy: a Spanish perspective, s. 5. 
312 Sevilla European Council, Presidency Conclusions,  s. 10.  Dostupné z: 
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/72638.pdf, (20. 2. 2009). 
313 Communication on Integrating Migration Issues in the EU's Relations with Third Countries 2002.  
Dostupné z: http://ec.europa.eu/external_relations/migration/migration_in_eu/en_acte2_revised_en.pdf 
(20. 2. 2009). 
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B�hem konfliktu na ostrov� Perejil v �ervenci 2002 nebyl zadržen žádný �lun 

mí�ící k andaluským b�eh�m, z�ejm� díky v�tší koncentraci bezpe�nostních složek na 

obou stranách si afri�tí imigranti uv�domovali nižší pravd�podobnost úsp�šného 

p�eplutí Gibraltarské úžiny, a proto i v n�kolika následujících m�sících došlo ke snížení 

po�tu zadržených nelegálních imigrant� mí�ících do Andalusie. Dalším faktorem, který  

m�l za následek snížení po�tu zadržených imigrant� v této oblasti, bylo zlepšení 

hlídacího systému proti nelegální imigraci a pašování drog (SIVE)314 v Gibraltarské 

úžin�, ale naopak v�tší po�et p�ist�hovalc� za�al sm��ovat ke b�eh�m Kanárských 

ostrov�.315 Vliv na tuto skute�nost m�lo také zvýšení policejních kontrol u pob�eží 

St�edozemního mo�e na marocké stran� na p�elomu let 2001 a 2002 z bezpe�nostních 

d�vod� po teroristických útocích v New Yorku, což však ukazuje, že Maroko je 

dostate�n� schopné bránit nelegálnímu p�ist�hovalství do Evropy. Avšak cesta ke 

Kanárským ostrov�m z pob�eží Západní Sahary z�stala otev�ená, což se tedy odrazilo 

v po�tu zaregistrovaných nelegálních p�ist�hovalc� mí�ící tímto sm�rem. V roce 2002 

tak po�et nelegálních imigrant� sm��ující na Kanárské ostrovy, p�edevším na ostrov 

Fuerteventura, poprvé p�edstihl po�et imigrant� zadržených v Gibraltarské úžin�.316 

 

2.6 Ekonomické vztahy 

Ekonomické vztahy zahrnují oblasti obchodní vým�ny, investic a ekonomické a 

finan�ní spolupráce. Špan�lský pragmatický p�ístup vychazí z p�edpokladu, že 

ekonomické vazby a stabilita Maroka sníží nebezpe�í konfliktu ohledn� teritoriálních 

nárok�. Cílem podle Smlouvy o p�átelství, dobrém sousedství a spolupráci z roku 1991 

je „vytvo�ení prost�edí ekonomické a finan�ní solidarity, která by podpo�ila vzájemný 

                                                
314 Špan�lsky Sistema Integral de Vigilancia Exterior. 
315 Viz p�íloha 4. 
316 Od roku 2004 zaznívají také pozitivní hodnocení marockého p�ístupu k imigraci, v listopadu 2003 byl 
p�ijat nový zákon o vstupu a pobytu cizinc�, nelegální emigraci a imigraci, podle kterého se platí velké 
pokuty p�i zadržení bez dokument� a zárove� se Maroko snaží více spolupracovat s �lenskými zem�mi 
EU v boji proti nelegálnímu p�ist�hovalství, k �emuž marocké ministerstvo vnitra založilo nové instituce 
nap�. 
editelství pro migraci a dohled hranic. Podle marockého zdroje se do roku 2005 poda�ilo snížit 
nelegální imigraci do Evropy o 40 %. Zdroj: SADIQI, F.: Marocco: The political and social dimension of 
migration; GHANMI, L.:  Africa, EU urged to cooperate to stem migration.  
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rozvoj kontakt� v r�zných odv�tvích (...), aby byla dosažena optimální úrove� rozvoje 

a prosperity v obou zemích“.317 Druhá kapitola této smlouvy se v�nuje práv� 

ekonomické a finan�ní spolupráci, kde modernizace marocké ekonomiky má být 

dosažena podporou kontakt� mezi r�znými sektory obou zemí a realizací r�zných 

investi�ních projekt�.318 P�ímo je v �lánku 4 zmín�na podpora rozvoje infrastruktury 

v oblasti energetiky, telekomunikací a dopravy. Jak se však ukázalo, tyto stabilní 

ekonomické vazby nezabránily vyost�ení diplomatické krize. 

Celkov� m�žeme pozorovat relativní asymetrii v bilaterálních ekonomických 

vztazích ve prosp�ch Špan�lska. Je pot�eba zd�raznit rozdíl ve vysp�losti t�chto 

ekonomik, tedy vztah vysp�lé tržní ekonomiky Špan�lska a marocké rozvojové 

ekonomiky.319 Struktura rostoucí obchodní vým�ny odráží r�znou úrove� sociáln� 

ekonomického rozvoje, dále marockou závislost na omezeném po�tu exportovaných 

produkt� a na druhé stran� v�tší diverzifikaci a konkurenceschopnost špan�lské 

ekonomiky. Ekonomické reformy v Maroku v devadesátých letech, tedy program 

socioekonomického rozvoje, liberalizace obchodu a v�tší otev�enost marockého trhu, 

p�inesly �áste�né zlepšení situace a nár�st zájmu špan�lských podnikatel� o možnost 

vstoupit na marocký trh.  

