Sýrie:
Pragmatismus v ohrožení

Neklid v arabském světě pokračuje. Masivní protesty způsobily konec režimu v Egyptě, libyjští povstalci s podporou NATO bojují proti Kaddáfího vládě, masivní nepokoje otřásají Jemenem a Sýrií. Výjimečnou pozornost nyní přitahuje posledně uvedená země, kde demonstranti žádají odchod prezidenta Asada. Ten má ovšem na své straně „koalici menšin“, která má (a nejspíše oprávněně) obavy z nástupu sunnitské většiny k moci.

Nepokoje v Sýrii vypukly 16. ledna 2011 a v březnu dosáhly fakticky úrovně povstání. Mohly působit překvapivě, jelikož syrský režim prezidenta Bašára Asada budil dojem stability a síly, jenže tento dojem nebyl přesným odrazem skutečnosti. Na rozdíl od Libye, kde hraje klíčovou roli kmenová či klanová rivalita, jsou kořeny syrských nepokojů o něco složitější a hlubší. Jde nejen o náboženské rozdělení obyvatelstva, autoritativní vládu či masivní porušování lidských práv, ale i o rozsáhlé sociální a ekonomické problémy. Všudypřítomná korupce snižuje výkon už tak slabé syrské ekonomiky, roste nezaměstnanost a reálné síly Sýrie stále méně odpovídají jejím regionálním ambicím. Zaostávání ve vojenské oblasti znemožňuje naplňovat záměr, aby Sýrie dosáhla vojenské rovnováhy s Izraelem. Z toho vychází frustrace a nespokojenost, které využívají radikální muslimské organizace. Ty mají v Sýrii silou pozici; roku 1982 se pokusily získat moc, ale tehdejší prezident Hafíz Asad povstání „utopil v krvi“. Odboj však pokračoval i dlouho poté. Hafízův syn Bašár teď přislíbil reformy a na srpen vyhlásil svobodné volby, ale protesty neustávají a obětí na obou stranách přibývá.

Hafíz Asad nastoluje stabilitu
Území současné Sýrie po staletí náleželo pod Osmanskou říši a od roku 1922 bylo mandátním teritoriem Francie. Ta z něj vydělila území dnešního Libanonu, což Syřané stále těžce nesou a berou jej jako součást „Velké Sýrie“. Roku 1925 proběhlo velké povstání proti Francii, ovšem to bylo tvrdě potlačeno. Během druhé světové války Sýrie několikrát vyhlásila nezávislost, ale uznání přišlo až v roce 1944. Za dva roky nato francouzské vojenské jednotky odešly, stabilitě to však příliš neprospělo, spíše naopak. Sýrie do konce 60. let platila za nejméně stabilní zemi v regionu, vlády se měnily pozoruhodnou rychlostí (mezi roky 1946 a 1956 měla Sýrie dvacet vlád a čtyři ústavy), často pomocí vojenských převratů (jenom v roce 1949 proběhly tři puče). Sýrie se v každém případě přikláněla k východnímu bloku a úzce spolupracovala s Násirovým Egyptem, s nímž dokonce na tři roky (1958–1961) zformovala jednotný stát, tzv. Sjednocenou arabskou republiku. Ze série pučů měl zásadní význam ten, k němuž došlo v březnu 1963, kdy uchvátili moc důstojníci napojení na stranu BAAS (Socialistická strana arabské obrody), která o měsíc dříve převzala vládu v Iráku. Tato ambiciózní síla spojovala socialismus a panarabský nacionalismus a jednání mířila ke spojení Egypta, Sýrie a Iráku, ale záhy došlo k dalšímu puči a tyto plány zkrachovaly. V červnu 1967 utrpěla Sýrie katastrofální porážku v šestidenní válce s Izraelem (především přišla o Golanské výšiny) a v roce 1970 neúspěšně zasáhla ve prospěch palestinského povstání v Jordánsku. To dost oslabilo pozici vlády a v listopadu 1970 proběhla „opravná revoluce“, po které se stal prezidentem dřívější velitel letectva, schopný Hafíz Asad. S ním přišlo umírněné křídlo strany BAAS, orientované spíše socialisticky, kdežto v Iráku byl kladen větší důraz na nacionalismus, kvůli čemuž se vztahy obou zemí dost zhoršily (navíc se nemohly shodnout na tom, kdo se stane „vůdcem“ arabského světa). Asadova vláda v každém případě konečně přinesla jistou stabilitu a vzestup Sýrie, která poté začala provádět nezávislou zahraniční politiku s primárním zaměřením na Libanon.

