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Arabska Wiosna jako szansa na reset w relacjach
Unii Europejskiej z jej po³udniowym s¹siedztwem

Streszczenie: Seria przewrotów politycznych w pañstwach Maghrebu i Maszreku postawi³a Uniê Europejsk¹ przed koniecznoœci¹ zredefiniowania za³o¿eñ polityki wobec pañstw wspomnianego regionu.
Opiesza³a reakcja najwiêkszych stolic europejskich na wydarzenia Arabskiej Wiosny œwiadczy³a o upatrywaniu w nich Ÿród³a zagro¿eñ dla interesów Europy. W swoim tekœcie chcia³bym wykazaæ mylnoœæ
tego przekonania i przedstawiæ argumenty na poparcie tezy, ¿e wspomniane przemiany stanowi¹ szansê
na wznowienie dialogu UE z po³udniowym s¹siedztwem, którego Bruksela nie jest w stanie kontynuowaæ w ramach sparali¿owanej Unii na rzecz Regionu Morza Œródziemnego.
S³owa klucze: Unia Europejska, Arabska Wiosna, WPZiB, Afryka Pó³nocna

W

ydarzenia Arabskiej Wiosny ponownie stawiaj¹ przed Bruksel¹ pytanie o przysz³oœæ jej polityki bliskowschodniej, czekaj¹cej od lat na œmia³e dzia³ania implementacyjne i zmagaj¹cej siê z rol¹ zak³adnika partykularnych interesów pañstw
cz³onkowskich. Wbrew oskar¿eniom licznych krytyków, uwa¿am ¿e poczynaniom
Unii wobec pañstw po³udniowego s¹siedztwa nie brak myœli strategicznej, konkretyzowanej w toku rozwoju procesu barceloñskiego oraz jego instytucjonalnego wyrazu w postaci Partnerstwa Euroœródziemnomorskiego. Opiera siê ona na d¹¿eniu
do przekszta³cenia Afryki Pó³nocnej i Maszreku w stabiln¹ strefê europejskich interesów, korzystaj¹c¹ z unijnych doœwiadczeñ integracyjnych, inwestycji i rozwi¹zañ
prawnych (zw³aszcza w zakresie prawa gospodarczego). Konstrukcja gospodarcza
mia³a byæ uzupe³niona o filar polityczny w postaci zinstytucjonalizowanej wspó³pracy w zakresie bezpieczeñstwa, skoncentrowanej na rozwi¹zywaniu konfliktów oraz
powstrzymywaniu terroryzmu, zorganizowanej przestêpczoœci i niekontrolowanych
migracji. Problemy unijnej polityki bliskowschodniej nie wynikaj¹ zatem z braku
pomys³u na jej prowadzenie, ale z niedostatecznej solidarnoœci miêdzy pañstwami
cz³onkowskimi oraz z niekorzystnej sytuacji miêdzynarodowej. Obecne przeobra¿enia polityczne zachodz¹ce w œwiecie arabskim stwarzaj¹ szansê na postêp w realizacji czêœci tych koncepcji.
Pierwsze unijne reakcje na seriê przewrotów politycznych w pañstwach Maghrebu
i Maszreku dokonanych w 2010 i 2011 r. œwiadczy³y o traktowaniu tych wydarzeñ w kategoriach zagro¿enia, które to podejœcie by³o wywo³ywane miêdzy innymi lêkiem przed
islamizacj¹ polityki wewnêtrznej pañstw arabskich, kojarz¹c¹ siê nieodmiennie z terroryzmem. Uwa¿am, ¿e trwanie w tych przekonaniach mo¿e skoñczyæ siê zaprzepaszczeniem stwarzanej przez Arabsk¹ Wiosnê okazji do rozwi¹zania czêœci wspólnych
problemów i otwarcia nowego etapu we wzajemnych relacjach. Stwarza j¹ wymiana czêœci
dotychczasowych elit na nowe klasy rz¹dz¹ce, tym razem legitymuj¹ce siê autentycznym
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poparciem spo³ecznym. Bruksela musi siê liczyæ z tym, ¿e czêœæ z nich wywodziæ siê bêdzie z ruchów religijnych, nic jednak nie zapowiada powtórzenia wariantu irañskiego,
a wykazywany obecnie pragmatyzm polityczny islamistów zmusi ich do poszukiwania
pomocy finansowej i technicznej u europejskich s¹siadów, z którymi ³¹cz¹ ich bezalternatywne wiêzi handlowe. Poza tym wydarzenia w Libii i Syrii doprowadzi³y do zaakceptowania przez œwiat arabski europejskiej interwencji na w³asnym obszarze. Co wiêcej,
aprobata ta jest bardziej jednoznaczna ni¿ wymuszone wzglêdami taktycznymi poparcie
udzielone przez rz¹dy czêœci tych pañstw miêdzynarodowej koalicji szturmuj¹cej Irak
w 1991 r. Umiejêtne wykorzystanie tego kapita³u mog³oby otworzyæ nowe perspektywy
dla obecnoœci europejskiej w regionie, zw³aszcza w obliczu pewnego spadku zainteresowania Maghrebem i Maszrekiem, wykazywanego przez obecn¹ administracjê amerykañsk¹,
zaabsorbowan¹ kwesti¹ afgañsk¹ oraz kszta³towaniem relacji z pañstwami wschodniej
Azji. Kolejn¹ szans¹ na reset w stosunkach Unii Europejskiej z jej po³udniowym s¹siedztwem jest siêganie przez nowe w³adze pañstw arabskich po europejskie metody organizacji politycznej oraz kontroli i wymiany elit. Jestem zdania, ¿e – wyœmiewana przez
zwolenników realistycznej teorii stosunków miêdzynarodowych, a opiewana przez Jana
Zielonkê – europejska soft power stanowi skuteczniejsz¹ metodê propagowania zachodnich rozwi¹zañ ustrojowych ni¿ efektowne amerykañskie operacje zbrojne (Zielonka,
2007). Czerpanie z europejskich wzorców mo¿e byæ dowodem pojawienia siê momentu
otwarcia na import ustrojowy z pó³nocy, który to popyt UE jest w stanie zaspokoiæ przy pomocy instrumentów wypróbowanych w latach 90. w œrodkowo-wschodniej czêœci Starego Kontynentu. Wreszcie, Arabska Wiosna wydarzy³a siê w okresie implementacji reformy
lizboñskiej, poszerzaj¹cej – mimo niesprzyjaj¹cej zbie¿noœci czasowej z k³opotami strefy
euro i impasem w instytucjonalizacji wielostronnych stosunków Brukseli z pañstwami
po³udniowego s¹siedztwa – mo¿liwoœci autonomicznego dzia³ania UE w sferze stosunków
miêdzynarodowych, a zatem i w zakresie polityki wobec pañstw arabskich.
Nie chcia³bym jednak ¿eby czytelnik tego tekstu odniós³ wra¿enie, ¿e ma do czynienia z idealistycznymi pogl¹dami euroentuzjasty, przeceniaj¹cego mo¿liwoœci rzeczonej
organizacji miêdzynarodowej (stanowi¹cej do 2009 r. jedynie ugrupowanie integracyjne). Podobnie jak autorzy traktuj¹cy powa¿nie tylko dzia³ania rz¹dów post-westfalskich
pañstw narodowych, dostrzegam nadmiern¹ biurokratyzacjê unijnych struktur oraz brak
kompetencji UE wynikaj¹cy z nadal nierównej konkurencji pañstw cz³onkowskich w odniesieniu do uprawnieñ dotycz¹cych polityki zagranicznej. Nie negujê tak¿e nêkaj¹cego
j¹ braku jednoœci w kluczowych kwestiach (ze stosunkiem do Izraela na czele) oraz niedostatecznoœci jej potencja³u militarnego. Ten sieciowy organizm zdo³a³ jednak poradziæ
sobie ze stabilizacj¹ znacznej czêœci strefy poradzieckiej, wypracowuj¹c przy tym skuteczne metody geograficznej ekspansji dokonywanej bez u¿ycia si³y. W swoim tekœcie
chcia³bym rozwin¹æ przytoczone wy¿ej argumenty na rzecz tezy, ¿e mo¿e ich obecnie
u¿yæ celem umocnienia swojej pozycji w pañstwach MENA.