Obchodní vztahy jsou charakterizovány rostoucí tendencí bez ohledu na 

politicko-diplomatickou situaci, nebo� konfliktní otázky nem�ly vliv na tento nár�st 

transakcí. Zatímco tedy politické vztahy byly �asto paralyzovány, ekonomické vztahy 

se progresivn� rozvíjely, což ukazuje na ur�itou autonomii politických a ekonomických 

                                                
317 Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y el Reino de 
Marruecos Dostupné z: http://www.judicatura.com/Legislacion/1157.pdf, (5. 12. 2008). 
318 Do ekonomických vztah� nespadá oblast rozvojové spolupráce, která výrazn� p�ispívá ke snižování 
chudoby, k rozvoji lidských zdroj� (k snížení analfabetismu, k rovnosti muž� a žen a k v�tší ú�asti 
ob�anské spole�nosti). Rozvojová spolupráce je tedy také jednou z dimenzí špan�lsko-marockých vztah�, 
Maroko pat�í k d�ležitým p�íjemc�m špan�lské oficiální rozvojové pomoci (Official Development 
Assistance, ODA). Viz p�íloha 3, tabulka 7.  
319 V roce 2001 dosahoval HDP Maroka 33 345 milion� USD a HDP Špan�lska 558 558 milion� USD. 
Zdroj: MORÉ, I.: Efecto Perejil. Relaciones económicas España-Marruecos. 
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vztah�. Ekonomické vazby nezabránily diplomatické krizi, ale ani nebyly krizí výrazn� 

poškozeny, jak se o�ekávalo.320 

Maroko je závislé na špan�lském trhu, nebo� Špan�lsko zaujímá p�ední místa 

mezi marockými obchodními a investi�ními partnery a má tedy pro marocký zahrani�ní 

obchod vyšší relativní váhu. Naopak ze špan�lského pohledu je Maroko v zahrani�ním 

obchodu relativn� d�ležité, zaujímá p�ední místo mezi obchodními partnery ze severní 

Afriky, avšak z globálního hlediska špan�lského zahrani�ního obchodu špan�lské 

vývozy do Maroka nedosahují zrovna nejvyšší úrovn�.321  

Od roku 1995 obchodní vým�na s Marokem postupn� nar�stala. Pro Maroko je 

Špan�lsko d�ležitým, po Francii druhým hlavním obchodním partnerem.322 Špan�lská 

obchodní bilance je v obchodních stycích s Marokem p�ebytková a od roku 1995 se 

špan�lský vývoz do Maroka ztrojnásobil, tedy v roce 2001 dosáhl 1 504 milion� eur, 

podobn� rostl také marocký dovoz výrobk� do Špan�lska.323 Ale pokud bychom brali 

jen zem�d�lské výrobky, byla by obchodní bilance naopak deficitní pro Špan�lsko. 

Maroko je tedy velmi závislé na p�íjmech z exportovaných zem�d�lských produkt�.324 

Zatímco podíl špan�lských vývoz� do Maroka na celkovém exportu Špan�lska �inil 

1,17 % v roce 2001 a podíl marockých dovoz� na celkovém špan�lském importu 

dosahoval 0,71 %, marocký export do Špan�lska dosahoval 14,6 % na celkových 

vývozech Maroka a špan�lské dovozy se podílely 9,6 % na celkových marockých 

dovozech.325 Hledání alternativních trh� by tedy pro marockou ekonomiku m�lo 

v krátkodobém horizontu v�tší negativní d�sledky. 

                                                
320 Sice v prvních m�sících po odvolání marockého velvyslance byl zaznamenán slabý pokles, ale už od 
za�átku roku 2002 op�t rostoucí tendence v obchodních transakcích. V roce 2002 byl zaznamenán nár�st 
špan�lského exportu do Maroka o 10,1 % oproti roku 2001. Zdroj: MORÉ, I.: Efecto Perejil. Relaciones 
económicas España-Marruecos. 
321 Viz p�íloha 2 a 3. 
322 MOLINA GARCÍA, M. J.: España – Marruecos (1996-2002): un modelo de la política exterior para 
el Magreb, s. 354. 
323 P�íloha 3, tabulka 1. 
324 Až 40 % p�íjm� z exportu jsou p�íjmy z prodeje zem�d�lských výrobk�.  Zdroj: GONZÁLEZ DEL 
MIÑO, P.: Las relaciones entre España y Marruecos: perspectivas para el siglo XXI, s. 195. 
325 MORÉ, I.: El escalón económico entre vecinos. El caso España-Marruecos. 
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Struktura obchodní vým�ny odpovídá rozvinutosti obou zemí. Maroko vyváží 

do Špan�lska výrobky s nižší p�idanou hodnotou vzhledem k nižšímu technologickému 

rozvoji, jedná se p�edevším o zem�d�lské produkty326, suroviny327, textilní a keramické 

výrobky. Naopak dováží ze Špan�lska pr�myslové výrobky328 a investi�ní celky 

s pokro�ilejší technologickou úrovní, náro�n�jší na využití lidského kapitálu, v�dy a 

výzkumu. Marocký export je mén� diversifikovaný, hlavní zdroj p�íjm� pochází 

z p�írodních surovin a tedy p�íjmy jsou do velké míry závislé na sv�tovém vývoji cen 

surovin a zem�d�lských komodit. Podstatné je, že diplomatická krize v letech 2001 až 

2003 nem�la v�tší dopad na obchodní vým�nu mezi t�mito státy a také investice 

nebyly paralyzovány.329  

D�ležité jsou také p�íjmy z turistiky. Špan�lé tradi�n� mí�í na sever Maroka a 

špan�lské firmy mají zájem podílet se na výstavb� hotelových komplex� v turistické 

oblasti kolem Tangeru. Avšak v letech 2001-2002 byl zaznamenán pokles špan�lských 

turist� a také celkový pokles marockých p�íjm� z turistiky. Za touto situací nelze vid�t 

pouze diplomatickou krizi, ale také mezinárodní situaci po teroristických útocích z 11. 

zá�í 2001. 