Pyramida moci a koalice menšin
V roce 1976 syrské jednotky vstoupily do Libanonu; původním cílem (ačkoliv si na to dnes už málokdo vzpomene) byla ochrana tamních maronitských křesťanů, Sýrie si tam však postupně vybudovala velmi silnou pozici hlavně díky podpoře šíitských hnutí Amal a Hizballáh. Syrská armáda poté zůstala v Libanonu třicet let (do roku 2005), byť tam v roce 1982 utrpěla porážku od Izraele. V onom roce došlo i k vážným událostem přímo v Sýrii, kde se vyhrotily problémy s rostoucí mocí sunnitského Muslimského bratrstva. Sunnité tvoří přibližně 74 % obyvatelstva Sýrie, zatímco rodina Asadů a většina syrské politické a vojenské elity náleží mezi menšinové alawíty, jichž je zhruba 11 %. Radikální sunnité v roce 1976 vyhlásili sekulárnímu režimu boj a došlo k řadě teroristických útoků; v únoru 1982 pak islamisté ovládli město Hamá, ale jejich povstání brutálně potlačily elitní vojenské síly, při čemž zahynuly tisíce lidí. Další krize přišla hned v následujícím roce, a to během Asadovy nemoci, kvůli které propukl boj o nástupnictví. Prezident se ovšem uzdravil, poněkud zreorganizoval mocenskou elitu a začal vše připravovat na převzetí moci svým synem Basilem. Syrská politika se stala zřetelně pragmatičtější a Asad se dovedl přizpůsobit i rozpadu bipolárního světa; např. roku 1991 podpořil koalici proti Iráku (ačkoli to možná bylo spíše kvůli dlouholeté rivalitě s Husajnovým režimem), omezil podporu teroristů, nalezl silného spojence v podobě šíitského Íránu a cílevědomě upevňoval „pyramidu moci“. Na špičce byl pochopitelně on sám, druhou úroveň představuje několik desítek elitních vojenských, policejních a zpravodajských důstojníků, na třetí se nalézá vedení strany BAAS a na čtvrté špičky byrokracie. Základnou „pyramidy“ v obyvatelstvu je jakási „koalice menšin“, resp. alawítů, šíitů, umírněných sunnitů a křesťanů. Proto má syrský režim i podporu od Íránu, jemuž by posílení radikálních sunnitů příliš nevyhovovalo.

Snaha o paritu s Izraelem
Asadův nejstarší syn Basil roku 1994 zemřel při nehodě, a tak nástupnictví přešlo na mladšího syna Bašára. Ten převzal prezidentský úřad v červnu 2000 po náhlé smrti svého otce, na jehož pragmatickou politiku navázal. Rétorikou se sice vymezil vůči Izraeli i Západu, ale po 11. září 2001 nabídl pomoc v boji proti terorismu (což ale vzhledem k vazbám al-Kájdy na Muslimské bratrstvo v podstatě nebylo zase tak překvapivé), stáhl syrská vojska z Libanonu (ačkoli to byl z velké částí důsledek tlaku po vraždě libanonského premiéra Rafika Harírího), zahájil určitou liberalizaci ekonomiky a navázal vztahy s některými západními státy (hlavně Francií). Nadále se angažuje v izraelsko-palestinském sporu, avšak činí to mimořádně opatrně, jelikož i Hamás je v podstatě jakási „pobočka“ Muslimského bratrstva. Vztahy s Izraelem jsou ale každopádně základním determinantem bezpečnostní politiky Sýrie, jež se orientuje primárně na vojenskou rovnováhu s židovským státem. To doplňuje podpora organizací typu Hizballáhu, čímž vzniká tlak na severní křídlo Izraele, který je tím nucen dělit síly. Sýrie však nyní nemá prostředky na nákupy moderních vojenských zbraní, a proto její akvizice z Ruska částečně platí Írán. Syřané se z minulých konfliktů s Izraelem zajisté poučili, což se dá dokázat hlavně na druzích vojsk a zbraní, které se nyní těší největší podpoře; jedná se o ty, které by mohly umožnit buď rychlý a překvapivý úder, nebo úpornou obranu proti silným stránkám izraelské vojenské moci. Jsou to zejména balistické a křižující střely, protivzdušná obrana a protitankové zbraně. Zároveň však nesporně platí, že Bašár Asad po válce s Izraelem netouží; jako pragmatický politik by zřejmě nejraději našel nějaký způsob mírové koexistence, o čemž snad nejlépe svědčí několik pokusů o rozhovory o Golanských výšinách. A je příznačné, že Izrael zůstává vůči nepokojům v Sýrii (a vlastně i v jiných arabských státech) velice opatrný; dosavadní autoritativní režimy fakticky znamenaly stabilitu, zatímco vlna revolucí může přinést chaos a v nejhorším případě by mohli získat moc silně protiizraelsky naladění extrémisté.