Reakcje Unii Europejskiej na wydarzenia Arabskiej Wiosny
Pierwsze kroki podjête przez Brukselê w odpowiedzi na masowe wyst¹pienia przeciwko rz¹dom Zin Al-Abidina Ben Alego i Hosniego Mubaraka w grudniu 2010 r.
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i styczniu 2011 r. mia³y defensywny charakter. Najbardziej zdecydowanym i najg³oœniejszym dzia³aniem by³o przeprowadzenie operacji Hermes 2011, rozpoczêtej 20 lutego
2011 r. na proœbê w³oskiego rz¹du, celem udaremnienia prób nielegalnego przekroczenia
granicy tego pañstwa przez imigrantów nap³ywaj¹cych z Tunezji (Hermes). W przedsiêwziêciu wziê³y udzia³ morskie si³y W³och, wspierane przez lotnictwo niemieckie, francuskie, hiszpañskie, holenderskie i maltañskie. Marcowy termin zakoñczenia operacji
przesuniêto nastêpnie o piêæ miesiêcy, poszerzaj¹c jednoczeœnie o Kretê obszar dzia³ania
wspólnej akcji Posejdon, wzmacniaj¹cej dot¹d granicê Grecji na Morzu Egejskim (Update). Powœci¹gliwoœci Brukseli towarzyszy³y równie¿ niejednoznaczne reakcje rz¹dów
pañstw cz³onkowskich, zw³aszcza gabinetu francuskiego, który za poœrednictwem minister spraw zagranicznych Michèle Alliot-Marie zaledwie trzy dni przed ucieczk¹ Ben
Alego proponowa³ mu pomoc w rozpêdzeniu protestów, z trudem skrywaj¹c swoj¹ nieufnoœæ wobec islamistycznej An-Nahdy (Warren, 2012; Willsher 2011). Defensywna postawa Pary¿a wyrazi³a siê równie¿ w koncentracji na zabezpieczeniu granic, w czym
dosta³ oczywiœcie wsparcie Rzymu. Najistotniejszym przejawem tej wspó³pracy by³ list
skierowany 26 kwietnia 2011 r. przez prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego i premiera Silvio
Berlusconiego do przewodnicz¹cego Rady Europejskiej Hermana van Rompuya i przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, zawieraj¹cy propozycje szeregu dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia imigracji na terytorium UE (Nodzykowski,
Rakowski, 2011, s. 28–29).
Nowo utworzona Europejska S³u¿ba Dzia³añ Zewnêtrznych podjê³a pierwsze kroki
ju¿ po wspomnianym wyjeŸdzie tunezyjskiego prezydenta do Arabii Saudyjskiej
(14 stycznia 2011 r.), reaguj¹c nie tyle na prodemokratyczne wyst¹pienia Tunezyjczyków, ile na faktyczn¹ zmianê ekipy rz¹dz¹cej. Pierwsze posuniêcia mia³y zreszt¹
charakter nader ostro¿ny, ograniczaj¹c siê do misji dyplomatów ESDZ i zamro¿enia ulokowanych w Europie aktywów by³ego prezydenta i jego rodziny (Wojna, 2011, s. 9).
Poza tym wysoka przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa Catherine Ashton oraz komisarz do spraw rozszerzenia i europejskiej polityki s¹siedztwa
Štefan Füle zaoferowali pomoc w przeprowadzeniu wyborów i transformacji demokratycznej. Musia³ jednak up³yn¹æ miesi¹c nim szefowa unijnej dyplomacji odwiedzi³a Tunis, przywo¿¹c 17 mln euro (Wojna, 2011, s. 9) wsparcia na budowanie spo³eczeñstwa
obywatelskiego i demokracji oraz decyzjê o przyznaniu krajowi dodatkowego kredytu
przez Europejski Bank Inwestycyjny (w wyst¹pieniu przed pos³ami Parlamentu Europejskiego z 2 lutego 2011 r. wspomnia³a te¿ o sumie 1,2 mln euro wyasygnowanej na
wzmocnienie wspó³pracy z tunezyjskimi organizacjami pozarz¹dowymi) (Remarks on).
W sprawie egipskiej Ashton, Füle i van Rompuy dzia³ali ju¿ bardziej energicznie.
Pocz¹tkowe komunikaty wysokiej przedstawiciel ogranicza³y siê wprawdzie do apeli
o umiar, kierowanych do obu stron, ale szybko zaostrzy³a ton, domagaj¹c siê od wiceprezydenta Omara Sulejmana zapewnienia bezpieczeñstwa demonstrantom (Statement).
Wraz z van Rompuyem i Barroso jednoznacznie pozytywnie przyjê³a te¿ decyzjê Hosniego Mubaraka o rezygnacji z funkcji prezydenta Egiptu (Joint statement). Bruksela stanê³a
zatem po stronie zwyciêzców, przedk³adaj¹c politykê reaktywn¹ nad aktywn¹. Trzeba
jednak zauwa¿yæ, ¿e amerykañska administracja by³a nie mniej zaskoczona zmianami
politycznymi na Bliskim Wschodzie, ograniczaj¹c siê pocz¹tkowo do równie ostro¿nych
reakcji na wydarzenia.
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Wysoka przedstawiciel (wraz z KE i ESDZ) potrzebowa³a czasu na nowe zdefiniowanie œrodków obrony interesów UE i stworzenie planu dzia³ania wobec pañstw gotowych
do ewentualnych reform. Wspomniane unijne instytucje opar³y siê zreszt¹ na za³o¿eniu,
¿e katalog celów i œrodków znanych z procesu barceloñskiego odpowiada w zasadzie
bie¿¹cemu zapotrzebowaniu, konieczne jest jedynie inne roz³o¿enie akcentów.
Nowa inicjatywa Brukseli reorganizuj¹ca priorytety w relacjach z po³udniowym
s¹siedztwem zyska³a nazwê „œródziemnomorskiego partnerstwa na rzecz demokracji
i wspólnego dobrobytu” i zosta³a przyjêta ju¿ w marcu 2011 r. Prace nad ni¹ zbieg³y siê
z trwaj¹cym akurat przegl¹dem Europejskiej Polityki S¹siedztwa, a zdaniem Natalie
Tocci omawiany projekt by³ wynikiem tego¿ (Tocci, 2011, s. 2)1. Idea nowego partnerstwa wspó³gra³a z przedstawion¹ przez Ashton 11 marca 2011 roku koncepcj¹ œrodków
dzia³ania w regionie po³udniowego s¹siedztwa, okreœlonej mianem 3M (money, market
access, mobility) i objê³a nastêpuj¹ce formy aktywnoœci:
— wspieranie demokratycznej transformacji i tworzenia instytucji ze szczególnym
uwzglêdnieniem zagadnieñ: ochrony podstawowych wolnoœci, reformy systemów
konstytucyjnych i wymiaru sprawiedliwoœci oraz walki z korupcj¹;
— rozwój wspó³pracy z mieszkañcami, zw³aszcza w kontekœcie tworzenia spo³eczeñstwa obywatelskiego i intensyfikacji kontaktów miêdzyludzkich, dotycz¹cych przede
wszystkim m³odych pokoleñ;
— wsparcie zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego – zapewniaj¹cego korzyœci
wszystkim obywatelom – realizowane poprzez: pomoc ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom, zwiêkszanie dostêpu do kszta³cenia ogólnego i zawodowego, reformy
systemów edukacji i opieki zdrowotnej oraz wsparcie rozwoju najbiedniejszych
regionów (Remarks; Joint Communication).
Nowy unijny program to zatem nic innego, jak powrót do pomys³ów zawartych w deklaracji barceloñskiej (zw³aszcza tych z II i III koszyka, czyli z dziedzin kooperacji
gospodarczej i finansowej oraz wspó³pracy spo³ecznej, kulturalnej i humanitarnej) i realizowanych od 1995 roku w ramach Partnerstwa Euroœródziemnomorskiego (Zaj¹c,
2002, s. 112–115). Zmieniono jedynie ich hierarchiê i nieco zmodyfikowano sk³ad.
Wspomniany szkic nowego partnerstwa pomija kwestie bezpieczeñstwa, które stanowi³y
fundament PEŒ, a tak¿e równie dot¹d istotne sprawy kontroli migracji i walki z terroryzmem. Tu¿ pod trzema cytowanymi wy¿ej punktami mieœci siê, co prawda, lista doraŸnych dzia³añ planowanych przez UE celem wzmocnienia po³udniowych granic bloku, ale
brak tej kwestii wœród g³ównych kierunków aktywnoœci jest znamienny, podobnie jak
umieszczenie wœród nich projektów wymiany m³odzie¿y. Plan partnerstwa podtrzymuje
te¿, znan¹ z EPS, zasadê warunkowoœci, uzale¿niaj¹c udzia³ pañstwa stowarzyszonego
w programach pomocowych (na które przeznaczono sumê 4 mld euro do rozdysponowania w latach 2011–2013) od przeprowadzenia uczciwych, wolnych wyborów pod nadzorem obserwatorów miêdzynarodowych (Przybylska-Maszner, 2011, s. 130).

1

Za³o¿enia œródziemnomorskiego partnerstwa na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu znalaz³y
siê w komunikacie skierowanym 3 marca 2011 r. przez Komisjê Europejsk¹ i wysok¹ przedstawiciel do
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Rady Regionów (Joint Communication).
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W roku Arabskiej Wiosny pojawi³y siê te¿ pierwsze konkretne programy wsparcia reform, finansowane przez Europejski Instrument Partnerstwa i S¹siedztwa. Pierwszym
z nich by³ SPRING (Support for Partnership, Reforms and Inclusive Growth), czyli inicjatywa obliczona na pomoc Tunezji, Egiptowi, Jordanii i Maroku w radzeniu sobie
z bie¿¹cymi problemami spo³eczno-ekonomicznymi i transformacj¹ demokratyczn¹.
W jej ramach wyasygnowano (w okresie 2011–2012) 350 mln euro na finansowanie
projektów, których efektem mia³y byæ zmiany w zakresie przestrzegania praw cz³owieka
i podstawowych wolnoœci, demokratycznej formy sprawowania rz¹dów, rozwoju wolnej
prasy i innych mediów, a tak¿e zapewnienia obywatelom wolnoœci s³owa, zrzeszania siê
i zgromadzeñ2. Program SPRING zosta³ uzupe³niony o specjalny œrodek pomocy najbiedniejszym regionom Tunezji, dysponuj¹cy 20 mln euro przez okres 36 miesiêcy (EU
response to the Arab Spring: Special Measure). Zdecydowano siê tak¿e zwiêkszyæ liczbê
stypendiów fundowanych przez Brukselê w ramach programu wymiany studentów i kadry naukowej Erasmus Mundus, przeznaczaj¹c na ten cel 30 mln na lata 2011–2012 (The
European Commission), poza tym powo³ano do ¿ycia Instrument Wsparcia Spo³eczeñstwa Obywatelskiego (Civil Society Facility, CSF), w ramach którego finansowane s¹
(sum¹ 22 mln euro wyasygnowan¹ na lata 2011–2013) (The European; EU response to
the Arab Spring: the Civil Society) wysi³ki na rzecz wzmocnienia organizacji pozarz¹dowych oraz zwiêkszenia spo³ecznej odpowiedzialnoœci w³adz.
Unia Europejska by³a pierwszym oœrodkiem politycznym, który udzieli³ pomocy materialnej pañstwom, w których dosz³o do przewrotów, tyle ¿e wspomniane wsparcie nie
wysz³o dot¹d zbyt daleko poza ramy EPS. UE po raz kolejny pos³u¿y³a siê tymi samymi
œrodkami, które opanowa³a najlepiej, licz¹c na oddzia³ywanie swojej soft power oraz
nawi¹zanie pozytywnych relacji z nowymi elitami pañstw arabskich. Powstaje jednak
otwartym pytanie o realne skutki polityczne tych dzia³añ, zw³aszcza w obliczu konkurencyjnego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, którego wysokoœæ dla samego tylko
Egiptu siêga 1,55 mld (US) dolarów w skali roku (z czego 1,3 mld przypada na pomoc
wojskow¹), oraz transferów finansowych z krajów Zatoki Perskiej; w czerwcu 2012 r.
Arabia Saudyjska przekaza³a Kairowi 1,5 mld dolarów (US), zatwierdzaj¹c finansowanie
projektów o wartoœci 450 mln oraz obiecuj¹c kredyty w wysokoœci 750 mln na zakup produktów naftowych (US). Uzupe³nienie tego obrazu sytuacji o obietnicê pomocy z Kataru,
opiewaj¹cej na sumê 2 mld dolarów oraz poparcie Waszyngtonu dla egipskich starañ
o 4,8 mld dolarów kredytu z Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego (US), unaocznia
wyzwanie, które stoi przed Uni¹, jeœli nie chce ona przegraæ wyœcigu o wp³ywy w tym
najwa¿niejszym pañstwie Afryki Pó³nocnej. Bruksela dysponuje wprawdzie znakomitym aparatem administracyjnym kontroluj¹cym dystrybucjê œrodków i zapewniaj¹cym
efektywne wsparcie gospodarczej i politycznej transformacji, co wiêcej jako pierwsza
wyst¹pi³a z pomoc¹ zrewoltowanym pañstwom MENA. Nie wiadomo jednak czy trudnoœci z ustaleniem bud¿etu UE na lata 2014–2020 nie pozbawi¹ tych jej instrumentów

2

Poza tym KE spodziewa³a siê rezultatów w zakresie efektywnoœci administracji publicznej, zapewnienia rz¹dów prawa, usprawnienia walki z korupcj¹, a tak¿e poprawy jakoœci regulacji prawnych
istotnych dla biznesu, wzrostu liczby ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz ograniczenia nierównoœci
spo³ecznych i ekonomicznych (EU response to the Arab Spring: the SPRING).
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treœci, a efekt pierwszeñstwa da jej przewagê w uk³adaniu stosunków z elitami politycznymi wy³aniaj¹cymi siê po prze³omie.

