DOI : 10.14746/pp.2014.19.1.2
Marcin TARNAWSKI
Kraków

Miêdzynarodowe implikacje Arabskiej Wiosny

Streszczenie: Rewolucje w œwiecie arabskim wzbudza³y ogromne zainteresowanie na ca³ym œwiecie,
g³ównie z powodu ³atwoœci, z jak¹ panuj¹cy od lat dyktatorzy oddawali w³adzê (za wyj¹tkiem Syrii).
Jednak zmiana w³adzy nie oznacza³a faktycznej poprawy bytu ludzi, którzy doprowadzili do upadku
tyranów. Cena wolnoœci wydaje siê byæ niepoliczalna, trudno wiêc jednoznacznie oszacowaæ wszystkie
koszty tzw. arabskich rewolucji: liczbê zabitych i wysiedlonych, zmiany wielkoœci gospodarek i poziomu ¿ycia, wp³yw na najbli¿szych s¹siadów i sytuacjê w regionie. Jednym z g³ównych tematów Failed
States Index 2012 by³a w³aœnie Arabska Wiosna, jednak obraz jaki przedstawiaj¹ autorzy jest pesymistyczny, a tytu³ Was the Arab Spring Worth It?, mówi sam za siebie.
S³owa klucze: Arabska Wiosna, rewolucja, implikacje, Rosja, interwencja zbrojna
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ewolucje w œwiecie arabskim wzbudza³y ogromne zainteresowanie na ca³ym
œwiecie, g³ównie z powodu ³atwoœci, z jak¹ panuj¹cy od lat dyktatorzy oddawali w³adzê (za wyj¹tkiem Syrii). Jednak zmiana w³adzy nie oznacza³a faktycznej
poprawy bytu ludzi, którzy doprowadzili do upadku tyranów. Cena wolnoœci wydaje siê byæ niepoliczalna, trudno wiêc jednoznacznie oszacowaæ wszystkie koszty
tzw. arabskich rewolucji: iloœæ zabitych i wysiedlonych, zmiany wielkoœci gospodarek i poziomu ¿ycia, wp³yw na najbli¿szych s¹siadów i sytuacjê w regionie.
W czterech najbardziej brutalnych powstaniach w Libii, Egipcie, Jemenie i Syrii
(z których jedno nadal trwa) zginê³o ³¹cznie ok. 50 tys. osób. Produkt krajowy
brutto (PKB) Jemenu obni¿y³ siê o 10%, a Libii spad³ do poziomu z pocz¹tku XXI
wieku, podczas gdy Egipt i Tunezja zanotowa³y niewielki wzrost. Dane z Syrii s¹
niedostêpne, ale szacunki mówi¹ o kilkunastoprocentowym spadku. PKB per capita
w wymienionych pañstwach pozostaje praktycznie na poziomie z 2010 r., natomiast
w Libii spad³ o kilkadziesi¹t procent (w 2010 r. Libia mia³a jeden z najwy¿szych
wskaŸników PKB per capita w Afryce) (World, 2013). W edycji 2012 corocznego
Failed States Index, opracowywanego przez „Foreign Policy” najwiêkszy spadek
zanotowa³a Libia (poz. 50) oraz Syria (poz. 23), a Jemen „awansowa³” na ósme
miejsce na œwiecie. Jednym z g³ównych tematów Failed States Index 2012 by³a
w³aœnie Arabska Wiosna, jednak obraz jaki przedstawiaj¹ autorzy jest pesymistyczny, a tytu³ Was the Arab Spring Worth It?, mówi sam za siebie (Ibish, 2012).
Ka¿de z wymienionych pañstw przesz³o zmiany w charakterystyczny dla siebie sposób. W Libii zginê³o najwiêcej osób z powodu wyniszczaj¹cej wojny domowej i strategii
obrony, jak¹ obra³ M. Kadafi. W Egipcie rosn¹ce napiêcia polityczne i sprawy ekono-
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miczne dla przeciêtnego mieszkañca by³y bardziej odczuwalne ni¿ starcia pomiêdzy protestuj¹cymi a si³ami bezpieczeñstwa. Jemen przed 2011 rokiem mia³ jedne z najgorszych
na œwiecie wskaŸników ekonomicznych i spo³ecznych, upad³¹ gospodarkê i praktycznie
niefunkcjonuj¹ce organy pañstwa, a korzyœci z ruchu protestu nie zmaterializowa³y siê
jeszcze w ¿aden konkretny sposób. Syria jest zupe³nie innym tematem, rewolucja siê
jeszcze nie skoñczy³a, s¹ tylko koszty: tysi¹ce zabitych, dziesi¹tki tysiêcy uchodŸców,
krach gospodarczy. Natomiast korzyœci, jeœli wyst¹pi¹, to w odleg³ej przysz³oœci i tylko
pod warunkiem korzystnych zmian politycznych (odejœcie B. Assada i przejêcie w³adzy
przez umiarkowane ugrupowania polityczne). Poniewa¿ wiêkszoœæ przemian dokonuje
siê nadal, a rewolucje by³y tylko ich pocz¹tkiem, wydaje siê, ¿e nikt nie têskni za starym.
Pomimo miesiêcy chaosu i przemocy, nikt w Libii na powa¿nie nie têskni za M. Kadafim.
To samo mo¿na powiedzieæ o Egipcie, gdzie H. Mubaraka wspominaj¹ ju¿ tylko nieliczni. O wiele trudniejsza sytuacja wystêpuje w Jemenie, gdzie trwa kryzys i trudno uznaæ,
¿e zmiana w³adzy oznacza³a zakoñczenie kryzysu. Trwaj¹ca wojna domowa w Syrii,
chocia¿ powoduje, ¿e re¿im B. Assada s³abnie, sprawi te¿, ¿e koszty jego upadku bêd¹
ogromne (zarówno ludzkie, jak i materialne). Jednak brutalnoœæ w³adzy i represje wobec
obywateli sk³aniaj¹ spo³eczeñstwo do myœlenia, i¿ ka¿dy bêdzie lepszym w³adc¹ ni¿ Assad. Chocia¿ w przypadku przed³u¿aj¹cej siê wojny w Syrii istnieje ryzyko, i¿ w³adzê ju¿
na tym etapie przejm¹ radyka³owie.
