Operace Decisive Storm:
Intervence arabské koalice v Jemenu

Na Středním Východě vypuknul další ozbrojený konflikt, když koalice arabských států zahájila údery na jemenské povstalce podporované Íránem. Operace sice demonstruje ambice a snahu těchto států (především Saúdské Arábie) o společné bezpečnostní působení, ovšem na vyřešení problémů Jemenu vojenské prostředky zjevně nestačí.

Někdy se s nadsázkou tvrdí, že kdo nemá v situaci na Středním Východě naprostý zmatek, ten této situaci asi vůbec nerozumí. Nynější události v regionu to víceméně potvrzují, neboť to, co se děje v Libyi, Sýrii, Iráku a nejnověji v Jemenu, se skutečně dá dobře vystihnout jako totální mezinárodně-politický a bezpečnostní chaos. Přesto lze identifikovat i „hlavní osu“, kolem níž se dnes (skoro) všechno otáčí, a to soupeření Saúdské Arábie a Íránu o postavení regionálního hegemona, což vlastně odpovídá i vnitřnímu konfliktu mezi sunnitskými a šíitskými muslimy. Přestože Jemen vůbec není typickým příkladem nynějšího sunnitsko-šíitského napětí, je nutno toto hledisko při posuzování intervence brát v úvahu. Velkým paradoxem dneška je, že v Sýrii a Iráku vlastně arabské monarchie a Írán bojují na stejné straně proti Islámskému státu, ovšem z hlediska postoje vůči režimu Bašára Asada stojí na opačné straně. V Jemenu proti sobě dnes vedou cosi jako „válku v zastoupení“ a návrh společných sil Arabské ligy je jasně koncipován coby odpověď na regionální mocenské ambice Íránu.

Rekapitulace událostí v Jemenu
Dějinám a ozbrojeným silám Jemenu jsme se detailně věnovali v článku v ATM 12/2011, tzn. právě v době, kdy rezignoval dlouholetý prezident Alí Abdalláh Sálih. Ten se v roce 1978 stal vůdcem tehdejšího Severního Jemenu (tedy Jemenské arabské republiky, jejíž území původně patřilo Osmanské říši) a v roce 1990 se mu povedl zdánlivě ohromující úspěch, když proběhlo sjednocení s Jižním Jemenem (neboli Jemenskou lidově demokratickou republikou, která byla původně součástí britského impéria). Uspěchané spojení ovšem vůbec neřešilo problémy obou států, zvláště enormní kmenovou a klanovou roztříštěnost, kvůli níž v Jemenu prakticky nelze uplatňovat centralizovaný systém vládnutí. Vnitřní situace země se nápadně podobá té, kterou známe z Afghánistánu, a říká se, že vládnout v Jemenu se podobá „tanci na hlavách hadů“. To prokázala i občanská válka v roce 1994, ve které jih dokonce znovu vyhlásil samostatnost, ale povstalci byli nakonec poraženi. Prezident Sálih pro jejich rozdrcení využil i pomoc islamistů, což se záhy obrátilo proti němu, jelikož z těchto mužů se potom stal základ jemenské pobočky sítě al-Káida. Sunnitští radikálové sice tvoří v Jemenu početní menšinu, avšak mají dosti silné mocenské pozice. Sálih musel navíc čelit rostoucímu tlaku Hútijů ze severu, kteří naopak patří mezi šíitské muslimy. Široká nespokojenost a protesty, jež proběhly v rámci „arabského jara“, nakonec donutily Sáliha rezignovat a do čela Jemenu se dostal dosavadní viceprezident Abdar Rabbú Mansúr Hádí. Ten sice zahájil rozhovory s opozicí o novém politickém uspořádání, ale povstání Hútijů nabíralo na síle, stejně jako jejich střety se sunnitskými bojovníky. Docházelo ke stupňování násilností a loajalita řady jednotek vůči Hádímu se stávala pochybnou. Hútijové nakonec v lednu 2015 obsadili jemenské hlavní město San’á, poté přinutili k rezignaci Hádího a vyhlásili novou vládu, zatímco Hádí v únoru opustil zemi.