V pr�b�hu devadesátých let objem špan�lských investic do Maroka nar�stal 

zejména díky programu podpory zahrani�ních investic,330 který je sou�ástí 

ekonomických reforem v tomto období. Významné jsou také bilaterální dohody 

k podpo�e a ochran� špan�lských zahrani�ních investic, aby byla zajišt�na právní 

bezpe�nost a minimalizovaly se rizika pro investory.331 Špan�lské investice do Maroka 

                                                
326 Zem�d�lské a rybí produkty tvo�í 28 % vývoz� do Špan�lska. Zdroj: MOLINA GARCÍA, M. J.: 
España – Marruecos (1996-2002): un modelo de la política exterior para el Magreb, s. 367. 
327 Maroko je t�etím sv�tovým producentem fosfát�. Dalšími nerostnými surovinami, které Maroko 
vyváží, jsou zinek, m�	, železná ruda. 
328 Jedná se zejména o automobily a jejich sou�ásti, strojní za�ízení, syntetická vlákna. 
329 Viz p�íloha 2 a 3. 
330 V roce 1996 bylo v Maroku p�ijato na�ízení „Carta de la Inversión“, které k podpo�e investic používá 
investi�ní pobídky a nástroje fiskální politiky. Zdroj: Invertir en Marruecos. Dostupné z: 
http://www.embajada-marruecos.es/Pagehtml/invertir2.htm, (6. 2. 2009). 
331 Již v roce 1989 byla uzav�ena první Dohoda o podpo�e a vzájemné ochran� investic, která m�la 
odbourat právní p�ekážky a zajistit p�íznivý právní rámec pro špan�lské investory. Tato smlouva byla 
obnovena v roce 1997.  
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jsou n�kolikanásobn� vyšší než je tomu obrácen�.332 P�estože je stále procento p�ímých 

zahrani�ních investic (PZI) do Maroka omezené ve srovnání s celkovými špan�lskými 

investicemi, Maroko je pro špan�lské firmy atraktivní oblastí k investování. Mezi 

hlavní faktory, pro� špan�lské investice mí�í do Maroka, pat�í geografická blízkost, 

politická stabilita, levná a dostate�n� kvalifikovaná pracovní síla, zásoba p�írodních 

zdroj� a také již zmi�ované pobídky a fiskální výhody pro investory.333 Maroko se také 

stalo nejv�tším p�íjemcem špan�lských zahrani�ních investic mí�ících na Africký 

kontinent. P�ímé zahrani�ní investice sm��ují z velké �ásti do aktivit spojených 

s komercializací a distribucí špan�lského exportu, dále p�edevším do odv�tví elektrické 

energie, telekomunikací, bankovnictví, do rybolovu a textilního pr�myslu.334   

Cílem ekonomické a finan�ní spolupráce je dosažení modernizace marocké 

ekonomiky skrze poskytnutí úv�r� k realizaci projekt� týkajících se strukturálních 

reforem a rozvoje infrastruktury.335 Nap�íklad v roce 2000 poskytla špan�lská vláda 

skrze Finan�ní program 50 milion� dolar� na projekty p�edevším k rozvoji zaostalé 

severní oblasti Maroka.336 D�ležitým nástrojem pomoci k ekonomickému a sociálnímu 

rozvoji se stala p�em�na marockého dluhu v soukromé investice. První dohoda o 

p�em�n� dluhu v investice byla podepsána již v prosinci 1996, další následovaly 

v letech 1997 a 2000, ale i po odvolání marockého velvyslance z Madridu byla další 

dohoda podepsána v prosinci 2001.337 

                                                
332 Viz p�íloha 3, tabulka2. 
333 HERNANDO DE LARRAMENDI, M.: Las relaciones hispano-marroquíes durante los años noventa, 
s. 1. 
334 Podrobn�jší seznam investi�ních oblastí a n�kterých projekt�: energetika (elektrifikace venkova, 
stavba elektrárny v Tahadartu), využití obnovitelných zdroj� (stavba v�trných elektráren), t�žební sektor 
(plyn, fosfáty), turistika (konstrukce hotelových komplex�), sektor rybolovu, modernizace p�ístav�, letiš�, 
modernizace železnic, dálníc a silnic, rozvoj telekomunikací, investice do modernizace ve�ejné dopravy a 
jiných služeb.  Zdroj: MOLINA GARCÍA, M. J.: España – Marruecos (1996-2002): un modelo de la 
política exterior para el Magreb, s. 390 – 392. 
335 V této oblasti bylo podpesáno n�kolik dohod, nap�. v roce 1988 a 1996 Rámcové smlouvy o 
ekonomické a finan�ní spolupráci. 
336 Tamtéž, s. 410. 
337 VALLE MUÑOZ, S.: Las relaciones económicas entre España y Marruecos. Dos socios 
privilegiados, s. 35.  
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Špan�lsko-marocké ekonomické vztahy jsou charakterizovány asymetrickou 

vzájemnou závislostí. Celkov� z�stává špan�lská ekonomická ú�ast v Maroku malá 

vzhledem k celkovým špan�lským vn�jším ekonomickým vztah�m. Dalším aspektem 

je také nelegální obchod, p�edevším v oblasti Ceuty a Melilly, který by však bylo 

obtížné spo�ítat. Dynamicky rostoucí ekonomické vztahy jsou d�ležité pro 

socioekonomický rozvoj a stabilitu Maroka, což by m�lo pozitivn� p�ispívat ke snížení 

p�ílivu migrant� do Evropy. Ve všeobecné rovin� n�které oblasti ekonomických vztah� 

jsou problematické, p�edevším otázka rybolovu a p�ístupu marockých zem�d�lských 

výrobk� na trh EU, což je však zmín�no v jiných kapitolách. 