Wykres 1. PKB (ppp) wybranych pañstw arabskich w latach 2010–2011
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ród³o: World Economic Outlook Database, 16 July 2012, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/
2012/01/weodata/index.aspx (24.08.2012).
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Zupe³nie inne kwestie s¹ natomiast przedmiotem rozwa¿añ w kontekœcie miêdzynarodowych implikacji Arabskiej Wiosny. Ju¿ na etapie samych rewolucji pañstwa europejskie, Stany Zjednoczone czy pañstwa arabskie w ró¿ny sposób odnosi³y siê do
przebiegu wydarzeñ: od zdziwienia samym faktem wybuchu walk (Tunezja), przez przyjazne komentarze (Egipt), a¿ po zbrojn¹ interwencjê (Egipt i Libia) oraz niezdecydowanie i k³ótnie (Syria). Jednak dopiero nowe w³adze, wybrane w mniej lub bardziej demokratyczny sposób, wybior¹ drogê rozwoju pañstw arabskich i wobec nich spo³ecznoœæ
miêdzynarodowa bêdzie musia³a siê w jednoznaczny sposób opowiedzieæ.
Wykres 2. PKB per capita (ppp) wybranych pañstw arabskich w latach 2010–2011
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ród³o: World Economic Outlook Database, 16 July 2012, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/
01/weodata/index.aspx (24.08.2012).

Odbiór rewolucji na œwiecie
Wydarzenia arabskiej wiosny odbi³y siê szerokim echem nie tylko w regionie, ale te¿
na ca³ym œwiecie, a przy okazji obalonych zosta³o tak¿e kilka konwencjonalnych przekonañ na temat œwiata arabskiego. Pierwszym z nich jest stwierdzenie, ¿e Arabowie nie wychodz¹ na ulicê protestowaæ. Zanim rozpoczê³y siê protesty w Tunezji i Egipcie, wielu
ekspertów twierdzi³o, ¿e nie ma potrzeby przeprowadzania reform politycznych, poniewa¿ nie ma takiego zapotrzebowania spo³ecznego. Ten sposób myœlenia wskazywa³, ¿e
spo³eczeñstwa arabskie nie bêd¹ domagaæ siê zmian, a propozycje reform postrzegane
by³y jako zagro¿enie dla interesu narodowego. Jednak argumenty takie okaza³y siê nietrafne, nikt nie przewidzia³ bowiem wydarzeñ w Tunezji i Egipcie. Dlatego te¿ nale¿y
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stwierdziæ, ¿e ¿adne arabskie pañstwo nie jest odporne na takie wydarzenia (patrz casus
Syrii) (Bubnova, Salem, 2011). Rz¹dy nie maj¹ luksusu czekania i nie powinny wykorzystywaæ mitu spokoju, aby unikaæ wszczêcia procesu niezbêdnych reform. Od wydarzeñ
w Tunezji pañstwa Bliskiego Wschodu przeznacza³y ogromne sumy pieniêdzy na ró¿ne
programy spo³eczne, których g³ównym celem by³o uspokojenie nastrojów ludnoœci. Najwiêksze kwoty wsparcia zaproponowa³y w³adze Arabii Saudyjskiej, które wprowadzi³y
15% podwy¿kê p³ac w sektorze publicznym, a ca³y program spo³eczny kosztowa³ ponad
36 mld USD (Murphy, 2011, Gardner, 2011). Pomys³y na pomoc by³y bardzo ró¿ne: darmowe jedzenie (Kuwejt), ekstra pieni¹dze dla ka¿dej rodziny (Bahrajn), obni¿ki podatków (Jordania) czy wzrost p³acy minimalnej (Oman) (Arab, 2011).
Po drugie, istnia³o przekonanie, ¿e liberalizacja gospodarcza powinna poprzedzaæ reformy polityczne. Rz¹dy pañstw arabskich, ale równie¿ przedstawiciele œwiata Zachodu
s¹dzili, ¿e liberalizacja i reformy gospodarcze powinny mieæ priorytet przed zmianami
politycznymi. G³ównym argumentem by³o tutaj stwierdzenie, ¿e wa¿niejsze dla ludzi jest
zaspokojenie podstawowych potrzeb ¿yciowych. Jednak okaza³o siê, ¿e próby liberalizacji gospodarki bez systemu kontroli (demokratycznej) nie spowodowa³y poprawy bytu
ekonomicznego wiêkszoœci spo³eczeñstwa (Saif, 2011). Korzyœci z prywatyzacji trafi³y
do elit politycznych i biznesowych, co w rezultacie spowodowa³o, ¿e Arabowie mieli
doœæ negatywne usposobienie do liberalizmu gospodarczego i globalizacji. Wydaje siê
oczywiste, ¿e reformy gospodarcze powinny nastêpowaæ równolegle ze zmianami politycznymi, tak, aby dzia³a³y instytucjonalne mechanizmy odpowiedzialnoœci, a korzyœci
ekonomiczne by³y szerzej dostêpne (Mausher, 2011). Kolejne stwierdzenie dotyczy³o
koniecznoœci funkcjonowania zamkniêtych (autorytarnych) systemów w celu zapobiegania przejêciu w³adzy przez islamistów. Zachód obawia³ siê, ¿e demokracja otworzy skrajnym ugrupowaniom politycznym drogê do legalnego dojœcia do w³adzy i radykalnych
zmian w ich polityce zagranicznej. Sytuacjê tê wykorzystywali rz¹dz¹cy pañstwami
arabskimi, kreuj¹c swoje rz¹dy na jedyn¹ mo¿liw¹ alternatywê przed ca³kowit¹ dominacj¹ skrajnych si³ politycznych. Jednak okaza³o siê, ¿e islamiœci nie odgrywaj¹ tak du¿ej
roli w Tunezji, Egipcie czy Libii, chocia¿ stanowi¹ wa¿ny element spo³eczeñstw arabskich i tamtejszego ¿ycia politycznego (dotychczas praktycznie niereprezentowany).