Arabské státy zahajují operaci
Zamířil do Saúdské Arábie, jež situaci v Jemenu sledovala s rostoucím znepokojením, což má několik důvodů. Kromě hrozby posílení sunnitských extrémistů hraje úlohu podpora Hútijů ze strany Íránu, který se jejich prostřednictvím může snažit získat vliv v arabském světě právě na úkor Saúdské Arábie, která se staví do role „ochránce sunnitů“. Začalo se hovořit o tom, že by bohaté arabské (převážně sunnitské) země mohly v Hádího prospěch zasáhnout v Jemenu, kde mezitím navázali zvláštní alianci šíitští Hútijové a exprezident Sálih, jenž je sice také šíita, ale dříve byl největším protivníkem Hútijů a má v zemi pořád silné pozice včetně loajality značné části ozbrojených sil. V Jemenu se také začali ve větším měřítku objevovat „poradci“ a zbraně z Íránu. Intervence byla zahájena v noci z 25. na 26. března 2015, kdy bojová letadla několika arabských zemí zaútočila na cíle v Jemenu. Pět ze šesti členů Rady pro spolupráci v Zálivu (tj. Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn a Kuvajt; absentuje Omán) následně vydalo společné prohlášení o operaci Decisive Storm, jež by měla porazit povstání v Jemenu a vrátit k moci Hádího vládu. Nálety měly zlikvidovat jemenské letectvo, protivzdušnou obranu a balistické rakety (jemenská armáda totiž vlastnila, resp. zřejmě stále vlastní jistý počet raket FROG-7, Scud-B a Točka), získat nadvládu ve vzduchu, vyřadit klíčové struktury a osobnosti povstalců a vytvořit podmínky pro postup sil věrných Hádímu. Operace pokračovala až do 22. dubna, kdy byla ukončena jako úspěšná, ačkoli satelitní snímky ukazují, že jemenské letectvo, PVO a raketové jednotky zdaleka nebyly zničeny. Současně začala operace Renewal of Hope, oficiálně charakterizovaná jako „protiteroristická“, ale vzdušné údery (byť s menší intenzitou) pokračovaly. Objevily se náznaky možné dohody některých aktérů, avšak vojenská situace na zemi se ani po několika týdnech náletů výrazněji nezměnila. Prostě se jenom potvrzuje známá teze, že konflikt nelze vyhrát pouze za pomoci letectva.

Složení koalice a nasazené síly
Saúdská Arábie, nesporně vůdčí země celé operace, oznámila, že se intervence účastní celkem dvanáct zemí, avšak odmítla je přesněji specifikovat. Vedle výše jmenované pětice „ropných“ monarchií Zálivu do koalice nepochybně patří (resp. bojové jednotky vyslaly) ještě Jordánsko, Egypt, Maroko a velice překvapivě Súdán. Ten dříve pojily celkem dobré vztahy s Íránem, ale má se za to, že v poslední době Súdán takříkajíc „změnil strany“ a rozhodl se více kooperovat se sunnitskými arabskými státy. Zbylí tři členové koalice, kteří se však přímo neúčastní náletů v Jemenu, jsou tak zřejmě Pákistán, Somálsko a USA. Pákistán se zapojil do námořní blokády s účelem zastavení dodávek zbraní Hútijům z Íránu, Somálsko poskytlo letecké základny a od USA přichází hlavně zpravodajská a logistická podpora. Arabské státy nedisponují kapacitami pro družicový a elektronický průzkum, jaké vlastní Američané, kteří arabské koalici pomáhají také prostřednictvím tankovacích letounů a dodávek naváděné letecké munice. Nelze vyloučit ani nasazení amerických bezpilotních letounů a speciálních sil, které ostatně v Jemenu operují dlouhodobě. Největší podíl misí však samozřejmě připadá na letadla arabských států. Saúdská Arábie nasadila snad až stovku strojů, zejména Tornado IDS a F-15S (jeden z nich byl ztracen údajně kvůli poruše), Bahrajn vyslal několik F-16, stroji stejného typu přispěly také Maroko a Jordánsko, zatímco Kuvajt nasadil F/A-18. Katar poskytnul stíhačky Mirage 2000 a z letectva Emirátů se účastní F-16 a Mirage 2000. Typové složení egyptského příspěvku není známo, ale ze Súdánu přilétly tři taktické bombardéry Su-24M. Do bojů v Jemenu se nejspíše zapojily též pozemní speciální jednotky Saúdské Arábie a na hranicích obou zemí došlo k přestřelkám. Za účasti několika států byla ustavena také námořní blokáda Jemenu; podílí se na ní mj. egyptská fregata Alexandria nebo raketový člun Ezzat, přestože íránské lodě od břehů Jemenu odehnala asi především přítomnost několika plavidel US Navy.