 

2.7  Shrnutí 

Ve špan�lsko-marockých vztazích existují konfliktní témata, která hrají 

d�ležitou roli v této bilaterální agend�. Marocká snaha získat Západní Saharu, územní 

požadavky Maroka na špan�lská m�sta Ceutu a Melillu, dále také otázka možnosti 

rybolovu u marockého pob�eží v Atlantickém oceánu a s tím spojené neobnovení 

smlouvy o rybolovu mezi Marokem a Evropskou unií a také nelegální imigrace jsou 

�ty�i základní oblasti, které se objevovaly i v pr�b�hu diplomatické krize mezi 

Špan�lskem a Marokem a které jsou n�kdy uvád�ny jako její p�í�ina.  

Postoj špan�lských vlád k otázce �ešení Západní Sahary byl dlouhodob� 

neutrální. Od osmdesátých let byla oficiální pozice Špan�lska taková, že dosažené 

�ešení musí být akceptovatelné pro všechny, a pokud strany nedosáhnou kompromisu, 

OSN by m�la p�ikro�it k po�ádání referenda podle mírového plánu z roku 1991. 

N�které akce z marocké strany tak mohou být chápány jako ur�itá forma nátlaku, aby 

Špan�lsko zm�nilo svoji pozici a podpo�ilo marocké nároky. Na druhou stranu, 

špan�lské ve�ejné mín�ní je dlouhodob� naklon�no právu saharského obyvatelstva na 

sebeur�ení a podporuje snahy Fronty Polisario za uznání nezávislosti.  

Maroko se p�i vznášení územních požadavk� na špan�lská severoafrická m�sta 

Ceutu a Melillu odvolává na územní integritu, což je hlavní osa marocké zahrani�ní 
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politiky, dále na nedokon�enou dekolonizaci, což také souvisí s cílem vytvo�ení tzv. 

Velkého Maroka. Špan�lsko odmítá argumenty marocké strany o špan�lské koloniální 

okupaci t�chto oblastí, nebo� považuje Ceutu a Melillu za sou�ást Špan�lského 

království a tedy otázka statutu a suverenity t�chto m�st nevstupuje do bilaterálních 

jednání. Prohlášení marockých politik� o nárocích na Ceutu a Melillu je �asto 

používáno k odvedení pozornosti od vnit�ních problém� Maroka, dále ke konsolidaci 

královské moci a také je jedním z d�ležitých témat pro politické strany k získání 

podpory obyvatel.  

Do bilaterálních vztah� vstupuje v ur�itých oblastech i multilaterální dimenze a 

to p�edevším role Evropských spole�enství/Evropské unie. V rámci této širší dimenze 

se Eurost�edomo�ské partnerství ukázalo být jako možný bezpe�nostní rámec pro 

stabilitu v oblasti nedokonalé, nebo� postrádá mechanismy k prevenci, �i k rychlému 

�ešení konfliktu. 

Smlouva týkající se rybolovu mezi Evropskou unií a Marokem vypršela už 

v roce 1999 a zdlouhavá jednání a zvyšující se požadavky ze strany Maroka, p�edevším 

snaha zvýšit ekonomické kompenzace a snížit po�et poskytnutých licencí k rybolovu, 

vedly k zablokování rozhovor� v b�eznu 2001. Tento neúsp�ch obnovit smlouvu m�l 

dopad i na bilaterální vztahy Maroka se Špan�lskem a je považován za po�átek 

zhoršení t�chto vztah� vedoucí až k odvolání marockého velvyslance z Madridu. 

Podobn� rostoucí po�et nelegálních imigrant� mí�ící ke špan�lským b�eh�m a 

téma spolupráce v boji proti tomuto nelegálnímu p�ist�hovalství se dostalo do pop�edí  

v pr�b�hu špan�lsko-marocké diplomatické krize. Špan�lsko pokládalo marocké snahy 

zamezit imigraci jako nedostate�né a snažilo se získat podporu Evropské unie proti 

t�etím zemím, které nedostate�n� spolupracují v boji proti nelegální imigraci. 

V pr�b�hu krize bylo na výše zmi�ované problematické aspekty bilaterálních 

vztah� upozorn�no, avšak ve v�tšin� oblastí žádný pozitivní posun nenastal. Pouze je 

oce�ována v�tší snaha a spolupráce marockých ú�ad� v boji proti nelegální imigraci.  
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Špan�lská strategie vzájemné závislosti a provázanosti zájm�, která m�la p�isp�t 

k bezpe�nosti a stabilit� v oblasti, byla založena p�edevším na rozvoji ekonomických 

vazeb. Ve špan�lsko-marockých ekonomických vztazích m�žeme pozorovat relativní 

asymetrii ve prosp�ch Špan�lska, což je dáno p�edevším rozdílem ve vysp�losti t�chto 

ekonomik. Špan�lsko tedy zaujímá p�ední místa mezi marockými obchodními a 

investi�ními partnery, avšak obecn� z�stává špan�lská ekonomická ú�ast v Maroku 

malá vzhledem k celkovým špan�lským vn�jším ekonomickým vztah�m. Obchodní 

vztahy jsou však charakterizovány rostoucí tendencí bez ohledu na politickou situaci 

mezi ob�ma státy, nebo� konfliktní aspekty nem�ly dopad na pokra�ující nár�st 

obchodních transakcí. Zatímco politické vztahy byly �asto paralyzovány, ekonomické 

vazby se progresivn� vyvíjely, což ukazuje na ur�itou autonomii politických a 

ekonomických vztah�. 
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Záv�r 

Od osmdesátých let uplat�ovala špan�lská vláda v��i Maroku pragmatický 

p�ístup, podle kterého strategie rostoucí vzájemné závislosti minimalizuje možnost 

st�etu mezi t�mito dv�ma státy. Interdependence ve špan�lském pojetí m�la být 

založena p�edevším na ekonomických vztazích a na zjednodušeném p�edpokladu, že 

ekonomické zájmy zabrání �i sníží riziko agresivní akce v p�ípad� marockých 

územních nárok�. Ur�ité nedostatky ve vzájemné závislosti však vedly ke krizi 

v bilaterálních vztazích a nezabránily vzniku nap�tí v otázce územní suverenity. 