Stan integracji Unii Europejskiej z jej po³udniowym s¹siedztwem
Arabska Wiosna zbieg³a siê w czasie z przed³u¿aj¹cym siê kryzysem instytucjonalizacji wspó³pracy UE z po³udniowym s¹siedztwem. Proces barceloñski, wsparty o trójfilarow¹ konstrukcjê Partnerstwa Euroœródziemnomorskiego, stworzon¹ celem regulowania
stosunków politycznych i bezpieczeñstwa, wymiany handlowej i pomocy humanitarnej
oraz kwestii rozwoju spo³ecznego i wspó³pracy kulturalnej, zosta³ poddany reformie,
której historia ogniskuje najwa¿niejsze problemy politycznej i gospodarczej integracji
obydwu brzegów Mare Nostrum (Borkowski, 2005, s. 160). Najwiêksz¹ przeszkod¹ dla
inicjatyw multilateralnych jest oczywiœcie kwestia relacji pañstw arabskich z Izraelem,
z uwagi na któr¹ upad³a, lansowana przez Francjê, inicjatywa podpisania Euroœródziemnomorskiej Karty Pokoju i Stabilnoœci (Zaj¹c, 2010, s. 167–168; Borkowski, 2005,
s. 171–173).
Nie powiod³a siê te¿ próba utworzenia euroœródziemnomorskiej strefy wolnego handlu do zadeklarowanego w Barcelonie 2010 r., acz wiêkszoœæ maj¹cych j¹ wspó³tworzyæ
dwustronnych traktatów stowarzyszeniowych zosta³a podpisana w latach 1995–2004.
Wœród sygnatariuszy znalaz³y siê (w kolejnoœci chronologicznej) Tunezja, Izrael, Maroko, Autonomia Palestyñska, Jordania, Egipt, Algieria i Liban (Zaj¹c, 2010, s. 181–183).
Uk³ady przewiduj¹ zniesienie ce³ na produkty przemys³owe w ci¹gu 12 lat (warto zaznaczyæ, ¿e Izrael ma taki przywilej ju¿ od 1989 r.) oraz czêœciow¹ liberalizacjê handlu rybami i produktami rolnymi.
Po zakoñczeniu wschodniego rozszerzenia i uruchomieniu Europejskiej Polityki
S¹siedztwa podjêto próbê zreformowania PEŒ celem nadania inicjatywie dynamiki poprzez uzupe³nienie jej o miêdzypañstwowy organ decyzyjny obraduj¹cy na najwy¿szym
szczeblu. Koncepcjê nowej organizacji o nazwie „Unia Œródziemnomorska” zg³osi³
w 2007 roku Nicolas Sarkozy. Pod tym terminem mieœci³ siê projekt struktury konsultacyjnej wzorowanej na G-8, w sk³ad której mia³y wejœæ tylko pañstwa stowarzyszone oraz
unijne kraje œródziemnomorskie (Szymañski, Wojna, s. 1901). Pomys³ ten spotka³ siê ze
zdecydowan¹ krytyk¹ Berlina. Kanclerz Angela Merkel i minister spraw zagranicznych
Frank-Walter Steinmeier zarzucili Francji dezintegrowanie Unii przez próbê realizowania w³asnych interesów kosztem wspólnego bud¿etu (Ayad, Gadi, 2011, s. 10). Niemiecki
rz¹d posun¹³ siê nawet do namawiania pozosta³ych pañstw cz³onkowskich do obni¿ania
wysokoœci wp³at do sekretariatu Unii na rzecz Regionu Morza Œródziemnego (Ayad,
Gadi, 2011, s. 18), w któr¹ – drog¹ zwyczajowego europejskiego kompromisu – przekszta³cono pierwotn¹ francusk¹ koncepcjê. T¹ now¹ struktur¹ objêto finalnie 16 pañstw
regionu œródziemnomorskiego (po³udniowych uczestników PEŒ, Mauretaniê, Monako
oraz kraje Ba³kanów Zachodnich – Albaniê, Boœniê i Hercegowinê, Chorwacjê i Czarnogórê) oraz wszystkie pañstwa cz³onkowskie Unii, co zreszt¹ okaza³o siê odpowiadaæ
tak¿e W³ochom i Hiszpanii, obawiaj¹cym siê zdominowania nowej inicjatywy integracyjnej przez Francjê (UFM). Konstrukcja instytucjonalna URMŒ zosta³a oparta na organach funkcjonuj¹cych ju¿ w ramach procesu barceloñskiego, których sk³ad uzupe³niono
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o spotkania g³ów pañstw, sta³y sekretariat z siedzib¹ w Barcelonie, kohabitacyjn¹ prezydencjê sprawowan¹ jednoczeœnie przez przedstawicieli Pó³nocy i Po³udnia oraz Wspólny
Sta³y Komitet, z³o¿ony z reprezentantów wszystkich 43 pañstw cz³onkowskich (Ayad,
Gadi, 2011, s. 15–17).
Niestety nowa inicjatywa pozostaje martwa ze wzglêdu na objêcie przez ni¹ Izraela
i krajów arabskich, prowadz¹cych politykê pustego krzes³a, w wyniku której od 2008 r.
nie odby³ siê ¿aden szczyt przywódców pañstw cz³onkowskich3. Ten impas parali¿uje
sukcesjê prezydencji, uniemo¿liwiaj¹c wybór nastêpcy Hosniego Mubaraka, którego
mandat up³yn¹³ ju¿ w 2010 r. (Ayad, Gadi, 2011, s. 16)4. Nic nie pomog³a tu pocz¹tkowa
koncentracja twórców URMŒ na politycznie neutralnych i ma³o kontrowersyjnych zagadnieniach w rodzaju oczyszczania Morza Œródziemnego czy mechanizmów kredytowania dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (Wojna, 2009, s. 92–93; Ayad, Gadi,
15–17). Tradycyjny konflikt arabsko-izraelski okaza³ siê istotniejszy od tematycznych
projektów wspó³pracy.
Powy¿sze, z koniecznoœci zwiêz³e i wybiórcze podsumowanie dotychczasowych
wysi³ków UE na rzecz ustalenia i implementacji polityki œródziemnomorskiej zdaje siê
ukazywaæ je jako pasmo pora¿ek, zaniechañ i niespe³nionych ¿yczeñ. Nie nale¿y jednak
zapominaæ, ¿e Bruksela ma pewne atuty, które mo¿e wykorzystaæ w³aœnie dziêki bie¿¹cym przeobra¿eniom politycznym. Arabska Wiosna stworzy³a kilka szans na reset we
wzajemnych relacjach.

Szansa 1: demokratyczne akcenty przemian w Egipcie, Tunezji i Libii
Dotychczasowe formy instytucjonalizacji wspó³pracy UE z Po³udniem dowodzi³y
ostro¿noœci swych pomys³odawców w odniesieniu do kwestii przemian demokratycznych i rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego, acz nie nale¿y siê posuwaæ do stwierdzenia, ¿e presja na zmiany w tych sferach by³a zupe³nie nieobecna w dzia³aniach Brukseli.
Przez lata praktyk uda³o siê wypracowaæ instrumenty promowania eksportu europejskiego modelu spo³eczno-politycznego, przetestowane z powodzeniem w tych pañstwach poradzieckich, które zajê³y ju¿ swoje miejsca wewn¹trz ugrupowania. Najsprawniejszym
z obecnie funkcjonuj¹cych jest wspomniana ju¿ Europejska Polityka S¹siedztwa, w ramach której realizowane s¹ projekty w dziedzinach przewidzianych w podpisywanych
3