Náboženský rozměr konfliktu
Nyní je však konečně na čase uvést na pravou míru hodně zjednodušující chápání jemenského konfliktu, které se objevuje ve většině médií. Představa, že jde jenom nebo převážně o průmět napětí mezi šíitskými a sunnitskými muslimy, je značně zavádějící, neboť náboženské složení populace Jemenu je případ sám pro sebe. Hútijové (oficiálně Ansar Allah, „Přívrženci Boha“) sice patří mezi šíity, ale jedná se o příslušníky tzv. zajdijské větve šíitů, která se odlišuje svým přístupem k chápání dědiců proroka Mohameda. Prakticky tak stojí spíše kdesi „na půli cesty“ mezi šíity a sunnity a každopádně mají velmi daleko k radikálnímu pojetí šíitského islámu, jež propaguje Írán. Tomu bylo dění v Jemenu dlouhou dobu spíše lhostejné a jeho podpora Hútijů má ryze oportunistickou povahu. V této chvíli zajisté nelze Hútije pokládat za jakési „klienty“ Teheránu, jako je tomu u libanonského Hizballáhu. Přesto je ale Saúdská Arábie prohlašuje za nepřítele, resp. za hrozbu, a to hlavně kvůli obavám, že vzestup Hútijů by mohl vyprovokovat k odporu šíity v sousedících provinciích Saúdské Arábie. Proto saúdské síly několikrát udeřily na Hútije na území Jemenu už v letech 2009 a 2010. Pokud jde o jemenské sunnity, kterých je v obyvatelstvu necelých 60 %, mezi těmi převažují sunnité šafiovští, kteří reprezentují vysoce umírněnou školu sunnitského islámu. Jen malá část se hlásí k radikálním směrům, tedy hlavně saláfismu a wahhábismu, takže získávají silnou podporu ze Saúdské Arábie. Také z její strany jde ale zjevně o čistě zájmovou angažovanost, resp. o mocenské „přetlačování“ s Íránem. Obě regionální mocnosti prostě využívají Jemen jako „zástupné bojiště“. Vedle toho je třeba uvést ještě jeden faktor, jenž mohl v angažmá Saúdské Arábie hrát jistou roli, a to personální změny v království. Operaci Decisive Storm totiž zřejmě neprosadil na prvním místě král Salmán, ale spíše dva mladší politici, a sice následník trůnu, ministr vnitra a králův synovec Mohamed bin Najíf a králův syn a ministr obrany Mohamed bin Salmán.

