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Zahraniční politika každého státu se řídí různými principy a kritérii a je 
ovlivňována různými faktory. Roli mohou hrát historické vazby, kulturní 
a jazyková příbuznost, ekonomické, vojenské či bezpečnostní zájmy nebo 
dokonce svazky, geografická poloha nebo společná, či naopak rozdílná 
ideologie. Partnerství mezi státy a dobré zahraničněpolitické vztahy však 
může ovlivňovat i náboženství, ať už náboženská blízkost, nebo naopak 
výrazná náboženská odlišnost či konkurence. I když se v západním světě 
úloha náboženství v politice zdánlivě snižuje, v mnoha dalších částech svě-
ta představuje náboženství významnou hybnou sílu. Mnohé kroky, které 
podnikají vlády řady zemí, jsou více či méně řízeny náboženskými motivy.

Politika Saúdské Arábie, domácí i zahraniční, je podle mnohých od-
borníků (G O L D 20 03 ;  C O M M I N S 20 06;  A RO S OA I E 2015 ;  DA RW I C H 2016) významně ovlivňo-
vána oficiální náboženskou doktrínou, kterou je salafistická verze islámu, 
ve spojení s pouštním královstvím známá jako wahhábismus.1 Mnozí autoři 
(G O L D 20 03 ;  H U S SA I N 20 04;  K E PE L 20 06;  PA N D I T H 2019) mají za to, že Saúdové šíří a posi-
lují svůj mezinárodní vliv prostřednictvím šíření wahhábismu již řadu let. 
Činí tak i v případě afrických zemí, které jsou významným cílem saúdské 
zahraniční politiky od získání nezávislosti2 v šedesátých letech ( L E V T Z I ON – 

P O U W E L S 1999 ;    S T E B   2 0 0 8 ;  L O I M E I E R 2 013 ;  S K I N N E R 2 013) . Tehdy započaly kulturní 
výměny a trend, kdy mohli (především) mladí Afričané studovat islám 
v Saúdské Arábii, nebo byli saúdští islámští učenci posíláni do Afriky, aby 
šířili wahhábistický směr islámu ( I H L E 2 0 0 8 ;     S T E B    2 014 ;  KO B O 2 015 ;  M A D O R E 2 016) .

Tento text vychází ze zjištění badatelů, že Saúdská Arábie (nejenom) 
v Africe šíří salafismus, a cílem výzkumu je analýza saúdské zahraniční 
politiky, konkrétně nástrojů a strategií, za účelem zjištění, jakými způsoby 
dochází k pronikání do vybraných afrických zemí na pozadí šíření sala-
fismu. Záměrem tedy není prokázání či vyvrácení samotného saúdského 
šíření salafismu, ale odhalení a identifikování mechanismů, jež vysvětlují 
šíření salafismu a náboženské angažmá Saúdské Arábie ve vybraných af-
rických zemích. Ty jsou zvoleny podle regionálního klíče – vybrán je jeden 
zástupce z každého z pěti afrických regionů – Demokratická republika 
Kongo ( M C G R E G O R 2 0 07;  S C O RG I E - P O R T E R 2 015) , Egypt ( E L- S H E R I F 2 015 ;  L AC RO I X 2 016) , 
Etiopie ( E R L I C H 2 0 06;    S T E B    2 0 0 8 ;     S T E B    2 014) , Mosambik ( B ONAT E 2018 ;  D E M B E L E 2020 ; 

M U TA SA – M U C H E M WA 2021) a Nigérie (T H U R S T ON 2011 ;  T H U R S T ON 2016) –, kde autoři pro-
kázali výrazné šíření salafismu. Zkoumané období je od roku 2015 do sou-
časnosti, jelikož došlo k významné změně ve vedení saúdského království, 
což má zásadní vliv na domácí i zahraniční politiku země ( D E M M E L H U B E R 2019) .
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Vzhledem k dynamicky se vyvíjejícím záležitostem v oblasti MENA‚3 
které rapidně nabraly spád po teroristických útocích z 11. září, považuje 
autor toto téma za velice důležité a aktuální, mající výrazný vliv na řadu 
regionálních i mezinárodních otázek – Saúdská Arábie je klíčovým akté-
rem v oblasti MENA i v celém arabském a islámském světě a expanduje 
i mimo něj. Její význam navíc neustále roste. Pochopení saúdských ak-
tivit v Africe považuje autor za klíčové, jelikož se Afrika stává kolbištěm 
nových mocností. Po evropských koloniálních mocnostech a studenová-
lečném soupeření Spojených států a Sovětského svazu se dnes nejčastěji 
skloňují Čína a Indie, rozhodně by se ale nemělo zapomínat a upozaďovat 
islámské mocnosti jako Saúdská Arábie, Írán a Turecko, jež v Africe sou-
peří o rozsah svého vlivu.

Šíření salafismu neprovádí Saúdové přímo, ale na pozadí mnoha ji-
ných aktivit a prostřednictvím řady různých nástrojů i aktérů. Zmapování 
těchto mechanismů a strategií saúdské zahraniční politiky je podstatné pro 
rozkrytí pronikání saúdského vlivu do vybraných afrických zemí. Šíření 
saúdského vlivu a šíření salafismu jde často ruku v ruce, na čemž se shodu-
je řada autorů. Šíření saúdského vlivu v ostatních oblastech tak může mít 
vliv na šíření salafismu v zemi. Každá mocnost vyváží spolu se svým vlivem 
také svou kulturu a hodnoty, proto nemůže být pochyb o tom, že Saúdové 
šíří svůj vliv spolu, nebo dokonce prostřednictvím šíření své oficiální ná-
boženské doktríny. Některé saúdské aktivity v Africe dokonce mohou být 
přímo podmíněny šířením salafismu v tamních zemích. Řada již zmiňo-
vaných autorů prokázala, že saúdské aktivity bývají propojené s šířením 
salafismu mezi tamní muslimskou komunitou, ať už se jedná o majoritu, 
nebo minoritu. Kulturně-náboženské, vzdělávací, rozvojové a charitativní 
projekty bývají nejčastějším nástrojem, skrze který probíhá radikalizace 
afrických muslimů (G O L D 2 0 03 ;  J O H N S T ON 2 0 03 ;  K E P E L 2 0 06 ;  PA R T R I C K 2 016 ;  R I E G E R 2 016 ; 

W I L S ON 2 017;  F E U E R 2 019;  M O U L I N E 2 02 0) .

Článek je rozdělen na tři hlavní části – po úvodu následuje první 
část zaměřující se na přehled dosavadní literatury o úloze náboženství 
v zahraniční politice. Druhá část se věnuje metodologickému rámci. Třetí, 
analytická část, se skládá z představení africké zahraniční politiky Saúdské 
Arábie s důrazem na roli náboženství a z pěti případových studií afrických 
států, které se zabývají jejich vztahy se Saúdskou Arábií. Vybrán je vždy 
jeden signifikantní příklad z každého regionu podle rozdělení Africké 
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unie ( A F R I C A N U N I ON 2 02 1) . Každá případová studie obsahuje analýzu saúdské 
angažovanosti – nejprve šíření salafismu v dané zemi, a následně zmapo-
vání vzájemných vztahů za účelem odhalení mechanismů a strategií pro 
tamější šíření salafismu. Závěr každé případové studie obsahuje shrnutí 
zjištěných poznatků o vybraných saúdsko-afrických vztazích a jejich vy-
hodnocení. V samotném závěru textu je provedena reflexe a interpretace 
identifikovaných mechanismů a jejich zasazení do hlubšího kontextu saúd-
ské zahraniční politiky a šíření náboženství jako jednoho z jejích nástrojů.

ROSTOUCÍ VLIV NÁBOŽENSTVÍ A NÁBOŽENSKÉ 
DIPLOMACIE V ZAHRANIČNÍ POLITICE

Tento text je zaměřen na analýzu saúdské zahraniční politiky, konkrétně 
na roli náboženství v zahraniční politice. Jelikož náboženství hraje v do-
mácí i zahraniční politice Saúdské Arábie významnou roli ( WA R N E R – WA L K E R 

2011) , může být také důležitým či přímo určujícím kritériem pro vztahy s af-
rickými státy a pro míru angažovanosti v nich. Autoři zmínění v úvodu, 
ale i další badatelé ( B O U B E K E U R – ROY 2 012 ;  C H O K S Y – C H O K S Y 2 015 ;  M A N DAV I L L E – H A M I D 

2 018) – a nepopírají to ani sami Saúdové – prokázali, že pouštní monarchie 
prostřednictvím své zahraniční politiky šíří salafismus.

