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A B S T R A K T : A B S T R A C T :

Tato studie se zabývá bezpečnostní situací a protiteroristickými aktivitami 
v oblasti Sahary. Práce se bude detailněji zabývat několika hlavními tématy 
tohoto konfliktu. Nebudeme se zde pouze věnovat popisu jednotlivých zemí, 
ale podrobněji prozkoumáme vliv různých etnik. Tato studie se však nebu-
de zabývat teoretickým zakotvením principu etnicity, ale bude se snažit vy-
světlit, jak v kontextu bezpečnosti na Sahaře je důležité být součásti rodiny, 
klanu, kmene (chápán zde jako základní politická organizační jednotka, 
v angličtině tribe, arabsky ‘ašíra, francouzsky tribu) či celé konfederace. 
Bez těchto znalostí se nelze seriózně bezpečnostními otázkami na Sahaře 
zabývat. Protože se pokusíme pokrýt co nejvíce geografických oblastí, detail-
ní analýzy v některých případech nebudou možné. Studie rovněž opakovaně 
narazí na kontroverzní teorie vynikajícího znalce alžírské Sahary, britského 
sociálního antropologa Jeremyho Keenana. Jeho znalosti klíčových událostí 
i postav jsou značné, ale příliš nejsou mimo anglicky mluvící země známy 
ani doceněny. Práce se především bude věnovat vývoji za posledních deset 
let v oblasti sahající na východ od Mauritánie, přes jižní Alžírsko, severní 
Mali, severní Niger, jižní Libyi a Čad.

This study deals with the security situation and counter-terrorism initia-
tives throughout the Sahara/Sahel region. The core of this analysis will be 
rough examination of several key aspects of this conflict. We will not only 
deal with short country case studies, but we are going to have a closer look 
at all the prominent ethnics involved. We will not discuss theoretical ap-
proaches of ethnic classification, but rather we will show how important 
in Saharan context is to be part of a certain group, be it family, clan, tribe 
(as a main political unit, in French tribu, Arabic ‘ašíra), or confederation. 
Without the proper knowledge of this division, understanding of conflicts in 
this area is inadequate. As we would like to cover as much area as possible, 
in-depth analysis of certain incidents or details will not be possible. This 
paper also many times is going to deal with controversial, yet highly quali-
fied views and opinions of British social anthropologist Jeremy Keenan. His 
insights into some events and key players are invaluable, though practically 
not taken into account outside of English-speaking countries. This study 
will roughly cover an area spanning from Mauritania, through southern 
Algeria, northern Mali, northern Niger, southern Libya and Chad and mostly 
will focus on the past five to ten years.
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ETNICKÁ STRATIFIKACE NA SAHAŘE
Celou společnost především nomádských společností 

v sahelo-saharském areálu lze pochopit jen díky 
hlubším znalostem jazykových, etnických i sociál-
ně hierarchizovaných rozdílů. Začneme-li popisovat 
etnickou skladbu od pobřeží Atlantského oceánu od 
Mauritánie (jejíž maurský kastovní systém je velmi po-
dobný s většinou tuarežských konfederací), tak v rámci 
etnických rozdílů lze velmi zjednodušeně rozdělit etni-
ka na arabsko-berberská, sahrawijsko-berberská s jis-
tým vlivem Tuaregů, černošská etnika a v poslední řadě 
je to rozličnou kombinaci zmíněných etnik navzájem. 
Na vrcholu společnosti byly a často stále jsou 
arabsko-sahrawijské aristokratické klany Hassane, po-
cházející z potomků kmenů, které sem přišly z Jemenu. 
K nim náležela marabutsko-náboženská elita zva-
ná Zwaya (Francouzi zvaná marabutská etnika), která 
měla rozsáhlý a nesmírný vliv a monopol na kulturní 
a vzdělanostní prostředí v rozsáhlých oblastech. Nejní-
že v hierarchii byly kmeny Znaga, které se dále dělily 
na kasty kovářů, rybářů a potulných tradentů historie 
a básní. Všechny tyto kmeny se řadí mezi Bidán, čili bílé 

