Konflikt v Libyi:
Nezamýšlené důsledky intervence

Jednou ze zemí, z nichž míří do Evropy současná vlna imigrantů, je severoafrická Libye. Ta se již záhy po pádu Kaddáfího režimu propadla do války mezi islamisty a jejich odpůrci, do které pak začaly intervenovat i další země. Nejnovějším účastníkem je Islámský stát, který evidentně hodlá udělat z Libye své severoafrické „předmostí“.

Současné události v Libyi demonstrují platnost zákona nezamýšlených důsledků (neboli jedné z aplikací zákona schválnosti) a také jednu tezi, jež se týká mezinárodních intervencí. Platí, že západní státy jsou schopné perfektně provádět vojenské zásahy takřka kdekoli, jenže když pak dojde na „budování státu“, tzn. vytvoření a stabilizaci nového politického systému, obvykle se stane přesný opak toho, co bylo záměrem. Jakkoli dobré motivy mohlo mít svržení Kaddáfího režimu, jistě nebylo zamýšleno, aby se Libye stala dějištěm rozsáhlé občanské války, zdrojem vln tisíců uprchlíků a další základnou pro Islámský stát.

Rekapitulace událostí v Libyi
Počátkem roku 2011 přerostly demonstrace proti Kaddáfího vládě do občanské války, opozice poměrně rychle ovládla východ země a zahájila postup na Tripolis. Ten se však zastavil, když Kaddáfí zkonsolidoval síly a začal povstalce zatlačovat zpět. V té chvíli se však do věci vložil Západ, jenž 19. března 2011 zahájil údery proti Kaddáfího silám (operace Odyssey Dawn), po čemž mohla opozice znovu přejít do ofenzívy. V srpnu 2011 padl Tripolis a 20. října byl zabit Muammar Kaddáfí. O tři dny později bylo vyhlášeno „osvobození Libye“ a moci nad zemí se ujala přechodná vláda, aby v červenci 2012 následovaly první demokratické volby. Naneštěstí se rychle dostalo na povrch to, co Kaddáfího vláda tak trochu skrývala, a to enormní kmenová a klanová roztříštěnost Libye. Ta sice nedosahuje úrovně Afghánistánu či Jemenu, přesto však značně ovlivňuje politické a sociální fungování země, v níž lze identifikovat tři poměrně jasně oddělené oblasti, které fakticky spojila až italská koloniální správa. Kaddáfí měl pevné pozice v západním Tripolsku, kdežto odpor vůči němu se zvedal hlavně ve východní Kyrenaice, resp. jejím největším městě Benghází; třetí oblastí je jižní, převážně beduínský Fazzán. Kromě toho ale platí, že řada kmenů a klanů funguje jako víceméně autonomní „hráči“, kteří bojují o moc. Kaddáfí tuto rivalitu spíše podporoval, aby se mohl postavit do role „arbitra“. Po jeho pádu se začaly plnit chmurné prognózy těch, kdo varovali, že Libye upadne do chaosu a že se nejspíše chopí moci islamisté, kteří mají vazby i na síť al-Kájda. Islamisté, proti nimž se Kaddáfí (přes všechny své chyby) většinou snažil bojovat, tvořili nezanedbatelnou část sil povstalců, kterým Západ poskytoval politickou i vojenskou podporu.

Nová kariéra generála Haftára
Národní kongres, který vzešel z oněch prvních voleb, potom skutečně ovládli islamisté, ačkoli ti „umírnění“ s vazbami na Muslimské bratrstvo. Narůstal ale také význam radikálů a kongres vzbudil velikou nespokojenost, když si v roce 2013 odhlasoval prodloužení mandátu, takže de facto odložil další volby. K zásadnímu zlomu došlo 14. února 2014, když se na scéně objevila postava, od které si dnes mnozí slibují záchranu Libye. Generál Chalífa Haftár kdysi sloužíval Kaddáfímu a vedl jeho síly při intervenci v Čadu, jenže když tam byl zajat, Kaddáfí jej zapřel. Generál putoval do vězení a poté (s podporou CIA) do USA, avšak na onu zradu nezapomněl. Když roku 2011 vypukla občanská válka, vrátil se do Libye a poskytl sekulárním rebelům své vojenské schopnosti, posléze se však uchýlil do ústraní. Hrozba, že by Libyi ovládli islamisté, jej ovšem přiměla znovu obléknout uniformu. Nebylo zřejmě nijak překvapivé, že ihned našel širokou podporu. 14. února 2014 se pokusil svrhnout islamisty řízený kongres v Tripolisu, což se sice nepodařilo, ale brzy poté zahájily Haftárovy síly ofenzívu proti islamistům na východě Libye, a to už s daleko většími úspěchy. Generál Haftár, jenž stojí v čele tzv. Libyjské národní armády (LNA), se usadil v Benghází. Kongres v Tripolisu uskutečnil v červnu nové volby, jež přinesly porážku islamistů, jenže ti je kvůli nízké účasti prostě neuznali. Přesto ovšem byla na základě výsledků vytvořena tzv. Rada zastupitelů, jež poté uprchla do Tobrúku a která je dnes mezinárodně uznávanou vládou, ačkoli její reálná moc je minimální. LNA formálně deklaruje loajalitu k této vládě, ovšem generál Haftár fakticky vládne nezávisle na ní, kdežto proti němu stojí (a západ Libye ovládají) islamisté z koalice „Libyjský úsvit“, s níž (prozatím) kooperují i radikální džihádisté v čele s organizací Ansar al-Šaría.