Hypotéza této diplomové práce: S rostoucí vzájemnou závislostí Špan�lska a 

Maroka bude použití síly nemyslitelné s ohledem na náklady, které by toto zp�sobilo. 

tedy byla �áste�n� vyvrácena, nebo� rostoucí vzájemná závislost nezabránila vyost�ení 

diplomatické krize až ke konfliktu kolem ostrova Perejil. 

Diplomatická krize ukázala, že rozvoj spolupráce t�chto sousedních stát� a 

zvyšující se závislost p�edevším v oblasti ekonomické nedokázaly zabránit vyhrocení 

problematických otázek a rostoucí nap�tí p�erostlo v nasazení bezpe�nostních sil kolem 

ostrova Perejil. Krize tedy ukázala, že špan�lská strategie zvyšování ekonomické 

závislosti nezabránila eskalaci diplomatické krize, na druhou stranu p�edešla, aby 

události kolem Perejilu zp�sobily podstatn�jší škody ve vzájemných vztazích a 

p�erostly ve vojenský konflikt, který by m�l ztráty na životech. Také díky pomoci 

Spojených stát� se poda�ilo vy�ešit krizi u ostrova Perejil s minimálními náklady 

v raném stádiu eskalace. 

Zmrazení politických vztah� nem�lo v�tší dopad v dalších oblastech bilaterální 

spolupráce. P�edevším v ekonomických vztazích nebyly v pr�b�hu diplomatické krize 

zaznamenány velké výkyvy, investice a rozvojová pomoc se do�asn� na n�kolik 

m�síc� sice snížily, avšak obchod pokra�oval rostoucím tempem. Je pot�eba také 

zd�raznit, že špan�lská ekonomická p�ítomnost v Maroku z hlediska celkových 

ekonomických vztah�, a� bezesporu d�ležitá, je z hlediska celkového špan�lského 

obchodu a celkových investic malá. Maroko je naopak závislé na ekonomických 
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vazbách se Špan�lskem, respektive se státy Evropské unie, a hledání alternativních trh� 

by tedy pro marockou ekonomiku m�lo v krátkodobém horizontu v�tší negativní 

d�sledky. Tedy ekonomické vztahy lze charakterizovat spíše jednostrannou závislostí 

Maroka. V oblasti rybolovu však m�žeme skute�n� mluvit o vzájemné závislosti. 

Špan�lští rybá�í byli závislí na p�ístupu k marockým rybím zdroj�m a naopak Maroko 

je závislé na špan�lském, respektive evropském trhu jako odbytišti marockých rybích 

produkt�, protože vnit�ní marocký trh není schopen vytvá�et dostate�nou poptávku.    

P�ehnaná byla o�ekávání Madridu, že p�evážn� ekonomická a technologická 

spolupráce p�inese pragmatickou harmonii do vzájemných vztah� a umožní odsunout 

politické neshody a územní spory na vedlejší kolej. Ob� strany kladly velký d�raz na 

ekonomickou spolupráci a ignorovaly citlivé otázky. Pro Maroko byla prioritním 

zájmem teritoriální jednota, což znamená kone�né vy�ešení otázky Západní Sahary a 

jednání o Ceut� a Melille, avšak základem bilaterálních vztah� v devadesátých letech 

bylo nezaobírat se t�mito problematickými aspekty vzájemných vztah�. Na stran� 

Špan�lska bylo prioritní snahou snížení nelegální imigrace pocházející z Maroka, 

potažmo z Afriky, a vy�ešení p�ístupu špan�lských rybá��, respektive rybá�ských lodí 

z celé Evropské unie, k rybolovným zdroj�m Maroka.    

Diplomatická krize ukázala limity v teorii vzájemné závislosti aplikované na 

špan�lsko-marocké vztahy. Tato strategie nebere v úvahu institucionální rozdíly 

v t�chto dvou státech, ale také p�ístup Špan�lska opominul historicko-kulturní dimenzi 

špan�lsko-marockých vztah�, p�edevším negativní historický odkaz špan�lské 

koloniální p�ítomnosti a existenci p�edsudk� na obou stranách.  

Špan�lský p�ístup vytvo�ení sít� provázaných zájm� se ukázal být omezený a  

zjednodušující, protože také nepo�ítal s rolí t�etích stran a s dalšími faktory.  

Aplikovatelnost teorie, kde si jsou strany v�domy náklad� konfliktu, je v praxi 

komplikováno snahou vlád hledat kompenzaci t�chto škod zp�sobených krizí tím, že 

posílí vztahy s jinými zem�mi, což m�že být p�ípad Špan�lska s Alžírskem a Maroka 

s Francií. Maroko v krátkodobém zhoršení vztah� se Špan�lskem mohlo vid�t pozitiva  
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v podob� vy�ešení otázky Západní Sahary, což by nap�íklad snížilo výdaje na 

vojenskou okupaci Sahary. 

Diplomatická krize v letech 2001 až 2003 byla výsledkem p�etrvávajících 

problém� v bilaterálních vztazích. Povahu krize spat�uji práv� v nahromad�ní 

problém�, kde však každá strana vid�la prioritní problémy odlišn�. Neobnovení 

Smlouvy o rybolovu mezi Marokem a Evropskou unií, špan�lská pozice k Západní 

Saha�e, otázka p�íslušnosti Ceuty a Melilly, nelegální imigrace do Špan�lska, ale také 

ve�ejné mín�ní se staly hlavnímy p�í�inami zhoršujících se bilaterálních vztah�.  