obyvatelstvo (Gombár 2007). Na druhé straně společ-
nosti zde stála rozličná etnika, pro která se vžil znač-
ně komplikovaný a nepřesně uváděný termín Harratin 
(tedy černošské, nebo černošsko sahrawijské obyvatel-
stvo, které bylo užíváno k práci). A konečně třetí část 
společnosti jsou obyvatelé Súdánu, černošská etnika, 
která žila v oblastech na jihu. Velmi důležitou úlohu 
hrály a hrají etnika Kunta, Berabiš, Reguibat a Tažakant 
a Uled Bu Sbaa (ze kterého pochází poslední prezident 
Uld Abdelaziz). Kuntská aristokracie již dlouhá dese-
tiletí vede boje proti frakcím Tuaregů o ekonomicko-
-politický vliv na území Mali i příhraničních oblastech 
s Mauritánií, kde jsou Tuaregové také přítomni.  Pro 
příhraniční velmi odlehlé oblasti mezi Alžírskem, Zá-
padní Saharou a Mauritánii je charakteristická od-
věká nevraživost sahrawijských kmenů Tažakant 
a Reguibat. 

Tažakant má prominentní náboženský vliv v okolí 
uprchlických táborů v Tindufské oblasti (na extrémním 
velmi odlehlém západě Alžírska), což se nelíbí nejpo-
četnějšímu kmenu Západní Sahary prominentnímu Re-
guibat. Stejně tak v odlehlých oblastech severozápadní-
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ho Mali v okolí těžařské výspy Taoudenitu a na hranicích s Mauritánií na 
samém severozápadě Mali a severovýchodě Mauritánie probíhají frakční 
boje o vliv nad obchodem s ilegálními komoditami mezi kuntskou aris-
tokracií a kmeny Berabiš (kontrolující karavanní obchod z Timbuktu). 
S Tuaregy jsou v konfliktu, ačkoliv jsou částečně spřízněni (stejně tak 
jsou ale spřízněni i s rozdílnými sahrawijskými uskupeními). Na tomto 
místě jen upřesněme, že prominentní členové AQIMu pocházejí větši-
nou z elitních Zwaya kmenů, často z puristické oblasti Trarza v okolí 
hlavního města a také významného náboženského střediska Boutilimitu. 
V této oblasti jsou především pak náboženské školy Mahadra z velké 
části financovány saúdskoarabskými prominentními představiteli ofi-
ciálního wahhábismu (Boukhars 2005). Jedním ze zásadních důvodů 
mladých rekrutů pro vstup do extremistických organizací je fakt, že 
egalitářská náboženská filosofie AQIMu je často pro nearabská etnika 
velmi lákavá, narozdíl od tradiční stupňovité hierarchizované společ-
nosti, kterou černošská saharská a sahelská etnika pohrdají. Této kas-
tovní výhody využívá v poslední době především právě bel Mochtar, 
který ale příliš úspěšný není, neboť drtivá většina mauritánských členů 
AQIMu (kterých je i na severu Mali podle mauritánské rozvědky možná 
až 50 procent z celkového počtu) pochází z aristokratické vrstvy Bidá-
nů. V Mali, stejně jako však i ve všech okolních oblastech a teritoriích, 
se nomádi vždy považovali za bílé a nadřazené černošskému usedlé-
mu obyvatelstvu, tedy potomkům otroků a obyvatel měst a oáz. Volné 
putování mezi jednotlivými etniky bylo vždy neoddělitelnou součás-
tí jejich života a z toho vzniklé konflikty nejsou jen konfliktem proti 
malijské armádě, ale proti sociálnímu uspořádání tuarežských zvyklostí 
šlechtických urozených kmenů (Gombár 2007).

Bezpečnostní problematika se především v Mali a z velké části jižního 
Alžírska dala ještě poměrně nedávno rozdělit do několika následujících 
kategorií.

Jedná se  o obchod s drogami, na kterém se podílejí obyvatelé 
Mali jako kurýři během dopravních letů, a tranzitní pozemní obchod 
s drogami, který putuje z Guineje až do Alžírska či Libye a poté do 
Evropy (Anonym 2008).

Kriminální aktivity nenáboženského charakteru převážně provádě-
né osobou Mochtar el Mochtara, který působí napříč celým Sahelem 
a údajně již několikrát zemřel.

Aktivity organizací AQIM, MUJAO, ANSAR ED DIN, songhajských milic 
GANSA ISO, rozličné tuarežské skupiny měnící své názvy a arabsko-sa-
hrawijské skupiny působící na severu a při hranicích s Mauritánií.