Ambice osobností, kmenů a stran
Mocenské soupeření Saúdské Arábie a Íránu pak vedlo k navázání pragmatických spojenectví s různými silami v Jemenu. Opět je zde nutno připomenout obrovskou kmenovou roztříštěnost této země, kde působí řada významných hráčů usilujících o získání moci. Vedle Hútijů jsou to i silné kmeny dvou prezidentů (tedy Sáliha a Hádího) a kmen al-Ahmar, který náleží převážně k radikálním sunnitům, resp. saláfistům a wahhábistům, a proto má dobré styky i se Saúdskou Arábií. Obrovská komplikovanost vztahů v Jemenu se dá doložit mj. skutečností, že k opozici proti bývalému prezidentu Sálihovi přešel např. mocný generál Alí Muhsin al-Ahmar, byť jde o Sálihova vzdáleného bratrance. Ve prospěch zahájení intervence pak v Rijádu patrně nejvíce hovořil jemenský multimilionář Hamid al-Ahmar, dnešní faktický vůdce onoho kmene. Spolu s generálem al-Ahmarem stál navíc u zrození další mocné politické frakce v Jemenu, kterou je politická strana al-Islah, v podstatě jemenská pobočka Muslimského bratrstva. Na tomto místě lze upozornit na velice zajímavý fakt, že angažmá v Jemenu a také boj proti Islámskému státu přivedl ke kooperaci Saúdskou Arábii a Katar, který byl ještě nedávno největším ochráncem a sponzorem Muslimského bratrstva, v loňském roce s ním však hodně uvolnil vztahy. Navíc je třeba zmínit působení jemenské větve sítě al-Káida, jež je pokládána za dnes nejnebezpečnější složku sítě. Al-Káida na Arabském poloostrově (běžně se používá anglická zkratka AQAP) je spojena s teroristickými útoky v Paříži na začátku roku 2015 a chaosu v Jenenu již využila pro své posílení, když v dubnu obsadila město al-Mukalla. Paradoxní ale je, že největších úspěchů proti AQAP dříve dosahovali nikoli vládní vojáci, nýbrž Hútijové, jejichž oslabení v důsledku náletů tak zákonitě vede k vzestupu sunnitských radikálů.

Spojenectví, motivace a výsledky
Souhrnně lze říci, že Jemen (podobně jako Afghánistán) nepředstavuje centralizovaný stát, ale jen konglomerát kvazi-autonomních hráčů (převážně kmenů a politických nebo náboženských skupin), kteří ustavičně bojují o moc. V rámci tohoto boje jsou připraveni uzavírat spojenectví s jinými hráči i se zahraničními mocnostmi, které se v Jemenu angažují především kvůli svým mocenským zájmům v regionu, což ukazuje Saúdská Arábie a Írán. A podobně jako v případě Afghánistánu lze tato spojenectví považovat za oportunistická, vypočítavá a nestabilní, což se ostatně potvrdilo, když se objevily zprávy, že se bývalý prezident Sálih už snaží vyjednávat se svými nynějšími nepříteli (tj. Hádím a Saúdskou Arábií) o rozvázání spojenectví s Hútiji, kteří byli ostatně jeho dříve hlavními protivníky. Stejně tak je však otázkou, zda vydrží spojenectví Hádího se Saúdskou Arábií, která by měla z několika důvodů zájem i na opětovném rozdělení Jemenu, resp. oddělení jihu (proto ve válce v roce 1994 podporovala separatisty), kdežto mezi aktéry ze severu (včetně Hádího, Sáliha a radikálních sunnitů) jednoznačně převažuje snaha o zachování „jednoho Jemenu“. Sporné také je, čeho arabská intervence opravdu dosáhla, neboť pro porážku asymetricky bojujících Hútijů nálety nestačí a vůči pozemní invazi panuje značná skepse. Původně se hovořilo o nasazení 150 000 mužů, jež měly poskytnout Pákistán a Egypt, ale oba státy to poté odmítly. Saúdská Arábie sice u hranic rozmístila svou Národní gardu, ale tento krok motivovala spíše snaha zabránit „přelití“ konfliktu než záměr zahájit pozemní útok. Saúdská Arábie se dříve snažila situaci v Jemenu ovlivňovat nepřímo (skrze spojence, úplatky atd.) a její rozhodnutí zasáhnout vojensky patrně motivovala i snaha potvrdit roli regionálního lídra, schopného intervenovat i bez USA. Nejasné výsledky operace Decisive Storm by ovšem pozici Rijádu mohly nakonec ještě oslabit a je velmi pochybné, jestli z dlouhodobého hlediska pomohou při hledání politického řešení pro nestabilní Jemen.
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Jemenské balistické rakety
Mezi hlavními cíli operace Decisive Storm byly uvedeny jemenské balistické rakety, které pro Saúdskou Arábii ostatně dlouhodobě představovaly zdroj velikých obav. Zpravodajské služby v roce 2014 odhadovaly, že se jedná o dvanáct neřízených taktických raket 9K52 Luna-M (čili FROG-7; max. dosah 70 km), deset taktických raketových systémů 9K79 alias OTR-21 Točka (max. dostřel 70 km) a šest operačně-taktických komplexů Scud-B se zásobou 33 raket (dosah cca 300 km). Přinejmenším část střel posledně jmenovaného typu ale netvoři originální zbraně 9K72 Elbrus ze SSSR, nýbrž jejich severokorejské kopie Hwasong-5. S prohlášeními Saúdské Arábie o nebezpečnosti těchto střel a o přednostní nutnosti je zničit ovšem kontrastuje fakt, že základna al-Dulaimi, kde jemenská armáda údajně skladuje své rakety Scud, nebyla v prvních dnech operace vůbec bombardována. Hútijové, resp. s nimi spolupracující armádní síly se pak zřejmě pokusily vypustit jednu střelu Točka, načež v noci z 30. na 31. března proběhl nálet na základnu poblíž hlavního města San’á, kde se tyto rakety údajně nacházely. Obrovské exploze na tomto místě naznačily, že část zbraní Točka byla zničena, ale i saúdští vojenští velitelé poté přiznali, že se stále pátrá po dalších mobilních odpalovacích zařízeních. Zejména střely Točka jsou totiž kvůli pevnému palivu daleko flexibilnější než kapalinové Scudy a mohou být ukryté takřka kdekoli. Přestože není jasné, nakolik jsou jemenské rakety skutečně funkční, jisté je, že chaos v zemi výrazně zvyšuje riziko, že by se jich mohli zmocnit teroristé. A dokonce existují zprávy, že by se v Jemenu mohly vyskytovat zásoby chemických zbraní, což by nebezpečnost konfliktu samozřejmě posunulo na ještě závažnější úroveň.