Nieprawd¹ okaza³o siê stwierdzenie, ¿e jedyn¹ alternatyw¹ dla rz¹dów autorytarnych s¹
skrajne ugrupowania muzu³mañskie. Udzia³ islamistów w rz¹dach porewolucyjnych
w Tunezji i Egipcie pokazuje, ¿e mo¿liwe jest tworzenie systemów pluralistycznych,
a wiêkszoœæ pañstw arabskich nie jest sobie dzisiaj w stanie pozwoliæ na izolacjê miêdzynarodow¹ i k³opoty gospodarcze. Przejêcie w³adzy przez radykalne ugrupowania i wprowadzenie zasad szariatu mog³oby skoñczyæ siê spadkiem liczby turystów, a przecie¿
turystyka jest wa¿n¹ ga³êzi¹ gospodarek zw³aszcza Tunezji i Egiptu (Tunesian, 2012;
Hendrix, 2012).
Aby utrzymaæ swoj¹ dominacjê, arabscy przywódcy przed rewolucj¹ og³aszali wybory, jednak powsta³e w ich wyniku parlamenty (ewentualnie rz¹dy) by³y bardzo s³abe, nie
mia³y realnego poparcia spo³ecznego i nie by³y popularne. Wybory w regionie by³y wykorzystywane do tworzenia fasady demokracji oraz legitymizowa³y autokratycznych
w³adców przed œwiatem. Arabska opinia publiczna nie jest w stanie d³u¿ej akceptowaæ
takiej sytuacji. Spo³eczeñstwa zamiast kosmetycznych zmian w zarz¹dzaniu oczekuj¹
rzeczywistych zmian, które doprowadz¹, z jednej strony do poprawy sytuacji ekonomicz-
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nej, z drugiej do wiêkszej partycypacji w rz¹dzeniu (demokracji) (Muasher, 2011).
Wreszcie ostatni problem dotyczy roli spo³ecznoœci miêdzynarodowej w odniesieniu do
arabskiej wiosny. Stany Zjednoczone i reszta pañstw zachodnich powinna wspieraæ demokratyczne reformy jednak bez narzucania pewnych rozwi¹zañ. Prezydent Obama odrzuci³ wiele metod prezydenta Busha, które w œwiecie arabskim by³y postrzegane jako
próby wymuszenia demokracji. Jednak obecne milczenie nad zal¹¿kami demokracji
mo¿e doprowadziæ do zanikania procesu reform w ci¹gu najbli¿szych kilku lat. Zachód
powinien rozmawiaæ z nowymi przywódcami pañstw arabskich na temat przeprowadzanych reform politycznych i gospodarczych. Zwiêkszenie otwartoœci i podzia³ w³adzy
– szczególnie te cele nie powinny byæ poœwiêcane przez przywódców zachodnich.
Warto wspomnieæ o jeszcze jednym aspekcie Arabskiej Wiosny, który jest szeroko
komentowany na œwiecie, czyli o demografii. Wydaje siê, ¿e nie mo¿na wyjaœniæ przyczyn powstañ bez zwrócenia uwagi na fakt, i¿ spo³eczeñstwa arabskie s¹ bardzo m³ode
(ok. 65% populacji stanowi¹ osoby przed 30 rokiem ¿ycia). W po³¹czeniu z trudn¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ (bezrobocie wœród osób m³odych siêga w regionie 25%, najwiêcej na
œwiecie) spowodowa³o to narastaj¹ce niezadowolenie i frustracjê (Drine, 2012). Nowoczesne technologie (telefony komórkowe, internet) by³y w tym przypadku tylko narzêdziem, które przyspieszy³y pewne wydarzenia i u³atwi³y komunikacjê. Ponadto
m³odzi Arabowie s¹ coraz lepiej wykszta³ceni i posiadaj¹ wiêksz¹ wiedzê na temat wydarzeñ miêdzynarodowych ni¿ kiedykolwiek w przesz³oœci. Dostrzegali bogactwo i wolnoœæ, jak¹ cieszy³y siê elity pañstw arabskich oraz czuli z³oœæ i rozczarowanie, ¿e nie s¹
w stanie w tym uczestniczyæ (Knickmeyer, 2011; Hoffman, Jamal, 2012, s. 166–188).

Œwiat arabski wobec zmian
Nag³y wybuch niezadowolenia w grudniu 2010 r. (i jego rozprzestrzenienie siê w pañstwach pó³nocnej Afryki) zaskoczy³ wiêkszoœæ obserwatorów i rz¹dy pañstw arabskich.
Pozornie przypadkowy akt samospalenia Mohammeda Bouazizi sta³ siê katalizatorem
przemian zwi¹zanych ze spo³eczno-ekonomicznymi trudnoœciami oraz politycznym
zniewoleniem ludnoœci arabskiej. Z jednej strony stanê³o pokolenie m³odych ludzi, którzy wystawieni zostali na dzia³anie si³ modernizacyjnych (telewizja, internet, media
spo³ecznoœciowe), a z drugiej opresyjne re¿imy polityczne, które nie by³y w stanie zapewniæ mo¿liwoœci lepszego ¿ycia g³ównie m³odemu pokoleniu. Nowe media i zaawansowane technologie komunikacyjne zupe³nie przekszta³ci³y warunki dyskusji pomiêdzy
rz¹dz¹cymi a rz¹dzonymi. Efektem tych zmian by³a zupe³na utrata kontroli przez rz¹dy
nad przep³ywem informacji. Zarówno w Tunezji, jak i w Egipcie telefony komórkowe
i ³¹cznoœæ za poœrednictwem internetu po³¹czy³y ze sob¹ tysi¹ce ludzi i zapewni³y platformê rozprzestrzeniania siê informacji o nadchodz¹cych protestach, demonstracjach
i manifestacjach. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e napiêcia polityczne w œwiecie arabskim ros³y ju¿
przed wybuchem powstania w Tunezji. W po³owie 2010 r. w Bahrajnie i Kuwejcie, miejscowe w³adze marginalizowa³y polityczn¹ dzia³alnoœæ opozycyjn¹ i zawê¿a³y pole do
publicznej dyskusji nad najwa¿niejszymi kwestiami spo³eczno-gospodarczymi. Pierwszym
pañstwem Zatoki Perskiej, które doœwiadczy³o powszechnych akcji protestacyjnych
przeciwko rodzinie królewskiej (Al.-Khalifa) by³ Bahrajn (wiosna 2011 r.) (Bronner E.,
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Slackman, 2011, s. A1). Jednak protesty te zosta³y zd³awione dziêki interwencji pañstw
Rady Wspó³pracy Zatoki Perskiej (ang. Gulf Cooperation Council, GCC) – si³ami Arabii
Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA). Protesty na mniejsz¹ skalê
mia³y miejsce w Kuwejcie, Omanie (gdzie si³y bezpieczeñstwa otworzy³y ogieñ do
demonstrantów w lutym 2011 r.) oraz Arabii Saudyjskiej (prowincje wschodnie). W³adze
Arabii Saudyjskiej aresztowa³y za³o¿ycieli pierwszej partii politycznej, a w ZEA aresztowano i skazano intelektualistów, którzy wzywali do reform politycznych w emiracie
(Saudi, 2011; Davidson, 2012).