Odvěká řevnivost berbersko-sahrawijské skupiny Kunta proti Tuare-
gům a mezi tuarežskými konfederacemi navzájem (Shaw 2014).

Dalším příznačným bojištěm, kde kmenová a klanová seskupení hrají 
nesmírnou roli, je turbulentní oblast libyjského jihu, kde se střetávají od 
západu pašerácké aktivity tuarežské konfederace Kel Ažžer, dále pak na 
východ prominentní obchodníci arabského etnika Awlad Sulejman, na 
jih od nich neklidný element saharských Tubu, v okolí extrémně odlehlé 
jihovýchodní oázy Kufra je to pak obchod a vliv arabské skupiny Zway. 
Především zde na jihu Libye je bez znalostí etnického příslušenství snaha 
o pochopení konfliktu naprosto marná, navíc se zde spojenectví uzavírají 
klasickým saharským nomádským způsobem, tedy s velmi častou změ-
nou aliancí a přísah věrnosti, jako kupříkladu u některých frakcí Tubuů, 
kteří neustále přísahají věrnost maršálu Haftarovi, aby v zápětí proti 
němu bojovali (Gramizi 2018). Nigerská odlehlá pouštní oblast Kawar, po 
staletí centrum obchodu a významná migrační křižovatka, se rovněž pod 
tíhou pádu libyjského vůdce Qadhdháfího zcela etnicky přetransformo-
vala. Oblasti výskytu Tubu, kteří zde s Kanurijci tvoří značnou část oby-
vatelstva, se zde poměrně záhy začala citelně proměňovat a pod tíhou 
odlivu mládeže se začala zcela vylidňovat.

Právě zde, v malé výspě Dirqu se Barka Wardougou, významný libyjský 
důstojník etnika Tubu, který za Qadhdháfího sloužil v Libanonu i Čadu, 
vedl v srpnu 2013 delegaci kmenových vůdců z Fezzánu právě až sem, aby 
zde s místními prominentními představiteli především Tubu domlouvali 
sféry vlivu (Lacher 2014).

Tubu kontrolovali veškerý obchod až na libyjsko-nigerské hranice 
a snažili se až o jeho prodloužení do Agadezu, nejdůležitějšího centra 
centrální Sahary. Připomeňme, že Tubu tvoří zhruba jen polovinu jed-
noho! procenta celkového počtu obyvatel Nigeru. Oblasti, které tou do-
bou ovládali místní narkotrafičtí obchodníci Tubu, jsou však od hlavního 
města vzdálené stejně jako Praha od Madridu a navíc tam nevede žádná 
silnice.

Kuntská aristokracie již dlouhá desetiletí vede boje proti frakcím Tuaregů o ekonomicko-politický 
vliv na území Mali i příhraničních oblastech s Mauritánií. © Peuples du monde.

Většina prominentních důstojníků nigerské  armády pochází z etnika Songhai. © William and Heidi 
Haun.
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Většina prominentních důstojníků nigerské  armády pochází z etni-
ka Songhajci/ Džerma (Strazzari 2015), druhého nejpočetnějšího etnika 
v zemi po nigerských Hausech. Brigi Rafni, Tuareg z Iferouanu, který byl 
jmenován předsedou vlády za nového prezidenta Issoufoua v roce 2011, 
zapadá do skupiny technokratů a civilistů ve vládě, kteří nepodporovali 
tuarežskou rebelii. Právě z tohoto důvodu nemají příliš velkou podporu      
u radikálních skupin Tuaregů, tedy u značné části obyvatel, kteří v Nigeru 
tvoří zhruba deset procent z celkového počtu obyvatel. Významnou roli 
však Tubu hrají především na celém severu a v centrální části Čadu. Tra-
diční autority v oblasti Tibesti bývaly po staletí zárukou relativní bezpeč-
nosti a míru. Přesun velkého množství Tubu komunit mezi Čadem, Libyí 
a Nigerem způsobily oslabení těchto tradičních zvyklostí, a tedy ztráty 
hodnot k svrchované autoritě vůdce derde (Gramizi 2017). Ti bývali však 
spíše jen morálním arbitrem rozepří a garantem zvykového práva, nikoliv 
jakýmsi aristokratickým svrchovaným vládcem, ze kterých je chtěla udělat 
francouzská administrativa. Podobně jako z tuarežských Amenokalů, což 
ještě tyto komunity zneužívají dodnes. Po pádu Qadhdháfího libyjští Tubu 
kontrolovali hranice s Nigerem a Čadem a v menší míře i se Súdánem, 
zanedlouho však čelili rozsáhlé opozici Tuaregů v Awbari, arabských Zway 
v Kufře a arabských Awlad Sulejman v Sabhá. Tubu, kteří bojovali proti či 
pro Qadhdháfího, se po jeho pádu dočkali jen odsouzení a opovržení kon-
kurenčních arabských a tuarežských komunit. 

