Operace Serval:
Francouzský zásah v Mali

Potvrzují se již několik let znějící varování, že se Afrika stane jednou z hlavních zón boje proti islámskému extremismu. Pozornost světa se nyní upírá na Mali, kde jen včasný zásah Francie zabránil zhroucení vlády a triumfu islamistů. Do operace se zapojily i další africké a evropské země, mezi nimiž figuruje také Česká republika.

Bez ohledu na stranickou příslušnost aktuálního prezidenta Francie zásadně platí, že pokud se francouzské zájmy v Africe ocitnou v ohrožení, nebude země galského kohouta nijak váhat se silovým zásahem. Ostatně francouzští vojáci jsou dlouhodobě přítomni v řadě afrických zemí, z nichž o některých lze bez nadsázky konstatovat, že by bez této asistence fakticky nedovedly udržet svou integritu a vnitřní bezpečnost. Nový francouzský prezident Hollande se sice chtěl zaměřit především na socioekonomické záležitosti, avšak okolnosti jej přinutily, aby už krátce po nástupu do funkce začal řešit podstatný zahraničně-bezpečnostní problém. Africké Mali se dostalo do stavu občanské války a režimu hrozil kolaps.

Pozadí konfliktní situace
Současné události v Mali mají hluboké historické kořeny. Země jako celek byla (pochopitelně na poměry regionu) považována za vcelku stabilní. Geograficky částečně oddělený sever státu však klidný nebyl. Opakovaně tam vypukala povstání nacionalisticky orientovaných Tuaregů, jejichž cílem bylo vytvořit na severu samostatný stát Azawad. To ostatně odráží i název jejich organizace MNLA (Movement for National Liberation of Azawad). Zatím nejnovější vzpoura začala v lednu 2012, ovšem tentokrát se do konfliktu zapojil ještě další faktor, a to podpora ze strany islamistické skupiny Ansar Dine, jež má vazby i na severoafrickou odnož sítě Al-Kaida (anglicky AQIM, Al-Qaeda in Islamic Maghreb). Druhou důležitou islámskou skupinou, která se ke konfliktu připojila, je MOJWA, tj. Hnutí jednoty a džihádu v západní Africe (Movement for Oneness and Jihad in West Africa). Organizace Tuaregů a islamistů proto vytvořily alianci a vedly otevřený boj proti vládě. Část velení armády byla ovšem nespokojena s údajně laxním a „měkkým“ postupem proti povstalcům a 21. března 2012 došlo k pokusu o vojenský převrat proti prezidentu Tourému. Převrat neuspěl a nakonec byl zcela kontraproduktivní, neboť zemi zachvátil chaos a anarchie. Toho povstalci na severu pochopitelně využili k dalšímu postupu a do konce března v podstatě dostali pod kontrolu sever Mali včetně klíčových měst Kidal, Gao a Timbuktu. Dne 6. dubna vyhlásili nezávislost státu Azawad a vláda Mali s tím zjevně nebyla schopna nic dělat. Záhy však přišel další zvrat, neboť účelové spojenectví Tuaregů a islamistů se rozpadlo. Organizace Ansar Dine a MOJWA začaly aplikovat islámské právo šaríja v tvrdé podobě. MNLA příliš pozdě pochopila, jak moc se zmýlila, a začala proti islamistům nakonec také bojovat. Navíc nacionalistickým Tuaregům šlo „jen“ o nezávislost severu státu, ale Ansar Dine se nikterak netajila záměrem dostat pod kontrolu celou zemi a zavést teokratickou vládu, a organizace MOJWA (jak naznačuje i její název) dokonce chtěla rozšířit boje i do sousedních států. V létě pak islamisté opravdu zahájili ofenzívu na jih.

Včasná francouzská intervence
Situaci v Mali už tehdy samozřejmě řešilo i mezinárodní společenství. Rada bezpečnosti OSN schválila v červenci rezoluci č. 2056, jež požadovala obnovení míru a pořádku v zemi. V říjnu a prosinci následovaly už podstatně „aktivnější“ rezoluce č. 2071 a 2085, jež schválily záměry vojenské intervence jednotek Africké unie a západoafrické organizace ECOWAS. Afričané se proto začali připravovat k operaci, avšak ta měla začít až v září 2013. Rychlý postup islamistů však znamenal nutnost všechno uspíšit. Na konci roku 2012 se už otevřeně hovořilo o tom, že intervenovat bude samotná Francie, kterou o to požádala i vláda Mali. Mezitím se situace dále zdramatizovala, protože síly Ansar Dine a MOJWA se blížily k městu Mopti, jež je v podstatě „bránou“ na jih země. Další vyčkávání zkrátka nebylo možné. Dnes 11. ledna zahájila Francie pod kódovým názvem Serval intervenci v Mali, když vrtulníky SA 342M Gazelle zaútočily na konvoj postupující na Mopti a poté skupina bojových letounů Mirage 2000D udeřila na pozice islamistů. Francie využila skutečnosti, že má síly rozmístěné v několika afrických zemích, mj. v Čadu a Pobřeží Slonoviny, takže mohla na počátku zasáhnout rychle a flexibilně. Posléze se začaly do Afriky přesouvat další síly přímo z území Francie. Pokud jde o letectvo, do operace se kromě letadel Mirage 2000D zapojily stíhačky Rafale a samozřejmě různé logistické stroje, a sice tankery KC-135 Stratotanker a dopravní C-130 Hercules, Transall C.160 a Airbus A310 a A340. Z francouzské pozemní armády se účastní jednotky čtyř brigád, konkrétně 6. obrněné, 11. výsadkové, 9. obrněné a 3. mechanizované. Některé zprávy mluvily o „tancích“, ale podle dostupných pramenů byly vyslány jen jednotky s kolovými obrněnci; jde o transportéry VBCI a VAB a průzkumná vozidla AMX 10 RC a ERC 90 Sagaie, vybavená děly ráže 105, resp. 90 mm. Nepřímou dělostřeleckou podporu poskytují 155mm houfnice TRF1 a 120mm minomety MO-120-RT-61, na počátku února přibyly též samohybné kolové houfnice CAESAR. A co se týče vrtulníků, kromě typu Gazelle se objevily i helikoptéry Puma a bitevníky Tiger. Letectvo nasadilo též bezpilotní průzkumné letouny typu Harfang. Operace se pochopitelně zúčastňují i speciální jednotky francouzské armády i letectva.