Společné ozbrojené síly Arabské ligy
Intervence arabských států v Jemenu měla evidentně sloužit i jako demonstrace síly vůči Íránu a jakási ukázka projektu, který byl vyhlášen 1. dubna 2015 na zasedání Arabské ligy. Mělo by jít o společné ozbrojené síly v celkovém počtu cca 40 000 mužů a měly by být rozděleny mezi tři velitelství, a to pozemní (cca 35 000 osob), letecké (do 1000 mužů) a námořní (cca 3000 až 5000 lidí) s tím, že pozemní by mělo mít tři podřízená velitelství, a sice pro speciální operace, pro jednotky rychlé reakce a pro záchranné mise. Velitelem společných sil by měl být saúdský generál a sídlo by se mělo nalézat v Káhiře. Největším počtem vojáků by měly přispět Egypt a Maroko, o něco menší kontingenty dodají mj. Saúdská Arábie, Súdán a Jordánsko a další státy Arabské ligy mohou poskytnout malé jednotky. Krátce po těchto zprávách se vyrojily nadšené reakce, že arabské země konečně formulují společnou obrannou politiku a že se vytváří jakési „arabské NATO“. Skutečnost však patrně bude o hodně složitější. Především je otázkou, jestli se vůbec podaří deklarované záměry naplnit, jelikož (jak napovídají zkušenosti z budování sil rychlé reakce NATO či bojových skupin EU) rozhodně nejde o snadný úkol. A pokud by byly tyto společné síly skutečně vybudovány, pak nebudou z podstaty ani tak „arabské“, jako spíše „sunnitské“. Lze oprávněně soudit, že hlavním posláním těchto sil má být ochrana současných režimů ve většinově sunnitských státech proti doktríně „islámské revoluce“, tj. prakticky proti vlivu Íránu. Je příznačné, že se na projektu odmítly podílet Irák a Libanon, tj. dvě země mající více či méně pro-íránské vlády; členství Sýrie bylo kvůli konfliktu pozastaveno. Arabské státy nejspíše reagují na fakt, že své angažmá v regionu značně omezují USA, ale skutečný význam a životaschopnost tohoto projektu vzbuzují spíše otazníky.
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