Po roce 2010 se situace v čadském Tibesti začala uklidňovat, mnoho 
rebelů složilo zbraně, mnoho se podílelo na obchodu se zlatem a drogami, 
mnoho bojovalo proti Qadhdháfímu, později proti rozličným arabským 
a tuarežským uskupením. Jiholibyjské prostředí je typickým ukazatelem 
mezinárodních klientistických narkotrafických sítí, jak je vidět kupříkladu 
na Ahmat Hokaye z Deredekichya klanu (Gramizi 2018). Hokay, jeden 
z několika pretendentů na prominentní post derdeho, působil v libyjských 
i čadských tajných službách, později byl zatčen, ale následně uprchl roku 
2016 do Libye, kdy měl být podruhé zatčen. V Murzuqu má prominentní 
kontakty na bohatou a vlivnou mládež.

Debyho strategie na severu Čadu spočívá v delegaci moci tak, aby co 
nejvíce chefs de canton neměli velkou oblast pod kontrolou a minimali-
zoval se vliv, navíc se Deby chytře snaží o to, aby nebyli svázání se stejný-
mi etniky či klany a jejich vliv byl minimalizován. I přes intervenci vlády 
místního chef de canton byli zároveň i prominentními členy komise Wan-
gada, která v těchto oblastech plní funkci předáků kopáčů zlata, sdružující 
nezaměstnanou mládež z celého širokého okolí (Gramizi 2018).

Oblast Džebel Amir, místo v severním Darfuru, které je od 2013 v rukou 
radikálního mahamidského Araba Musa Hilala (jehož jednu z dcer si Deby 
vzal za ženu), čítá přes 100 tisíc kopáčů zlata (Gramizi 2018). Opět zde 

musíme dát za pravdu kritikům Keenana, neboť čadský konflikt jako 
další v pořadí ukazuje jeho značné slabiny. Export zbraní západních 
mocností a politicko-bezpečnostní vliv především pak Francie a USA 
je tak malý, že snahy o získání vlivu těmito mocnostmi jsou minimál-
ní. Politický vliv i zbrojařská lobby jsou velmi častým argumentem 
Keenana, který právě tyto dva faktory opakovaně ve všech svých pub-
likacích uvádí jako hlavní důvod vlivu západních mocností na Sahaře 
(Keenan 2016). 

 
KLÍČOVÉ POSTAVY BEZPEČNOSTNÍ PROBLEMA-

TIKY A VAZBY
Bezpečnostní situace v saharo-sahelské oblasti prošla za posledních 

20 let nesmírně dramatickým vývojem, ale z hlediska klíčových postav 
zde zůstává několik jmen, se kterými se neustále odborníci mohou se-
tkat. Pro stručný přehled jsou zvoleny tři nejdůležitější osoby, které se 
vyskytují u nejdůležitějších bezpečnostních a teroristických inciden-
tů, které mají nesmírný vliv na bezpečnostní aparát všech zaintere-
sovaných zemí a které větší či menší měrou působily či nadále působí 
v lokální politice, často však s mezinárodním přesahem. V neposled-
ní řadě následující medailonky těchto osob zcela zřetelně ukazují, 
proč je důležité znát kmenová či klanová příslušenství jednotlivých 
osob. Mochtar bel Mochtar byl vybrán z důvodu přesahu jeho vlivu 
do většiny zainteresovaných zemí, Iyad ag Ghaly z důvodu bližšího 
vysvětlení prominentního vlivu Alžírska a jeho kontroverzní postavy 
jako bývalého vlivného politika, teroristy, vyjednavače v jednom. Ze 
stejného důvodu byla vybrána postava Chafiho, který se objevuje jako 
vyjednavač s mezinárodním politickým vlivem, zároveň prokazatelně 
spolupracující s mnoha teroristickými uskupeními. První mezinárodní 
zatykač na něj vydala mauritánská vláda již za bývalého prezidenta 
Ould Taya v roce 2003.