Spotkanie zaplanowane na rok 2009 nie dosz³o do skutku w wyniku bojkotu prowadzonego przez
arabskich polityków protestuj¹cych w ten sposób przeciwko operacji „p³ynny o³ów” realizowanej przez
IDF w strefie Gazy, zaœ w przypadku spotkania ministrów spraw zagranicznych zwo³anego w 2010 r. do
podobnej reakcji sk³oni³a ich ju¿ sama zapowiedŸ obecnoœci Avigdora Liebermana (Ayad, Gadi, 2011,
s. 16).
4
Do marca 2012 r. pó³nocna prezydencja by³a formalnie sprawowana przez g³owê pañstwa francuskiego. Na skutek wejœcia w ¿ycie Traktatu z Lizbony z t¹ dat¹ przejê³a j¹ Unia Europejska. Obowi¹zki
przewodnicz¹cej rady ministrów spraw zagranicznych sprawuje wysoka przedstawiciel Catherine
Ashton, resortowe spotkania resortowe s¹ prowadzone, w zale¿noœci od tematyki, przez reprezentantów
komisji, pañstwa przewodnicz¹cego aktualnie obradom Rady UE lub wspólnie, zaœ posiedzeniami Wysokich Przedstawicieli kieruj¹ osoby wydelegowane przez Europejsk¹ S³u¿bê Dzia³añ Zewnêtrznych
(Conclusions).
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indywidualnie planach dzia³ania5. Formatywny komunikat Komisji Europejskiej pt. „Europejska Polityka S¹siedztwa” przypomina pañstwom sygnatariuszom deklaracji barceloñskiej o zadeklarowanym tam obowi¹zku „[...] rozwijania pañstwa prawa i systemów
demokratycznych, przestrzegania praw cz³owieka i gwarantowania faktycznego korzystania z tych praw i swobód” (Communication). Has³a te s¹ we wspomnianych planach
nie tylko powtarzane, ale te¿ popierane zapowiedziami dzia³añ na rzecz czêœciowego dostosowania pañstw MENA do europejskich standardów ustrojowych. W dokumencie
podpisanym przez Tunezjê znalaz³y siê m.in.: wymiana doœwiadczeñ miêdzy tunezyjskimi i europejskimi parlamentarzystami, utworzenie (zgodnie z postanowieniem 5 artyku³u
traktatu stowarzyszeniowego) podkomisji rozwijaj¹cej dialog dotycz¹cy demokracji
i rz¹dów prawa, udzielenie wsparcia partiom politycznym celem zwiêkszenia ich udzia³u
w procesie politycznym oraz pomoc w³adzom Tunezji przy wprowadzaniu w ¿ycie reformy administracyjnej, ze szczególnym uwzglêdnieniem kwestii zwiêkszenia przejrzystoœci w ¿yciu publicznym (EU/Tunisia). Egipski plan dzia³ania przewiduje natomiast:
promocjê obywatelskiej œwiadomoœci i uczestnictwa w wyborach, wymianê doœwiadczeñ na polu organizacji wyborów i wspó³pracê w obszarach wspólnego zainteresowania
poprzez m.in. pomoc w rejestracji wyborców, wparcie rz¹du egipskiego w wysi³kach na
rzecz decentralizacji i reformowania administracji terenowej oraz ustanowienie formalnego i regularnego dialogu dotycz¹cego praw cz³owieka i demokracji, prowadzonego za
poœrednictwem odpowiedniego podkomitetu (EU/Egypt). Wymieni³em tylko niektóre,
za to najbardziej konkretne i precyzyjne z dzia³añ, jednak ich implementacja nie mog³a
przynosiæ ¿adnych rezultatów a¿ do 2011 r. Trudno sobie bowiem wyobraziæ sens wymiany doœwiadczeñ z fasadowymi parlamentami, demokratyzacyjne dzia³anie reformy
administracyjnej prowadzonej w ramach stricte autokratycznego ustroju, pozytywne
skutki dyskutowania z politykami podtrzymuj¹cymi ten¿e ustrój o prawach cz³owieka
w ramach wspomnianej podkomisji czy sukces aktywizacji partii politycznych w monopartyjnym systemie, nie wspominaj¹c ju¿ o zasadnoœci namawiania wyborców do g³osowania przy braku pluralizmu. Demokratyczny charakter Arabskiej Wiosny w Tunezji
i Egipcie sprawia, ¿e unijny eksport ustrojowy mo¿e wreszcie zyskaæ szansê powodzenia,
a dotychczasowe wysi³ki na jego rzecz – pe³ny sens. Proces barceloñski, w ramach
którego UE stara siê upodobniæ do siebie Maghreb i Maszrek doczeka³ siê dogodnego
momentu do wdro¿enia.
Zdajê sobie sprawê, ¿e przypisywanie przewrotom z 2010 i 2011 roku demokratyzacyjnego charakteru jest zabiegiem kontrowersyjnym. W Egipcie wspomniana zmiana
uruchomi³a bowiem „rewolucjê bez rewolucji”, opanowan¹ zaraz po swoim rozpoczêciu
przez cichy sojusz trzech si³ politycznych: armii reprezentowanej przez Najwy¿sz¹ Radê
Si³ Zbrojnych, Bractwa Muzu³mañskiego reprezentowanego przez Partiê Wolnoœci
i Sprawiedliwoœci oraz – za³o¿onej ju¿ po obaleniu Mubaraka – salafickiej partii Al-Nour
(Behr, Colombo, Ebeid, Guliñski, Sasnal, S³awek, 2012, s. 17). Spoiwem okaza³ siê interes polityczny oraz podzielany przez te ugrupowania konserwatyzm i polityczny pragmatyzm, którego wyrazem by³a przyjêta sekwencja pierwszych dzia³añ reformatorskich,
5
Do tej pory Unia Europejska (do 2009 r. w jej imieniu wystêpowa³a Wspólnota Europejska) podpisa³a je z Egiptem, Libanem, Marokiem, Izraelem, Jordani¹, Tunezj¹, w³adzami Autonomii Palestyñskiej
oraz kilkoma pañstwami poradzieckimi (European).
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obliczona na podzia³ w³adzy miêdzy armiê i Bractwo. W ich toku ukonstytuowano wspomnian¹ Najwy¿sz¹ Radê, która przejê³a kontrolê nad pañstwem i szybko powo³a³a do ¿ycia
Komitet ds. Reformy Konstytucyjnej (z udzia³em przedstawiciela Bractwa i religijnym
myœlicielem na czele), który zaproponowa³ szereg tymczasowych poprawek do zawieszonej wówczas ustawy zasadniczej z 1971 r. Mimo protestów partii œwieckich oraz
spo³ecznoœci koptyjskiej, wprowadzone wówczas korekty, dotycz¹ce g³ównie procedur
wyborczych, poddano konsultacji spo³ecznej drog¹ referendum, w którym zosta³y zaaprobowane przez 77,2% wyborców (przy niskiej frekwencji, siêgaj¹cej jedynie 41%)
(Behr, Colombo, Ebeid, Guliñski, Sasnal, S³awek, 2012, s. 18–19). W inicjalnym porozumieniu zawarto te¿ postulat zorganizowania wyborów prezydenckich w czasie 3 miesiêcy, nie wspominaj¹c przy tym o parlamentarnych (Ostant, 2011, s. 228). Wy³aniaj¹cy siê
uk³ad w³adzy zyska³ zatem natychmiastow¹ przewagê, nie podlegaj¹c zinstytucjonalizowanej spo³ecznej kontroli we wstêpnej fazie zmian. Wybory parlamentarne odby³y siê
ostatecznie przed prezydenckimi, ale Egipcjanie musieli poczekaæ na jedne i drugie do
2012 roku.
Wypalenie siê entuzjazmu protestuj¹cych w rok po obaleniu Mubaraka usunê³o
wspólnego przeciwnika, rozbijaj¹c uk³ad i rozpoczynaj¹c fazê bezpardonowej walki politycznej, w której wykorzystywane s¹ manipulacje prawem konstytucyjnym i (prawdopodobnie) s¹downictwem, zaœ ³upem pada nie tylko w³adza, ale i ustrój pañstwa. Na razie
Partii Wolnoœci i Sprawiedliwoœci uda³o siê przeprowadziæ wybory przed przyjêciem
konstytucji, co mia³o zagwarantowaæ Bractwu wp³yw na kszta³t przysz³ej ustawy zasadniczej. Prawdopodobne naciski Najwy¿szej Rady Si³ Zbrojnych na tamtejszy Trybuna³
Konstytucyjny doprowadzi³y natomiast (w czerwcu 2012 r.) do rozwi¹zania parlamentu
wybranego zaledwie 5 miesiêcy wczeœniej6. W sierpniu szala zwyciêstwa zaczê³a siê jednak przechylaæ na rzecz prezydenta Mohameda Mursiego (cz³onka Partii Wolnoœci
i Sprawiedliwoœci), po tym jak zadekretowa³ przejêcie w³adzy wykonawczej i – pod nieobecnoœæ rozwi¹zanego parlamentu – ustawodawczej (sprawowanej dot¹d przez Najwy¿sz¹ Radê), jednoczeœnie odwo³uj¹c przewodnicz¹cego tego gremium i zarazem ministra
obrony genera³a Mohameda Husseina Tantawiego oraz szefa sztabu genera³a Samiego
Anana (Ostant, 2011, s. 230)7. Nastêpny etap starcia rozpocz¹³ siê 3 lipca, gdy po szeregu
wyst¹pieñ przeciwko polityce Mursiego, armia – z genera³em Abdelem Fatahem al-Sisi
na czele – przeprowadzi³a zamach stanu, w wyniku przejê³a de facto w³adzê w kraju, zawieszaj¹c dzia³anie konstytucji i zapowiadaj¹c przedterminowe wybory (Wójcik, 2013).

