Tunisko:
Další cíl Islámského státu?

Turisticky vysoce atraktivní Tunisko mělo dlouhou dobu pozici jakési tolerantní „oázy klidu“. Přesto však právě tam začal kontroverzní proces zvaný „arabské jaro“ a nedávné teroristické útoky ukázaly, že země ve skutečnosti čelí velkým problémům. A právě ty představují perfektní zdroj podpory pro islamisty a jejich ozbrojený boj.

Dne 18. března 2015 se Národní muzeum Bardo v Tunisu stalo cílem útoku teroristů, po němž zůstalo 22 mrtvých civilistů. 26. června 2015 proběhl další útok, tentokrát na letovisko Sousse s výsledkem 38 mrtvých. Hlavním cílem obou akcí byli zcela jednoznačně zahraniční turisté a útočníci v obou případech deklarovali loajalitu k Islámskému státu. Ačkoliv by se jistě neměla podceňovat snaha IS šířit svůj vliv, právě Tunisko představuje vhodný příklad toho, jak Západ často nesprávně chápe strategii a cíle islamistů. Skutečné příčiny problémů, jimž Tunisko čelí, leží ve skutečnosti v sociální a ekonomické rovině.

Od Kartága k palácovému puči
Dějiny Tuniska sahají hluboko do starověku, protože právě na dnešním území země fungovala Kartaginská říše, jedno z nejvýznamnějších civilizačních a obchodních center té doby. Ale jak zajisté víme z dějepisu, Kartaginci (Féničané) byli nakonec poraženi Římem. Území dnešního Tuniska po Římanech ovládali Vandalové a poté Byzanc, aby ho v 7. století obsadili Arabové, pod jejichž vládou začala arabizace a islamizace. Ta byla dokončena v 11. století, ale Tunisko prodělalo i období, kdy bylo ovládáno Španělskem, které bojovalo proti tamním pirátům, kteří si z Tuniska udělali centrum svého působení ve Středomoří. Tunisko kontrolovala i Osmanská říše a v roce 1881 ho ovládla Francie, jež tam zřídila protektorát. Během II. světové války se o Tunisko vedly boje mezi Spojenci a Osou, které skončily roku 1943 porážkou sil Osy v Africe a obnovením francouzské nadvlády. V zemi ale sílilo hnutí za nezávislost a roku 1956 tam byl vyhlášen samostatný stát, jenž měl formu monarchie, avšak ta vydržela jen asi šestnáct měsíců a 25. července 1957 vznikla Tuniská republika. Pozici nejvýznamnějšího politického subjektu získalo sekulární Ústavní demokratické sdružení a prezidentem se stal Habib Burgiba, který si dal za cíl komplexní modernizaci země. Tunisko pak fungovalo jako autoritativní režim, který tvrdě potlačoval opozici především z řad islamistů (protože Burgiba považoval islám za brzdu rozvoje), avšak probíhaly cílevědomé reformy, díky kterým společnost pozbyla svůj zastaralý, bezmála středověký charakter a přicházeli západní investoři a turisté. Burgiba se měl sice těšit své pozici doživotně, ovšem v roce 1987 proběhl „palácový převrat“ a prezidentem se stal Zín Abidín bin Alí, jenž pokračoval v nastolené politice.