  
MOCHTAR BEL MOCHTAR

Narozen v alžírské Ghardaie do arabské klanové konfederace Ša-
anba, již několikrát in absentia odsouzen k smrti i doživotí za vraž-
dy i teroristické činy, v bojích v Afghánistánu přišel o levé oko. Roku 
1992 vstupuje do GIA, vytváří svou soukromou katibu (vojenský útvar 

Oblast Džebel Amir v severním Darfuru čítá přes 100 tisíc kopáčů zlata. © Ulf Laessing.

Vůdce Mochtar bel Mochtar. © Nancy A. Youssef.
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velikosti praporu či roty), roku 1998 vstupuje 
do GSPC (francouzský akronym Groupe Sa-
lafiste pour la Prédication et le Combat, do 
roku 2007 teroristická organizace, později fúzí 
s dalšími elementy přejmenovaná na AQIM). 

Později velel skupině Mulaththamín (Mu-
rábitún), vzniklá fúzí více skupin odpadlíků 
od různých extremistických skupin. Původně 
byl emírem 9 zóny GSPC, tedy oblasti kolem 
Tamanrassetu, roku 2012 odešel z AQIMU 
(kde je 95 % operativců alžírské národnos-
ti), spíše dobrovolně, neboť se již sám dlouhá 
léta podílel na svých soukromých operacích, 
z nichž získával obrovské množství finanč-
ních prostředků, pašuje cigarety, drogy, zbra-
ně, diamanty a otroky. V březnu 2012 kupuje 
v Libyi větší množství zbraní (Lacher 2014). 
Velmi chytře se oženil s dcerou vlivného před-
stavitele berabišského klanu v odlehlé loka-
litě na hranicích Mali a Mauritánie, kterou 
si oblíbil (Salem 2014). Kolem května 2012 si                                              
v Timbuktu domlouvá sféry vlivu se zaklada-
teli MUJAA Hamadou Ould Mohamed Kheirou 
a zakladatelem ANSAR DINE Iyadem Ag Gha-
li. Odpovědný za krizi v In Amenas, stejně tak 
jako za útok na severu Nigeru roku 2013. Jeho 
skupina al Mulaththamín se částečnou fúzí 
s MUJAO stala skupinou Murabitún, další 
salafisticko-džihadistická skupina kde působí 
kromě Tuaregů i Fulbové, Songhajci i extremisté 
z Nigeru, Alžírska a Tuniska. Keenan tvrdí, že 
není možné, aby alžírská DRS a její speciální 
jednotky neměly informace o pohybu  
extrémistů. Dále uvádí, že by již tento tranzitní 
zásobovací koridor musely již dávno odhalit. 
Alžírská DRS tajně podporuje aktivity 
rozličných extremistických skupin, neboť vní-
má Mali jako svůj satelit, jehož většinovou 
část Azawadu by mohlo kontrolovat skr-
ze Iyada ag Ghalyho (podle Keenana rovněž 
pracujícího pro alžírskou DRS) a Amenokala 
tuarežské konfederace Kel Ifoghas vlivného 
Intallah ag Attahera (Keenan 2012).

Za poslední roky byl opakovaně prohlášen 
za mrtvého, především po leteckých útocích 
amerických F-15 na jihu Libye, nedlouho poté 
i po leteckých náletech francouzských Rafa-
le. Když roku 2017 docházelo k fúzi několika 
džihadisticko-salafistických i dalších ex-
trémistických organizací pod vedením 
ag Ghalyho do GSIM nebyl při televizním 
přenosu fyzicky přítomen.