6

Armii powiód³ siê te¿ zamys³ przekazania, na mocy dekretu Rady, czêœci uprawnieñ prezydenckich premierowi Kamalowi Ganzuriemu i wprowadzenia poprawki konstytucyjnej, ograniczaj¹cej
uprawnienia g³owy pañstwa (miêdzy innymi w zakresie obsadzania funkcji w wojsku), a tak¿e zablokowanie (równie¿ dziêki Trybuna³owi Konstytucyjnemu) próby wprowadzenia zakazu startowania w wyborach ludzi piastuj¹cych przez co najmniej 10 lat istotne funkcje w re¿imie Mubaraka, co zamknê³oby
drogê do prezydentury popieranemu przez wojsko Ahmadowi Szafikowi (Behr, Colombo, Ebeid, Guliñski, Sasnal, S³awek, 2012, s. 21; Rashed, 2012; Ostant, 2011, s. 230).
7
Jesieni¹ Mursi posun¹³ siê jeszcze dalej, wydaj¹c dekret zabezpieczaj¹cy wszystkie jego dotychczasowe decyzje przed ocen¹ s¹dów i trybuna³ów oraz uniemo¿liwiaj¹cy rozwi¹zanie izby wy¿szej parlamentu i konstytuanty, co gwarantuje Partii Wolnoœci i Sprawiedliwoœci decyduj¹cy wp³yw na kszta³t
nowej ustawy zasadniczej (Beaumont, 2012).
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Ten krótki przegl¹d wydarzeñ wskazuje na to, ¿e strony konfliktu siêgaj¹ po coraz
bardziej drastyczne œrodki, unaoczniaj¹c prawdziwoœæ tez Lewisa Cosera, mówi¹cych ¿e
brak (zapewnianej w polityce przez parlament) mo¿liwoœci kanalizacji energii i ekspresji
oczekiwañ oraz instytucjonalizacji konfliktu stymuluje jego gwa³townoœæ i natê¿enie
(Coser, 2009). Nathan Brown zauwa¿y³, ¿e rolê czynnika instytucjonalizuj¹cego, a zatem
i ³agodz¹cego spory polityczne mog³aby w obecnym Egipcie odegraæ w³aœnie nowa ustawa zasadnicza (Brown, 2012). Trudnoœci z jej zaprojektowaniem otworzy³y przed Uni¹
Europejsk¹ szansê na wykorzystanie swojego grona eksperckiego, celem udzielenia pomocy egipskim partnerom. Nie zosta³a ona jednak wykorzystana, zw³aszcza ¿e prezydent
Mursi ograniczy³ grono jej autorów, nie realizuj¹c obietnicy poszerzenia sk³adu konstytuanty o przedstawicieli œwieckich ugrupowañ politycznych (Hanna, 2013). Jednym ze
skutków zamachu stanu z 3 lipca 2013 r. mo¿e byæ ponowne uruchomienie tego procesu
legislacyjnego, które zosta³o zapowiedziane 20 sierpnia 2013 r. przez tymczasowego prezydenta Adly Mansoura. Tego dnia og³osi³ on plan normalizacji sytuacji w kraju i przywrócenia rz¹dów cywilnych, w ramach którego zapowiedziano rozpisanie nowych
wyborów prezydenckich i parlamentarnych na pocz¹tku 2014 r. oraz wprowadzenie poprawek do konstytucji (Alsharif, 2013). Nie zabraknie zatem ewentualnej pracy dla brukselskich doradców, zaœ EPS powinna zareagowaæ na zapotrzebowanie poprzez w³¹czenie
wiêkszej liczby zapisów reformuj¹cych egipski system prawno-ustrojowy do swoich planów dzia³ania.
Znacznie ³atwiejsze zadanie czeka Brukselê w Tunezji, gdzie tworzenie uk³adu
rz¹dz¹cego przybra³o koncyliacyjn¹ formê, uosabian¹ przez rz¹d z³o¿ony z islamistycznej
An-Nahdy oraz œwieckich ugrupowañ Demokratycznej Partii Postêpowej i Demokratycznego Forum na rzecz Wspó³pracy i Wolnoœci (At-takattul). Próba szybkiego rozpisania wyborów prezydenckich przez – powo³any 17 stycznia 2011 r. – rz¹d jednoœci
narodowej Mohameda Ghannouchiego z³o¿ony z ludzi zwi¹zanych z Ben Alim nie usatysfakcjonowa³a demonstrantów. Pod ich naciskiem 27 lutego gabinet poda³ siê do dymisji i zosta³ zast¹piony przez now¹ radê ministrów kierowan¹ przez Bed¿iego Caida
Essebsiego i pozbawion¹ ludzi zwi¹zanych z poprzednim uk³adem (Koz³owski, 2012,
s. 121). Pierwszeñstwo uzyska³y wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego, z którego
w paŸdzierniku 2011 roku wy³oni³ siê obecny gabinet. Jeœli prawd¹ oka¿e siê wiadomoœæ,
¿e zapowiadana na 2013 r. ustawa zasadnicza oprze dystrybucjê w³adzy na re¿imie parlamentarno-gabinetowym (Fish, Michel, 2012), to Tunis ma szanse na proces demokratyzacji zbli¿ony do tego, które przesz³y wschodnie pañstwa UE, o ile niezadowolenie
obywateli zwi¹zane z trudn¹ sytuacja gospodarcz¹ kraju nie doprowadzi do jego destabilizacji. Szans¹ Tunezyjczyków na europeizacjê stosunków politycznych jest brak zaanga¿owania armii w ¿ycie publiczne. W czasie rewolucji wojsko pozosta³o neutralne, a po
jej zakoñczeniu dowódcy nie poszli wzorem egipskich kolegów i nie wykazali zainteresowania walk¹ o w³adzê (Dzisiów-Szuszczykiewicz, 2011, s. 48). Uda³o siê zatem
unikn¹æ, tak k³opotliwej dla Kairu, sytuacji wystêpowania si³ zbrojnych w roli jedynej
œwieckiej formacji politycznej, równowa¿¹cej wp³ywy islamistów.
Wolne wybory odby³y siê nawet w Libii, mimo skomplikowanej struktury spo³ecznej
kraju utrudniaj¹cej elementarn¹ centralizacjê, konieczn¹ w ka¿dym pañstwie, nawet jeœli
oparte jest na federalnej koncepcji ustrojowej. Re¿imowi Muammara Kaddafiego udawa³o siê kontrolowaæ kraj dziêki utrzymywaniu pewnej równowagi, opartej na porozu-
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mieniu plemion al-Kadaffa i Magariha oraz najwiêkszej libijskiej grupy Warfalla (Sasnal,
2011, s. 3–4; Wehrey, 2011, s. 254). Obalenie dyktatora ujawni³o k³opoty integracyjne
spo³eczeñstwa libijskiego, których dobr¹ ilustracj¹ jest sytuacja w kolebce rewolucji mieœcie Bengazi, zdominowanym obecnie przez konkuruj¹ce ze sob¹ œwieckie i islamistyczne
milicje, ciesz¹ce siê wysokim stopniem niezale¿noœci od Trypolisu i prowadz¹ce na w³asn¹
rêkê porachunki z ludŸmi zwi¹zanymi z poprzedni¹ klas¹ polityczn¹ (Fitzgerald, Khan,
2012). Mimo to w 2012 roku uda³o siê przeprowadziæ powszechne wybory do tymczasowego parlamentu nazwanego Powszechnym Kongresem Narodowym, który we wrzeœniu
wybra³ na stanowisko premiera reemigranta ze Stanów Zjednoczonych profesora Mustafê
Bu Szagura (Despite). W roku 2013 mia³ rozpocz¹æ siê proces tworzenia nowej konstytucji, zaœ na 2014 r. zapowiada siê rozpisanie wyborów parlamentarnych.
Mimo wspomnianych wy¿ej problemów, w Egipcie, Tunezji i Libii mamy niew¹tpliwie
do czynienia z procesami demokratyzacji ¿ycia politycznego i spo³ecznego. Przeprowadzono wolne wybory do legislatur, przygotowywane s¹ ustawy zasadnicze, zaktywizowano
¿ycie partyjne, konflikty ulegaj¹ (co prawda w zró¿nicowanym tempie) instytucjonalizacji. Mimo ¿e udzia³ Unii w tym procesie jest trudny do wykazania, a jej po³udniowa polityka by³a prowadzona w oparciu o kontakty z w³adzami autorytarnymi, w Afryce
Pó³nocnej upowszechniaj¹ siê obecnie europejskie wzorce polityczne. Dochodzi zatem
do sytuacji, o któr¹ Unia teoretycznie zabiega³a rozwijaj¹c proces barceloñski, a co za
tym idzie otwiera siê przed ni¹ mo¿liwoœæ zdyskontowania tego niezas³u¿onego sukcesu.
Pozostaje pytanie, czy nowe arabskie elity bêd¹ chcia³y podj¹æ dialog z Bruksel¹.

Szansa 2: wymiana elit
Unia Europejska po raz pierwszy ma kontakt z arabskimi elitami politycznymi, które
ciesz¹ siê potwierdzonym w wyborach zaufaniem swoich obywateli. Nawet, jeœli ta legitymacja do rz¹dzenia bywa os³abiana przez nisk¹ frekwencjê wyborcz¹, to i tak mamy do
czynienia z sytuacj¹ prze³omow¹. Unia mo¿e zatrzeæ z³e wra¿enie, jakie zrobi³a na wielu
Arabach nie uznaj¹c zwyciêstwa Hamasu w przeprowadzonych prawid³owo wyborach
do Palestyñskiej Rady Legislacyjnej w styczniu 2006 r. i przybli¿yæ realizacjê jednego
z zapisów deklaracji barceloñskiej, który zak³ada koniecznoœæ „[...] zbli¿ania ludzi, promowania zrozumienia miêdzy nimi oraz poprawy ich wzajemnego postrzegania” (Barcelona). Oczywiœcie mo¿e siê to potencjalnie prze³o¿yæ na wzmocnienie politycznych
wp³ywów Unii w regionie.
Podstawow¹ przeszkod¹ w wykorzystaniu tej szansy jest religijny charakter wiêkszoœci
najpopularniejszych pó³nocnoafrykañskich ugrupowañ, które w Europie kojarz¹ siê z terroryzmem b¹dŸ rewolucj¹ irañsk¹. Tymczasem przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ islamistów nie
siêga po przemoc, zaœ najpopularniejsze od³amy tego nurtu akceptuj¹ wiele zachodnich
idei politycznych, zw³aszcza nacjonalizm i socjalizm8. Aprobowany jest te¿ kapitalizm,
8

Przyk³adami tej drugiej fuzji s¹ pogl¹dy g³oszone swego czasu przez Irañczyka Alego Szariatiego,
adaptuj¹cego marksizm do kultury muzu³mañskiej, tudzie¿ dzia³alnoœæ za³o¿yciela syryjskiego od³amu
Bractwa Muzu³mañskiego Mustafy as’ Siba’i’ego, autora ksi¹¿ki pod wiele mówi¹cym tytu³em Socjalizm islamu (Buruma, Margalit, 2007, s. 112; Zdanowski, 2009, s. 165).
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który nie k³óci siê nawet z dosyæ ortodoksyjn¹ wizj¹ gospodarki islamskiej (al-iktisad
al-islami), zaproponowan¹ przez Al-Maududiego (Zdanowski, 2009, s. 211). Koronnym
przyk³adem godzenia tych koncepcji jest rozwijaj¹ca siê od lat 60. islamska bankowoœæ,
omijaj¹ca zakaz lichwy poprzez zamianê depozytów na udzia³y w inwestycjach (Zdanowski, 2005, s. 63). Nie wszyscy przedstawiciele tego nurtu dostrzegaj¹ zreszt¹ koniecznoœæ uciekania siê do takich metod. Zmar³y w 2010 r. szejk uniwersytetu Al-Azhar
Muhammad Said Tantawi uwa¿a³, ¿e ka¿da dzia³alnoœæ kapita³owa przyczynia siê do
wzrostu gospodarczego ergo do pomna¿ania publicznego dobra, zatem nie stoi w sprzecznoœci z zasadami islamu9. Zdanie myœlicieli ze wspomnianej wszechnicy mia³o mieæ
notabene du¿e znaczenie dla egipskiego prawa, jako ¿e kontrowersyjny artyku³ 219
wprowadzi³ do nowej konstytucji dorobek œredniowiecznej jurysprudencji, zarazem
wi¹¿¹c ustawê z prawem koranicznym, interpretacja którego (zgodnie z artyku³em 4) nale¿eæ powinna w³aœnie do Al-Azhar (Lombardi, Brown, 2012). Zawieszenie konstytucji
w wyniku przewrotu z 3 lipca 2013 r. mo¿e ograniczyæ wp³yw duchownych na interpretacjê prawa, ale nawet jeœli armia chcia³aby zjednaæ ich sobie drog¹ pewnej islamizacji
polityki, to w³aœnie umiarkowany Al-Azhar pozostanie punktem odniesienia, czego zapowiedzi¹ by³o poparcie rzeczonego przewrotu przez obecnego rektora tej placówki
(Wójcik, 2013).
Najmniejsze kontrowersje zdaje siê budziæ tunezyjska An-Nahda (Odnowa), która
wygra³a wybory parlamentarne z 23 paŸdziernika 2011 r., w wyniku czego uda³o jej siê
obsadziæ 91 z 217 miejsc w Narodowym Zgromadzeniu Konstytucyjnym (Tunisian).
Kierownictwo tego ugrupowania zadba³o o postêpowy wizerunek, skwapliwie podkreœlaj¹c przywi¹zanie do podstawowych regu³ demokracji i nowoczesnego pañstwa. Przyk³adem jest pos³ugiwanie siê przez nie has³em „demokracji i sprawiedliwoœci w ramach
tunezyjskiej to¿samoœci narodowej”, co wyraŸnie sugeruje pogodzenie programu fundamentalistycznego z nacjonalizmem i zerwanie z muzu³mañskim uniwersalizmem, symbolizowanym przez tradycyjny postulat przywrócenia kalifatu (Dudkiewicz, Sasnal,
2011, s. 2535). Przed wspomnianymi paŸdziernikowymi wyborami przywódca partii Raszid al-Ghannuszi zadeklarowa³ przywi¹zanie do podstawowych przywilejów i rozwi¹zañ ustrojowych kojarzonych z europejskim ustrojem demokratycznym, tj. podzia³u
w³adzy, wolnych wyborów, systemu wielopartyjnego, wolnej prasy oraz równoœci miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹ (Dudkiewicz, Sasnal, 2011, s. 2535). An-Nahda optowa³a
zreszt¹ za wprowadzeniem parytetu p³ci wœród kandydatów do parlamentu, acz dzia³aczki ugrupowania nie znalaz³y siê na szczycie ¿adnej z jego 27 list wyborczych.
Wiêcej obaw w Europie budzi³o egipskie Bractwo Muzu³mañskie, a raczej jego polityczne skrzyd³o w postaci Partii Wolnoœci i Sprawiedliwoœci, któremu uda³o siê obsadziæ
fotel prezydenta, wygraæ wybory parlamentarne i zdominowaæ konstytuantê. Kluczowe
pytanie, stawiane sobie przez europejskich decydentów zamyka³o siê w dywagacji na temat szczeroœci Bractwa w podejœciu do oficjalnie przezeñ akceptowanego multipartyjnego systemu. Zamkniêty przez przewrót wojskowy okres rz¹dów prezydenta Mursiego nie
da³ na nie jednoznacznej odpowiedzi, chocia¿ pewne jego posuniêcia musia³y istotnie bu-