Jak začala „Jasmínová revoluce“
Nadále potlačoval islamistickou opozici, avšak přece jen poněkud uvolnil represivní charakter režimu. V každém případě se snažil pro investory a turisty udržovat obraz Tuniska coby velmi tolerantní a sekulární země, kde pokojně koexistuje muslimská sunnitská většina a menšinové komunity křesťanů (převážně katolíků) a židů (nejvíce na ostrově Džerba). Přesto však v zemi vzrůstala nespokojenost s ekonomickou a sociální situací, zejména s vysokou nezaměstnaností mezi mladými lidmi. 17. prosince 2010 se na protest upálil Muhammad Buazízí a jeho smrt se stala rozbuškou pro masové nepokoje, jimž se posléze začalo říkat „Jasmínová revoluce“ a jež stály na začátku procesu zvaného „arabské jaro“. Prezident Alí zareagoval represemi, avšak ty způsobily ještě větší radikalizaci protestujících, kterým posléze již nestačily ústupky, které Alí vyhlásil. 14. ledna 2011 prezident abdikoval a odletěl do Saúdské Arábie, kdežto v Tunisku se rozběhly překotné změny. Dlouhodobě nejdůležitější (přestože zakázanou) opoziční silou byla umírněná islamistická strana Ennahda, která pochopitelně vycítila příležitost a posléze vyhrála první demokratické volby, jež se uskutečnily v říjnu 2011. Prezidentem byl ale zvolen Moncef Marzouki ze sekulárního Kongresu pro republiku a v druhých parlamentních volbách, jež byly konány v roce 2014, zvítězila sekulární strana Nidaa Tounes; jejímž příslušníkem je i soudobý prezident země Bádží Qáid as-Sabsí. Žádná strana však dosud nedokázala vyřešit zhoršující se ekonomickou a sociální situaci v zemi a zastavit vzestup radikálních islamistů, jímž právě tyto potíže získávají stále výraznější popularitu u obyvatel.

Určení proti vnitřním hrozbám
Vzrůst moci islámských radikálů se zákonitě odráží i ve zhoršení bezpečnostní situace v zemi, což vede k intenzivnější činnosti ozbrojených sil. Tunisko nikdy nečelilo vážnějšímu ohrožení z vnějšku, o to větší však byly hrozby vnitřního charakteru, což zůstává v podstatě konstantou bez ohledu na režim. Ozbrojené síly si proto stále zachovávají charakter, který měly již během autoritativní vlády prezidentů Burgiby a Alího a který odpovídá jejich zaměření na boj hlavně proti vnitřním hrozbám. Ve srovnání s dalšími zeměmi Maghribu (čili arabské severní Afriky) jsou tuniské ozbrojené síly vybavené poměrně špatně a většina techniky je zastaralá. Otazníky se vznášejí také nad loajalitou armády, jež se roku 2011 fakticky postavila na stranu protestů a odmítla rozsáhlý ozbrojený zásah proti civilistům. Diskutabilní jsou rovněž výsledky nasazení na ochranu hranic během bojů v Libyi, s níž Tunisko sousedí, neboť přes hranici prokazatelně přecházeli islámští radikálové a proudily zbraně. V současnosti do Tuniska přichází imigranti, převážně opět z Libye, a nezdá se, že by tuniské ozbrojené síly příliš zvládaly hlídání pozemní hranice a výsostných vod. Oficiální činitelé dokonce připouští, že některé oblasti na jihu země jsou de facto „mimo kontrolu“ státní moci a ozbrojených sil. S tím paradoxně kontrastuje fakt, že se armáda významně podílí na zahraničních misích OSN, v minulosti mj. v Kambodži nebo Rwandě (kde tuniští vojáci získali velmi pozitivní hodnocení) a dnes zejména v Demokratické republice Kongo. Kuriozitou bylo nasazení tuniského kontingentu (asi 1000 až 2000 mužů) do izraelsko-arabské války v říjnu 1973. Letectvo a námořnictvo jsou nyní profesionální, zatímco pozemní síly závisejí na povinné službě trvající 12 měsíců.