Paradoksalnie, to w³aœnie pañstwa GCC sta³y siê zwolennikami i inspiratorami interwencji w Libii, tym samym Katar i ZEA, jako pierwsze jednoznacznie opowiedzia³y siê
za opozycj¹ libijsk¹. Z jednej strony by³o to wyrazem „troski” o respektowanie praw politycznych opozycji, a z drugiej, co wydaje siê bardziej istotne, chêci¹ odgrywania
znacz¹cej roli w polityce regionalnej (a nawet miêdzynarodowej). Inne powody ambitnych
planów Kataru i ZEA to: odwrócenie uwagi od problemów wewnêtrznych (mo¿liwoœæ
ewentualnych zamieszek wewn¹trz tych pañstw) oraz wzglêdy presti¿owo-wizerunkowe
(si³y ZEA aktywnie uczestniczy³y w t³umieniu zamieszek w Bahrajnie). Tak wiêc wsparcie opozycji w Libii by³o sygna³em, ¿e re¿imy GCC nie s¹ tak konserwatywne i represyjne, jak mog³oby siê wydawaæ i staæ je na wsparcie si³ opozycyjnych w pañstwach
arabskich. Szczególnego wsparcia dla idei ochrony praw cz³owieka i jak najszybszego
rozwi¹zania konfliktu w Libii udzieli³ Katar. Premier Kataru, szejk Hamad bin Jassim bin
Jaber al Thani, odegra³ wiod¹c¹ rolê w przekonaniu pañstw GCC oraz Ligii Arabskiej do
zakazu lotów nad Libi¹ (ang. No-Fly Zone) oraz uznania Libijskiej Rady Tymczasowej.
Ponadto stwierdzi³, ¿e „Katar bêdzie uczestniczyæ w akcji militarnej, poniewa¿ uwa¿amy, ¿e pañstwa arabskie musz¹ podj¹æ tê akcjê, bo sytuacja jest nie do zniesienia”
(Qatar, 2011). Wspólnie z ZEA, Katar zapewni³ pomoc militarn¹ i finansow¹, która okaza³a siê kluczowa dla si³ miêdzynarodowej koalicji oraz sukcesu opozycji w Libii. Katarskie myœliwce Mirage 2000 bra³y udzia³ w operacji NATO w Libii (chocia¿ ich rola by³a
ma³o znacz¹ca), co oddala³o, przynajmniej czêœciowo, g³osy o zachodniej interwencji
(Norton-Taylor, Rogers, Hopkins, 2011). Katar dostarcza³ równie¿ broñ, a katarskie si³y
specjalne uczestniczy³y w pomocy szkoleniowej i operacyjnej dla opozycji libijskiej, co
w znacz¹cy sposób przyczyni³o siê do ostatecznego zwyciêstwa opozycji w Libii (Kerr,
2011; Black, 2011).
Zarówno Katar, jak i ZEA zapewni³y istotne wsparcie materialne i logistyczne dla Libijskiej Rady Tymczasowej. W ZEA dosz³o w maju 2011 r. do spotkania przedstawicieli
libijskich plemion i grup narodowoœciowych, a w czerwcu 2011 r. do spotkania Miêdzynarodowej Grupy Kontaktowej (ang. International Contact Group, ICG). Pozamilitarna
pomoc Kataru zosta³a wyceniona na kwotê ponad 400 mln USD, na co sk³ada³y siê dostawy wody, gazu, dóbr podstawowych oraz pomoc w sprzeda¿y libijskiej ropy naftowej na
rynkach œwiatowych. W czasie najintensywniejszych walk w Bengazi (czerwiec 2011 r.)
Qatar Petroleum zaspokaja³ wiêkszoœæ potrzeb energetycznych miasta i okolic (benzyna
i olej napêdowy). Ponadto, jak ju¿ wspomniano wy¿ej, Katar jako pierwszy uzna³ Libijsk¹ Radê Tymczasow¹ za prawowitego przedstawiciela narodu libijskiego i by³ gospodarzem pierwszego spotkania ICG (kwiecieñ 2011 r.) (Roberts, 2011). Wœród pozosta³ych
pañstw GCC najwiêkszy wk³ad w poparcie rewolucji w Libii mia³ Kuwejt, który wspar³
mechanizm finansowania Libijskiej Rady Tymczasowej kwot¹ 260 mln USD oraz do-
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starcza³ pomoc medyczn¹ i humanitarn¹. Nawet Arabia Saudyjska doda³a Libiê do listy
re¿imów (obok Syrii i Jemenu), którym wycofa³a poparcie polityczne (Colombo, 2012,
s. 9–12). Widaæ, wiêc wyraŸnie, ¿e przemiany w pañstwach arabskich w znacz¹cy sposób
wp³ynê³y na politykê bezpieczeñstwa najwa¿niejszych aktorów w regionie, szczególnie
Arabii Saudyjskiej, dla której arabska wiosna mog³a mieæ istotne konsekwencje w obszarze polityki wewnêtrznej. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e wydarzenia 2011 r. sta³y siê doskona³¹ okazj¹ dla pañstw GCC do zmiany wizerunku konserwatywnych re¿imów,
chocia¿ nie wszystkie pañstwa wykorzysta³y to w taki sposób jak Katar. Jednak dzia³ania
pañstw GCC pokaza³y, ¿e s¹ one w stanie (pomimo interwencji w Bahrajnie), przynajmniej tymczasowo, sprawowaæ pozory kontroli nad spo³eczeñstwami i pogodziæ konserwatywn¹ politykê wewnêtrzn¹ z reformami politycznymi i ekonomicznymi.