9

Chodzi³o przede wszystkim o domnieman¹ kolizjê z obowi¹zkiem wystarczalnoœci (fard al-kifaja), (Zdanowski, 2005, s. 65).
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dziæ niepokój co do intencji jego samego oraz BM. Michael Wahid Hanna w swoim oskar¿ycielskim artykule, opublikowanym zaraz po zamachu w „Foreign Policy”, zamieœci³ listê
najpopularniejszych zarzutów wobec prezydenta, na której znalaz³y siê: brak konsultacji
z opozycj¹, zaw³aszczanie policji, instrumentalne wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwoœci, ograniczanie swobody dzia³ania zwi¹zków zawodowych i organizacji pozarz¹dowych oraz niew³aœciwa polityka gospodarcza (Hanna, 2013). Nie ma jednak pewnoœci, czy
porz¹dek, który wy³oni siê z przewrotu bêdzie bardziej zbli¿ony do unijnego modelu ni¿
ten, do którego prowadzi³yby rz¹dy prezydenta Mursiego oraz Partii Wolnoœci i Sprawiedliwoœci, posiadaj¹ce w przeciwieñstwie do armii demokratyczny mandat.
Bractwo jest organizacj¹ o du¿ym doœwiadczeniu politycznym i rozleg³ej bazie
spo³ecznej, które nie wskazuj¹ wcale na jego rewolucyjny charakter, a zatem wykluczaj¹
powtórkê wariantu irañskiego, nieatrakcyjnego zreszt¹ ze wzglêdu na gospodarcz¹ niewydolnoœæ tego pañstwa (Krawczyk, 2009). Elektorat Bractwa jest spo³ecznie zró¿nicowany, ale jego trzon od pocz¹tku stanowi³a niechêtna zazwyczaj skrajnoœciom klasa
œrednia10. Ju¿ w latach 70., ówczesny przywódca Bractwa Umar Tilmisani og³osi³ ostateczn¹ rezygnacjê z przemocy jako œrodka walki politycznej (Wickham, 2011, s. 92), po
tym jak prezydent Anwar Sadat z³agodzi³ twardy kurs Nasera wobec islamistów. W nastêpnej dekadzie BM zaczê³o na dobre wrastaæ w oficjalny system polityczny Egiptu,
skutkiem czego w 2005 roku ju¿ 88 pos³ów by³o zwi¹zanych z t¹ organizacj¹, która sta³a
siê tym samym najwa¿niejsz¹ si³¹ opozycyjn¹ w kraju11. Prowadz¹c politykê wobec
Egiptu przed zamachem, europejska dyplomacja nie mia³a zatem do czynienia z nowicjuszami zmierzaj¹cymi w kierunku gwa³townych przeobra¿eñ wewnêtrznych czy zdemontowania bliskowschodniej architektury bezpieczeñstwa opartej na egipsko-izraelskim
traktacie z 1979 r. Oczywiœcie miêdzy stronami nie brakowa³o ró¿nic. Bractwo mog³o
istotnie z czasem zmierzaæ w kierunku autorytaryzmu podtrzymywanego jak¹œ form¹ demokracji przymiotnikowej. Konserwatywna wizja obyczajowa islamistów równie¿ nie
odpowiada³a równoœciowym i œwieckim wzorcom lansowanym w UE, jednak przed
Arabsk¹ Wiosn¹ Bruksela przechodzi³a do porz¹dku dziennego nad notorycznym ³amaniem praworz¹dnoœci i elementarnych regu³ demokracji przez poprzednie kierownictwa
pañstw Afryki Pó³nocnej. Nic nie sta³o zatem na przeszkodzie, ¿eby tym razem u³o¿y³a
sobie stosunki z klasami politycznymi wybranymi demokratycznie, zw³aszcza ¿e tunezyjska An-Nahda chce uchodziæ za arabsk¹ inkarnacjê tureckiej AKP, a Bractwo – prócz
konserwatywnych pragmatyków Mursiego oraz niezaanga¿owanych politycznie tradycjonalistów – mia³o te¿ skrzyd³o reformistyczne, szukaj¹ce sposobów dostosowania is10

W pierwszej po³owie XX w. organizacja by³a szczególnie popularna wœród œredniozamo¿nych
mieszczan pochodzenia wiejskiego zwanych effendijja (Zdanowski, 2011, s. 175).
11
W latach 70. wieloletni konflikt miêdzy kontynuatorami koncepcji Hassana Al-Banny, domagaj¹cymi siê ograniczenia Bractwa do formy ruchu edukacyjno-spo³ecznego (da’wa), a zwolennikami
upolitycznienia organizacji zakoñczy³ siê kompromisem, opartym na koncepcji równoleg³ej. W ramach
realizacji zamys³u czêœciowego upartyjnienia w latach 80. Bractwo zaczê³o wspó³pracowaæ z Parti¹
Nowy Wafd, Parti¹ Wolnoœci i Parti¹ Sprawiedliwoœci (rejestracja samodzielnego ruchu islamistycznego by³a zabroniona przez prawo), dziêki czemu pierwsi pos³owie tej organizacji pojawili siê w parlamencie. W nastêpnej dekadzie Bractwo podjê³o nieudan¹ próbê za³o¿enia w³asnego stronnictwa,
którego nazwa Egipska Partia Œrodka mia³a sygnalizowaæ jego umiarkowany charakter (Zdanowski,
2011, s. 180–181).
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lamskiej tradycji do wspó³czesnoœci i posiadaj¹ce doœwiadczenie polityczne dziêki
aktywnemu uczestnictwu w antymubarakowskim ruchu Kefaya (dosyæ) (Wickham,
2011, s. 93–94). Generalnie w ideowym obliczu Bractwa ju¿ w latach 90. zasz³a demokratyczna zmiana, która na skutek politycznych b³êdów Mursiego oraz u¿ycia si³y przez
wojsko, mo¿e siê obecnie zamieniæ w swoje przeciwieñstwo, prowadz¹c do radykalizacji
pogl¹dów i œrodków. Jesieni¹ 2013 r. nie zakoñczy³y siê rozpoczête latem zamieszki
z udzia³em zwolenników i przeciwników BM oraz starcia z si³ami bezpieczeñstwa, w wyniku których tylko 6 paŸdziernika 2013 r. zginê³y 44 osoby (Starcia).
Egipski przewrót z 2013 r. nie oznacza, ¿e Bruksela straci³a szanse na reset w stosunkach z tym krajem. Nowy re¿im bêdzie poszukiwa³ legitymizacji i wsparcia, znajduje siê
bowiem w sytuacji ostrego konfliktu wewnêtrznego powi¹zanego z komplikuj¹c¹ siê
pozycj¹ na arenie miêdzynarodowej. Bezpoœredni atak na Bractwo utrudni wspó³pracê
zarówno ze œwiatem arabskim, jak i ze Stanami Zjednoczonymi, które zaraz po zamachu
zaczê³y ograniczaæ pomoc wojskow¹ dla Egiptu, rozpoczynaj¹c od opóŸnienia dostawy
czterech samolotów wielozadaniowych F-16 z uwagi na „obecn¹ sytuacjê” (Kenner,
2013) w Kairze. Bruksela bêdzie wiêc mia³a mo¿liwoœæ wywierania wp³ywu na przeobra¿enia systemowe w Egipcie, któr¹ ju¿ stara siê wykorzystywaæ. Dowodem na to jest
oœwiadczenie Rady ds. Zagranicznych, która poœwiêci³a kwestii Egiptu swoje posiedzenie z 21 sierpnia 2013 r. Dokument ten informuje o upowa¿nieniu wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa do dokonania (przy wspó³pracy
z Komisj¹ Europejsk¹) przegl¹du dotychczasowych œrodków pomocowych kierowanych
do Egiptu w ramach implementacji Europejskiej Polityki S¹siedztwa i uk³adu stowarzyszeniowego podpisanego z tym krajem (Council). Wspomniany przegl¹d ma byæ dokonany w oparciu o stopieñ realizacji zobowi¹zañ podjêtych przez Kair, zwi¹zanych
z rzeczonym programem i umow¹ (Council), co mo¿e byæ interpretowane jako zapowiedŸ zastosowania sankcji wobec obecnych w³adz. Jednak w tym samym punkcie zawarte jest zapewnienie, ¿e „[...] wsparcie dla sektora spo³eczno-gospodarczego oraz
spo³eczeñstwa obywatelskiego bêdzie kontynuowane” (Council). Rada podda³a te¿ krytyce stosowanie przemocy przez egipskie si³y bezpieczeñstwa, wzywaj¹c obydwie strony
do dialogu i przypominaj¹c nowemu kairskiemu kierownictwu o koniecznoœci realizacji,
og³oszonego 20 sierpnia 2013 r. planu przywrócenia rz¹dów cywilnych.