Syrská pozemní armáda
Ozbrojené síly patří mezi důležité opory režimu, neboť v jejich důstojnickém sboru převládají Asadovi loajální alawíté. Za nejspolehlivější útvary pozemní armády platí dvě obrněné divize, které chrání Damašek, a sice divize Republikánské gardy a 4. obrněná divize (ta vznikla z tzv. Rot obrany, což byly elitní jednotky, jež roku 1982 rozdrtily povstání ve městě Hamá). Kromě nich má syrská armáda rovněž deset dalších divizí (šest obrněných, tři mechanizované a jednu divizi speciálních sil) a třináct samostatných brigád, a to čtyři pěchotní, dvě dělostřelecké, dvě protitankové, jednu brigádu pobřežní obrany s protilodním střelami, tři s balistickými střelami a jednu brigádu pohraniční stráže. Páteř obrněných jednotek představuje přes 1500 tanků T-72 (včetně modernizovaných T-72M) a více než 1000 vozidel T-62K/M, vedle nich je k dispozici i přes 2200 tanků T-55. Některé zdroje tvrdí, že Sýrie získala malý počet tanků T-80, což však nelze spolehlivě potvrdit. Podporu pěšáků zajišťuje cca 2450 bojových vozidel pěchoty (jedná se hlavně o BMP-1 a BMP-2, v menším počtu byla získána špičková BMP-3) a přibližně 1500 sovětských kolových transportérů řady BTR (část zdrojů zmiňuje i naše OT-64 SKOT). Velká důležitost se přikládá dělostřelectvu, jež má více než 500 samohybných děl ráže 152 mm (2S3 Akacia) a 122 mm (2S1 Gvozdika a místní montáž 122mm houfnice D-30 na podvozku tanku T-34/85), přes 2000 tažených děl (kromě zbraní ráže 122, 130 a 152 mm ještě několik těžkých 180mm houfnic S-23), přes 500 raketometů (122mm sovětské a 107mm čínské) a konečně asi 400 minometů ráží 82, 120, 160 a 240 mm. K dispozici je přes 2600 kompletů protitankových řízených střel, a sice sovětských typů Maljutka (na BRDM-2), Fagot, Konkurs, Metis, Bastion (pro tanky) a Kornet a menší počet evropských systémů MILAN. Protivzdušnou obranu vojsk zabezpečují samohybné systémy Osa-AKM, Strela-1, Strela-10 a Buk, skoro 4200 přenosných raket Strela-2 a Igla a více než 1200 kanonů v ráži od 23 mm (včetně samohybných ZSU-23-4 Šilka) do 100 mm. A nejnovější posilu tvoří hybridní komplety Pancir-S1 (více o nich v ATM 9/2008), které byly zakoupeny za finance od Teheránu.