 
IYAD AG GHALI

66 letý malijský Tuareg z regionu Kidal po-
cházející z vlivné kmenové konfederace Kel 
Ifoghas, mající největší vliv v okoli Timbuktu 
a Kidalu. Založil dnes již neexistující MPLA 
a roku 2012 ANSAR DINE (Obránci víry). Od 
roku 1990 vedl Tuaregy proti malijské armádě. 
Od roku 2007 působil v saudskoarabské Džiddě 

jako generální konzul, ale kolem roku 2010 
byl údajně vyhoštěn kvůli kontaktům s dži-
hádistickými extremistickými organizacemi. 
Začal se postupně radikalizovat. Poté, co 
nemohl být hlavní postavou MNLA, založil 
ANSAR DINE. Jako mnoho dalších Tuaregů, 
bojoval v rámci Qadhdháfího islámských le-
gií proti křesťanským falangám v Libanonu 
a pravděpodobně i v Čadu. Jakýmsi 
diplomatickým emisarem ANSAR DINE je 
Alghabass ag Intallah (předtím působil jako 
vlivný člen MNLA), syn mocného Amenokala 
(morální, náboženská i svrchovaně politická 
autorita) konfederace Kel Ifoghas (Kel Adrar) 
Intallah ag Attareha (CMAIS 2013). 

Bratr Alghabasse Mohamed patří mezi za-
kládající členy dnes nejvlivnější HCUA. Fran-
couzské tajné služby předpokládají, že ag 
Intallah využívá finanční prostředky i vliv 
katarské královské rodiny. Iyad ag Ghaly dnes 
vede rozsáhlé uskupení GSIM shlukující větši-
nu džihadistických bývalých skupin především 
působících v Mali. Zde však připomeňme, že 
Ag Ghaly jako malijský rodák z hraniční oblas-
ti je částečně tolerován malijskou i alžírskou 
stranou, které jej využívají však především 
pro svůj prospěch. Nikoliv z důvodu jak uvádí 
Keenan, že má Alžírsko zájem s ním spolupra-
covat, aby prováděli své narkotrafické operace, 
ale především proto, aby si udrželi jaké-
si nárazníkové pásmo tuarežských sporů 
v hraničních oblastech (Ahmed, Roger, 
Boisbouvier et al. 2018). Jako vyjednavač 
ANSAR DINE v Burkině Faso roku 2012 se 
osvědčil blízký spolupracovník Iyda ag Ghaliho 
Cheikh ag Aoussa, jinak člen prominentní měst-

ské elity v Kidalu, nyní vojenský velitel HCUA. 
Jeho blízký spojenec a snad i osobní přítel je 
Sultan Ould Badi, malijský Arab, bývalý člen 
AQIMU, spoluzakladatel MUJAA a prominentní 
představitel narkotrafických operací v oblas-
ti. Důležitým protipólem je brigádní generál 
malijské armády El Hadj ag Gamou (jen pro 
zajímavost, manželka ag Ghalyho je bývalá 
manželka ag Gamua), Tuareg z kmene Imghad            
z oblasti na východ od Gaa, které je ve vaza-
lském postavení k dominantní Kel Ifoghas             
a často bývalo terčem útoku songhajských 
milicí GANSA ISO. Bojoval pravděpodobně 
s Iyadem Ag Ghali v Libanonu i Čadu v rámci 
již zmiňovaných Islámských legií (Shaw 2014). 
Vazalské kmeny Imghad, v silně nepřátelském 
postavení k aristokratickým Ifoghas, se rov-
něž silně angažují v boji proti  Abu Walid al 
Sahrawímu, veliteli Islámského státu na Saha-
ře. Roku 2013 mu Fulbové z MUJAA zabili dva 
členy rodiny. Rozdělení pouštních oblastí bylo 
zřejmé na základě sociálních a kmenových va-
zeb jednotlivých etnik a útočících extrémních 
skupin, které jsou k nim vázány. ANSAR DINE 
kontrolovalo oblast kolem Kidalu. Převážně 
tuarežské MNLA i sahrawijsko-arabské MAA 
(Mouvement arabe de l’Azawad), vzniklé roku 
2012, se straní salafisticko džihadistickým or-
ganizacím, ale mají společný cíl, tedy nechtějí 
malijské vojáky v Azawadu.

MAA (velitelem je Sidi Brahim Ould Sidati) 
kontroluje oblasti na hranicích s Mauritánií 
a částečně spolu s ostatními nespecifikovaný-
mi skupinami některé oblasti severozápadní 
oblasti regionu Mopti.