O vlivu náboženství na zahraniční politiku se mezi badateli začalo 
opětovně čile hovořit po teroristických útocích z 11. září 2001. Podle ně-
kterých autorů představuje vliv náboženství na zahraniční politiku jednu 
z velkých, a zároveň nejméně pochopených bezpečnostních výzev 21. století 
( WA R N E R – WA L K E R 2 011 :  113) . V některých analýzách mezinárodních vztahů se-
hrálo náboženství podstatnou roli a bylo významným faktorem ( H U N T I N G T ON 

1993 ;  M E A D 2 0 06 ;  M E A R S H E I M E R  – WA LT 2 0 06 ;  S H A F F E R 2 0 06 ;  H AY N E S 2 0 0 8 ;  H U R D 2 0 0 8) . Jiné 
studie se zabývaly názory stoupenců různých náboženství na mezinárodní 
politiku a zkoumaly, zdali mohou hrát rozdílná náboženství odlišné role 
(J E L E N 1994 ;  RU S S E T T  – ON E A L  – C OX 2 0 0 0 ;  H E N D E R S ON  – T U C K E R 2 0 01 ;  C H I O Z Z A 2 0 02 ;  RO E D E R 

2 0 03 ;  Z U N E S 2 0 05 ;  F U R I A – L U C A S 2 0 06 ;  G R I M – F I N K E 2 0 07;  BA R K E R – H U RW I T Z – N E L S ON 2 0 0 8) . 
Oba soubory studií ovšem neřeší podstatný problém, a sice, zdali má ná-
boženství nějaký výraznější vliv na zahraniční politiku, a pokud ano, jak 
tyto mechanismy fungují ( WA R N E R – WA L K E R 2 011 :  114) . Klíčovou publikací zabý-
vající se vztahem náboženství a zahraniční politiky z mnoha různých úhlů 
je „veledílo“ Religion and Foreign Affairs: Essential Readings ( 2 012) , editované 
Dennisem Hooverem a Douglasem Johnstonem, které obsahuje jednotlivé 



4356/3/2021  ▷ mezinárodní vztahy

DANIEL SVOBODA

studie řady odborníků zabývajících se touto problematikou, a sjednocuje je 
v jednom obsáhlém svazku. Podle editorů v posledních letech již ze strany 
vědců i politiků dochází k reflexi úlohy náboženství v zahraniční politice.

Úlohou náboženství v zahraniční politice konkrétních států se zabý-
vali např. Inboden ( 2 0 0 8) , Haynes ( 2 0 0 8) nebo Carty ( 2 011) , kteří zkoumali roli 
náboženství v zahraniční politice Spojených států (evangelikální křesťan-
ství), Indie (hinduismus), Íránu (šíitský islám) či Turecka (sunnitský islám). 
Podle některých autorů ( L I N C O L N 20 03 ;  WA R N E R – WA L K E R 2011:  114 –115) je podstatné, 
jak chápeme, definujeme a operacionalizujeme samo náboženství – jako 
něco spirituálního, kulturního, či jako zdroj hodnot a postojů? Vědci za-
bývající se úlohou náboženství v zahraniční politice na náboženství nej-
častěji nahlížejí jako na soubor přesvědčení a teologie, jeden z atributů 
kultury a zdroj hodnot ( H U N T I N G T ON 1993 ;  N O R R I S – I N G L E H A R T 2 0 04 ;  PH I L P O T T 2 0 07) .

Úlohu náboženství v zahraniční politice lze zkoumat také optikou 
teorií mezinárodních vztahů. Stephen Krasner uvádí (1993 :  21) , že v rámci rea-
lismu na náboženství nezáleží, protože státy budou bojovat o své přežití bez 
ohledu na jejich kulturní či náboženský původ. Jiní experti naopak tvrdí, 
že některé vlivy pomáhají státům přežít, ochránit se či zvýšit jejich sílu – 
jedním z takovýchto vlivů jsou hodnoty, např. náboženské. Předpokládají, 
že státy se společnými kulturními hodnotami, jako je náboženství, budou 
méně válčit se sobě podobnými státy ( K A N T 1939 ;  D OY L E 1986 ;  RU S S E T T 1993) . To 
je i základní myšlenkou známého díla Samuela Huntingtona (1993) , podle 
nějž náboženství vystupuje jako definující vlastnost kulturního konceptu; 
kultura je součástí většího konstruktu „civilizace“; bezpečnostní hrozby 
mohou být ovlivňovány kulturními rozdíly, zahrnujícími i ty náboženské. 
Náboženství determinuje státní kulturu a identitu a určuje mezinárodní 
spojence a nepřátele. Společná kultura a náboženství mohou vést k ré-
torice my proti nim, která může mít na svědomí dva následky. Hypotéza 
říká, že společné náboženství a společné normy mohou vést buď k mírové 
a kooperační zahraniční politice mezi kulturně-nábožensky blízkými ze-
měmi, nebo naopak k agresi vůči státům kulturně-nábožensky odlišným 
( WA R N E R – WA L K E R 2 011 :  119 –12 0) .

Konstruktivisté vidí jako klíčovou esenci identitu, odvozenou od 
kultury, a podle nich můžeme předpokládat, že pokud je náboženství ve-
psané do národní identity, a tudíž určuje a formuje její instituce, bude mít 
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vliv na zahraniční politiku států ( W E N D T 1992 ;  F I N N E M O R E 1996) . Podle liberálů 
jde o šíření idejí. Ty jsou šířeny v rámci institucí, a to nějakými specifický-
mi zájmovými skupinami. Náboženství představuje soubor (teologických) 
idejí, proto podle nich úloha náboženství v zahraniční politice představuje 
roli idejí v rámci institucí (G O L D S T E I N – K E O H A N E 1993 ;  Y E E 1996 ;  L E G RO 2 0 05) .

Saúdská Arábie usiluje o hegemonii v muslimském světě, a proto 
podporuje šíření a vývoz vlastní náboženské doktríny a kulturně-nábo-
ženských hodnot do okolních zemí. Náboženství v tomto případě slouží 
jako nástroj mocenské politiky vhodný k šíření saúdského vlivu. Společné 
náboženské vazby mohou Saúdům sloužit k ospravedlnění jejich akcí ve 
spřízněných nebo znesvářených státech. V oficiálně islámském státě, říze-
ném právem šaría a náboženskou doktrínou, lze navíc tvrdit, že nábožen-
ství je součástí národní identity a formuje instituce, jež mají vliv na domácí 
i zahraniční politiku země.

Někteří badatelé ve spojení s náboženskými iniciativami majícími 
vliv na zahraniční politiku používají termín náboženská diplomacie‚4 kterou 
označují jako track two, tedy diplomacii praktikovanou nestátními aktéry, 
představiteli NGOs, náboženskými lídry a soukromými osobami, jejichž 
hlavním hnacím motorem v politice a diplomacii je víra (C OX – PH I L P O T T 2 0 03 : 

31–32 ;  J O H N S T ON 20 03 ;  T ROY 20 0 8 ;  K E I S W E T T E R – C H A N E 2013 ;  S E I B 2013 ;  FA H Y 2018 ;  B L A K E M O R E 

2 019) . Propagace islámských hodnot prostřednictvím kulturní diplomacie 
je využívána mnohými muslimskými vládami jako náboženská soft power 
v jejich zahraniční politice – usilují o využití náboženské symboliky a au-
tority pro své geopolitické cíle. Chtějí u lidí změnit jejich náboženské nor-
my, hodnoty a představy z jednoho souboru myšlení na jiný – v saúdském 
případě je patrná snaha obrátit muslimské obyvatelstvo na salafistickou 
verzi islámu (v rámci sblížení) či jej radikalizovat (obrátit proti stávajícímu 
režimu) ( M A N DAV I L L E – H A M I D 2 018 :  2) . Saúdové se snaží politikou panislamismu 
a odkazováním na solidaritu ummy5 získávat spojence (nebo vazaly) mezi 
muslimskými státy i diasporami napříč islámským světem. Proto bývají 
saúdské kulturně-náboženské organizace často zaměřené na charitativní 
a rozvojové programy (G A L L A RO T T I – A L- F I L A L I 2 012) .
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METODOLOGICKÝ RÁMEC

Tento článek zkoumá strategie a mechanismy saúdského proniká-
ní do vybraných afrických států. Zkoumané časové období je od začátku 
roku 2015 do současnosti, což odpovídá výměně na královském trůnu – 
23. ledna 2015 vystřídal zesnulého krále Abdullaha jeho bratr Salman 
a ve stejný den byl dnes již korunní princ Mohammed bin Salman (MbS) 
jmenován ministrem obrany, čímž započal svou kariéru ve vysoké politice. 
V první polovině roku 2016 navíc představil Saúdskou vizi 2030, rozvojový 
plán, který má pomoci zredukovat saúdskou závislost na těžbě ropy, di-
verzifikovat ekonomiku a rozvinout různá odvětví veřejného sektoru jako 
infrastrukturu, zdravotnictví, vzdělávání či turismus (G OV E R N M E N T O F S AU D I 

A R A B I A 2 016) . V souvislosti s nástupem mladého prince, který bývá označo-
ván za faktického vládce země ( M A N DAV I L L E  – H A M I D 2 018 :  8 ;  H E I BAC H 2 02 0 :  72) , se 
často hovoří o liberalizaci saúdské společnosti, domácí politiky a o změ-
nách v zahraniční politice (průlomové jsou např. změny ve vzájemných 
vztazích s Izraelem).