Projevily se zde zm�ny a chování politických aktér�. A� již k zhoršení vztah� 

p�isp�la arogantní prohlášení špan�lského p�edsedy vlády Aznara nebo p�ítomnost 

nového marockého krále, který pot�eboval konsolidovat své postavení skrze teritoriální 

témata jako Sahara nebo práv� ostrov Perejil. Také se udály zm�ny na mezinárodní 

úrovni, kdy se jak Špan�lsko tak i Maroko staly významnými spojenci Spojených stát� 

v boji proti terorismu. Spojené státy sice nezabránily vyost�ení vztah� kolem ostrova 

Perejil, ale skrze dobré služby státního tajemníka Colina Powella se poda�ilo p�ivést 

strany k jednání a dosáhnout dohody.  

Hledáním vn�jšího nep�ítele mohou být zakryty vnit�ní problémy Maroka. 

Pomalé zm�ny, provád�né na základ� slib� u�in�ných Mohamedem VI. p�i nástupu na 

tr�n v roce 1999, nesplnily o�ekávání zlepšení sociální situace. Za odvoláním 

marockého velvyslance v �íjnu 2001 tedy m�žeme vid�t snahu o odvedení pozornosti 

od vnit�ních problém�. Prohlubující se rozdíly v ekonomické situaci a životní úrovni 

mezi Marokem a Špan�lskem jsou také nej�ast�jším impulsem k emigraci z Maroka a 

nelegální p�ist�hovalství do Špan�lska se stalo dalším bodem citlivých témat. 

Je obtížné odpov�d�t, pro� došlo k použití bezpe�nostních sil na ostrov� Perejil. 

K vyhrocení konfliktu p�ispívá polarizace politických elit, nár�st sporných témat, 

narušení komunikace a manipulace s informacemi, existence negativních stereotyp� o 

druhé stran� a strach ze ztráty prestiže.338 A�koliv v minulosti díky strategické poloze 

                                                
338 WAISOVÁ, Š.: �ešení konflikt� v mezinárodních vztazích, s. 51. 
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m�l ostrov vojenskou hodnotu, v sou�asnosti m�že být pokládán za strategicky tém�� 

bezcenný, avšak jak se ukázalo, politicky citlivý.  

Samotné rozmíst�ní n�kolika p�íslušník� královského �etnictva na ostrov� a 

nikoliv marocké armády poukazuje na snahu neeskalovat konflikt do vojenského st�etu. 

Tato marocké akce m�že být interpretována jako provokace, jako nátlaková akce na 

Špan�lsko zm�nit ur�ité postoje �i se skute�n� jednalo o hlídkování oblasti ve snaze 

zabránit nelegálnímu p�evad��ství a pašování drog, což bylo také oficiální zd�vodn�ní 

marocké strany. Špan�lé zaujali tvrdý postoj, a protože nebyli okamžit� staženi maro�tí 

�etníci a nebyl obnoven status quo p�ed 11. �ervencem 2002, p�istoupili 

k realistickému �ešení silou. Podle realistické teorie mezinárodních vztah� bylo nutné 

ukázat sílu, aby si marocká strana nevytvo�ila mylnou p�edstavu o možnosti získání 

dalšího území, což bylo podpo�eno obavami ve Špan�lsku, že po Perejilu p�ijde na �adu 

Ceuta a Melilla.  

K normalizaci bilaterálních vztah� dochází s návratem velvyslanc� do Madridu 

a Rabatu na za�átku února 2003. Formáln� bylo potvrzeno ukon�ení krize tentýž rok na 

prosincovém setkání nejvyšších p�edstavitel� obou zemí v Marakéši. N�kdy je však 

uvád�no, že p�átelské vztahy špan�lských a marockých politických p�edstavitel� byly 

pln� obnoveny až s nástupem nové špan�lské vlády PSOE po b�eznových volbách 

v roce 2004. A� se m�že zdát, že bilaterální vztahy Maroka se Špan�lskem za 

Zapaterovy vlády jsou výborné, stále p�etrvávají konfliktní témata, p�edevším Ceuta a 

Melilla a otázka imigrace, které kdykoliv mohou p�isp�t k vyhrocení situace.    
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Resumé 

En la tesis con el nombre "La crisis diplomática hispano-marroquí (2001 – 

2003)" me concentro en las relaciones de los países vecinos, de España y Marruecos. La 

crisis diplomática se desarrolló desde la retirada del embajador marroquí el 27 de 

octubre de 2001, alcanzando su máximo en el conflicto del islote Perejil en julio 2002, 

hasta la normalización con el retorno de ambos embajadores a Madrid y Rabat al 

principio del febrero 2003. El objetivo de este trabajo es análisis de los elementos 

problemáticos en las relaciones bilaterales. Los principales problemas que complican 

estas relaciones son el futuro de la antigua colonia española del Sahara Occidental, la 

continua reivindicación de Marruecos sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 

la no renovación de los acuerdos de pesca entre Marruecos y la Unión Europea y la 

lucha contra la inmigración ilegal. 

El primer capítulo del trabajo se dedica a la evolución de la crisis y al análisis de 

sus causas. Una parte de este capítulo se ocupa también de la evolución histórica de las 

relaciones bilaterales desde el año 1956 que sirve como introducción a la problemática 

de estas relaciones. El gobierno socialista español en los años ochenta basó las 

relaciones bilaterales con Marruecos en la estrategia de "colchón de intereses", es decir 

la interdependencia de los intereses comunes, que limitara el alcance de las tensiones 

bilaterales sobre todo en materia de las disputas territoriales. En la teoría de 

interdependencia se basa mi hipótesis: Con la creciente interdependencia entre España y 

Marruecos el uso de la fuerza será inimaginable gracias a sus posibles gastos. Los 

acontecimientos tras el conflicto del islote Perejil han demostrado que este "colchón de 

intereses" no es tan operativo. 