Po dyplomatycznym sukcesie w sprawie Libii, w³adze Kataru zamierza³y kontynuowaæ swoje zaanga¿owanie w rozwi¹zanie konfliktu w Syrii, tym bardziej, ¿e Katar sprawowa³ rotacyjne przewodnictwo w Lidze Arabskiej w latach 2011–2012. Jednak próby
znalezienia wsparcia dla rozwi¹zania problemów regionalnych skoñczy³y siê klêsk¹.
Emir Sheikh Hamad zosta³ pierwszym arabskim liderem, który wezwa³ do interwencji
militarnej, maj¹cej na celu zakoñczenie rozlewu krwi w Syrii – mia³o to miejsce w po³owie stycznia 2012 r. Jednak apel ten okaza³ siê bezskuteczny i przyci¹gn¹³ mniejsz¹
uwagê ni¿ sprawa Libii (Syria, 2012; Krause-Jackson, Gaouette, 2012). Nawet jeœli
w gronie pañstw arabskich zgadzano siê co do koniecznoœci osi¹gniêcia porozumienia
w sprawie rewolucji w Syrii, to sama forma ewentualnej interwencji nie uda³a siê
(pocz¹tkowo planowano wys³anie misji obserwatorów). Emir Kataru by³ jednak zdeterminowany i postanowi³ podtrzymaæ rolê Kataru jako odpowiedzialnego i najbardziej zaanga¿owanego cz³onka spo³ecznoœci arabskiej. Jednak zadanie to okaza³o siê o wiele
trudniejsze, gdy¿ równowaga si³ w Syrii by³a trudniejsza do osi¹gniêcia, a opozycja bardziej podzielona ni¿ w Libii. Dlatego te¿ zwiêkszono presjê dyplomatyczn¹, polityczn¹,
gospodarcz¹, a tak¿e medialn¹. W lutym 2012 r. premier Hamad bin Jassim bin Jaber
Al-Thani wyrazi³ publiczn¹ deklaracjê poparcia zmiany re¿imu, wezwa³ wspólnotê miêdzynarodow¹ do uzbrojenia syryjskiej opozycji i pomocy w obaleniu Assada wszelkimi
sposobami (nie bez znaczenia pozostaje fakt materialnego wspierania opozycji syryjskiej
przez Katar i Arabiê Saudyjsk¹) (Worth, 2012, s. A1; Urlichsen, 2012). Dziêki niewielkiej populacji i ogromnym zasobom ropy naftowej i gazu ziemnego Katar nie odczuwa
ani spo³eczno-ekonomicznej, ani politycznej presji w³asnej ludnoœci, tak jak to ma miejsce w pozosta³ych pañstwach Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu. Wydaje siê, ¿e wydarzenia Arabskiej Wiosny s¹ dla Kataru raczej otwarciem nowych perspektyw ni¿
wyzwaniem – mo¿e chodziæ o potwierdzenie swojej miêdzynarodowej reputacji, nawet
kosztem dobrych stosunków zagranicznych z niektórymi pañstwami arabskimi.
Mo¿na jednak zauwa¿yæ rywalizacjê Kataru z Arabi¹ Saudyjsk¹ w odniesieniu do
rozwi¹zania konfliktu syryjskiego. Wezwanie w³adz Kataru o dozbrojenie syryjskiej
opozycji mia³o miejsce kilka dni po podobnej propozycji zg³oszonej przez saudyjskiego
ksiêcia Saud al-Faisal. Saudyjczycy, równie¿ wczeœniej ni¿ pozostali, uznali Syryjsk¹
Radê Narodow¹ za prawowitego przedstawiciela syryjskiego narodu, a na poziomie niepañstwowym s¹ najwiêkszymi dostawcami broni dla syryjskiej opozycji (Sherlock,
2012). Jednak zachowaniami pañstw GCC wobec Syrii kieruj¹ zupe³nie inne motywacje.
Trudno za takie uznaæ protesty opinii publicznej w pañstwach arabskich i wyrazy sympatii
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spo³ecznoœci arabskich wobec krwawych wydarzeñ w Syrii. Chocia¿ zauwa¿yæ nale¿y, ¿e
po zawetowaniu projektu rezolucji RB ONZ z 4 lutego przez Chiny i Rosjê (Komunikat,
2012), w pañstwach GCC odby³y siê manifestacje (w Kuwejcie protestowano nawet przed
rosyjsk¹ ambasad¹) (Mac Farquhar, A. Shadid, 2012, s. A1). G³ównym motywem podejmowanych przez Arabiê Saudyjsk¹ kroków jest jednak os³abienie pozycji Iranu jako regionalnego mocarstwa i chêæ dalszej izolacji re¿imu. Dochodzi do tego niechêæ rz¹dz¹cych
Arabi¹ Saudyjsk¹ wobec w³adz Iraku, które oskar¿ane s¹ o wspó³pracê z Iranem oraz obawa, ¿e ewentualna wspó³praca Iraku, Iranu i Syrii mog³aby zmieniæ uk³ad si³ na Bliskim
Wschodzie i zaszkodziæ interesom amerykañskim i saudyjskim. Poparcie udzielone rebeliantom w Syrii oddala tak¹ mo¿liwoœæ i zwiêksza pozycjê Arabii Saudyjskiej jako g³ównego regionalnego mocarstwa (Gordon, 2012, s. A1; Rahimi, 2012, s. 25–40).
Podsumowuj¹c stosunek wybranych pañstw arabskich do problemu Libii oraz Syrii,
nie sposób unikn¹æ problematyki podwójnych standardów, które czêœæ z nich stosuje
w swojej polityce zagranicznej i bezpieczeñstwa. Jest to doskonale widoczne w postêpowaniu Arabii Saudyjskiej. 14 marca 2011 r. ponad 1 tys. ¿o³nierzy Gwardii Narodowej
Arabii Saudyjskiej oraz kontyngent policyjny ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich
wkroczy³o do Bahrajnu. Chocia¿ prawdopodobnie nie uczestniczyli oni w st³umieniu
prodemokratycznej opozycji, jednak sam¹ swoj¹ obecnoœci¹ przyczynili siê do st³umienia powstania (Bronner, Slackman, 2011, s. A1). Natomiast kilka dni póŸniej, 19 marca,
zarówno Arabia Saudyjska, jak i Katar, wspar³y miêdzynarodow¹ interwencjê w Libii
w celu ochrony ludnoœci cywilnej. Zreszt¹ w³adze Kataru znalaz³y siê równie¿ w niezrêcznej sytuacji, tym bardziej, ¿e interwencja w Bahrajnie odbywa³a siê w imieniu Rady
Pañstw Zatoki Perskiej (GCC). O stopniu skomplikowania miêdzynarodowej sytuacji
w regionie œwiadczy równie¿ sposób komentowania zmian w œwiecie arabskim przez
telewizjê Al-Jazeera (nadaj¹c¹ z Doha), na antenie której mo¿na by³o us³yszeæ jednoznaczne wsparcie dla powstañ w Libii i Syrii. Jednak o problemach w Bahrajnie czy
wschodnich prowincjach Arabii Saudyjskiej dziennikarze stacji wypowiadaj¹ siê z powœci¹gliwoœci¹ i bardzo oglêdnie (Ulrichsen, 2012).