Výzkum je koncipován jako sada pěti případových studií. Výběr 
zemí reflektuje již prokázanou evidenci výrazného saúdského šíření sala-
fismu v těchto státech, vycházející z dostupných zdrojů – dokumentů, od-
borných textů, mediálních zpráv, komentářů a analýz. O šíření salafismu 
v dané zemi svědčí výrazné zapojení do financování náboženského života 
v zemi a jeho ovlivňování prostřednictvím nejenom finančních, ale také 
lidských (imámové) a materiálních (hmotných) zdrojů (literatura). Šíření 
salafismu bylo ve vybraných zemích prokázáno saúdským financováním 
činnosti stávajících mešit, madrás, náboženských škol a vzdělávacích insti-
tucí a financováním výstavby nových; vysíláním saúdských salafistických 
duchovních do afrických zemí, a naopak možností studia (např. prostřed-
nictvím stipendijních programů) Afričanů v Saúdské Arábii; distribucí 
salafistické náboženské literatury; přítomností pobočky nebo aktivitou 
některé z kvazistátních neziskových organizací napojených na saúdskou 
vládu (MWL, WAMY nebo IIRO6); a přítomností salafistické politické stra-
ny napojené na Saúdy.

Autor připouští, že výběr může působit lehce arbitrárně a intuitivně 
a závisí na jeho posouzení rozsahu šíření salafismu v konkrétních zemích. 
Svou roli hrají dostupnost, četnost a relevance zjištěných dat. V rámci každé 
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případové studie je provedena hloubková analýza vzájemných saúdsko-af-
rických vztahů. Nejprve je nastíněno, jak dochází k šíření salafismu v dané 
zemi (což zároveň reflektuje ideologicko-náboženské nástroje), a následně 
jsou zmapovány vzájemné vztahy s cílem odhalit, jakými způsoby dochází 
k pronikání do těchto zemí a šíření saúdského vlivu na pozadí šíření sa-
lafismu – jaké zde Saúdové volí strategie, mechanismy a nástroje. Pro vy-
hodnocení zjištěných dat je zapotřebí operacionalizovat a typologizovat 
zahraničněpolitické nástroje, se kterými autor pracuje. Nástroje (nebo 
prostředky) zahraniční politiky vycházejí z cílů zahraniční politiky, a za-
tímco cíle bývají stabilní a příliš často se nemění, nástroje jsou proměnlivé 
a používají se flexibilně k dosažení cílů. Nástroje se dělí na 1) diplomatické, 
2) vojenské, 3) ekonomické a 4) ideové ( D RU L Á KOVÁ – D RU L Á K 2 0 07:  33 –39) .

Pro účely tohoto textu je nastíněna vlastní typologie nástrojů, která 
je revizí a doplněním výše uvedené typologie. Rozlišuje nástroje 1) politic-
ko-diplomatické, 2) ekonomické, 3) bezpečnostní, 4) kulturní a ideologic-
ko-náboženské, 5) rozvojové a 6) geografické. Politickými nástroji autor 
rozumí saúdské aktivity, které mají vliv na domácí a/nebo zahraniční po-
litiku daných států – různé smlouvy, zahraniční partnerství, přítomnost 
spřízněných politicky aktivních osob či stran, návštěvy státních představi-
telů apod., diplomatickými nástroji se myslí vzájemné diplomatické styky, 
přítomnost saúdských zastupitelských úřadů v afrických státech a naopak, 
nebo výrazné diplomatické angažování Saúdů v otázkách týkajících se vy-
braných afrických zemí. Za ekonomické nástroje autor považuje všechny 
finanční toky a obchodní výměny mezi Saúdy a africkými zeměmi vyjma 
těch, které považuje za nástroje rozvojové, přímo směřující na rozvojovou 
pomoc a sociální či charitativní programy. Bezpečnostní nástroje se týkají 
všech oblastí obrany a bezpečnosti, a to vnitřní i vnější. Kulturní nástroje 
označují společné kulturní programy a aktivity, které směřují ke koope-
raci v oblastech vzdělávání, umění či sportu, a ideologicko-náboženskými 
nástroji se myslí aktivity spojené se společnou politickou ideologií či nábo-
ženskou doktrínou a hodnotami, v tomto případě salafismem. Geografické 
nástroje slouží jako kontrolní proměnná a zaměřují se na geografickou blíz-
kost či vzdálenost dané země od Saúdské Arábie. Uvedené indikátory jsou 
vyhodnocovány na základě intenzity a úrovně daných saúdsko-afrických 
vztahů. Intenzita vztahů poukazuje na jejich rozsah, četnost a častost, 
zatímco úroveň odráží jejich hloubku – jinými slovy, pro vyhodnocení je 
třeba vzít v úvahu kvalitu i kvantitu vztahů. Posouzení intenzity a hloubky 
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vztahů následuje na konci každé případové studie. Reflexe a interpretace 
vyhodnocení saúdsko-afrických vztahů na základě jejich intenzity a úrov-
ně je provedena v závěru textu.

NÁBOŽENSTVÍ V AFRICKÉ ZAHRANIČNÍ 
POLITICE SAÚDSKÉ ARÁBIE

Klíčovou změnu pro zahraniční politiku Saúdské Arábie znamenal rop-
ný boom. Prostřednictvím petrodolarů, tedy příjmů z těžby ropy, si mohli 
Saúdové dovolit financovat náboženské aktivity v zahraničí (C R E E D – M E N K H AU S 

1986 ;  K E P E L 2 0 06) . Podle některých odhadů utratili Saúdové celosvětově od 
roku 1982 do současnosti okolo 100 mld. USD jen na šíření wahhábismu 
ve světě, a to včetně nemuslimských zemí. Peníze nejčastěji směřují na 
výstavbu a činnost mešit, náboženských center a madrás a na distribuci 
náboženské literatury ( PA N D I T H 2 019) . Podle jiných odhadů je číslo více než 
dvakrát vyšší a počítá s tím, že Saúdové utráceli v posledních desetiletích 
6–7 mld. USD ročně za náboženskou diplomacii, což prý zhruba stejně od-
povídá množství peněz, které utratili za nákup zahraničních zbraní (C ON E SA 

2 016) . Podobných odhadů existuje spousta a byť se celkové částky mnohdy 
výrazně liší, vždy se jedná o desítky, ne-li stovky mld. USD ( W I L S ON 2 017;  F E U E R 

2 019) . Ač ve většině případů existuje oprávněné podezření, že peníze na vý-
stavbu mešit či islámských center pocházejí ze Saúdské Arábie, prokázat 
to není vůbec snadné, jelikož systém financování využívá velké množství 
bankovních účtů a převodů mezi soukromníky (kteří bývají nějakým způ-
sobem napojeni přímo na saúdskou vládu nebo jí řízené kvazivládní orga-
nizace typu MWL). Petrodolary slouží i k jiným účelům než k financování 
náboženských záležitostí – Saúdové je také využívají ke kupování přízně 
jiných států na mezinárodní politické a diplomatické scéně. Tato rijálová 
diplomacie umožňuje Saúdům získat diplomatickou podporu k dosahování 
strategických cílů a zájmů či obecně k získávání nových spojenců ( M A S ON 

2 014 ;  D U ROV R AY 2 018) .

Motivace Saúdské Arábie pro export náboženství se v průběhu času 
měnily. Zpočátku šlo o reakci na sekulární panarabský nacionalismus a so-
cialismus egyptského prezidenta Gamála Násira. Později šlo o kombinaci 
řady faktorů. Saúdská královská rodina a wahhábistické elity jednak pova-
žovaly šíření islámu za svatou povinnost, související s výsadní rolí Saúdské 
Arábie jakožto ochránce dvou svatých měst islámu, Mekky a Mediny. 
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Tvrdili, že se hlavní saúdská síla neskrývá v ropném bohatství, ale v nábo-
ženství. Kvóty pro vykonání posvátné poutě hadždž mají v saúdské zahra-
niční politice podstatný vliv ( AU G É 2 02 0 :  4) . Dále, v rámci studenoválečného 
spojenectví se Spojenými státy šlo o podporu islámu jako protiváhy vůči 
sovětskému vlivu (např. v Afghánistánu), a samozřejmě nelze opomenout 
podstatný zlom – islámskou revoluci v Íránu v roce 1979 a počátek geopo-
litického a „geonáboženského“ soupeření o vliv v muslimském světě mezi 
těmito regionálními mocnostmi. Saúdové se navíc obávají vlivu Íránu na 
vlastní významnou šíitskou komunitu, jejíž příslušníci jsou vnímáni jako 
občané druhé kategorie a zároveň pátá kolona Íránu ( M A N DAV I L L E  – H A M I D 

2 018 :  8 – 9) . Soupeření s Íránem zůstává jednou z priorit v saúdské zahraniční 
politice dodnes a probíhá v několika dimenzích – náboženské/sektářské 
(sunnité vs. šíité), národnostní/etnolingvistické (Arabové vs. Peršané) 
a ideologické (proamerikanismus vs. antiamerikanismus) ( BA H I 2 018 :  26) .