Szansa 3: kryzys
Arabskie pañstwa Maghrebu i Maszreku borykaj¹ siê z powa¿nymi problemami gospodarczymi, których przyczyny wychodz¹ daleko poza obecne k³opoty œwiatowego
kapitalizmu. B³êdy w zarz¹dzaniu znacjonalizowanymi przedsiêbiorstwami, wszechobecna korupcja, zbyt du¿e bud¿ety zbrojeniowe, kupowanie spokoju spo³ecznego za
subsydiowanie ¿ywnoœci i paliw, stosunkowo niski poziom inwestycji zagranicznych,
brak nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej, niedostateczne wykszta³cenie si³y roboczej to tylko najwa¿niejsze przyczyny ekonomicznych trudnoœci, których przejawami
s¹ rozleg³e obszary biedy (wiêkszoœæ mieszkañców Egiptu ¿yje za nie wiêcej ni¿ 4 dolary
dziennie) oraz bezrobocie, szczególnie dotkliwe wœród m³odych ludzi (Dzisiów-Szuszczykiewicz, 2011, s. 42–43). Arabska Wiosna dot¹d nie poprawi³a tej sytuacji. Przeciw-
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nie, polityczne niepokoje zatrzyma³y rozwój gospodarczy, powoduj¹c odp³yw kapita³u
i turystów12. Na dodatek Kair usi³owa³ ³agodziæ skutki porewolucyjnej depresji redystrybucj¹, w wyniku czego w roku bud¿etowym 2011/2012 wydatki na subsydia (g³ównie
¿ywnoœæ i paliwo) zwiêkszy³y siê o 42%, a pensje sektora bud¿etowego wzros³y o 27%
(Sasnal, 2012, s. 2693), pog³êbiaj¹c ju¿ i tak powa¿ny deficyt oraz powoduj¹c zmniejszenie rezerw walutowych z 35 mld do 15 mld dolarów (Sasnal, 2012, s. 2693). Polityczny
przewrót skomplikowa³ tak¿e sytuacjê gospodarcz¹ Tunezji. W 2011 r. dochody kurortów turystycznych spad³y o 40% procent (w porównaniu z rokiem poprzednim), a poziom
inwestycji zagranicznych zmniejszy³ siê z 1,8 mld dolarów w 2010 r. do 1,08 mld w 2011 r.
(Dudkiewicz, Sasnal, 2011, s. 2534)13.
K³opoty ekonomiczne pañstw Afryki Pó³nocnej zmuszaj¹ je do siêgania po zewnêtrzn¹ pomoc i jeszcze bardziej zwiêkszaj¹ ich zapotrzebowanie na dostêp do zagranicznych rynków, a co za tym idzie Unia Europejska bêdzie im jeszcze bardziej potrzebna ni¿
dot¹d, co daje Brukseli okazjê do zwiêkszenia swoich wp³ywów w regionie (tak¿e w kontekœcie kierunków przemian). Jak ju¿ wspomnia³em, zapowiadana skala wzrostu wartoœci unijnej pomocy dla po³udniowych pañstw œródziemnomorskich nie jest imponuj¹ca,
jeœli braæ pod uwagê obietnice p³yn¹ce zza Atlantyku czy znad Zatoki Perskiej, ale Unia
ma renomê sprawdzonego p³atnika, realizuj¹cego zapowiedzi (co udowadnia, de facto
utrzymuj¹c administracjê Autonomii Palestyñskiej). Poza tym dysponuje nadal niewykorzystanym potencja³em wp³ywu w postaci uzale¿nienia handlowego regionu od swojego
rynku zbytu. Skalê tego¿ przedstawiaj¹ dane z 2011 roku zamieszczone w tabeli 1.
Tabela 1

Poziom wymiany handlowej miêdzy UE a pañstwami PEŒ
Udzia³ UE
w eksporcie
3

Udzia³ UE
w imporcie
4

£¹czny udzia³ UE
w wymianie handlowej
5

1 Tunezja

72,1%

66,9%

69,7%

2 Maroko

59,1%

50,2%

53,1%

3 Algieria

49,5%

50,6%

50,0%

4 Turcja

46,3%

39,3%

42,0%

5 Egipt

30,5%

32,6%

31,9%

6 Izrael

26,6%

34,6%

30,7%

7 Liban

9,4%

32,8%

28,9%

8 Syria

27,7%

18,0%

21,6%

3,7%

20,1%

15,5%

brak danych

brak danych

brak danych

Lp.

Pañstwo

1

2

9 Jordania
10 Autonomia Palestyñska

12

Tempo wzrostu gospodarczego Egiptu spad³o z 5% (w skali roku) do 0,3%, zaœ ocena wiarygodnoœci kraju dokonywana przez firmê Standard & Poor’s zosta³a obni¿ona z poziomu B do BB (Sasnal,
2012, s. 2693).
13
Warto przypomnieæ, ¿e turystyka stanowi tam drug¹ (po rolnictwie) najwa¿niejsz¹ ga³¹Ÿ gospodarki narodowej, wytwarzaj¹c¹ 5,5% PKB (w 2010 r.), a kraj boryka siê z masowym bezrobociem, dotykaj¹cym a¿ 46% m³odzie¿y koñcz¹cej studia (Dudkiewicz, Sasnal, 2011, s. 2534).
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3

4

5

Pañstwa o statusie obserwatora przy Partnerstwie Euroœródziemnomorskim
1 Libia
76,50%
41,60%
64,90%
2 Mauretania

31,30%

44,20%

38,30%

ród³o: Statistics.

Dla wszystkich (poza Jordani¹) zestawionych pañstw UE jest g³ównym partnerem
handlowym i jest to na razie sytuacja bezalternatywna. Poziom wymiany wzajemnej prowadzonej przez te kraje jest nik³y ze wzglêdu na niekomplementarnoœæ ich gospodarek,
s³aboœæ infrastruktury transportowej, nisk¹ konkurencyjnoœæ ich przedsiêbiorstw i przeszkody celno-administracyjne. Sytuacjê dobrze oddaje fakt, ¿e wartoœæ wymiany miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi Unii Arabskiego Maghrebu stanowi tylko 3% ca³ego prowadzonego przez nie handlu (Albareda, Barba, 2011, s. 15). Zbli¿ona sytuacja panuje
miêdzy sygnatariuszami Porozumienia z Agadiru (Statistics). Z podobnych wzglêdów
pañstwa te nie mog¹ raczej liczyæ na zast¹pienie Europy przez naftowe monarchie z Zatoki Perskiej, a odleg³oœæ czyni ma³o prawdopodobnym gwa³towne zwiêkszenie zaanga¿owania gospodarczego Stanów Zjednoczonych czy Chin14.
Zapowiedzi¹ siêgniêcia przez Brukselê po handlowe metody wp³ywu mo¿e byæ uzupe³nienie traktatów stowarzyszeniowych o pog³êbione i ca³oœciowe strefy wolnego handlu. Decyzjê o rozpoczêciu rokowañ w tej sprawie z cz³onkami WTO i sygnatariuszami
Porozumienia z Agadiru, tj. Egiptem, Jordani¹, Marokiem i Tunezj¹, podjê³a 14 grudnia
2011 roku Rada Europejska na wniosek KE (EU agrees). Utworzenie stref ma zwiêkszyæ
zakres przywilejów handlowych (w tym celnych), którymi cieszy siê znakomita wiêkszoœæ krajów zrzeszonych w PEŒ, o kolejne preferencje, tak¿e w odniesieniu do produktów rolnych i ryb, na czym szczególnie zale¿y pañstwom Po³udnia (EU agrees). Oprócz
kwestii czysto handlowych, przysz³e porozumienia maj¹ dotyczyæ równie¿ zamówieñ
publicznych, norm technicznych, przepisów sanitarnych i fitosanitarnych oraz polityki
konkurencji i ochrony inwestycji (EU agrees). Jak zwykle w takich wypadkach, cztery
pañstwa stowarzyszone otrzymaj¹ szerszy dostêp do wspólnego rynku za cenê zwiêkszenia mo¿liwoœci ekspansji europejskich firm na swoim terytorium (tak w wymiarze inwestycyjnym, jak i czysto handlowym) (UE i Afryka P³n.). Sprawnoœæ z jak¹ podjêto
decyzjê o rozpoczêciu wspomnianych negocjacji œwiadczy nie tylko o wp³ywach Francji,
W³och i Hiszpanii w RE, ale tak¿e o tym, ¿e Unia próbuje realnie wykorzystaæ szanse na
rozwój relacji z Po³udniem, które mo¿e siê uwa¿aæ za region uprzywilejowany, skoro
rozpoczêcia negocjacji odmówiono w tym samym czasie Ukrainie.
Na truizm zakrawa stwierdzenie, którego nie sposób tu jednak pomin¹æ, ¿e – mimo
wspomnianych dzia³añ – UE nadal nie wykorzystuje w stopniu wystarczaj¹cym swojego
potencja³u gospodarczego do prowadzenia polityki. Reforma lizboñska mo¿e przyczyniæ
siê do osi¹gniêcia pewnego postêpu w tej kwestii.

14
Nadzieje na kapita³ p³yn¹cy z drugiego z tych krajów s¹ studzone przez dwuznaczne doœwiadczenia Teheranu, borykaj¹cego siê z opóŸnieniami inwestycyjnymi wynikaj¹cymi z ostro¿noœci chiñskich
korporacji (Krawczyk, 2009, s. 2024).
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Szansa 4: reforma lizboñska
Wejœcie w ¿ycie Traktatu z Lizbony w 2009 r., skutkuj¹ce uzyskaniem przez Uniê Europejsk¹ statusu organizacji miêdzynarodowej, stanowi¹cej samodzielny podmiot prawa
miêdzynarodowego, wprowadzi³o pewne prawne i instytucjonalne zmiany, które potencjalnie mog¹ wywrzeæ pozytywny wp³yw na spójnoœæ europejskiej polityki wobec regionu
œródziemnomorskiego. Przede wszystkim wspomniany dokument ograniczy³ k³opotliw¹
dwuw³adzê w odniesieniu do kwestii polityki zewnêtrznej UE, zastêpuj¹c funkcjê wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa now¹ pozycj¹
wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa. W myœli
Traktatu wysoki przedstawiciel zast¹pi³ komisarza do spraw zagranicznych, obejmuj¹c
kierowanie posiedzeniami Rady do Spraw Zagranicznych, któr¹ oddzielono od Rady ds.
Ogólnych (Polak, 2009, s. 33). Oprócz prowadzenia obrad wysoki przedstawiciel mo¿e
równie¿ przedstawiaæ Radzie w³asne wnioski i projekty, po czym odpowiada za implementacjê jej decyzji (jak równie¿ postanowieñ Rady Europejskiej) (Góralski, 2009,
s. 59). Poza tym ma do dyspozycji Europejsk¹ S³u¿bê Dzia³añ Zewnêtrznych, czyli europejski korpus dyplomatyczny po³¹czony z brukselskim zapleczem administracyjnym,
z³o¿onym z dawnej dyrekcji generalnej Relex (nale¿¹cej do KE) oraz kilku by³ych departamentów sekretariatu Rady (Kreczmañska, 2009; Osica, Trzaskowski, Popielawska,
2009; Liszczyk, 2010; Formuszewicz, 2010). Lizboñska reforma nie usunê³a niestety potencjalnych linii sporu wysokiego przedstawiciela z KE, zostawiaj¹c w jej gestii handel,
pomoc zagraniczn¹ oraz przywilej reprezentowania Unii we wszystkich sprawach poza
tymi, które dotycz¹ polityki zagranicznej oraz bezpieczeñstwa (Przybylska-Maszner,
2011, s. 130). Mimo to w kontekœcie polityki œródziemnomorskiej mo¿na dostrzec kilka
potencjalnych korzyœci p³yn¹cych z reformy.
Po pierwsze, daje ona Brukseli instrumenty dzia³ania w sytuacjach kryzysowych.
W³asny korpus dyplomatyczny z wyraŸnie okreœlonym przywództwem wzmacnia potencja³ Unii, a ten mo¿e siê przydaæ w obliczu hipotetycznych zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa
p³yn¹cych z po³udnia. Arabska Wiosna stanowi³a pierwszy powa¿ny test mo¿liwoœci europejskiej dyplomacji, który nie wypad³ jeszcze zadowalaj¹co, acz przypomnieæ nale¿y,
¿e pojawi³y siê te¿ sukcesy w rodzaju szybkiego powo³ania do ¿ycia charakteryzowanego
wy¿ej programu œródziemnomorskiego partnerstwa na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu. Wypada te¿ zauwa¿yæ, ¿e wyzwanie to stanê³o przed ESDZ w trudnym okresie
jej powstawania, a zadania nie u³atwi³y jej b³êdy pope³nione przez przywódców pañstw
cz³onkowskich, którym Bruksela nie mog³a zapobiec.
Po drugie, wprowadzenie wysokiego przedstawiciela do Komisji Europejskiej daje
Unii szansê na koordynowanie polityki zagranicznej z handlow¹. Dot¹d obserwowaliœmy autonomizacjê tej drugiej, prowadzonej przez KE g³ównie w oparciu o rachunek ekonomiczny, bez szerszej wizji politycznej czy strategicznej. Znacznie uszczupla³o to
mo¿liwoœci Europy w zakresie dzia³ania en bloc, a co za tym idzie wystêpowania w roli
mocarstwa. Dysponuj¹cy zapleczem eksperckim wysoki przedstawiciel ma mo¿liwoœæ
zwiêkszenia spójnoœci brukselskiej polityki zewnêtrznej poprzez dostrajanie dzia³alnoœci
pomocowej i handlowej do swojej ewentualnej strategii.
Po trzecie, Traktat doprecyzowa³ kwestie, w których Rada musi podejmowaæ decyzje
jednomyœlnie, podtrzymuj¹c jednoczeœnie zasadê „konstruktywnego wstrzymania siê od
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g³osu” (Góralski, 2009, s. 75). U³atwia to wypracowanie jasnego stanowiska Unii w sprawach dotycz¹cych wzajemnych relacji z po³udniowym s¹siedztwem, co mo¿e pomóc
w ich redefinicji.

