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„Arabska Wiosna” – doœwiadczenia arabskich monarchii
subregionu Zatoki Perskiej

Summary: Wydarzenia „Arabskiej Wiosny” nie ominê³y niemal ¿adnego zak¹tka œwiata arabskiego.
Niepokoje i wyst¹pienia antyrz¹dowe mia³y miejsce równie¿ w bogatych, naftowych monarchiach Zatoki Perskiej. W porównaniu z obszarem Maghrebu i Maszriku wyst¹pienia antyrz¹dowe mia³y jednak
przebieg ograniczony, w niektórych przypadkach wrêcz incydentalny. Jedynie na Bahrajnie dosz³o do
gwa³townych wyst¹pieñ antyrz¹dowych, które przybra³y charakter masowy i zagrozi³y rz¹dom dynastii
Al-Chalifa. W efekcie w³adze królestwa Bahrajnu zdecydowa³y siê poprosiæ pañstwa Rady Wspó³pracy
Pañstw Zatoki o pomoc militarn¹ w celu ustabilizowania sytuacji wewnêtrznej, której ostatecznie udzieli³a Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Odmiennie ni¿ w przypadku pozosta³ych obszarów Bliskiego Wschodu, pañstwa Zatoki przetrwa³y najbardziej krytyczny okres „Arabskiej Wiosny”
zachowuj¹c niezmienione g³ówne sk³adniki swoich systemów politycznych. Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie rozwoju wydarzeñ politycznych w pañstwach Zatoki w roku 2011 oraz wskazanie uwarunkowañ, które zdecydowa³y o przetrwaniu systemów politycznych tych pañstw w okresie
kryzysu politycznego.
S³owa kluczowe: Arabska Wiosna, arabskie monarchie Zatoki, sytuacja polityczna w pañstwach subregionu Zatoki Perskiej

S

ubregion Zatoki Perskiej stanowi jeden z trzech obszarów tworz¹cych region
Bliskiego Wschodu (O¿arowski, 2009, s. 115 i n.). Istotn¹ cech¹ tego subregionu jest zgrupowanie konserwatywnych monarchii arabskich, w których w³adza
przynale¿na jest rodowi panuj¹cemu. Czynnikiem odró¿niaj¹cym te pañstwa od innych arabskich organizmów politycznych jest wysoki poziom dochodu narodowego
oraz dochodu w przeliczeniu na jednego mieszkañca, które uzyskiwane s¹ ze sprzeda¿y ropy naftowej (CIA. World Factbook, 2012). Chocia¿ w zakresie wolnoœci politycznej monarchie Zatoki s¹ klasyfikowane przez Freedom House (2010) jako
„pozbawione wolnoœci” (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone
Emiraty Arabskie), lub „czêœciowo wolne” (Kuwejt), to jednak w porównaniu z innymi pañstwami arabskimi ciesz¹ siê wy¿szym stopniem liberalizacji gospodarczej,
jakoœci administracji publicznej, wzglêdnym pluralizmem gospodarczym oraz znacznym dobrobytem (Henry, Springborg, 2004, s. 168 i n.). W zakresie rozwoju
spo³ecznego Human Development Index (HDI) mieszcz¹ siê w gronie pañstw najlepiej rozwiniêtych. Do grona pañstw o najwy¿szym HDI nale¿¹: Zjednoczone Emiraty Arabskie (0,846 – 30 miejsce na œwiecie), Katar (0,831 – 37 miejsce na
œwiecie), Bahrajn (0,806 – 42 miejsce na œwiecie). Pozosta³e monarchie Zatoki zaliczane s¹ do pañstw o wysokim HDI: Arabia Saudyjska (0,770 – 56 miejsce na
œwiecie), Kuwejt (0,760 – 63 miejsce na œwiecie) i Oman (0,705 – 89 miejsce na
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œwiecie) (Human, 2011, s. 127–128). Pomimo relatywnie lepszej sytuacji wewnêtrznej ni¿ w przypadku innych pañstw arabskich konserwatywne monarchie Zatoki nie pozosta³y uodpornione na niepokoje spo³eczne w roku 2011 sk³adaj¹ce siê na
„Arabsk¹ Wiosnê”. Inaczej jednak ni¿ w pañstwach Maghrebu i Maszriku, czynnik
ekonomiczny nie by³ samoistnym, czy te¿ g³ównym determinantem niezadowolenia
z polityki w³adz. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e w imiê utrzymania porz¹dku wewnêtrznego i zagwarantowania w³adzy rodów panuj¹cych, monarchie Zatoki zdecydowa³y siê na du¿y zakres redystrybucji dochodów pochodz¹cych z ropy naftowej,
nie ograniczaj¹c ich jedynie do rodu panuj¹cego, czy w¹skiej grupy beneficjentów
(Foley, 2010, passim). Nie oznacza to, ¿e omawiane pañstwa nie s¹ nara¿one na
napiêcia spo³eczne determinowane czynnikami ekonomicznymi. Te ostatnie jednak,
wystêpuj¹ w mniejszym natê¿eniu ni¿ ma to miejsce w przypadku pañstw Maszriku
lub Maghrebu. Jak ju¿ wspomniano równie¿ arabskie monarchie Zatoki doœwiadczy³y na przestrzeni 2011 roku niepokojów spo³ecznych. Jednak poza przypadkiem
Bahrajnu ich przebieg nie by³ na tyle gwa³towny, aby przekroczyæ próg wojny domowej, jak to mia³o miejsce w przypadku Libii i Syrii, lub doprowadziæ do zmiany
systemu politycznego jak w przypadku Tunezji i Egiptu. Monarchie subregionu Zatoki okaza³y siê wyj¹tkowo odporne na falê niepokojów spo³ecznych i w znacznej
mierze zdo³a³y ochroniæ podstawy istniej¹cego systemu politycznego i spo³ecznego.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwoju wydarzeñ politycznych
w monarchiach Zatoki w roku 2011 oraz wskazanie czynników, które zdecydowa³y
o tym, ¿e systemy polityczne tych pañstw zosta³y zachowane.