Zastaralá výbava pozemních sil
Hlavní součást pozemní armády dnes tvoří trojice mechanizovaných brigád, v nichž je zahrnut jeden obrněný pluk, dva mechanizované pluky, pluk dělostřelectva, pluk protivzdušné obrany, ženijní pluk a spojovací pluk. Vedle toho v armádě funguje jeden samostatný průzkumný pluk a jeden samostatný ženijní pluk a dvě brigády zvláštních jednotek. Páteř obrněných vojsk nyní tvoří 84 středních tanků M60 Patton, a to 30 verze M60A1 a 54 varianty M60A5. Kromě toho se užívá 48 rakouských lehkých tanků (resp. stíhačů tanků) SK-105 Kürassier a okolo šedesáti kolových průzkumných vozidel, mezi nimiž je zhruba čtyřicet typu Panhard AML-90 a dvacet vozidel Saladin. Pro dopravu a podporu pěchoty slouží zejména asi 140 pásových transportérů M113A1/A2 a dále okolo 110 kolových transportérů FIAT 6614. Dělostřelectvo vlastní pouze tažené zbraně, a sice 48 houfnic M101A1/A2 ráže 105 mm a 67 houfnic ráže 155 mm, z nichž je tucet starých zbraní typu M114A1 a 55 novějších M198. Dále je ve výzbroji celkem asi 161 minometů ráže 81, 107 a 120 mm. Protitankové prostředky zahrnují 35 samohybných systémů M901 ITV se střelami TOW a asi 550 přenosných raketových kompletů TOW a MILAN, také se stále užívá 600 bezzákluzových zbraní LRAC a M20 kalibru 89 mm. Protivzdušnou obranu zajišťuje 26 samohybných pásových systémů M48 Chaparral, 60 přenosných systémů RBS-70 a protiletadlové kanony, mezi nimiž je zhruba 115 tažených zbraní kalibru 20 a 37 mm a tucet samohybných prostředků M42 Duster ráže 40 mm.

Vzdušné síly včetně Albatrosů
Tuniské vzdušné síly vlastní pouze tucet nadzvukových bojových letadel, a to už jednoznačně zastaralých amerických strojů Tiger II, z nichž je deset jednomístných F-5E a dva dvoumístné F-5F. K bojovým operacím se používají také ozbrojené cvičné letouny československé výroby Aero L-59T Super Albatros, kterých tuniské letectvo vlastní devět kusů (používá se pro ně též místní jméno Fennec), a celkem deset strojů typu MB-326, a sice tři dvoumístné MB-326KT a sedm dvoumístných MB-326B a MB-326LT. (Původně bylo do Tuniska dodáno dvanáct kusů Albatrosů a devatenáct MB-326.) Pro primární výcvik pilotů slouží čtrnáct vrtulových letounů SIAI-Marchetti SF-260. Dopravu zajišťuje osmnáct letounů, mezi nimiž je celkově osm strojů typu C-130 Hercules (šest C-130B, jeden C-130H a jeden C-130J, ovšem v USA je objednaný ještě jeden exemplář posledně zmíněné verze), pět taktických strojů G-222, tři československé letouny L-410UVP Turbolet a dva malé cestovní SIAI-Marchetti S-208A. Letectvo provozuje též vrtulníky, a sice jeden AS 365 Dauphin 2, šest SA 313 Alouette II, tři SA 316 Alouette III, jedenáct pátracích a záchranných strojů HH-3 Sea King, celkem 25 amerických Bell 205 nebo jejich italských kopií AB-205, dva Bell 212 a konečně šest lehkých AS 350B Ecureuil. Počítá se s nákupem dvanácti moderních amerických vrtulníků UH-60M Black Hawk a pochopitelně existuje zájem pořídit nové nadzvukové bojové letouny, ale není vůbec jasné, zda ekonomická situace Tuniska takové náročné akvizice dovolí.
 
Námořnictvo bez torpédoborce
V minulosti vlastnilo Tunisko dokonce torpédoborec, a to původně americký DE-326 Thomas J. Gary třídy Edsall, jenž dostal nové příznačné jméno President Burgiba. Je docela možné, že by zůstal ve službě dodnes, kdyby jej roku 1992 těžce nepoškodil rozsáhlý požár, po němž byl vyřazen. Páteř tuniského námořnictva proto dnes tvoří trojice francouzských raketových člunů třídy La Combattante III, které obdržely jména La Galité, Tunis a Carthage. Každé plavidlo je vybaveno osmi protilodními řízenými střelami Exocet MM-40, kanonem OTO-Melara kalibru 76 mm, dvěma kanony Breda ráže 40 mm a čtyřmi kanony Oerlikon ráže 30 mm. Dále vlastní Tunisko šestici ex-německých rychlých člunů Lürssen Type 143 Albatros, jež před transferem k novému uživateli přišly o střely Exocet a nesou jen dva 76mm kanony a dvě 533mm trubice pro torpéda. Dále se pod tuniskou vlajkou plaví tři francouzské čluny P-48 Bizerte, na kterých se nacházejí čtyři 37mm kanony; v minulosti nesly také po osmi střelách SS-12M, avšak ty již byly odstraněny jako zastaralé (a pravděpodobně nefunkční). Tunisko si koupilo rovněž trojici čínských hlídkových člunů třídy Haizhui II, jež jsou provozovány coby třída Utique, a několik dalších typů hlídkových plavidel, mj. čluny řady V s dřevěným trupem. Vesměs jde o lodě, na kterých se objevují jen kulomety nebo (nanejvýš) malorážové automatické kanony. Výčet lodí tuniského námořnictva zakončuje deset podpůrných a logistických plavidel, z nichž část se ale v praxi rovněž používá spíše pro hlídkování u pobřeží.