Saúdská Arábie měla původně ambice být lídrem veškerého mus-
limského obyvatelstva (DARWICH 2016: 477). První trhliny těmto plánům přinesla 
islámská revoluce v Íránu, kdy ajatolláhové začali prosazovat vlastní poli-
tické cíle. V reakci na proměny v Íránu se Saúdové začali orientovat pou-
ze na sunnitský směr islámu (DARWICH 2016: 477–480). Soupeření Saúdské Arábie 
s Íránem stále častěji nabývá vojenského charakteru, což dokazuje zapo-
jení do řady konfliktů na Středním východě v posledních letech. Tento 
posun k častějšímu využití síly namísto diplomacie analytici označují jako 
Salmanovu doktrínu (NURUZZAMAN 2019: 41). Série revolucí z let 2010–2011, známá 
jako arabské jaro, spjatá s islamistickou organizací Muslimské bratrstvo7 
a jejími odnožemi a spojenci v mnoha zemích oblasti MENA, ovšem zna-
menala pro Saúdy další přehodnocení priorit v rámci muslimského světa. 
Vize Muslimského bratrstva, byť se jedná o sunnity, se neslučovaly s vize-
mi salafistické/wahhábistické Saúdské Arábie8 (DARWICH 2016: 480–483). V roce 
2014 dokonce Saúdové po vzoru Egypta označili Muslimské bratrstvo za 
teroristickou organizaci a ohrožení pro stabilitu země. Počátky navazová-
ní diplomatických vztahů mezi Saúdskou Arábií a nezávislými africkými 
státy započaly ve druhé polovině šedesátých let. Od samého začátku se 
Afrika stala terčem náboženského proselytismu Saúdů, kteří vynaložili 
obrovské částky na vybudování náboženské infrastruktury či školení af-
rických učenců v saúdském království (HEIBACH 2020: 71). Saúdská Arábie byla 
jednou z prvních zemí, které v sedmdesátých letech přijaly egyptskou 
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iniciativu arabsko-africké spolupráce a také podporovaly islamistické 
skupiny v boji proti komunismu (BAHI 2018: 33; TODMAN 2018: 3).

Kvůli soupeření s Íránem o vliv v Africe začali v posledních letech 
Saúdové masivně investovat nejenom do náboženských a ekonomických 
projektů, ale také do bezpečnostních a vojenských operací – Saúdové se 
snaží být v čele boje proti globálnímu terorismu, což dokazuje vytvoření 
Islámské vojenské protiteroristické koalice (IMCTC), které inicioval MbS 
v prosinci 2015. Koalice čítá 41 afrických a asijských muslimských zemí – 
Írán a jeho spojenci členy samozřejmě nejsou ( B A H I 2 018 :  3 3 ;  T O D M A N 2 018 :  4) . 
Afrika se tak stala kolbištěm pro mocenské soupeření Saúdské Arábie 
a Íránu ( F E I E R S T E I N – G R E AT H E A D 2 017) . Dalším významným sektorem, kam smě-
řují saúdské investice v Africe, je zemědělství. Saúdové investovali značné 
prostředky do nákupu půdy pro zemědělskou výrobu v Africkém rohu, kde 
je nutná dodávka potravin a potravinová bezpečnost. Pro tyto účely byla 
v roce 2008 zřízena Saúdská iniciativa pro zemědělské investice v zahra-
ničí (SIAIA) (C O O K 2 016 ;  BA H I 2 018 :  3 4 ;  H E I BAC H 2 02 0 :  7 1) . Od svého založení v roce 
1975 do současnosti přispěl Saúdský rozvojový fond (SFD) na různé pro-
jekty v Africe 7 mld. USD, což činí 52 % z celkově vynaložených prostřed-
ků. Další objem peněz pro Afriku míří prostřednictvím Islámské rozvojové 
banky (IsDB), sídlící v Saúdské Arábii, nebo přes různé charity (Nadace 
krále Faisala – KFF) či soukromé donory ( AU G É 2 02 0 :  2 – 5) .

SAÚDSKÉ VZTAHY S VYBRANÝMI AFRICKÝMI STÁTY

Tato část obsahuje analýzu vztahů Saúdské Arábie s pěti vybranými afric-
kými státy. Pořadí analyzovaných států je určeno abecedně.

Demokratická republika kongo (DRK)

V druhé největší africké zemi, v Demokratické republice Kongo, operuje 
od druhé poloviny devadesátých let skupina Allied Democratic Forces 
(ADF), která představuje výrazné bezpečnostní riziko pro celý region 
střední Afriky (T H E D E F E N S E P O S T 2 02 1 ) . Skupinu založil v roce 1995 promi-
nentní ugandský salafista Jamil Mukulu, který toho času působil na vý-
chodě DRK a spojil dohromady mnoho odlišných militantních skupin. 
Cílem bylo svrhnutí ugandského režimu a jeho nahrazení islámským stá-
tem. Mukuluův případ víceméně kopíruje tradiční scénář – ač tedy rodilý 
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křesťan, konvertoval k islámu a díky stipendiu od saúdských kleriků stu-
doval v Saúdské Arábii, kde se radikalizoval a do Afriky se vrátil jako od-
daný salafista (S C O RG I E- P O R T E R 2 015 ;  C ON G O R E S E A RC H G RO U P 2 018 ;  N S O BYA 2 018 ;  B E E VO R 

2 019;  N A N T U LYA 2 019) . Materiální podpora pro ADF navíc směřovala jak přímo 
z řady muslimských států včetně Saúdské Arábie, tak nepřímo skrze různé 
charitativní muslimské organizace, mj. přes saúdskou IIRO, napojenou na 
MWL ( M C G R E G O R 2 0 07;  S C O RG I E- P O R T E R 2 015) .

Politicko-diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi prozatím příliš 
rozvinuté nejsou, DRK je totiž jedinou ze zkoumaných zemí, kde Saúdové 
nemají diplomatické zastoupení a není tomu ani naopak. Zvýšení úrovně 
a intenzity politicko-diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi má zajis-
tit podepsání obecné dohody o spolupráci v únoru 2021 v hlavním městě 
Kinshase, zahrnující celou řadu oblastí – obchod, investice, vzdělávání, 
kulturu, umění, sport, cestovní ruch či média ( A R A B N E W S 2 02 1) . Ekonomické 
vztahy jsou důležitým nástrojem, jelikož Saúdská Arábie představuje pro 
DRK významné exportní odbytiště, jedná se o třetího největšího impor-
téra, naprostou většinu (99‚8 %) konžského exportu do Saúdské Arábie 
tvoří rafinovaná měď (O E C 2 019) . Rozvojové vztahy detekovány jsou, jedná 
se ovšem o dva menší (z hlediska poměru k ostatním projektům v jiných 
zemích) rozvojové projekty, které v DRK financoval SFD (S F D 2 019) .

V případě DRK bylo odhaleno velmi málo nástrojů pro šíření sala-
fismu. Mezi oběma zeměmi doposud neexistují téměř žádné politicko-di-
plomatické vztahy, což se může změnit po podepsání bilaterální dohody, 
představující pomyslnou první vlaštovku. Země není geograficky blízká, 
ani v ní nežije významnější muslimská menšina, reprezentující motivaci 
kulturní. Slabý nábožensko-ideologický nástroj může představovat podpora 
milici ADF, jež ale i přes operování v DRK cílí spíše na sousední Ugandu, 
kde je muslimská menšina významnější a s níž mají Saúdové rozvinutější 
vztahy. Saúdská pomoc v boji proti ADF se zatím nedá potvrdit a ani jiné 
bezpečnostní vztahy mezi oběma zeměmi neexistují. Prostřednictvím SFD 
směřovaly do DRK dva (relativně) menší rozvojové projekty a jediným 
výrazným nástrojem je ekonomika, protože Saúdská Arábie představuje 
klíčového konžského importéra.
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Egypt

Jako tradiční centrum islamismu je Egypt terčem šíření salafismu, a to jak 
ideologicky, tak materiálně. Šíření salafismu v Egyptě probíhalo zejména 
díky činnosti velkého množství salafistických televizních stanic, které měly 
na Egypťany větší vliv než lokální mešity a organizace, a také díky aktivitě 
salafistických charit poskytujících milionům Egypťanů sociální služby jako 
stravu, zdravotní péči či základní vzdělání. Tyto aktivity byly financovány 
ze zahraničí, nejčastěji ze Saúdské Arábie. Ta také zdarma distribuovala 
salafistickou literaturu a poskytovala ideologická školení pro učence ( NAT O 

S T R AT C O M C O E 2018) . V Egyptě navíc došlo k politizaci salafistického hnutí, což 
představuje významný politický nástroj – po revoluci známé jako arabské 
jaro se uskutečnily svobodné volby, kde po vítězné Straně svobody a spra-
vedlnosti (FJP), politické odnoži Muslimského bratrstva, skončila druhá 
strana al-Nour, politické křídlo organizace Salafi Da’wa9 – obojí financo-
vané Saúdy ( E L- S H E R I F 2 015) . Salafistická strana al-Nour nicméně nikdy ne-
podporovala islamistickou stranu FJP tehdejšího prezidenta Mohameda 
Morsiho, a to kvůli rozepřím mezi Saúdy a Muslimským bratrstvem (S H A L ATA 

2016) . Dokonce se proti Morsimu postavila během armádního puče vedené-
ho generálem Abdelem Fattahem el-Sisim, kterého od té doby z pragma-
tických důvodů strana al-Nour podporuje, stejně jako její saúdský donátor 
( L AC RO I X 2 016) . I přes výrazné ztráty je dnes strana al-Nour jedinou nábožen-
skou stranou zastoupenou v egyptském parlamentu, a to i díky podpoře 
prezidenta Sisiho a odmítání Muslimského bratrstva (S T E U E R 2 017) .