Arabskim krajem Zatoki, w którym dosz³o do najpowa¿niejszych wyst¹pieñ antyrz¹dowych by³ Bahrajn. W porównaniu z pañstwami takimi jak Tunezja i Egipt, które
zainicjowa³y wyst¹pienia przeciwko dotychczasowemu systemowi rz¹dów, przyczyny
kryzysu wewnêtrznego na Bahrajnie mia³y zdecydowanie odmienny charakter. Wynika³o to z faktu, ¿e u jego Ÿróde³ sta³y specyficzne uwarunkowania, charakterystyczne
jedynie dla tego pañstwa. O ile w pozosta³ych krajach arabskich uwarunkowania ekonomiczne i spo³eczne odgrywa³y rolê dominuj¹c¹, tak w przypadku emiratu przyczyny
wyst¹pieñ antyrz¹dowych wpisywa³y siê w kontekst d³ugoletnich napiêæ wewnêtrznych
bêd¹cych efektem rozwoju jego systemu politycznego i spo³ecznego.
Bahrajn, zaliczany do kategorii mini pañstw, jest krajem wyspiarskim, po³o¿onym na
35 wyspach, z których najwiêksza zajmuje 19 km2. Ca³y obszar pañstwa wynosi 622 km2.
Jest on zamieszkany przez 680 tys. osób, z czego obcokrajowcy stanowi¹ 235 tys. Bahrajn jest pañstwem muzu³mañskim, jednak odmiennie ni¿ w przypadku pozosta³ych arabskich monarchii Zatoki kszta³tuj¹ siê w nim relacje pomiêdzy szyitami a sunnitami. Ci
pierwsi stanowi¹ wiêkszoœæ populacji – 70% (Bahrain, 2012). Pozbawieni s¹ jednak
istotnych praw spo³ecznych i politycznych. Rz¹dz¹ca Bahrajnem dynastia Al-Chalifów
jest wyznania sunnickiego. Tradycyjny w œwiecie islamu konflikt pomiêdzy szyitami
i sunnitami stanowi wa¿ne t³o wyst¹pieñ antyrz¹dowych w pañstwie, jednak nie jest podstawow¹ osi¹ konfliktu. W roku 1783 archipelag Bahrajnu zosta³ zdobyty przez ród
Al-Chalifów, którzy wypêdzili stamt¹d przedstawicieli Persji. Odnosz¹c siê do tych wydarzeñ, Iran wci¹¿ zg³asza pretensje terytorialne wzglêdem królestwa, traktuj¹c jego obszar, jako utracon¹ prowincjê. Pod koniec XIX wieku Bahrajn uzna³ protektorat Wielkiej
Brytanii. W zale¿noœci tej pozostawa³ do roku 1971, kiedy to rz¹d brytyjski przyzna³ nie-
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podleg³oœæ wszystkim swoim protektoratom w obszarze Zatoki (Zdanowski, 2004, s. 309
i n.). Bahrajn jest cz³onkiem Ligi Pañstw Arabskich i Rady Wspó³pracy Arabskich
Pañstw Zatoki (Gulf Cooperation Counncil – GCC).
