Saúdská Arábie:
Kontroverzní spojenec USA

Snad žádný partner USA není tak rozporný jako Saúdská Arábie. Úroveň dodržování lidských práv je hluboko pod světovým průměrem, v zemi narůstá vliv radikálních islamistů a narodil se tam i Usáma bin Ládin. Nedávný „nukleární skandál“ jen přispěl k tomu, že USA od svého dlouholetého spojence začínají ustupovat.

Saúdská Arábie je nazývána kolébkou islámu, mj. proto, že na jejím území leží posvátná města Mekka a Medína. Mezi arabskými státy patří k těm nejkonzervativnějším; saúdský král vládne jako absolutní monarcha, v zemi platí islámské právo, propagace jiných náboženství je trestná, úloha žen ve společnosti je podřadná a odbory a politické strany jsou zakázány. Přesto však Saúdská Arábie udržuje přátelské vztahy s USA i Evropou a snaží se propojit tisíce let staré tradice s prvky moderní společnosti. Ne vždy se to daří a právě tento rozpor přivádí mnoho mladých Arabů do řad organizací, jako je al‑Kajda.

Rozhodnutí saúdského krále
Během studené války byly arabské státy považovány za spojence SSSR, ale bylo tomu tak víceméně proto, že Izrael podporovaly Spojené státy. To se plně projevilo během občanské války v Afghánistánu v 80. letech, kdy téměř všechny arabské země podporovaly afghánské partyzány proti Sovětům. Saúdská Arábie jako nejbohatší a nejvlivnější stát arabského světa byla i hlavním sponzorem islámských bojovníků.
Další zlom přišel na podzim roku 1990, krátce po irácké invazi do Kuvajtu, kdy se irácká armáda začala přesouvat k hranicím Saúdské Arábie. Saúdský král Fahd bin Abd al‑Azíz al‑Saúd věděl, že jeho armáda zemi proti iráckému útoku neubrání. Ale náhle se objevil muž, který o sobě tvrdil, že on a jeho bojovníci to dokáží, a navíc sliboval, že dokáže zničit Saddáma Husajna a nastolit v Iráku islámskou vládu. Ten muž byl saúdský Arab, pocházel z bohaté rodiny a byl veteránem afghánské války. Jmenoval se Usáma bin Ládin.
Král Fahd však usoudil, že partyzánská válka v horách je něco trochu jiného než boj proti iráckým tankům v otevřené poušti, takže raději požádal o pomoc Američany. Oni a jejich spojenci pak nejen ochránili království, ale během operace Pouštní bouře vytlačili Iráčany z Kuvajtu. Americké jednotky však už v Saúdské Arábii na žádost krále zůstaly a jsou tam rozmístěny dodnes. A právě to je hlavním důvodem nenávisti Usámy bin Ládina vůči USA; vadí mu skutečnost, že západní „nevěřící“ mají základny poblíž svatých měst islámu.
Není sám – a počet jeho přívrženců narůstá. Odhaduje se, že v zemi působí až několik desítek tisíc radikálních islamistů. Zdá se, že je tajně podporují i některé vysoce postavené osobnosti, což se potvrdilo i v roce 1991, kdy bin Ládin uprchl z přísně střeženého vězení ve městě Džidda. V Saúdské Arábii později došlo k řadě teroristických útoků namířených proti cizincům a je důvodné podezření, že za nimi stála al‑Kajda.

Vztahy s USA ochladly
Po celá 90. léta byla Saúdská Arábie obecně pokládána za spolehlivého spojence USA. Její armáda zakoupila nejmodernější západní techniku, např. tanky Abrams, houfnice Paladin, střely Patriot a letadla F‑15 a Tornado. Po 11. září 2001 však vzájemné vztahy poněkud ochladly, nepochybně i proto, že patnáct z devatenácti únosců letadel pocházelo ze Saúdské Arábie. Uvádí se také, že saúdské úřady nejsou dostatečně důrazné v pátrání po teroristech.
Značný rozruch vzbudila tajná zpráva, která unikla z Pentagonu a která označila království za potenciálního nepřítele a doporučovala usilovat o změnu režimu. Další pozdvižení pak způsobili pozůstalí po obětech útoků z 11. září, kteří království žalují o odškodné v celkové výši 116 bilionů dolarů. V jednu chvíli dokonce saúdská vláda zvažovala, že požádá o stažení 6000 amerických vojáků ze své země.
Saúdská Arábie je značně problémovou zemí i z hlediska demokracie a lidských práv. Jak už bylo uvedeno, saúdský král je absolutistickým monarchou, jedním z posledních na světě. Určité zdání demokracie budí Poradní rada (Madžlis aš‑Šúrá), jakési shromáždění moudrých, avšak všech jeho 120 členů jmenuje král. Nelze vyloučit, že postupně dojde k transformaci na volený parlament, ale tento proces bude pravděpodobně trvat ještě řadu let.
Právní řád země je postaven na islámském právu (šaríja) a obsahuje jen málo světských prvků. Ženy musejí chodit se zahalenou hlavou a v doprovodu muže, nesmějí řídit automobil a mohou pracovat jen v čistě ženských podnicích. Islámské právo je známé tvrdými postihy (trest smrti za vraždu, loupež nebo znásilnění, utětí ruky za krádež), takže organizace sledující dodržování lidských práv řadí Saúdskou Arábii mezi absolutně nejhorší země, podobně jako Severní Koreu nebo dřívější Irák. Je ale také fakt, že Saúdská Arábie si udržuje mimořádně nízkou úroveň kriminality.