Pañstwa zachodnie a Arabska Wiosna (interwencja NATO w Libii)
Wœród powodów zaanga¿owania siê wojsk Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego w ochronê ludnoœci cywilnej w Libii nale¿y wyró¿niæ przynajmniej kilka. Po pierwsze, ze wzglêdu
na postawê Kadafiego trudno by³o liczyæ na jego dobrowolne ust¹pienie. Zdecydowana
przewaga si³ rz¹dowych musia³a natomiast doprowadziæ do pokonania rebeliantów, którym pomóc mog³o tylko wsparcie udzielone z zewn¹trz. Po drugie, sama struktura
spo³eczna oparta na poczuciu przynale¿noœci plemiennej tworzy³a warunki, w których
plemiona zbuntowane przeciwko Kadafiemu nie by³y sk³onne przerwaæ dzia³añ do czasu
osi¹gniêcia podstawowego celu. Zreszt¹ ten bunt struktur plemiennych wraz z odpowiedzi¹ w³adz (u¿yciem si³y wobec zbuntowanych) doprowadzi³y do wybuchu wojny domowej. 12 marca 2011 r. Liga Pañstw Arabskich wezwa³a do podjêcia bardziej radykalnych
dzia³añ w zwi¹zku z sytuacj¹ w Libii, natomiast 17 marca 2011 r. Rada Bezpieczeñstwa
ONZ przyjê³a rezolucjê nr 1973 z 17 marca 2011 roku (Resolution, 2011). W rezolucji
potêpiono Libiê za niezastosowanie siê do wczeœniejszej rezolucji z 26 lutego 2011 r. Po-
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têpione zosta³y tak¿e ataki na ludnoœæ cywiln¹ i nieprzestrzeganie praw cz³owieka. W rezolucji znalaz³o siê stwierdzenie, ¿e dzia³ania skierowane przeciwko ludnoœci Libii
mo¿na zaliczyæ do zbrodni przeciwko ludzkoœci. Decyzja RB ONZ upowa¿nia³a pañstwa
cz³onkowskie do podjêcia wszelkich niezbêdnych œrodków w celu ochrony ludnoœci cywilnej (wykluczona zosta³a jednak zbrojna okupacja Libii). Narzêdzia s³u¿¹ce wykonaniu tych zadañ zosta³y okreœlone nastêpuj¹co: po pierwsze, by³a to strefa zakazu lotów
nad ca³ym terytorium Libii. Po drugie, zosta³o wprowadzone embargo na dostawy broni
do Libii z okreœleniem zasad inspekcji na statkach. Po trzecie, otwarta zosta³a droga do
zastosowania rozwi¹zania si³owego, formalnie jednak decyzja ogranicza³a siê do utworzenia strefy zakazu lotów (chodzi³o tylko o wymuszenie jej przestrzegania) oraz ochrony ludnoœci cywilnej. Warto dodaæ, ¿e rezolucja nie dawa³a mandatu do wspierania
z powietrza ofensywy si³ rebeliantów czy zaanga¿owania si³ l¹dowych (Marcus, 2011).
Interwencja zbrojna rozpoczê³a siê 19 marca 2011 r. pod kryptonimem Odyssey Dawn
i by³a pocz¹tkowo prowadzona przez grupê pañstw pod przewodnictwem Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Pomimo faktu, i¿ Europejczycy najbardziej naciskali na interwencjê
zbrojn¹, okaza³o siê, ¿e nie posiadaj¹ oni wystarczaj¹cego potencja³u militarnego i konieczne sta³o siê wiêksze zaanga¿owanie USA (jednak Amerykanie od samego pocz¹tku
zapowiedzieli stopniowe ograniczanie swojego udzia³u w misji i chêæ przekazania odpowiedzialnoœci Europejczykom). W efekcie prowadzonych rozmów, 27 marca 2011 r.
podjêto decyzjê o przejêciu dowództwa nad operacj¹ przez Pakt Pó³nocnoatlantycki jako
Unified Protector (decyzjê wcielono w ¿ycie 31 marca) (Odyssey, 2011). G³ównym celem operacji mia³o byæ wymuszenie na Kadafim spe³nienia ¿¹dañ ONZ. Jednak to mia³o
okazaæ siê niewystarczaj¹ce, gdy¿ rebelianci chcieli obaliæ re¿im Kadafiego, co spotka³o
siê z poparciem szczególnie œwiata arabskiego (Libya, 2011). Tak wiêc warunkiem zakoñczenia interwencji sta³o siê w praktyce odejœcie libijskiego przywódcy, co te¿ nast¹pi³o
20 paŸdziernika 2011 r. By³o to wystarczaj¹cym powodem, aby NATO og³osi³o koniec
misji (Statement, 2011). Samo zaanga¿owanie wojsk Sojuszu dobieg³o koñca 1 listopada
2011 r., kiedy to formalnie zakoñczy³a siê operacja Unified Protector. Kilka dni wczeœniej, 27 paŸdziernika, RB ONZ uchyli³a rezolucjê z marca 2011 r. (Gladstone, 2011,
s. A10). Mo¿na uznaæ, ¿e akcja wojsk NATO zakoñczy³a siê sukcesem nie tylko z powodu zakoñczenia wojny domowej w Libii, ale g³ównie dlatego, i¿ g³ówn¹ rolê w operacjach militarnych odegra³y si³y nieamerykañskie (z Francj¹, Wielk¹ Brytani¹ i W³ochami
na czele). Ponadto w operacji uczestniczy³y pañstwa arabskie: ZEA, Katar, Jordania
i Maroko (Daalder, J. Stavridis, 2011).