Bojové angažmá vzdušných sil
Haftárova Libyjská národní armáda má v současnosti údajně okolo 35 000 vojáků, mezi nimiž převažují muži, kteří sloužili již v Kaddáfího ozbrojených silách. Proti islamistům se na stranu LNA postavila i řada dalších kmenů a klanů, vesměs podporujících Haftárovu vizi Libye coby volnější federace území, je ovšem nutno dodat, že (stejně jako kdykoli jindy v dějinách Libye) to je koalice poměrně křehká a její členové by patrně neměli problém změnit stranu, pokud by jim druhá strana nabídla lepší vyhlídky. To ovšem samozřejmě platí i pro „Libyjský úsvit“, ve kterém islamisté tvoří hlavní, ale zdaleka nikoliv jedinou frakci. V současnosti lze říci, že boje v Libyi probíhají vesměs jako lokální střety ozbrojených milicí. Nepochybné ovšem je, že obě strany nasadily do akce též letectvo. LNA provozuje stíhačky MiG-21MF a MiG-23 a z dosud neznámé země údajně získala také čtyři letouny Su-27; vedle toho vlastní i bitevní helikoptéry Mi-24/35. Mezi primární terče úderů patří letiště Mitiga, Misurata a Zuwarah, která kontroluje „Libyjský úsvit“. Ten disponuje letouny MiG-23 a MiG-25, které již provedly útoky na letiště Zintan ovládané silami LNA. Není náhoda, že si obě strany vybírají zejména tyto cíle, protože vedle oslabení vzdušných sil protivníka se tak pokouší zabránit dodávkám zbraní ze zahraničí. Islamisté v Tripolisu údajně dostávají podporu z Kataru, Súdánu či Turecka, kdežto Haftárovy síly se těší pomoci od většiny okolních států (Egypta, Alžírska, Tuniska a Nigeru) i Jordánska, Saúdské Arábie či Spojených arabských emirátů (a v utajení zřejmě i od Západu). Již zmíněné letouny MiG-21MF pravděpodobně dorazily z Egypta, zatímco Emiráty poslaly LNA obrněné automobily Ares Panthera T6 a Streit Typhoon 4×4.

Tři velká ohrožení pro Evropu
Některé země se ale neomezují na dodávky zbraní a samy se v Libyi přímo vojensky angažují. Egypt v únoru 2015 oficiálně přiznal nálety na libyjské islamisty a má se za to, že bombardéry Su-24, které v srpnu 2014 zaútočily na letiště Mitiga u Tripolisu, nasadilo Alžírsko. LNA sice tvrdí, že byly její, ale libyjské Su-24 s největší pravděpodobností nejsou schopny provozu. Na straně LNA se pravděpodobně angažují i zvláštní jednotky některých arabských zemí. A dá se očekávat, že zahraniční účast v Libyi bude spíš narůstat a že se zapojí i síly západních zemí, a to z několika propojených důvodů. Prvním je fakt, že se v Libyi od konce roku 2014 již pevně etabloval Islámský stát, jenž absorboval část struktur skupiny Ansar al-Šaría a dnes ovládá mj. města Sirta a Derna. Z toho vyplývá druhý problém, jímž je fakt, že v dosahu IS se teď nalézá většina libyjského ropného průmyslu, tj. ložiska, rafinérie a terminály, jež představují de facto páteř ekonomiky státu. Dodávky ropy (jíž má Libye největší zásoby v Africe a deváté největší na světě) jsou zvláště důležité pro země na jihu Evropské unie. Ty dnes navíc stále více trápí i třetí problém, a sice humanitární krize ve formě přílivu uprchlíků z Libye. Z přibližně 218 000 imigrantů, resp. žadatelů o azyl, kteří během roku 2014 dorazili do států EU přes Středozemní moře, jich 142 000 pocházelo právě z Libye. Výsledkem je napětí v EU, jež předložila vysoce kontroverzní návrh kvót na „rozdělení“ uprchlíků mezi členské země. Situace v Libyi se zatím nijak nezlepšuje, a tudíž je docela možné, že kvůli hrozbě IS, ohrožení dodávek ropy a přívalu imigrantů sáhnou západní země (přestože asi ne příliš nadšeně) k dalšímu vojenskému zásahu. Paradoxní ovšem je, že případná další vojenská intervence Západu v Libyi by měla především vyřešit nežádoucí důsledky intervence předcházející.
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