Letectvo a protivzdušná obrana
Nejvýkonnější bojová letadla syrských vzdušných sil představují čtyři desítky MiG-29, ale dle odhadů odborníků je bojeschopný spíše poloviční počet. (Jak bylo vysvětleno v minulém čísle ATM, zprávy o Su-27 v letectvu Sýrie jsou téměř jistě mylné.) Dále má Sýrie přes 80 stíhaček MiG-23MLD, asi 60 útočných MiG-23BN, cca 50 stíhacích bombardérů Su-17 a Su-22, okolo čtyřiceti přepadových či průzkumných MiG-25, okolo dvaceti Su-24 a téměř 200 kusů starých MiG-21, ale i v těchto případech patrně nejsou zdaleka všechny stroje schopné provozu, takže zdánlivě působivé tabulkové počty letadel syrského letectva je třeba brát s jistou rezervou. Pro pomocné bojové úkoly lze nasadit také část ze 70 cvičných L-39 Albatros, vedle kterých Sýrie vlastní i několik desítek vrtulových letadel (hlavně německých MBB 223 Flamingo). Vzdušný transport zajišťuje asi 22 strojů, zejména starých sovětských Il-76, An-24, An-26 a Jak-40, ale pro transport VIP slouží francouzská letadla Dassault Falcon. Vrtulníkové eskadry mají kolem sedmdesáti bitevních strojů (první polovinu tvoří sovětské Mi-25, druhou francouzské SA 342 Gazelle se střelami HOT) a přibližně 120 dopravních či víceúčelových vrtulníků (Mi-8, Mi-17 a Mi-2). Protivzdušná obrana státu představuje (po vzoru SSSR) samostatnou složku a má dvě divize se 195 samohybnými systémy Kub, 468 statickými (případně taženými) systémy S-75 a S-125 a asi 4000 přenosnými raketami Strela-2 a navíc ještě dva samostatné pluky s komplety dlouhého dosahu S-200 Vega, jichž slouží 44 kusů. Síť protivzdušné obrany je dosti hustá, ale z výčtu typů je patrná technická zastaralost, což platí i o letectvu. Sýrie už proto řadu let jedná s Moskvou o dodávkách nových typů zbraní. Objevují se zprávy např. o letounech MiG-29M, MiG-29SMT, MiG-31E, Su-30MK a Jak-130 či raketových systémech Tor-M1 a S-300PMU2 Favorit; někdy se dokonce uvádí, že některé z nich již byly dodány, pravděpodobnější však je, že tyto obchody jsou dosud ve stádiu jednání. Kromě financí hraje roli i tlak Izraele a USA na Rusko, aby nedodávalo Sýrii tak výkonnou techniku.

Válečné námořnictvo
Nejslabší složkou syrských ozbrojených sil je (podle očekávání) námořnictvo. Hlavní bojovou sílu představují dvě zastaralé protiponorkové fregaty a dvě desítky člunů. Ony fregaty s názvy Al-Assari a Al-Hirasa náleží do sovětského Projektu 159, na Západě nazývaného Petya III; ve výzbroji mají dva 76mm kanony, vrhače protiponorkových raket a torpéda, ale nenesou žádné řízené střely. Coby nosiče protilodních řízených střel operuje v syrském loďstvu desítka člunů Projekt 205, na Západě nazývaných Osa; každý z nich má čtyři střely P-20 Termit/Rubež (kód NATO SS-N-2C Styx). Dále Sýrie provozuje jedenáct pobřežních hlídkových plavidel Projekt 1400M Žuk (ale ta jsou vybavena pouze kulomety), pět minolovek, tři výsadkové lodě Projekt 771 Polnočnyj (každá dopraví 180 vojáků) a tři podpůrné logistické lodě. Námořní letectvo se skládá ze třinácti protiponorkových vrtulníků Ka-28 a Mi-14. Brigáda pobřežní obrany, jak již bylo uvedeno, patří pod pozemní síly; kromě střel Sopka a Rubež má děla ráže 100 a 130 mm. Přes svoje slabé námořnictvo má ale Sýrie z hlediska námořního válčení dost zásadní význam, jelikož její přístavy Tartus a Latakija mohou představovat základny pro působení ve východní části Středozemního moře. Proto je za studené války hodně využívalo sovětské námořnictvo a ze stejného důvodu Rusko nedávno zahájilo jejich renovaci a modernizaci. Předpokládá se, že v nich perspektivně rozmístí některé své lodě, což by fakticky posílilo obranyschopnost Sýrie; jednou z možností je, že by Rusové dislokovali v přístavu Tartus protivzdušné systémy S-300. Pokud jde o akvizice nových zbraní, Sýrie se nyní zajímá hlavně o ruské ponorky; v minulosti provozovala plavidla sovětské výroby, ale ta už byla vyřazena. V současnosti jedná o pořízení dvou moderních ponorek Projekt 636 (kód Improved Kilo), navíc Sýrie projevuje velký zájem o špičkové nadzvukové protilodní střely Oniks/Jachont.