Salafistické země Perského zálivu jako Saúdská Arábie a Spojené 
arabské emiráty (SAE) patří mezi pět nejvýznamnějších investorů 
v Egyptě, což představuje nástroje ekonomické. V Saúdské Arábii žijí 
miliony Egypťanů jako hostující pracovníci, jejichž remitence jsou zá-
sadní pro egyptskou ekonomiku – znamenají roční přínos až 25 mld. 
USD (BUTTER 2020: 1) a Saúdská Arábie patří mezi nejvýznamnější egyptské 
dovozce i vývozce (OEC 2019). Saúdové zde využívají i rozvojové nástroje – 
Egypt patří mezi největší příjemce saúdské rozvojové pomoci. V roce 
2019 podepsal SFD dohodu na 7 mil. USD na rozvojové projekty v Egyptě, 
zaměřené především na oblasti obnovitelné energie, zemědělství a chov 
hospodářských zvířat (ARAB NEWS 2019; SAUDI GAZETTE 2019). Egypt je suverénně nej-
větším příjemcem financí z SFD – od svého vzniku poskytl SFD Egyptu 
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přes 8‚5 mld. saúdských rijálů (SFD 2019). Přímé zahraniční investice výrazně 
vzrostly za Sisiho éry (BUTTER 2020: 11).

Z (geo)politického hlediska platí dlouhotrvající spojenectví mezi obě-
ma zeměmi, které bylo nakrátko narušeno za vlády prezidenta Morsiho. 
S vládou prezidenta Sisiho ale Saúdové opět udržují víceméně korektní 
diplomatické vztahy. Za zmínku stojí událost z roku 2017, kdy egyptská 
vláda uzavřela se Saúdy dohodu o námořní hranici, obsahující předání 
dvou neobydlených ostrovů nacházejících se v Rudém moři mezi Sinajským 
a Arabským poloostrovem, Tiranu a Sanfiru, Saúdské Arábii, výměnou za 
ekonomickou pomoc a investice ve výši až 25 mld. USD ( B R A N D – S TAC H E R 2 016 ; 

B U T T E R 2 02 0 :  15) . Tento incident rozpoutal vlnu nevole mezi egyptskou veřej-
ností, ale získal podporu strany al-Nour. Oba státy se také shodují na vý-
znamu námořní svobody v Perském zálivu, úžině Bab-el-Mandeb a Rudém 
moři. V minulém roce to bylo jedním z hlavních témat schůzek ministrů 
zahraničí obou zemí v Rijádu i Káhiře v rámci společné komise. Mimo to 
jednali o dalším posílení vzájemných vztahů, o regionálních, rozvojových, 
obchodních, bezpečnostních či environmentálních tématech, i o vývoji 
boje s pandemií covid−19 ( A R A B W E E K LY 2 02 0) .

Obě země úzce spolupracují v rovině bezpečnostní a vojenské. Egypt 
patří mezi zakládající členy IMCTC, a kromě společného boje proti terori-
smu se angažuje také v Saúdy vedené intervenci proti Íránem podporova-
ným Hútíům v Jemenu. Spojenectví mezi Egyptem a Saúdy vystihuje ter-
mín „strategické partnerství“. Partnerství je pro Egypt výhodné zejména 
z ekonomických důvodů, Saúdové zase využívají vojenskou sílu Egypta. Pod 
povrchem strategického partnerství se ovšem skrývá řada drobných, zejmé-
na politických antagonismů ( A F TA N D I L I A N 2 02 1) . Egypt spolu se Saúdy a SAE 
vystupuje proti Muslimskému bratrstvu, což se odráží v zahraniční a bez-
pečnostní politice – např. v Libyi všechny tři země podporují Libyjskou ná-
rodní armádu (LNA) pod vedením samozvaného polního maršála Khalify 
Haftara v Tobruku (podporovanou Ruskem), zatímco Turecko s Katarem 
podporují Vládu národní jednoty (GNA) vedenou premiérem Fayezem 
al-Sarrajem se sídlem v Tripolisu, podporovanou OSN a Západem ( B U T T E R 

2020 :  17–18) . Egypt se přidal na stranu států Zálivu i v případě bojkotu Kataru 
během diplomatické krize, zejména kvůli katarské podpoře Muslimského 
bratrstva a přijímání jeho prominentních členů ( A F TA N D I L I A N 2 02 1) .
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Egypt ale zároveň nesdílí saúdské obavy z Íránu jakožto největší 
hrozby – kvůli tomu, že s Íránem nesousedí, i proto, že nedisponuje vý-
raznou šíitskou menšinou jako Saúdská Arábie (ve Východní provincii). 
Pro Egypt představuje největší hrozbu Turecko a jeho politika nakloněná 
Muslimskému bratrstvu. Saúdské obavy z Íránu a jeho podpory šíitských 
frakcí v regionu navíc nezřídka vedou k pragmatické podpoře sunnitských 
extremistických skupin napojených na Muslimské bratrstvo (např. v Sýrii 
či Jemenu), což vyvolává nesouhlas a obavy Egypta ( A F TA N D I L I A N 2 017) .

V egyptském případě lze s jistotou identifikovat nástroje politicko-
-diplomatické. Z hlediska mezinárodní politiky patří obě země k blízkým 
spojencům a úzce spolupracují v řadě oblastí. Po krátkém intermezzu ne-
jistoty za vlády prezidenta Morsiho se vztahy obou zemí opět upevnily 
s nástupem sekulární vlády generála Sisiho. Jistý vliv má Saúdská Arábie 
také na domácí politiku, jelikož představuje zázemí pro egyptskou salafi-
stickou stranu al-Nour, která díky podpoře prezidenta Sisiho nečelí repre-
sím. Identifikovány byly také ekonomické a rozvojové nástroje, jelikož Egypt 
patří k nejvýznamnějším saúdským obchodním partnerům a příjemcům 
saúdské rozvojové pomoci. Výměnou za to Saúdové těží z vojenské síly 
Egypta, což odhaluje nástroje bezpečnostní. Šíření salafismu prostřednic-
tvím salafistické literatury, televizních stanic či charitativních organizací 
a společný boj proti Muslimskému bratrstvu poukazují také na nástroje 
kulturní a nábožensko-ideologické. Vše doplňuje geografická blízkost.

Etiopie

V Etiopii došlo k výraznému šíření salafismu po porážce marxistického re-
žimu Dergu v roce 1991. Od té doby se uvolnily možnosti pro rozvoj etnic-
ké a náboženské identity, které se multietnická vládnoucí strana EPRDF10 
zavázala ochraňovat. Salafismus se začal v Etiopii šířit se zrušením zákazu 
hadždž, dovozu náboženské literatury a výstavby nových mešit ( E R L I C H 2 0 06 ; 

   S T E B    2 0 0 8 ;     S T E B    2 014) . Islám je v multietnické a tradičně křesťanské Etiopii 
spojen především s etnikem Oromů, kteří si dlouhodobě stěžují na margi-
nalizaci a diskriminaci ze strany federální vlády. Protesty a střety s vládou 
z posledních let jsou zapříčiněny sílící náboženskou radikalizací Oromů, 
kteří často studují v Saúdské Arábii nebo jsou na tamní salafisty napoje-
ní. Saúdové patří k nejdůležitějším ekonomickým partnerům Etiopie (O E C 

2 019) a se zahraničními investicemi dochází i k šíření salafismu, zejména 
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mezi Oromy – právě do regionu Oromia směřují obrovské saúdské inves-
tice ( M E E S T E R  – VA N D E N B E RG  – V E R H O E V E N 2 018) . Ke střetům dochází také se sú-
fisty (mystickými islámskými řády), kteří mají v Africe hlubokou tradici. 
Oromští salafisté jsou dnes zastoupeni různými organizacemi finančně 
podporovanými Saúdy11 a mají vazby na salafisty v sousedním Somálsku. 
Salafismus má úspěch především mezi mladými Oromy, pro které se jedná 
o jednu z mála alternativ, jak se dostat k vyššímu vzdělání, důvody proto 
mívají zároveň socioekonomický charakter ( E R L I C H 2006;    ST E B    2008;    ST E B    2014) .

Oblast Afrického rohu má pro Saúdy obrovský strategický význam, 
a proto se diplomatickými nástroji zapojili do zprostředkovávání mírových 
dohod mezi Etiopií a Eritreou (T H E E C ON O M I S T 2 019) . Tyto dvě země uzavřely 
v červenci 2018 mírovou dohodu, která ukončila dvacet let trvající vzá-
jemný konflikt. Etiopský premiér Abiy Ahmed za to byl dokonce oceněn 
Nobelovou cenou míru. Druhá mírová dohoda byla podepsána Abiyem 
a eritrejským prezidentem Isaiasem Afwerkim v září téhož roku v saúdské 
Džiddě za přítomnosti saúdského krále Salmana, korunního prince MbS 
a tajemníka OSN Antónia Guterrese. Tehdejší saúdský ministr zahrani-
čí Adel al-Jubeir uvedl, že tato dohoda přispěje k posílení bezpečnosti 
a stability v celém regionu ( A D D I S S TA N DA R D 2 018 ;  A L D E FA I YA 2 018 ;  R E U T E R S 2 018) . 
Bezpečnostní rovina hraje v saúdsko-etiopských vztazích obzvlášť vý-
znamnou roli. Saúdové uzavřeli dohodu o vybudování vojenské základny 
v sousedním Džibutsku, řadu vojenských dohod ale uzavřeli také s Etiopií, 
jejíž armáda je považována za nejsilnější v celé Africe. Obdobné dohody 
uzavřel také jejich blízký spojenec, SAE, čímž se Saúdům podařilo rozšířit 
svůj bezpečnostní pás v bezprostředním okolí, což je podstatné zejména 
kvůli regionálním soupeřením, především s Íránem, ale také s Tureckem 
a Katarem ( D U ROV R AY 2 018 ;  N O R B RO O K 2 018 ;  B E N A I M 2 019;  T H E E C ON O M I S T 2 019) .