Zaanga¿owanie wojsk NATO w rozwi¹zanie konfliktu w Libii zakoñczy³o siê sukcesem, poniewa¿ jeœli powodzenie misji mierzyæ jej skutecznoœci¹ (zmiana re¿imu – chocia¿ nie takie by³o uzasadnienie rezolucji ONZ) to nie powinno byæ tutaj ¿adnych
w¹tpliwoœci. Jednak z operacji w Libii p³yn¹ nastêpuj¹ce wnioski dla stosunków Zachodu ze œwiatem arabskim. Po pierwsze, nale¿y rozwa¿yæ kwestiê legalnoœci interwencji.
By³a ona mo¿liwa, poniewa¿ spe³nione zosta³y trzy podstawowe warunki: legalnoœæ
(zgoda Rady Bezpieczeñstwa ONZ), legitymizacja (poparcie pañstw arabskich, w tym
Ligi Arabskiej) oraz mo¿liwoœæ pomocy (os³abienie re¿imu Kadafiego oraz istnienie
zorganizowanej opozycji). Trudno przypuszczaæ, aby takie warunki zdarzy³y siê
w przysz³oœci, co zreszt¹ udowadnia konflikt w Syrii. Poza tym nale¿y braæ tak¿e pod
uwagê interesy pozosta³ych aktorów miêdzynarodowych, tzn. Rosji i Chin. Po drugie,
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przypadek Libii zapewne nie stanie siê nowym modelem wojny (rozwi¹zywania konfliktów). Bombardowania wojsk re¿imowych dokonywane przez lotnictwo NATO w celu
ochrony ludnoœci cywilnej niew¹tpliwie spe³ni³y swoj¹ rolê. Jednak tylko dziêki istnieniu
silnej i zorganizowanej opozycji mo¿liwe by³o obalenie re¿imu i przejêcie w³adzy przez
rebeliantów. Wydaje siê, ¿e gdyby istnia³a koniecznoœæ interwencji l¹dowej (na któr¹
oczywiœcie nie by³o zgody) czy dzia³añ wojsk specjalnych, konflikt w Libii móg³by
zmieniæ siê w model „afgañski”. Po trzecie, wydaje siê, ¿e w Libii nie powtórzy siê sytuacja z Iraku (tym bardziej z Afganistanu). Dzia³aj¹ca od kilku lat zorganizowana opozycja
wobec Kadafiego, wzglêdnie niewielkie znaczenie radykalnych ugrupowañ islamskich,
s³abe wp³ywy armii (w porównaniu do Egiptu), przychody z eksportu ropy naftowej,
wzglêdnie niewielka populacja oraz ma³e zniszczenie w infrastrukturze – wszystkie te
wymienione czynniki pozwalaj¹ z optymizmem patrzeæ w przysz³oœæ. Mo¿na nawet zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e Libia ma ogromn¹ szansê staæ siê jednym z najbardziej rozwiniêtych pañstw afrykañskich. Po czwarte, skomplikowa³a siê sytuacja w samym
Pakcie Pó³nocnoatlantyckim. Stanowczy sprzeciw wobec wykorzystania NATO w Libii
zg³osi³y Niemcy i Turcja. Faktycznie tylko kilka pañstw europejskich zosta³o zaanga¿owanych w operacje militarne, które i tak nie by³yby mo¿liwe bez wsparcia wojsk amerykañskich obecnych w regionie Morza Œródziemnego. W koñcu warto zastanowiæ siê
nad rol¹ i zadaniami, jakie mog³aby odegraæ i spe³niæ Unia Europejska oraz poszczególne
pañstwa cz³onkowskie w „nowej” Libii. Z jednej strony nale¿y dostrzec istotn¹ rolê tego
pañstwa w powstrzymaniu miêdzynarodowego terroryzmu, sprawach zwi¹zanych z migracjami na kontynent europejski, czy zagwarantowaniu bezpieczeñstwa dostaw surowców energetycznych do po³udniowej Europy. Z drugiej jednak strony, jakakolwiek
forma nacisku pañstw europejskich na nowe w³adze mo¿e zakoñczyæ siê ich zdystansowaniem wobec wspó³pracy z Europ¹, chocia¿ w³adze Francji i W³och wyra¿aj¹ od samego pocz¹tku zainteresowanie œcis³¹ wspó³prac¹ w zakresie wspólnych przedsiêwziêæ
gospodarczych czy energetycznych (Joshi, 2011, s. 16–19).
Zmiana w³adzy w Libii zakwestionowa³a równie¿ wiele za³o¿eñ, na których oparto
wczeœniejsz¹ wspó³pracê Zachodu z pañstwami arabskimi. Wspieranie politycznej stabilnoœci w pó³nocnej Afryce mia³o doprowadziæ do rozwi¹zania problemu terroryzmu
czy migracji do Europy. Jednak przekonanie, ¿e d¹¿enie do ekonomicznej liberalizacji
doprowadzi do z³agodzenia re¿imów politycznych w Pó³nocnej Afryce okaza³o siê
b³êdn¹ strategi¹, zakwestionowan¹ zreszt¹ przez samych mieszkañców Tunezji, Libii czy
Egiptu. Jednak polityka UE (czy pañstw UE) wywodzi³a siê z pewnych racjonalnych
przes³anek. Wsparcie dla autorytarnych, ale œwieckich re¿imów (wspó³praca polityczna
i gospodarcza), by³o prób¹ ochrony przed radykalnymi ugrupowaniami islamskimi, które
g³ównie w Egipcie znajdowa³y siê pod kontrol¹ re¿imu. Jednak tak¿e to za³o¿enie okaza³o siê b³êdne, poniewa¿ przewroty w Tunezji, Libii czy Egipcie mia³y raczej œwiecki
charakter, chocia¿ w Egipcie ugrupowania islamistyczne dosz³y do w³adzy. Chocia¿ generalnie politykê Europy wobec pañstw Pó³nocnej Afryki nale¿a³oby oceniæ negatywnie,
to jednak wypracowanie nowej wizji polityki wobec tego regionu bêdzie wymaga³o
zupe³nie nowych zasad, za³o¿eñ i celów. Tak wiêc zarówno polityka Unii Europejskiej,
jak i jej narzêdzia wobec pañstw regionu Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu (MENA),
musz¹ ulec zasadniczej zmianie. Dobrym krokiem w tym kierunku jest zdefiniowanie
nowych priorytetów pomocy, które maj¹ opieraæ siê na czterech filarach: warunkowoœci,
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zró¿nicowaniu miêdzy pañstwami, wspieraniu demokracji oraz nacisku na zrównowa¿ony rozwój spo³eczno-gospodarczy. Nowa polityka ma opieraæ siê na haœle: wiêcej
pieniêdzy, wiêcej dostêpu do rynku i wiêcej mobilnoœci, a jej celem ma byæ doprowadzenie do zawarcia tzw. Umowy o pog³êbionej i kompleksowej strefie wolnego handlu (ang.
Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, DCFTA). Wœród nowych inicjatyw
UE znalaz³ siê program SPRING (ang. Support for Partnership, Reform and Inclusive
Growth), w którym dla pañstw regionu Pó³nocnej Afryki przeznaczono ok. 350 mln
euro), natomiast w ramach Europejskiej Polityki S¹siedztwa (ang. European Neighbourhood Policy Instrument), dla Tunezji i Egiptu przeznaczono odpowiednio 160 mln euro
i 450 mln euro w latach 2011–2013. Co ciekawe, zapewne w zwi¹zku z niewielkimi efektami wczeœniejszych programów, zrezygnowano ze sztywno postawionych warunków
uzyskania pomocy. Zamiast przedstawiania listy warunków, które pañstwa prosz¹ce
o pomoc powinny spe³niæ, Komisja Europejska proponuje bardziej ³agodne podejœcie polegaj¹ce na wzajemnym wys³uchaniu (tzw. listening mode). Celem takiego postêpowania
jest zamiar wci¹gniêcia pañstw arabskich we wspó³pracê z UE, a z³agodzenie procedur
przyznania pomocy ma nie zniechêcaæ partnerów do podejmowania wysi³ku na rzecz reform politycznych i gospodarczych (Balfour, 2012, s. 27–37).

Zakoñczenie
Dokonuj¹c próby oceny wydarzeñ w œwiecie arabskim, które zapocz¹tkowane zosta³y
w grudniu 2010 r. przez samospalenie Mohameda Bouazizi, nie sposób oderwaæ siê od europejskiej perspektywy, z której oceniamy zmiany polityczne, spo³eczne czy ekonomiczne.
Oczywiœcie trudno w takiej sytuacji byæ zupe³nie obiektywnym obserwatorem, jednak wydaje siê, ¿e polityka pañstw europejskich wobec œwiata arabskiego by³a b³êdna. Wsparcie,
które europejscy politycy udzielili re¿imom w Libii czy Egipcie, okaza³o siê krótkowzroczne. Polityka zachodnich partnerów zwi¹zana by³a z przekonaniem, ¿e autorytarne
re¿imy zapewni¹ pewnoœæ, stabilnoœæ i przewidywalnoœæ, co w bezpoœredni sposób mia³o
prze³o¿yæ siê na dobre kontakty gospodarcze (dostawy surowców energetycznych z Libii)
czy polityczne (prezydent Egiptu wydawa³ siê wystarczaj¹cym gwarantem przeciwko islamskiemu radykalizmowi). Jednak okaza³o siê, ¿e taka polityka nie ma mocnych podstaw,
a zachodnioeuropejscy politycy w b³êdny sposób odczytali intencje arabskich spo³eczeñstw.
Obalenie prezydenta Ben Alego by³o dla zachodniego œwiata zupe³nym zaskoczeniem, podobnie jak przebieg rewolucji w Egipcie. Zachód interweniowa³ dopiero w Libii, jednak
sytuacja Syrii ponownie przerasta mo¿liwoœci wspó³pracy w gronie najwa¿niejszych mocarstw œwiatowej polityki. W¹tpliwoœci, a raczej interesy, Chin i Rosji s¹ przeszkod¹ w doprowadzeniu do porozumienia w sprawie zakoñczenia konfliktu w Syrii.
Zanim dojdzie do próby ca³oœciowej oceny wydarzeñ w œwiecie arabskim i przedstawienia miêdzynarodowych implikacji, warto zastanowiæ siê, czy nie jest za wczeœnie na
tak¹ ocenê. Dotyczy to szczególnie sytuacji w Egipcie, gdzie spo³eczeñstwo nie jest usatysfakcjonowane kolejnymi, autorytarnymi posuniêciami prezydenta Mursiego. Tym
bardziej, ¿e problemy, które znalaz³y siê u podstaw arabskich rewolucji (bezrobocie, korupcja, brak perspektyw dla m³odego pokolenia, nierównomierna redystrybucja PKB)
nadal nie zosta³y rozwi¹zane. Jednak zmiany, szczególnie w pañstwach pó³nocnej Afry-
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ki, wydaj¹ siê byæ ogromn¹ szans¹ dla Unii Europejskiej. Co wa¿niejsze, jej w³adze staraj¹ siê dostrzec problem i nie s¹ ju¿ tak restrykcyjne ani stanowcze przy udzielaniu
pomocy dla pañstw regionu. Bêdzie to mia³o istotne znaczenie dla przysz³oœci samej
Unii, jak i jej najbli¿szych s¹siadów.
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Summary
International implications of Arab Spring
Revolutions in the Arab world sparked strong worldwide interest, mainly due to the ease with which
long-reigning dictators were renouncing their power (except Syria). However, the shift of power has not
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made those who led to the overthrow of the tyrants any better off. As the price of freedom seems incalculable, it is difficult to assess unequivocally all the costs of the so-called Arab revolutions: the number of
people killed and displaced, changes to the sizes of economies and standards of living, the impact on the
immediate neighbors and on the situation in the region. Approximately 50,000 people died in total in the
four most violent uprisings in Libya, Egypt, Yemen and Syria (where the uprising continues). In the
2012 edition of the annual Failed States Index issued by Foreign Policy, it was Libya and Syria where
the most notable drops were observed (ranking 50th and 23rd respectively) with Yemen „moving up the
scale” and being rated 8th in the world. One of the main issues touched upon in the Failed States Index
2012 was the Arab Spring in particular, but the picture painted by its authors turned out to be quite pessimistic and its title: Was the Arab Spring Worth It? does not leave much room for misinterpretation.
Key words: Arab Spring, revolution, implications, Russia, military intervention