Se „značkou“ Islámského státu
Dva brutální teroristické útoky, namířené primárně proti zahraničním turistům, se samozřejmě odrazily ve zvýšené aktivitě tuniských bezpečnostních složek. Byla provedena série razií proti mešitám, o nichž bylo známo, že šíří islamistickou propagandu, a vojáci provedli také několik zátahů proti islamistům na jihu země. Skutečnost, že se útočníci přihlásili k Islámskému státu, způsobila obavy, že se Tunisko stane dalším státem, na nějž extremisté zaměřili pozornost, ale celý problém je ve skutečnosti mnohem složitější a nelze jej zužovat na agresivitu a ambice IS (ačkoliv ty se samozřejmě podceňovat nesmí). Islámský stát se totiž (podobně jako svého času al-Káida) stává určitou „obchodní značkou“, k níž se hlásí islamisté z celého světa, aniž by ale měli na struktury IS nějakou reálnou vazbu (s výjimkou ideologické spřízněnosti). Islamismus představuje pro mnohé rádoby-islamisty spíše nástroj a image, nikoli hlavní cíl, protože se jim primárně jedná o omezené lokální cíle. Právě tak je třeba pohlížet i na Tunisko, kde neutěšená ekonomická a sociální situace vlastně „vhání“ nezaměstnané a frustrované mladé Tunisany do náruče islamistů. Ti svým přívržencům zajišťují nejen „smysl života“ a ideologické zakotvení, ale také vzdělání, zdravotní péči a další veřejné služby, jež slabý stát dovede zabezpečit pouze málo (pokud vůbec). Aktivity islamistů posléze zhoršují bezpečnostní situaci, která způsobuje pokles zájmu turistů, na nichž je ekonomika Tuniska životně závislá, takže pak následují další problémy v ekonomice a společnosti, což islamistům samozřejmě vyhovuje. Stejně tak zásahy bezpečnostních složek mnoho neřeší a spíš způsobují ještě větší odpor islamistů. Řešení potíží Tuniska proto neleží ve vojenské rovině, nýbrž v komplexních změnách celé společnosti, díky nimž by islamisté ztratili schopnost získávat podporu.
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Tuniská Národní garda
Kromě pozemních, vzdušných a námořních sil působí v Tunisku ještě jedna složka, která bývá označována za polovojenskou sílu, ale fakticky jde o jakousi „druhou armádu“. Nese označení Národní garda a byla založena v podstatě jako speciální síla pro ochranu režimu vůči vnitřním hrozbám, avšak plní i fakticky vojenské úkoly, resp. podílí se rovněž na obraně proti vnějšímu ohrožení. Podléhá ministerstvu vnitra a nezapře jistou inspiraci francouzským četnictvem, což se odráží mj. v úkolu hlídkovat ve venkovských oblastech, zatímco zajišťování bezpečnosti ve městech reprezentuje zadání státní policie. Právě Národní garda provádí rovněž většinu zátahů proti islamistům, ilegálním mešitám atd. Nyní představuje tuto sílu asi 12 000 profesionálních příslušníků, kteří mají k dispozici mj. osmnáct kolových obrněných transportérů EE-11 Urutu, osm lehkých vrtulníků SA 318 Alouette II a SA 319 Alouette III a okolo dvou desítek lehkých plavidel pro pobřežní hlídkování. Částečně se jedná o plavidla získaná z loďstva dřívější NDR (třídy Kondor I a Bremse) a částečně o čluny darované Itálií.
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