Pro hospodářské a obchodní vztahy mezi oběma zeměmi byl dlouho 
důležitý Mohammed Al Amoudi, saúdsko-etiopský byznysmen a miliardář, 
svého času druhý nejbohatší saúdský občan a nejbohatší Etiopan.12 Vyjma 
státního sektoru se jednalo o největšího zaměstnavatele v Etiopii. V listo-
padu 2017 byl nicméně Al Amoudi spolu s dalšími téměř čtyřmi stovkami 
prominentních Saúdů včetně jiných byznysmenů, ministrů i členů králov-
ské rodiny zatčen a odsouzen za korupci v rámci protikorupčních čistek. 
V čele antikorupční komise stál korunní princ MbS ( A K K A D 2 017;  A L JA Z E E R A 

C E N T E R FO R ST U DI E S 2017) . Magnát byl nakonec po čtrnácti měsících v lednu 2019 
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propuštěn na svobodu, nejspíš díky intervenci premiéra Abiye během ná-
vštěvy Saúdské Arábie v květnu 2018, načež došlo k propuštění tisícovky 
dalších etiopských vězňů držených v Saúdské Arábii ( A R A B I A N B U S I N E S S 2 018 ; 

A F R I C A N E W S 2 019;  E T H I O PI A O B S E RV E R 2 019) . Saúdové v Etiopii investují ve velkém 
zejména do oblasti zemědělství. Nejenom Saúdská Arábie, ale také SAE 
a další země Perského zálivu mohutně investují do států Afrického rohu 
a nejbližšího okolí – mezi lety 2000 a 2017 jen do Etiopie a sousedního 
Súdánu směřovalo 13 mld. USD (T H E E C O N O M I S T 2 019) . Již zmiňovaný SIAIA 
je pro Saúdy důležitý také z hlediska domácí spotřeby – vzhledem k ne-
schopnosti produkovat potřebné množství potravin pro domácí trh a stra-
tegickému oslabení vyplývajícímu ze závislosti na vzdálených dodavatelích 
skoupili Saúdové zemědělské pozemky pro vlastní produkci po celém světě, 
mj. v blízké Etiopii (C O O K 2 016 ;  BA H I 2 018 :  3 4) .

Diplomatické vztahy existující mezi oběma státy od konce čtyřicá-
tých let, kdy Saúdská Arábie jako jedna z prvních arabských zemí otevřela 
v Etiopii svou ambasádu, jsou na vysoké úrovni, o čemž často hovoří diplo-
maté i politici obou států, a prohlubují se častými návštěvami státníků ( E NA 

2019) . Vyzdvihují společné zájmy ohledně regionální bezpečnosti a stability 
a také četné saúdské investice, rozvojové programy a vzájemný obchod 
( D E R S O 2 019) . Podobně jako v případě Egypta, také statisíce Etiopanů pracu-
jí v Saúdské Arábii, nicméně obrovské množství jich v zemi žije i pracuje 
ilegálně. Saúdové proti ilegálním imigrantům razantně zakročují a pod-
le lidskoprávních organizací je jednání saúdských úřadů velice brutální. 
Mezi lety 2017 a 2020 mělo být ze Saúdské Arábie deportováno až 300 
tisíc etiopských imigrantů a deportace neustaly ani po vypuknutí pande-
mie covid−19 ( K I RU G A 2 02 0 ;  M E S E R E T 2 02 0) . Vzhledem k výrazným saúdským in-
vesticím a půjčkám, kterým se těší vláda premiéra Abiye ( R E U T E R S 2 019) , jsou 
ovšem oficiální etiopské intervence proti deportacím vlastních občanů ze 
Saúdské Arábie minimální.

Etiopie patří mezi nejvýznamnější saúdské zahraniční partnery 
a spojence. Obě země udržují nadstandardní politicko-diplomatické i bez-
pečnostní vztahy, přičemž zejména bezpečnostní úroveň je pro Saúdy 
klíčová. V diplomatické rovině se Saúdové významně angažovali při mí-
rových jednáních Etiopie se sousední Eritreou. Ekonomické nástroje hrají 
podstatnou roli, a to zejména v oblasti zemědělství, a strategický význam 
a geografická blízkost představují velmi důležité aspekty pro saúdskou 
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angažovanost v Etiopii. Charitativní činnost a podpora místních salafis-
tických organizací ztělesňují nástroje kulturní a ideologicko-náboženské 
a nechybí ani řada rozvojových projektů.

Mosambik

V převážně křesťanském Mosambiku tvoří muslimové zhruba pětinu po-
pulace a žijí zejména na severu země při hranicích s Tanzanií. Salafismus 
se začal více objevovat v šedesátých. letech, kdy se do Mosambiku začali 
vracet islámští učenci studující islám v Saúdské Arábii. Podobně jako jin-
de v Africe, také v Mosambiku se nově importovaný salafismus dostal do 
střetu se súfismem ( B O N AT E 2 010 ;  B O N AT E 2 018) . V posledních desetiletích na-
víc v Mosambiku dochází k výraznému šíření salafismu podporovanému 
zeměmi Perského zálivu, především Saúdy. Ti financují mešity, madrásy, 
vzdělávací instituce, humanitární a sociální programy a možnost studia 
v zahraničí pro mladé muslimy, kde se radikalizují ( D E M B E L E 2 02 0 :  9 –10 ;  H O LT 

2 02 0) . V posledních letech pak sever Mosambiku, obzvlášť provincii Cabo 
Delgado, sužuje salafistická džihádistická organizace Ansar al-Sunna, jejíž 
lídři mají podle mosambických autorit vazby na Saúdy a další země, kde 
studovali, (vojensky) trénovali, nebo jim zde byla poskytnuta salafistic-
ká literatura ( B U K A R T I  – M U N A S I N G H E 2 02 0 ;  M U TA S A  – M U C H E M WA 2 02 1:  7) . V roce 1981 
vznikla Islámská rada Mosambiku CISLAMO‚13 která má blízko k mosam-
bické vládě, zároveň se však jedná o salafistickou organizaci a spekuluje se 
i o vazbách na státy Perského zálivu ( BA R N E T T 2 02 0 ;  C A S O L A – I O C C H I 2 02 0 ;  M O R I E R-

G E N O U D 2 02 0) .

Navázání vzájemných politicko-diplomatických vztahů se datu-
je teprve do roku 1996, výrazné prohloubení ovšem nastalo s nástupem 
prezidenta Filipe Nyusiho z vládnoucí strany FRELIMO v roce 2014 (zno-
vuzvolen 2019). Před jeho nástupem do úřadu se mosambická diplomacie 
vyjádřila, že hodlá posílit vztahy se Saúdskou Arábií v mnoha oblastech, ať 
už se jedná o turismus, obchod, investice, kulturu či zemědělství. Mosambik 
prý také se Saúdy sdílí pohled na řadu mezinárodních otázek, např. týkají-
cích se Palestiny ( A R A B N E W S 2 014) . V roce 2016 zástupci obou vlád podepsali 
v Rijádu obecnou dohodu o spolupráci, která má být výrazným krokem 
vpřed ve vzájemných vztazích (C L U B O F M O Z A M B I Q U E 2 016) . V Mosambiku se vi-
ditelně angažuje MWL, která v roce 2019 poskytla pomoc více než 13 tisí-
cům obyvatel zasažených povodněmi, jednalo se především o potravinové 
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balíčky a zemědělské vybavení, již dříve pak v nejchudších oblastech po-
máhala se zprostředkováváním zdravotní péče ( A R A B N E W S 2 018 ;  M W L 2 02 0) . 
Také v Mosambiku bylo realizováno několik rozvojových projektů za pe-
níze SFD (S F D 2 019) .