Szansa 5: akceptacja europejskiej obecnoœci militarnej w regionie
Unia Europejska nie dysponuje w³asnymi si³ami zbrojnymi, a Wspólna Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony to najs³abiej rozwiniêta ga³¹Ÿ dzia³añ zewnêtrznych UE, która od
pocz¹tku swojego istnienia wykazuje ambiwalencje w podejœciu do swojej to¿samoœci
obronnej15. Ta sytuacja nie sprzyja wykorzystywaniu szans na rozszerzenie europejskich
wp³ywów, a taka w³aœnie pojawi³a siê w zwi¹zku z Arabsk¹ Wiosn¹. Pañstwa regionu oraz
zrzeszaj¹ce je organizacje nie tylko zaakceptowa³y interwencjê z pó³nocy, ale poniek¹d
same j¹ postulowa³y. Celem uspokojenia opinii publicznej, rz¹dy krajów zrzeszonych
w Lidze Pañstw Arabskich ju¿ w marcu 2011 roku skrytykowa³y metody stosowane przez
wojska libijskie, prowadz¹ce podówczas ofensywê przeciwko rebeliantom na wschodzie
kraju, a nastêpnie (12 marca) rada tej organizacji za¿¹da³a wprowadzenia zakazu lotów dla
si³ powietrznych Kaddafiego oraz utworzenia stref bezpieczeñstwa dla ludnoœci cywilnej
(Lorenc, 2011, s. 243–244), co mo¿na uznaæ za zaproszenie skierowane miêdzy innymi do
Europy. Pomys³ ten zyska³ równie¿ poparcie Organizacji Konferencji Islamskiej a tak¿e
Rady Wspó³pracy Zatoki Perskiej, która okreœli³a re¿im libijski mianem „bezprawnego”
(Hunter, 2011, s. 261). Potencjalni interwenci nie stanêli zatem przed problemem braku
aprobaty arabskich rz¹dów i opinii publicznej, z którym musieli zmagaæ siê George
H. W. Bush w 1991 r. i George W. Bush w 2003 r. Europa wykorzysta³a tê okazjê.
Ju¿ 18 lutego 2011 r., a zatem zaledwie dwa dni po uchwaleniu przez Radê Bezpieczeñstwa ONZ rezolucji 1970, Rada Unii Europejskiej podjê³a decyzje implementuj¹ce postanowienia tego dokumentu, og³aszaj¹c embargo na dostawy sprzêtu wojskowego do
Libii oraz wprowadzaj¹c restrykcje wizowe dla wybranych osób zwi¹zanych z re¿imem
i jednoczeœnie zamra¿aj¹c ich œrodki zdeponowane w europejskich bankach (Lorenc,
2011, s. 243). Nastêpnie (z inicjatywy Francji) Rada Europejska obraduj¹ca 11 marca
uzna³a, ¿e Kaddafi powinien „[...] natychmiast oddaæ w³adzê [...]” (Rettman, 2011), zaœ
francuska dyplomacja w tym samym czasie potajemnie uzna³a Tymczasow¹ Radê Narodow¹ za oœrodek reprezentuj¹cy Libiê na arenie miêdzynarodowej (Kumoch, 2011,
s. 80–81). Co wiêcej, Catherine Ashton i Herman van Rompuy znaleŸli siê w gronie
uczestników paryskiego szczytu, zwo³anego 19 marca 2011 r. celem omówienia szczegó³ów operacji wojskowej, opartej na mandacie ONZ przyznanym na mocy rezolucji
1973, przyjêtej przez Radê Bezpieczeñstwa dzieñ wczeœniej i upowa¿niaj¹cej pañstwa
cz³onkowskie do podjêcia dzia³añ celem ochrony ludnoœci cywilnej (Lorenc, 2011,
15

Traktat z Maastricht powierzy³ Unii Zachodnioeuropejskiej rolê „zbrojnego komponentu” ugrupowania integracyjnego, jednoczeœnie wymagaj¹c od niej wspierania „europejskiego filaru” NATO (Declaration). Ambitne plany utworzenia Europejskich Si³ Szybkiego Reagowania, obejmuj¹cych 100 tys.
¿o³nierzy, 400 samolotów i 100 okrêtów, skoñczy³y siê wdro¿eniem koncepcji Grup Bojowych UE
w sile zmechanizowanego batalionu piechoty wystawianego do dyspozycji Brukseli przez pañstwo (lub
pañstwa) cz³onkowskie (Stañczyk, 2009, s. 35, 38–39).
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s. 246). Znamienne, ¿e na wspomnianym spotkaniu nie by³o sekretarza generalnego
NATO, co odpowiada³o francuskiej koncepcji instrumentalnego wykorzystania si³ sojuszu, wspó³graj¹cej tym razem z ide¹ niezale¿noœci UE w dziedzinie bezpieczeñstwa (Lorenc, 2011, s. 246). Ostatecznie, dzia³ania zaczepne zosta³y przeprowadzone przez si³y
zbrojne dwóch pañstw cz³onkowskich UE Wielkiej Brytanii i Francji, zaœ pozosta³ym
cz³onkom koalicji wyznaczono zadanie zabezpieczania strefy zamkniêtej dla libijskiego
lotnictwa. Europejczycy udowodnili zatem, ¿e potrafi¹ w sposób skuteczny i œwiadomy
oddzia³ywaæ na œrodowisko miêdzynarodowe, nawet jeœli rz¹dy pañstw cz³onkowskich
nie wykazuj¹ pe³nej zgodnoœci opinii (Berlin odmówi³ udzia³u w operacji zbrojnej). Pomoc europejsko-amerykañska – ostatecznie pod auspicjami NATO – walnie przyczyni³a
siê do odniesienia zwyciêstwa przez opozycjê, a co za tym idzie do zakoñczenia wojny
domowej i zapewnienia temu krajowi wzglêdnej stabilizacji, zaœ wspólnemu rynkowi
– ci¹g³oœci dostaw surowców energetycznych.

Podsumowanie
Od rozpoczêcia Arabskiej Wiosny minê³y ju¿ ponad dwa lata, ale zapocz¹tkowany
przez ni¹ proces jest nadal daleki od zakoñczenia. Ostateczny kszta³t systemów politycznych i gospodarczych reformuj¹cych siê pañstw nie zosta³ jeszcze rozstrzygniêty, zatem
Unia Europejska ma ci¹gle pole do dzia³ania. Czeka j¹ jeszcze wyzwanie w postaci zagro¿enia dla bezpieczeñstwa miêdzynarodowego, jakie mo¿e stworzyæ syryjska wojna
domowa, w któr¹ pañstwa europejskie nie zamierzaj¹ na razie ingerowaæ zbrojnie z uwagi na
wysokie koszty ewentualnej operacji, zwi¹zane z gêstoœci¹ zaludnienia tego pañstwa i znacznym potencja³em syryjskiej armii. Wewnêtrzne k³opoty Unii i oraz trudnoœci WPZiB, prowadzonej przez osoby bez wiêkszego doœwiadczenia w polityce miêdzynarodowej, ka¿¹
pesymistycznie patrzeæ na perspektywy jej zaanga¿owania w sprawy po³udniowego
s¹siedztwa. Wypada jednak mieæ nadziejê, ¿e szansa niesiona przez przeobra¿enia polityczne w œwiecie arabskim zostanie potraktowana powa¿nie, historia regionu wskazuje
bowiem na to, ¿e na jej powtórzenie mo¿emy czekaæ bardzo d³ugo. Pozostawienie europejskiej polityki bliskowschodniej jedynie w gestii pañstw cz³onkowskich doprowadzi
do os³abienia jej skutecznoœci w wyniku intensyfikacji wewnêtrznych sporów i niepe³nego
wykorzystania wspólnego potencja³u gospodarczego i militarnego. Pomoc finansowa
i techniczna kierowana do pañstw Po³udnia powinna byæ uzupe³niona o przedstawienie im
jasnych oczekiwañ, co trudno osi¹gn¹æ bez usystematyzowanej wspó³pracy, któr¹ struktury UE s¹ w stanie zapewniæ. Nie jest do tego celu potrzeba ¿adna nastêpna reforma, a tylko
wola polityczna i powa¿ne podejœcie do Europy jako jednego organizmu o wspólnych interesach w miejsce pseudoracjonalnego koncentrowania siê na pañstwach narodowych i reifikowania ich bezalternatywnej pozycji w stosunkach miêdzynarodowych.
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Summary
The Arab Spring as a Reset Opportunity for Relations of the European Union
with its Southern Neighborhood
The chain of revolts in Maghreb and Mashriq countries has compelled the European Union to redefine the assumptions of its policy towards the region in question. The sluggish reaction of European
states to the developments known as „the Arab Spring” has shown that they see those events as a source
of threat to European interests. This paper attempts to indicate the erroneousness of this conviction and
submit arguments supporting the thesis that the aforementioned changes should be understood as
a chance for resuming the EU’s dialogue with its southern neighbors, a dialogue that Brussels is currently not able to continue as a result of the EU’s current paralysis in the Mediterranean area.
Key words: European Union, Arab Spring, CFSP, North Africa