Vůdce Iyad ag Ghaly. © Conor Gaffey.
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MIA (Mouvement islamique de l’Azawad) 
odtržená od ANSAR DINE se roku 2013 stala 
HCUA (Haut Conseil pour l’unité de l’Aza-
wad), tedy asi nejvážnějším hráčem v Azawadu 
(de facto vůdce Alghabass Ag Intallah spolu 
s bratrem Mohamed Ag Intallahem. Arabské 
komunity a ostatní „bílé“ obyvatelstvo (tedy 
arabsko-berbersko-sahrawijská a tuarežské 
etnika) jsou stále častěji terčem útoků. Někte-
ří členové těchto komunit podporují džihádi-
stické skupiny (Strazzami 2015). Dawsahaští 
pastevci jsou v oblasti Gaa častým terčem 
útoků ze strany Fulbů, kteří tak často vstupují 
do řad MUJAO. Domnívají se totiž, že je to 
jediná reálná možnost jako bojovat proti těmto 
pastevcům, kteří podporují aktivity MNLA.

Přestože oficiální postoj MNLA (existuje-li 
vůbec takový) zdaleka nereprezentuje stano-
viska většiny tuarežských konfederací, je jeho 
nervové centrum v Kidalu. Strategická oblast 
In Khalil v poslední době sleduje nárůst an-
tagonismu MAA a MNLA o kontrolu nad ob-
chodními (pašeráckými a narkotrafickými) 
stezkami a také jsou stále častější konflikty 
mezi částmi MNLA kontrolované idnanský-
mi kmeny a kmeny Imghad, které jsou věr-
né plukovníku Gamouvi. Tilemsijští Arabové 
tuto cestu využívají při svých narkotrafických 
operacích, neboť se tak vyhýbají oblastem, jež 
mají pod kontrolou tuarežští pašeráci. Tito 
arabští obchodníci patří mezi nejvlivnější 

a nejbohatší obchodníky v Mali a výrazně 
finančně podporovali MUJAO. Baba Ould 
Šajch, bývalý starosta Tarkintu, řadící se 
mezi špičky Tilemsi obchodníků, patřil mezi 
osobní přátele a blízkého poradce bývalého 
malijského prezidenta  Amadoua Toumaniho 
Tourého. Důležité je zde zmínit, že celková 
bezpečnostní situace na Sahaře a v Sahelu není 
jen o sporech a případném bezpečnostním 
riziku pro vnější hráče, ale především 
o mezietnických kastovních, klanových 
a náboženských rozdílech. Tilemsi Arabo-
vé jsou ke kuntské náboženské aristokracii 
v podobném postavení jako tuarežské kme-
ny Imghad ve vztahu k jím nadřazeným 
aristokratickým Ifoghas (Shaw 2014).

Právě z tohoto důvodu občas Kunta s Ifo-
ghas spolupracují, aby bránili své zájmy, když 
sami sebe vnímají jako bílé nadřazené ko-
munity nad tuarežskými vazalskými Imghad 
a arabskými vazalskými Tilemsi. Navíc často 
žádají platbu tributů po jejich vazalech. Ačko-
liv bylo západními experty například vnímáno 
ničení islámských památek operativci MUJAA 
jako extrémně barbarské, tito bojovníci chtěli 
poškodit zájmy konkurenčních Kunta (přes-
tože Kunta nad všemi těmito skupinami mají 
prominentní svrchovanou náboženskou auto-
ritu), nikoliv z náboženského či bezpečnost-
ního hlediska (Shaw 2014). Velké množství re-
krutů do MUJAA tvořili malijští Fulbové, kteří 

viděli v této skupině protiváhu Tuaregům, jež 
údajně kradli dobytek a po francouzských nále-
tech se stáhli do Tilabery oblasti v Nigeru, kde 
měli rodinné vazby.

Tyto nálety, včetně rozsáhlých operací spe-
ciálních jednotek, měly za následek zánik 
MUJAA (Guido 2017). Naprosto stejný pro-
blém přeshraničních etnických hranic a sporů 
využívá Boko Haram, kde v jihovýchodních 
odlehlých oblastech Nigeru se do jejich řad 
rekrutují příslušníci etnika Kanuri (kteří tvo-
ří majoritní část rekrutů Boko Haram), kteří 
v nejvýznamnějším jihonigerském městě Zinder 
využívají i lékařské péče a pak se vracejí bojo-
vat do nedalekých oblastí hranic Čadu, Nigeru 
a Nigérie na březích Čadského jezera.