Program ZHN a nosičů
Sýrie patří mezi státy, o nichž se často hovoří také v souvislosti s vývojem zbraní hromadného ničení. Panuje vážné podezření, že se snažila vyrobit štěpný materiál pro nukleární pumu; tyto obavy vedly Izrael k útoku na zařízení Al-Kibar, kde byl patrně umístěn malý reaktor. To nyní potvrdily i inspekce Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Současně je ovšem jasné, že Sýrii by výroba jaderné zbraně trvala mnoho let. Syrské ozbrojené síly tedy spoléhají zejména na chemické zbraně, jež mají být protiváhou jaderného arzenálu Izraele. První bojové plyny si Sýrie pořídila od Egypta na počátku 70. let, když obě země chystaly útok na Izrael; později se rozhodla vybudovat vlastní výrobní kapacity. Nyní vlastní zásoby sarinu a yperitu, část zdrojů hovoří též o látce VX. Sýrie podepsala, avšak neratifikovala Smlouvu o chemických zbraních, což zdůvodňuje právě poukazem na izraelské kapacity. Spekuluje se i o projektu biologických zbraní, jenž se má zaměřovat na anthrax, botulotoxin a ricin, spolehlivé informace však dosud k dispozici nejsou. Naopak nepochybné je, že Sýrie vlastní rozsáhlý arzenál balistických střel; vedle raket FROG-7, 9K72 Elbrus (Scud-B) a 9K79 Točka (SS-21 Scarab) dodaných ze SSSR si pořídila také severokorejské zbraně série Hwasong (Scud-C a Scud-D) s dostřelem přes 700 km (podle některých odhadů až 1000 km). Pro všechny typy byly údajně vyrobeny i chemické hlavice. Vedla se i jednání o dodávkách modernějších raket (ruského typu Iskander a čínských DF-11 a DF-15), ale ty se pravděpodobně neuskutečnily. O celkovém počtu syrských raket lze asi jen spekulovat, ovšem téměř jistě jde o trojciferné číslo. Vypouštěcí zařízení jsou umístěna v podzemních tunelech, jež je chrání před útoky ze vzduchu. Možná právě i arzenály syrských ZHN a jejich raketových nosičů přispívají k tomu, že se západní země vůči nepokojům v Sýrii chovají zdrženlivě. Sekulární režim pragmatického prezidenta Asada patrně přestavuje „menší zlo“ než jakákoli jiná, méně předvídatelná vláda.
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Ozbrojené síly Syrské arabské republiky
Vojenské síly – aktivní služba
325 000
Vojenské síly – záložníci
314 000
Polovojenské síly
108 000
Pozemní armáda
Aktivní služba
220 000
Záložníci
280 000
Hlavní bojové tanky
4950
Obrněná pěchotní vozidla
3950
Dělostřelecké systémy
3440
Protivzdušné systémy
5400
Vojenské letectvo
Aktivní služba
40 000
Záložníci
10 000
Bojové letouny
480
Podpůrné letouny
160
Vrtulníky
190
Protivzdušná obrana
Aktivní služba
60 000
Záložníci
20 000
Protivzdušné raketové systémy
4700
Válečné námořnictvo
Aktivní služba
5000
Záložníci
4000
Fregaty
2
Pobřežní a minové lodě
26
Podpůrné a výsadkové lodě
6
Námořní vrtulníky
13
Polovojenské síly
Četnictvo
8000
Dělnická milice strany BAAS
100 000
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