El segundo capítulo analiza los problemas principales y otros aspectos de las 

relaciones hispano-marroquíes: el caso del Sáhara Occidental, las reivindicaciones 

marroquíes sobre Ceuta y Melilla, las cuestiones de pesca e inmigración. Las relaciones 

entre España y Marruecos tienen también su dimensión multilateral en las relaciones 
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entre Marruecos y la Unión Europea, sobre todo en las áreas de pesca e inmigración, y 

por eso menciono en mi tesis la Asociación Euromediterránea y el acuerdo de 

asociación con Marruecos. Además me dedico a las relaciones económicas bilaterales 

porque la estrategia de la interdependencia fue basada sobre todo en los contactos 

económicos. 
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Cíl práce a zd�vodn�ní výb�ru tématu:  

 
Toto téma jsem si vybrala z d�vodu mého regionálního zam��ení na Špan�lsko. 

Bilaterální vztahy Špan�lska s Marokem jsou d�ležité, nebo� se jedná o sousední státy, 

které mají spole�nou historickou zkušenost, p�edevším v p�ípad� špan�lské koloniální 

p�ítomnosti v severní Africe. V bilaterálních vztazích však p�sobí i �ada konfliktních 

aspekt� jako imigrace ze severní Afriky, problémy spojené s rybolovem, otázka 

nalezení �ešení pro Západní Saharu a existence špan�lských severoafrických území, na 

které si Maroko �iní nároky. Hlavním cílem diplomové práce je tedy podrobná analýza 

t�chto problematických oblastí špan�lsko-marockých vztah�, které jsou n�kdy 

pokládány za hlavní p�í�iny diplomatické krize. 

 
Základní charakteristika tématu: 

Jak název napovídá, v diplomové práci se zam��ím na události spjaté práv� 

s touto krizí od odvolání marockého velvyslance Abdessalama Baraky z Madridu 

v �íjnu 2001, p�es konflikt ohledn� ostrova Perejilu v �ervenci 2002, až po plnou 

normalizaci bilaterálních vztah� a návrat velvyslanc� v únoru 2003, dále se budu 

v�novat analýze jejích možných p�í�in, ale i dalších faktor�, které hrají d�ležitou roli 

v agend� bilaterálních vztah� Špan�lska a Maroka. 
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Již od osmdesátých let uplat�ovala špan�lská socialistická vláda v��i Maroku 

pragmatický p�ístup, podle kterého rostoucí vzájemná závislost mezi t�mito státy skrze 

spole�né zájmy ekonomické, politické a sociální m�la teoreticky zabránit eskalaci 

konfliktu a jakýkoliv incident vy�ešit bez hrozby, �i použití síly. Rozvoj ekonomických 

vztah� m�la doprovázet institucionalizace politického dialogu, aby pravideln� 

udržované a rozvíjené politické kontakty p�edcházely vzniku krize ve vzájemných 

vztazích. Diplomatická krize však ukáže, že rozvoj spolupráce t�chto sousedních stát� a 

zvyšující se závislost p�edevším v oblasti ekonomické, což je založeno na teorii 

vzájemné závislosti, nedokázaly zabránit vyhrocení problematických otázek a rostoucí 

nap�tí p�erostlo ve vojenské akce kolem ostrova Perejil. 

Pro� došlo ke zhoršení bilaterálních vztah�, zda m�la diplomatické krize dopad i 

na ekonomické vztahy Špan�lska s Marokem, dále pro� došlo k použití bezpe�nostních 

sil na ostrov� Perejil a zda je tento ostrov tak d�ležitý. To je jen n�kolik z mnoha 

otázek, na které bych se pokusila odpov�d�t.   

 

P�edpokládaná struktura práce: 

1. Úvod 

2. Historický vývoj špan�lsko-marockých vztah� do roku 2000 

3. Diplomatická krize (2001-2003) 

3.1. Pr�b�h diplomatické krize 

3.2. P�í�iny diplomatické krize 

4. Problematické aspekty ve vzájemných vztazích 

4.1. Ceuta a Melilla 

4.2. Západní Sahara 

4.3. Otázka rybolovu 

4.4. Problematika imigrace v bilaterálních vztazích 

5. Ekonomické vztahy 

6. Záv�r 

 

Základní prameny:     

D�ležitým zdrojem budou primární prameny (smlouvy, projevy marockých a 

špan�lských politik�), také �lánky z internetové podoby špan�lských deník� El Mundo 
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P�íloha 1:  Mapy  
 
 
 

 
 

Mapa 1: Koloniální rozd�lení oblasti Maroka a Špan�lské Sahary 

Zdroj: http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title= 
Protectorado_Espa%C3%B1ol_de_Marruecos  (6. 3. 2009). 
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Mapa 2: Severoafrická špan�lská území: Ceuta, Melilla a další území�

Zdroj: http://pedrocolmenero.wordpress.com/category/geografia-de-espana/ (6. 2. 2009). 
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Mapa 3: Ceuta a ostrov Perejil 

Zdroj: http://www.elmundo.es/elmundo/2002/graficos/jul/s2/perejil.html  (6. 2. 2009). 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

107 

 

Mapa 4: Západní Sahara – hranice mezi marockou správou a SADR 

Zdroj: http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/dpko/minurso.pdf (6. 3. 2009). 
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P�íloha 2: Grafy k špan�lsko-marockým ekonomickým vztah�m 
 