I přes převažující podezření z financování Ansar al-Sunna skupina-
mi ze Saúdské Arábie poskytlo saúdské království provincii Cabo Delgado 
finanční pomoc pro boj s nimi ( A F R I C A I N T E L L I G E N C E 2 02 0) a slíbilo Mosambiku 
pomoc s vnitřně vysídlenými osobami, kterých je kvůli ozbrojenému násilí 
v Cabo Delgado již půl milionu (C L U B O F M O Z A M B I Q U E 2 02 0) . Na severu země se 
nachází řeka Rovuma, tvořící hranici s Tanzanií, a v jejím povodí a u mo-
sambického pobřeží se nachází obrovská naleziště zemního plynu, poprvé 
objevená v roce 2010 – podle odhadů se jedná o 5‚3 bln. metrů krychlových, 
tedy o jedno z největších nových nalezišť zemního plynu na světě. Saúdové, 
kteří z důvodu energetické diverzifikace ve velkém dováží zejména zkapal-
něný zemní plyn (LNG), by podle některých scénářů (S H A BA N E H – S C H E N C K E RY 

2 02 0) měli do budoucna dovážet LNG kromě Egypta právě z Mosambiku 
a Tanzanie, a to kvůli jejich relativní blízkosti, jelikož geopolitické napětí 
mezi Saúdy a dvěma zeměmi s největšími zásobami zemního plynu na svě-
tě – Íránem a Katarem – importu zemního plynu příliš nenahrává. Proto 
se očekávají mohutné saúdské investice do oblasti těžby zemního plynu 
a následný dovoz LNG z Mosambiku. Koncem března 2021 došlo k napade-
ní, obsazení a vyplenění města Palma v provincii Cabo Delgado džihádisty 
z Ansar al-Sunna. Město, které je centrem velkého plynárenského projektu 
francouzského energetického koncernu Total, jenž se zatím v těžbě offsho-
rového zemního plynu na mosambickém pobřeží angažuje nejvíc ( A L JA Z E E R A 

2 02 1) . Bezpečnostní problémy v oblasti způsobené aktivitami džihádistů 
jsou pro těžbu zemního plynu v oblasti velkou překážkou. Kvůli ochraně 
strategických a energetických zájmů se proto očekává stále častější saúdské 
zapojení do snah o stabilitu a bezpečnost regionu ( A F R I C A I N T E L L I G E N C E 2 02 0) .

Především s nástupem Nyusiho vlády se jedná o spojence Saúdské 
Arábie v regionu jižní Afriky spolupracujícího v řadě oblastí. Mosambik 
těží ze saúdské bezpečnostní, humanitární a charitativní pomoci, navíc 
došlo i k realizaci několika rozvojových projektů. Nyusiho vláda také sli-
buje Saúdům podporu v některých mezinárodních otázkách. Jako klíčové 
nástroje se ovšem jeví relativní geografická blízkost a s ní spojená těžba 
zemního plynu z nově objeveného obrovského naleziště a následný vývoz 
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LNG do Saúdské Arábie, která jej potřebuje kvůli diverzifikaci energeti-
ky a snížení závislosti na ropě. Podpoře se těší také největší mosambická 
muslimská organizace CISLAMO, napojená na mosambickou vládu, čímž 
může vznikat přesah do domácích záležitostí země, a která reprezentuje 
ideologicko-náboženské nástroje.

Nigérie

Hlavní postavou pro šíření salafismu v Nigérii byl kazatel Abubakar Gumi, 
díky kterému vznikla v roce 1978 společnost Izala, první nigerijská sala-
fistická organizace s masovým členstvím. Gumi těžil z úzkých vazeb na 
Saúdy, později byl reprezentantem v MWL za severní Nigérii, vyučoval na 
Islámské univerzitě v Medině a pro své aktivity a pro společnost Izala zís-
kával od svých saúdských donátorů finanční podporu14 (T H U R S T ON 2011) . Další 
významný nigerijský salafista, Ja’afar Adam, byl také spjatý se společností 
Izala, studoval na univerzitě v Medině a mešita v nigerijském městě Kano, 
kde kázal, byla postavena za peníze londýnské muslimské charity s vaz-
bami na Saúdy (T H U R S T ON 2 016) .

Vzájemné ekonomické vztahy upevňuje spolupráce v oblasti ener-
getiky, obě země jsou členy OPEC, jejímž předsedou je dokonce od roku 
2016 Nigerijec Mohammed Barkindo. Stabilita ropných trhů je pro Saúdy 
i Nigérii prioritou a obě země jsou ohledně této záležitosti v častém kon-
taktu ( A R A B N E W S 2 02 0) . Naposledy řešili toto téma přímo korunní princ MbS 
s nigerijským prezidentem Muhammaduem Buharim během telefonického 
rozhovoru v červnu 2020. Protože OPEC usiluje o snížení produkce ropy 
s cílem posílit globální trhy, spolu se svými partnery se zavázali omezit 
těžbu ropy o 9‚7 mil. barelů denně – tedy zhruba o 10 % celosvětové dodáv-
ky – k vyrovnání ztrát poptávky způsobených koronavirovou krizí. Nigérie 
se v posledních letech odchylovala od svých závazků vůči OPEC, jelikož 
potřebovala podpořit ekonomiku. Země ovšem tvrdila, že některé stupně 
těžby jsou spíše light oil, známý jako kondenzát, nikoli surová ropa, a nepod-
léhají tedy cílům OPEC (S M I T H – S A BA H 2 02 0) . Prostřednictvím mezinárodních 
organizací vedených Saúdy (nebo ve kterých mají značný vliv) – a jedná 
se i o energetický sektor –, je vytvářen nátlak na nigerijské představitele 
v pro ně důležitých otázkách. K podpoře investic a posílení ekonomických 
vztahů má dopomoci Nigerijsko-saúdská rada, na jejímž založení se v roce 
2019 v Rijádu domluvili prezident Buhari s korunním princem MbS, a to 
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na pozadí konference Future Investment Initiative, každoročně pořádané 
saúdským Veřejným investičním fondem ( PR E M I U M T I M E S 2 019) .

Saúdská Arábie byla jednou z prvních zemí, se kterou nezávislá 
Nigérie navázala diplomatické styky. Kromě diplomatických návštěv jsou 
časté telefonáty mezi čelnými představiteli obou zemí, ve kterých řeší 
rozvoj bilaterálních vztahů v různých oblastech. Naposledy v listopadu 
roku 2020 spolu hovořili přímo saúdský král Salman a nigerijský prezi-
dent Buhari (S AU D I G A Z E T T E 2 02 0) . Vřelost vzájemných vztahů dokazují kaž-
doroční společné oslavy Národního dne Království Saúdské Arábie, které 
probíhají v nigerijském hlavním městě Abuji. Při oslavě 89. výročí v roce 
2019 diplomaté a politici z obou zemí hovořili o excelentních vztazích za-
ložených na přátelství a vzájemných zájmech. Nigérie ocenila vzrůstající 
sociální a ekonomické styky v mnoha odvětvích jako obchod, investice, 
zemědělství, vzdělávání, ale také v náboženských otázkách. Promluvil 
rovněž guvernér nigerijského státu Kano, Abdullahi Umar Ganduje, který 
vyzdvihl spolupráci se Saúdy na kontroverzním systému islámského vzdě-
lávání Almajiri (S O B OWA L E 2 019) . Zřejmý je i význam posvátné pouti hadždž, 
kterou mají v Nigérii na starosti oddělení ministerstva zahraničí i samo-
statné instituce, a jedná se o důležitý nástroj pro vzájemné diplomatické, 
ekonomické a ideologicko-náboženské vztahy ( I M A M – BA M A L L I – T IJJA N I 2 017) .

Významné vztahy lze zpozorovat také na úrovni bezpečnostní a vo-
jenské. I Nigérie patří k zakládajícím členům IMCTC, a to i přes pochyby 
a kritiku, jež přicházela ze strany nigerijských křesťanů, kterých v zemi 
žije téměř stejně jako muslimů ( U S M A N -JA N G U Z A 2 016) . Spojenectví se Saúdy 
leckdy přesahuje i do vnitřních záležitostí Nigérie. Příkladem je společný 
nátlak Saúdské Arábie, Spojených států a Izraele na zamítnutí propuštění 
nigerijského šíitského vůdce Sheikha Ibrahima Zakzakyho, lídra šíitské 
organizace Islamic Movement of Nigeria, který byl uvězněn v roce 2018 
( FAT E M I Z A D E H 2 019;  I QN A 2 019;  R A JA B 2 019;  T H O M A S -J O H N S ON 2 019) .

Nigérie představuje pro Saúdskou Arábii významného mezinárodní-
ho partnera, a to v řadě mezinárodních organizací i z hlediska ekonomiky 
(zejména energetiky) a bezpečnosti. Kromě zahraniční politiky Saúdové 
ovlivňují také domácí záležitosti, např. vměšováním se do případu Ibrahima 
Zakzakyho. Časté a na vysoké úrovni jsou i diplomatické styky. Podpora 
společnosti Izala poukazuje na nástroje nábožensko-ideologické a společné 
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oslavy národních dnů a zavádění vzdělávacího systému Almajiri na ná-
stroje kulturní. Identifikovány nebyly pouze nástroje rozvojové, jelikož 
nebyly zjištěny žádné rozvojové projekty, a geografické, jelikož se Nigérie 
nachází v západní Africe.

TA B U L K A 1 :  V Y U Ž Í VÁ N Í P O L I T I C K ÝC H NÁ S T ROJ Ů V SAÚ D S KO -A F R I C K ÝC H V ZTA Z Í C H 

(NA Z Á K L A D Ě A NA LÝ Z PROV E D E N ÝC H V PŘ Í PA D OV ÝC H S T U D I Í C H )

stát/nástroje DRK Egypt Etiopie Mosambik Nigérie

politicko-diplomatické ano/ne ano ano ano ano

ekonomické ano ano ano ano ano

bezpečnostní ne ano ano ano ano

kulturní a ideologicko-

náboženské

ano/ne ano ano ano ano

rozvojové ano/ne ano ano ano/ne ne

geografické ne ano ano ano/ne ne

Zdroj: autor na základě případových studií.