Ropa nemá perspektivu
Bylo by naivní předpokládat, že ve vztazích ostatních zemí k Saúdské Arábii nehraje roli fakt, že na jejím území se nachází čtvrtina potvrzených světových zásob ropy. To se týká zejména Evropy, která je na dodávkách ropy z arabských zemí závislá. Přátelské vztahy USA ke království však mají jiný důvod. Oproti rozšířené představě dovážejí USA ze Středního východu jen 18 % své spotřeby ropy a Saúdská Arábie je pro ně důležitá spíše jako místo pro vojenské základny. Ukázalo se však, že v krajním případě se i bez nich mohou obejít; loňský úder proti Iráku byl veden jen z Kuvajtu, protože Saúdská Arábie pro něj nepovolila použít základny na svém území. Je možné, že Američané se ze Saúdské Arábie skutečně stáhnou a přesunou se např. do Jordánska nebo Iráku.
Řada odborníků také soudí, že význam Saúdské Arábie jako zásobárny ropy může značně poklesnout. Vážně jí hrozí, že v příštích deseti letech ve světovém žebříčku spadne na druhé, nebo dokonce až třetí místo. Mohou ji zastínit ložiska v Kaspickém moři, jejichž těžba teprve začíná a jejichž obsah je zřejmě mnohem větší, než se předpokládalo, a navíc lze očekávat, že bude zahájena těžba na Sibiři, kde je možná více ropy než v celém Perském zálivu.
Je třeba mít na paměti i skutečnost, že zásoby ropy jsou omezené. Ropná pole království budou prázdná nejpozději v roce 2040, ale už nyní jsou prováděny kroky, které by měly Západ zbavit závislosti na ropě. Neznámějším příkladem je tzv. vodíková iniciativa, kterou vyhlásil americký prezident Bush a jejímž cílem je masové rozšíření elektrických automobilů poháněných vodíkovými palivovými články. I kdyby George Bush v listopadových volbách neuspěl, situace se nijak zásadně nezmění; jeho demokratický rival John Kerry je totiž znám jako propagátor automobilů na metanol.

Nukleární skandál
Ke stále více znatelnému odklonu USA od Saúdské Arábie přispělo i šokující odhalení z počátku tohoto roku, kdy vyšlo najevo, že saúdská vláda zřejmě usilovala o získání jaderné zbraně. Pákistánský vědec Abdul Chadír Chán, obviněný z prodeje nukleární technologie do zahraničí, totiž podnikl do Saúdské Arábie několik cest, jejichž účel dosud nebyl vysvětlen.
Jestliže se Saúdská Arábie skutečně snažila získat nukleární zbraň, nebylo by to vlastně nic nového. Jako vedoucí stát arabského, resp. islámského světa měla vždy zájem na tom, aby některý z arabských, resp. islámských států disponoval jadernou zbraní. Je všeobecně známo, že v 80. letech Saúdové financovali jaderný program Iráku (více v ATM XX/200X), což měla být protiváha izraelských jaderných zbraní a triumf v protahující se válce s Íránem, jehož vliv na šíitské muslimy byl (a stále je) pro vládnoucí saúdskou dynastii vážnou hrozbou. Stejně tak v 90. letech království pomáhalo financovat jaderný program Pákistánu.
Saúdové však zřejmě měli v úmyslu jadernou zbraň spíše koupit, než by ji sami vyráběli. Vojenský průmysl Saúdské Arábie se teprve začíná rozvíjet a jeho zatím nejpokročilejšími produkty jsou dva obrněné transportéry, Al Faris 6×6 a novější Al Fahd 8×8. Vyrábějí se také kopie ručních zbraní a munice z USA a Německa a bylo dojednáno několik společných výrobních programů, mj. s britskou firmou BAE Systems.
Další budoucnost Saúdské Arábie a jejích vztahů k Západu je tedy dosti nejasná. Jestliže dojde k politickým a společenským reformám, může se království bez problémů zařadit mezi země jako Egypt nebo Jordánsko, jejichž politické systémy již splňují řadu západních měřítek. Je tu ale i riziko, že příliš rychlé reformy způsobí rozpad tradičních hodnot ve společnosti, což podpoří propagandu fundamentalistů (jako se to stalo v Alžírsku). Saúdská Arábie prostě musí najít přijatelný kompromis.
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Saúdská Arábie: Základní údaje
Největší země Středního východu zaujímá tři čtvrtiny rozlohy Arabského poloostrova. Stejně jako u většiny okolních zemí je její ekonomika postavena na exportu ropy, zemního plynu a ropných produktů. Avšak 90 % osob pracujících v soukromém sektoru jsou cizinci. Většina mladých saúdských Arabů totiž patří do bohatých rozvětvených rodin, takže díky trvalému přísunu peněz nemají přílišnou potřebu pracovat. Nezaměstnanost saúdských občanů dosahuje 25 % a snahy státu o změnu tohoto stavu (tzv. saúdizace) mají jen malý úspěch.
Oficiální název
Království Saúdské Arábie
Hlavní město
Rijád
Rozloha
1 960 582 km2
Počet obyvatel
24 300 000
Ozbrojené síly
106 000
Úřední jazyk
arabština
Měna
saúdský rijál
HDP
11 400 USD/obyvatele
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