 
Graf 1: Špan�lský vývoz do Maroka (1995 - 2003) 

 
 

 
Graf 2: Špan�lský dovoz z Maroka (1995 - 2003) 

 

Zdroj: LÓPEZ BUENO, J. M.: For More Realistic and Efficient Spanish-Maroccan relations.  
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Graf 3: Špan�lské PZI v Maroku (v tisících EUR) 

 
 

 
Graf 4: Podíl na celkových vývozech a dovozech Maroka 

 
Zdroj: LÓPEZ BUENO, J. M.: For More Realistic and Efficient Spanish-Maroccan relations.  
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P�íloha 3: Tabulky k špan�lsko-marockým ekonomických vztah�m 

 
 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Vývoz 1 102,0 1 370,9 1 497,8 1 695,0 1 874,6 2 186,3 2 242,6 

% z celk. 
vývoz� 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,4 

Dovoz 711,5 967,1 1 219,7 1 388,0 1 604,7 1 882,6 2 113,2 

% z celk. 
dovoz� 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 

Tabulka 1: Špan�lsko-marocká obchodní vým�na (v miliónech EUR) 

Zdroj: Informes de Comercio Exterior. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dostupné 
z: http://www.comercio.es/comercio/bienvenido/Comercio+Exterior/ 

Estadisticas/pagInformesdeComercioExterior.htm  (5. 4. 2009). 
 
 
 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

PZI  172,81 49,61 28,86 185,72 1 397,45 22,17 17,11 

% z celkových 
špan�lských 

investic 
0,22 0,09 0,07 0,25 6,33 0,04 0,06 

Tabulka 2: Špan�lské p�ímé zahrani�ní investice v Maroku (v miliónech EUR) 

Zdroj:  VALLE MUÑOZ, S.:  Las relaciones económicas entre España y Marruecos. Dos 
socios privilegiados.  Boletín económico de ICE, srpen 2007. 
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 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Vývoz 7 867,3 10 220,2 11 816,3 13 520,4 14 967,2 15 357,7 19 844,1 

% 
z celkového 

vývozu 
10,7 13,0 14,6 15,6 17,8 17,5 19,9 

Dovoz 11 771,2 12 092,6 11 918,3 15 159,4 16 873 19 245,7 21 448,4 

% 
z celkového 

dovozu 
11,1 9,9 9,6 11,6 12,4 12,2 11,6 

Tabulka 3: Marocko-špan�lská obchodní vým�na��
(v miliónech MAD)339 

Zdroj: Partenaires commerciaux. Royaume du Maroc. Office des Changes. 
http://www.oc.gov.ma/ANNUAIRE/PRINC_PARTEN/Princ_Parten.asp  (5. 4. 2009). 

 
 
 

Vývoz Dovoz 

1. Francie (25 116,7) 1.  Francie (28 475,1) 

2. N�mecko (15 154,7) 2.  N�mecko (28 345,4) 

3. Velká Británie (13 485,7) 3.  Itálie (15 403,0) 

4. Portugalsko (12 926,0) 4.  Velká Británie (12 194,8) 

5. Itálie (12 277,5) 5.  USA (7 132,4) 

9.  Maroko (1 683,9) 25. Maroko (1 377,3) 

Tabulka 4: Po�adí zemí ve špan�lském zahrani�ním obchodu v roce 2002 
 (v miliónech EUR)  

Zdroj: MOLINA GARCÍA, M. J.: España – Marruecos (1996-2002): un modelo de la política 
exterior para el Magreb. s. 352. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
339 1 MAD je cca 0,09 EUR. 
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 2001 2002 2003 

Francie 32 34 34 

Špan�lsko 15 16 18 

Velká Británie 8 8 7 

Itálie 6 5 5 

N�mecko 4 4 4 

USA 4 3 3 

Tabulka 5: Hlavní vývozci z Maroka (v % z celkových marockých vývoz�) 

Zdroj: YOUNGS, R. – FERNÁNDEZ, H. A. (eds.): La Asociación Euromediterránea una 
década después. 

 
 
 
 

 2001 2002 2003 
Francie 22 21 21 

Špan�lsko 10 12 12 

Itálie 5 6 7 

N�mecko 5 5 5 

Velká Británie 5 5 4 

USA 4 4 4 

Tabulka 6: Hlavní dovozci do Maroka (v % z celkových marockých dovoz�) 

Zdroj: YOUNGS, R. – FERNÁNDEZ, H. A. (eds.): La Asociación Euromediterránea una 
década después. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

113 

 
 

 Celková 
špan�lská ODA 

Špan�lská ODA 
Maroku % z celkové ODA 

2000 1 319 19,66 1,5 

2001 1 908 41,10 2,1 

2002 1 817 19,55 1,1 

2003 1 736 13,56 0,8 

2004 1 985 41,43 2,1 

 

Tabulka 7: Špan�lská oficiální rozvojová pomoc (v miliónech EUR) 

Zdroj: Plan Anual de Cooperación Internacional. Dostupné z: 
http://www.aecid.es/web/es/publicaciones/Documentos/paci/ (5.4. 2009). 
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P�íloha 4: Imigrace v špan�lsko-marockých vztazích 

 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Kanárské 
ostrovy - 875 2 387 4 112 11 144 9 382 

Gibraltarská 
úžina 7 031 7 178 16 885 14 405 9 869 9 794 

Tabulka 8: Po�et zadržených nelegálních imigrant�  

Zdroj: GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, L.: Cambios en las tradicionales vías de entrada de los 
inmigrantes clandestinos a la U.E.; HERNANDO DE LARRAMENDI, M. – BRAVO, F.: El 
lugar de la lucha contra la inmigración clandestina de origen subsahariano en las relaciones 

España-Marruecos (2000-2005). s. 222. 
 
 
 
 