ZÁVĚR

Řada výzkumů (GOLD 2003; COMMINS 2006; DARWICH 2016; HELFONT 2019) prokázala saúdské 
šíření salafismu v různých částech světa, přičemž každý region má svá 
specifika. Tato analýza zkoumala mechanismy saúdského pronikání do 
vybraných afrických zemí na pozadí šíření salafismu. Shodnost či od-
lišnost saúdských zahraničněpolitických strategií a nástrojů závisí na 
unikátnosti každého zkoumaného případu. Analýza potvrdila teze řady 
autorů (HOOVER – JOHNSTON 2012), že náboženství hraje v zahraniční politice 
některých států významnou roli. U všech zkoumaných zemí s výjimkou 
DRK se prokázaly politicko-diplomatické vztahy, v případech Egypta, 
Etiopie a Nigérie (DERSO 2019; SOBOWALE 2019; BUTTER 2020) se jedná o velmi rozvi-
nuté vztahy a v případě Mosambiku jsou na vzestupu (CLUB OF MOZAMBIQUE 

2016). U DRK bude záležet na budoucím vývoji, jelikož základy pro rozvoj 
politicko-diplomatických vztahů byly položeny teprve v roce 2021 (ARAB 

NEWS 2021). Výrazné ekonomické vztahy byly shledány všude, v případech 
Mosambiku a Nigérie se jedná zejména o energetický sektor, výrazné 
saúdské investice výměnou za vojenskou spolupráci směřují do Egypta 
a Etiopie. Právě s nimi mají Saúdové nejvýznamnější bezpečnostní vztahy, 
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ty jsou ale rozvinuté také s Mosambikem a Nigérií, zejména v boji proti 
terorismu. Absentují pouze u DRK. Kulturní a ideologicko-náboženské 
vztahy, které představují asi nejsilnější nástroje pro přímé šíření salafis-
mu, byly shledány vesměs všude, i když v DRK se zatím jedná o podporu 
džihádistické milice ADF, nikoliv tamní muslimské komunity. Rozvojové 
projekty nebyly zjištěny pouze v Nigérii a v DRK a v Mosambiku se jedná 
v celkovém poměru o spíše marginální projekty. Kontrolní geografická 
proměnná ukazuje blízkost Egypta, Etiopie a částečně i Mosambiku, za-
tímco DRK a Nigérie jsou vzdálené.

Zatímco řada evropských států se snaží zamezovat zahraničnímu 
financování mešit a činnosti zahraničních salafistických kazatelů s vaz-
bami na Saúdy, africké země takový odpor nevytvářejí. Salafistické orga-
nizace jsou většinou vnímány jako do značné míry charitativní organiza-
ce pomáhající sociálně slabým a šířící náboženskou „osvětu“. Umírnění 
salafisté nacházejí poměrně vřelé přijetí u sunnitských komunit, vyjma 
konkurence napojené na Muslimské bratrstvo. Radikalizace spojená se 
salafismem ale (nejenom) v Africe představuje značný problém. Salafističtí 
džihádisté terorizují obyvatelstvo a útočí na křesťany, v rámci takfirismu 
ale také na muslimy, které obviňují z apostáze a považují je za odpadlí-
ky od pravé islámské víry – těmi jsou pro ně zejména súfisté, kteří mají 
v Africe obrovskou tradici, šíité, a v neposlední řadě všichni muslimové, 
kteří nesdílí jejich striktní interpretaci Koránu a sunny – tedy i umírně-
ní salafisté (ZENN – PIERI 2017).

Výsledky analýzy podporují tezi, že se Saúdská Arábie angažuje ve 
většinově a smíšeně muslimských zemích nebo v zemích s významnou 
muslimskou menšinou, zatímco ve většinově křesťanském DRK se (pro-
zatím) téměř neangažují. Tam, kde se angažují, roste díky jejich podpo-
ře salafismu skupina místních salafistických kleriků, politiků i radikálů, 
kteří mají výrazný vliv na dění v domovských i okolních státech – a tím 
zároveň roste vliv Saúdů. Vytváří se vrstva politiků či politicky aktivních 
duchovních, kteří jsou loajálnější Saúdské Arábii – někteří z přesvědčení, 
jiní z pragmatických důvodů (příp. kombinace obojího). Roste také počet 
běžných lidí nakloněných salafismu, kteří ve svých zemích představují no-
vou významnou společenskou vrstvu – s tím je spojený i výrazný nárůst 
radikalizace této části společnosti, což má za následek teroristické akti-
vity salafistických džihádistických hnutí. Přístupy a reakce jednotlivých 
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vlád a tamních společností na nárůst salafismu se liší země od země, ale 
lze identifikovat shodné znaky. Z analýzy vyplývá, že nejčastějším a nej-
úspěšnějším nástrojem pro šíření vlivu jsou kulturní a ideologicko-ná-
boženské nástroje, zejména činnost různých náboženských a kulturních 
spolků či charitativních a sociálních organizací – s těmito nástroji bývají 
propojené nástroje politicko-diplomatické, ekonomické, bezpečnostní 
a rozvojové. Propojenost těchto nástrojů nejlépe charakterizuje šíření 
saúdského vlivu prostřednictvím šíření salafismu (JOHNSTON 2003; PARTRICK 2016; 

FEUER 2019; MOULINE 2020). Geografická vzdálenost přitom nepředstavuje nutně 
překážku, jak dokládá třeba Nigérie. Případové studie ukazují, jaký-
mi způsoby Saúdové pronikají do afrických států – v případě Egypta, 
Etiopie a Nigérie se jedná o výrazné užívání politicko-diplomatických, 
bezpečnostních a ekonomických, a kromě Nigérie i rozvojových nástro-
jů. V Mosambiku jsou všechny tyto nástroje také patrné, jen se ještě 
nejedná o natolik rozvinuté vztahy jako v případě předchozích zemí, 
byť i zde jsou výrazně na vzestupu díky rostoucí muslimské komunitě. 
Zdali je na počátku obdobné spolupráce také DRK, ukáže čas – pokud 
by následovalo mosambický případ i bez výrazné nebo rostoucí muslim-
ské menšiny, jednalo by se o výjimečný případ, který by narušoval tezi 
o angažmá Saúdské Arábie výhradně v zemích s majoritou či výraznou 
menšinou muslimů.

 

POZN Á M K Y

1 Byť si je autor vědom jistých rozdílů mezi salafismem a wahhábismem, pro účely toho-

to textu nejsou relevantní. Pojem wahhábismus prakticky označuje saúdskou variantu 

salafismu. Odkazuje k náboženskému vůdci a islámskému učenci Muhammadu ibn 

Abd al-Wahhabovi, který v 18. století uzavřel spojenectví s Muhammadem bin Saudem, 

zakladatelem saúdské královské dynastie a prvního saúdského státu. Saúdští wahhá-

bisté v zahraničí podporují různá salafistická hnutí, více či méně blízká Saúdské Arábii 

(DeLong-Bas 2004). Většina salafistů se hlásí k nenásilným proudům, označovaným 

jako puristé či kvietisté, menšinu tvoří salafističtí džihádisté, kteří jsou ovšem pro své ná-

silnosti samozřejmě nejviditelnější.

2 Myšleno od získání nezávislosti afrických zemí, nikoliv Saúdské Arábie, která se stala 

nezávislým státem v roce 1932.

3 Middle East and North Africa.

4 Religious diplomacy či faith-based diplomacy.

5 Celomuslimská komunita.

6  Muslim World League (MWL) je nezisková organizace, od svého založení ale spon-

zorovaná saúdskou vládou. Jejím cílem je „šířit pravé poselství“ islámu, věnuje se též 

charitě a sídlí v Mekce. World Assembly of Muslim Youth (WAMY) sídlí v Rijádu a kla-

de si za cíl edukaci mladých muslimů a „uchování identity muslimské mládeže a pomoc 
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s překonáním problémů, kterým čelí v moderní společnosti“. International Islamic Relief 

Organization (IIRO) je dceřiná charitativní organizace založená MWL, sídlící v Džiddě 

(Ende – Steinbach 2010).

7 Muslimské bratrstvo je sunnitská islamistická organizace založená egyptským islám-

ským učencem Hassanem al-Banna v roce 1928. Původně egyptská organizace má dnes 

transnacionální charakter a má odnože, spřízněné organizace nebo politické strany 

v řadě (zejména muslimských) zemí.

8 Salafismus není jednotný směr islámské víry a byť spousta členů Muslimského bratrstva 

patří mezi salafisty, nejedná se o wahhábisticky orientované jedince nakloněné Saúdské 

Arábii.

9 Ad-Da‘wa As-Salafiya, anglicky Salafist Call, hlavní salafistická organizace v Egyptě.

10 V roce 2019 se pod vedením premiéra Abiye Ahmeda transformovala ve Stranu prospe-

rity (PB).

11 Například Ethiopian Muslim Youth Associationn (EMYA).

12 Mohammed Al Amoudi má saúdské i etiopské občanství.

13 Conselho Islâmico de Mocambique.

14 Saúdská finanční podpora pomáhala nigerijským salafistům zejména s vedením kam-

paní proti zdejším súfistickým bratrstvům (Kane 2003).
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