Mezinárodní rozměr akce
Již 12. ledna bylo v Mali přítomno několik stovek francouzských vojáků, s jejichž pomocí byl odražen útok islamistů a zahájen opětovný postup na sever země. Zlomová byla bitva o město Konna, po níž začaly síly Ansar Dine a MOJWA ustupovat. 27. ledna bylo dobyto zpět Gao a Timbuktu a o tři dny později Kidal. Na počátku února bylo možno říci, že sever Mali je znovu pod kontrolou armády a centrální vlády. V té době se již v Mali nacházelo celkem okolo 3500 francouzských vojáků. Islamisté pak opustili města a rozptýlili se do pouští, odkud se i nadále pokoušejí vést guerillový boj proti vládním jednotkám a zahraničním vojskům. Vedle Francie se totiž přidaly africké země. Čad integroval svoje jednotky pod francouzské velení a na konci ledna bylo v Mali přítomno přes 1400 mužů mise AFISMA (African-led International Support Mission to Mali), jíž velí organizace ECOWAS; šlo primárně o síly z Nigérie, Senegalu, Toga a Beninu, ale plánuje se nasazení celkově až 3500 mužů z dvaceti afrických zemí. Důležitá ale byla také podpora západních států, které poskytly zejména leteckou logistiku. Belgie, Dánsko, Kanada, Německo, Nizozemí, Spojené arabské emiráty, Španělsko, Švédsko, Velká Británie a konečně i USA vyslaly množství transportních letounů (včetně C-17 a C-5), avšak objevily se i pronajaté An-124 Ruslan, a dokonce gigant An-225 Mrija. Americká pomoc zahrnuje rovněž nasazení bezpilotních letounů. Současně je však zřejmé, že dlouhodobým řešením nemůže být jakási „okupace“ Mali zahraničními silami a že je nutné, aby se o bezpečnost dovedla postarat tamní armáda. Navíc je třeba si uvědomit, že zájem na stabilitě v Mali nemá zdaleka jen sama Francie, neboť Afrika je prostě příliš blízko Evropy a nelze dost dobře opomíjet nebezpečí, že by se v Mali zmocnili vlády islamisté. Právě z těchto důvodů se Evropská unie rozhodla, že se bude na zajištění bezpečnosti Mali podílet prostřednictvím výcvikové mise, jež by měla zvýšit úroveň tamní armády. 6. února česká vláda oznámila, že Armáda ČR poskytne do této operace 50 vojáků, z nichž 30 bude působit přímo v Bamaku, dalších 20 bude připraveno na území ČR jako záloha. Čeští vojáci mají do Mali odletět v dubnu.
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Další Afghánistán?
Někdy zaznívají varování, že se z Mali může stát „další Afghánistán“. Toto srovnání, jakkoliv může znít lákavě, ovšem opomíjí tři značně důležité odlišnosti obou států a situací. Za prvé, je velký rozdíl mezi hornatým Afghánistánem a rovinatým pouštním Mali; podmínky pro vedení dlouhodobé partyzánské války jsou v Mali podstatě méně příznivé. Za druhé, úspěšná guerilla potřebuje mít silnou podporu u místního obyvatelstva, kterou Taliban v paštunských oblastech Afghánistánu nesporně má, kdežto islamisté se v Mali těší podpoře jen velice omezené. Jejich několikaměsíční vláda na severu země totiž znechutila i ty, kdo původně jejich boj proti vládě v Bamaku podporovali. Situace během intervence došla dokonce tak daleko, že Francouzi pak museli chránit zajaté islamisty, kterým ze strany obyvatelstva hrozilo lynčování. Konečně třetí významný rozdíl se týká samotné koncepce intervence, protože Francouzi rozhodně nepočítají s tím, že by v Mali zůstali ve větším počtu na delší dobu. Cílem operace Serval bylo takříkajíc „zlomit páteř“ vojenské síle islamistů a již v březnu se Francouzi hodlají začít stahovat. Zůstat by měl zřejmě jen malý kontingent bojových jednotek a hlavní složkou by měli být instruktoři a poradci, kteří se mají starat o výcvik armády Mali.
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