Nejdůležitější postavou mauritánské-
ho bezpečnostního prostředí je již téměř 
20 let prominentní osoba, persona non granta 
v Mauritánii, špičkový vyjednavač Moustafa 
Chafi. Chafi pochází z prominentní marabutské 
sahrawijsko-berberské kmenové konfederace 
Tažakant z prestižní rodiny teologů, která má 
výjimečné  historické vztahy s podnikatelskou 
elitou sahající daleko za hranice Mauritánie, 
především na sever do Maroka a Alžírska (Sa-
lem 2014). Pobýval především v Burkina Faso, 
nouakchottská prokuratura na něj vydala za-
tykač za napomáhání a financování teroris-
tických skupin včetně AQIMu. Ta byla v únoru 
2020 stažena již za současného mauritánské-

Sidi Brahim Ould Sidati, velitel MAA. © Thomson Reuters Foundation.
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ho prezidenta Mohameda Ould Ghazouaniho. 
Dlouhá léta působil jako elitní poradce 
a vyjednavač pro burkinabského prezidenta 
Compaorého a udržoval a stále ještě udržuje 
nadstandartní vztahy s mnoha předními po-
litiky sahelské Afriky (dlouhou dobu působil 
jako osobní poradce a vyjednavač nigerského 
prezidenta Issoufoua). V poslední době dopro-
vází katarský diplomatický sbor, kde se anga-
žuje jako špičkový vyjednavač a prostředník     
v obchodu, politice a bezpečnostních otázkách. 
Po puči v Burkina Faso při pádu prezidenta 
Compaoreho roku 2014 byl převezen francouz-
skou delegací do Abidžanu v Pobřeží Slonovi-
ny, kde pobýval v luxusní rezidenci nedaleko 
Compaorého, kterému vláda Cote d‘Ivoire 
poskytla. Při jednání dokázal přesvědčit i Bel-
mochtara, kterému připomněl, že i katolický 
Compaoré je hoden spolupráce i v případě, 
že není muslimského vyznání (Salem 2014).

Podílel se na mnoha případech vyjedná-

vání s teroristickými skupinami při vydávání 
zajatců. Ovládá velké množství jazyků včetně 
wolofštiny, bambarštiny, tamašku, francouzšti-
ny, arabštiny a dalších. Má vynikající znalos-
ti z terénu a zná velmi dobře velké množství 
vlivných osobností napříč celým regionem, 
především v Mali a v Súdánu, Burkina Faso 
a v posledních letech především v Kataru, kde 
částečně pobývá. Částečně z bezpečnostních 
důvodů jeho žena a čtyři děti žili i v Maroku, 
ale později se neustále přesouvali.

  
SHRNUTÍ

Tato studie se nesnaží o encyklopedický 
popis ani o historický posun v případě vzniku 
a zániku teroristických organizací. Snaží se 
o hlubší pochopení etnických souvislostí mezi 
některými klíčovými hráči a některými dži-
hádistickými skupinami, případně údajného 
napojení na alžírskou administrativu, která 
v posledních měsících zažívá turbulent-

ní změny. Poslední události na Sahaře i při 
podrobnějším studiu francouzského vlivu uka-
zují, že pro pochopení souvislostí nestačí jen 
vinit alžírskou administrativu z údajného na-
pojení na narkotrafické operace, nebo dokonce 
jak Keenan tvrdí, že francouzské tajné služby 
se s alžírskou administrativou dohodly, že 
protiteroristické operace v celé severní Africe 
bude mít na starosti dnes již neexistující DRS 
(Keenan 2016). Literatura popisující jednot-
livá teroristická uskupení především v Mali 
je dnes již poměrně rozsáhlá a tato studie se 
snaží o komplexnější náhled, který vysvětlu-
je vztah některých osob, především Chafiho 
a Ghalyho k ostatním skupinám a zemím. Stále 
více zde platí, že i pro pochopení bezpečnostní 
problematiky v severní Africe je nejdůležitější 
znalost etnické příslušnosti.
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