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V regionu Blízkého východu se setkávají tři kontinenty (Afrika, Asie a Evropa), vznikly 
tu nejstarší lidské civilizace a současně je místem vzniku tří hlavních světových 
 monoteistických náboženství.
Vlivem angličtiny region často nese označení Střední východ (Middle East), které má pů
vod v období britského kolonialismu. V češtině se častěji používá označení Blízký východ. 
Už sám název regionu vycházející z evropského náhledu na svět vypovídá o tom, že zde 
Evropané sehráli zásadní roli. Po rozpadu Osmanské říše (která se v oblasti rozrůstala po 
více než 600 let od roku 1299) Blízký východ ovlivnili především Britové a Francouzi. Pře
devším pak dva z nich. Brit Mark Sykes do mapy nakreslil hranici, která běžela od Haify 
na pobřeží Středozemního moře do Kirkúku v dnešním Iráku. S Francouzem Françoisem 
GeorgesPicotem se dohodl na rozdělení regionu v případě, že státy Dohody v první 
světové válce zvítězí. Tak se stalo a území na sever od této „čáry“ kontrolovali Francouzi 
a území na jih se ocitlo pod vlivem Britů. SykesPicotova dohoda označuje i navazující 
sérii teritoriálních změn, které určily ráz Blízkého východu. Lze diskutovat, do jaké míry 
SykesPicotova dohoda region ovlivnila. Před Dohodou  neexistovala Sýrie, Libanon, 
Irák, Izrael, Saúdská Arábie ani další „národní státy“ (což byla původní představa jejich 
utváření). Právě takto Evropany „narýsované“ hranice – když do jednoho „národního 
státu“ svedou příslušníky různých kmenů a vyznání – mohou jen těžko vést ke stabilitě 
v regionu, který byl již předtím plný konfl iktů. Toto číslo Rozhledů se příčinami, projevy 
i důsledky některých z blízkovýchodních střetů a svárů zabývá. 
Současná situace na Blízkém východě samozřejmě neuniká pozornosti médií.  Doufáme, 
že Vám toto číslo poslouží jako dobrý doplněk, možná i korekce některých informací, 
které se v nich objevují!
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Foto na titulní straně:
Syrské město Rakka s 200 000 obyvateli 
bylo v roce 2014 prohlášeno za hlavní město 
Islámského státu (IS). V roce 2015 město 
v reakci na sebevražedné útoky v Paříži, 
ke kterým se IS přihlásil, vybombardovala 
francouzská armáda. V roce 2016 vypuklo 
povstání proti Islámskému státu. V roce 
2017 byla Rakka z jeho spárů osvobozena. 
Foto: Markéta Kutilová.