Bahrajn jest dziedziczn¹ monarchi¹ konstytucyjn¹, w której w³adcy przys³uguj¹ szerokie prerogatywy, daj¹ce mu niemal nieograniczon¹ w³adzê. Aktualnie obowi¹zuje konstytucja, która zosta³a promulgowana przez w³adcê w roku 2002. W³adzê monarsz¹
sprawuje od roku 1999 król Hamad ibn Isa al-Chalifa. Monarcha, jako g³owa pañstwa,
powo³uje rz¹d, który jest przed nim bezpoœrednio odpowiedzialny. Na czele rz¹du
w 2011 roku sta³ ksi¹¿ê Chalifa ibn Salman al-Chalifa. Funkcjê szefa rz¹du sprawowa³ on
nieprzerwanie od roku 1971. Gabinet sk³ada siê z blisko dwudziestu ministerstw, które
w wiêkszoœci s¹ obsadzone przez cz³onków rodu panuj¹cego. Jedynie 1/3 stanowisk ministerialnych powierzono szyitom, nie s¹ to jednak ministerstwa kluczowe. W systemie
organów w³adzy nale¿y równie¿ wymieniæ parlament. Pierwszy, jednoizbowy, zosta³
rozwi¹zany w 1972 roku. Dopiero w 2002 roku w zwi¹zku z szeregiem reform politycznych utworzono Zgromadzenie Narodowe. Sk³ada siê ono z dwóch izb; wy¿szej – Rada
Konsultatywna i ni¿szej – Izba Deputowanych. Cz³onkowie Rady, w liczbie 40, pochodz¹ z mianowania. Natomiast Izba Deputowanych, o takim samym sk³adzie liczebnym,
jest wybierana na podstawie wyborów powszechnych na okres czterech lat. Parlament
pe³ni jedynie funkcjê doradcz¹ w zakresie stanowienia prawa. Inicjatywa ustawodawcza
nale¿y wy³¹cznie do monarchy. Na Bahrajnie zabronione jest funkcjonowanie partii politycznych. Ich rolê pe³ni¹ nieformalne stowarzyszenia polityczne, których sk³ad odzwierciedla podzia³y religijne, chocia¿ w wymiarze ideologicznym prezentuj¹ one spektrum
pogl¹dów od nastawienia fundamenatlistycznego, po ugrupowania lewicowe i sekularyzacyjne. Najwa¿niejszym ugrupowaniem sunnickim, wspieraj¹cym system rz¹dów w pañstwie jest Narodowe Forum Muzu³mañskie. Ugrupowania szyickie traktowane s¹ jako
opozycyjne. Najwa¿niejsze z nich, to: Narodowo-Muzu³mañskie Stowarzyszenie Al-Wifak (Porozumienie) i Stowarzyszenie Akcji Muzu³mañskiej. Oprócz powy¿szych, których dzia³alnoœæ by³a tolerowana przez w³adzê, szyici utworzyli równie¿ ugrupowania
radykalne i otwarcie antyrz¹dowe, których dzia³ania s¹ nielegalne, wœród których najwa¿niejsza to Ruch na rzecz Wolnoœci i Demokracji Al-Hak (Prawda) pod przywództwem
Hassana Muszaimy (Bahrain, 2008).
Bahrajn posiada jedn¹ z najbardziej zrównowa¿onych gospodarek w obszarze Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, co pokazuje struktura jego PKB: produkcja przemys³owa – 57,3%, rolnictwo – 0,5%, sektor us³ug – 42,2% (Bahrain, 2012). Jest to kraj,
który nie nale¿y do g³ównych eksporterów ropy naftowej, chocia¿ odgrywa ona wa¿n¹
rolê w jego gospodarce. Ropa naftowa stanowi prawie 60% eksportu Bahrajnu, przy
czym wp³ywy z jej sprzeda¿y dostarczaj¹ 70% dochodów rz¹dowych. Tym niemniej sektor naftowy wytwarza jedynie 11% PKB. Pozosta³ym, g³ównym Ÿród³em przychodów
eksportowych jest produkcja aluminium. Bahrajn jest siedzib¹ licznych firm operuj¹cych
w obszarze Zatoki, jak i wa¿nym centrum bankowoœci w regionie. Znajduje siê w grupie
pañstw o najwy¿szych dochodach. PKB mierzony parytetem si³y nabywczej wynosi
40 tys. $ rocznie, co sytuuje ten kraj na 20. miejscu w skali œwiata. Wzrost PKB w skali
rocznej wynosi 4,3%. Pomimo dobrych wskaŸników makroekonomicznych w kraju
utrzymuje siê du¿e bezrobocie. Kszta³tuje siê ono na poziomie 15%, przy czym w grupie
osób pomiêdzy 15. a 24. rokiem ¿ycia wynosi ono 20,12% (Bahrain, 2012).
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Wydarzenia, które rozpoczê³y siê masowymi protestami w stolicy Bahrajnu Manamie, chocia¿ w bezpoœredni sposób zosta³y sprowokowane upadkiem rz¹dów prezydenta
Egiptu Hosniego Mubaraka, powinny byæ rozpatrywane jako jeden z elementów cyklicznych wstrz¹sów spo³eczno-politycznych, jakim kraj ten jest poddawany od momentu
uzyskania niepodleg³oœci. Absolutystyczne rz¹dy dynastii Al-Chalifów spotyka³y siê ze
sta³ym sprzeciwem spo³eczeñstwa Bahrajnu, który to sprzeciw w znacznej mierze by³
wyra¿any przez ludnoœæ szyick¹ stanowi¹c¹ 2/3 populacji. Wynika³ on z praktyk dyskryminacyjnych, jakim ta grupa ludnoœci zosta³a poddana przez sunnick¹ mniejszoœæ. Niepodleg³e pañstwo zapewni³o szyitom swobodê wyznania, lecz jednoczeœnie ograniczy³o
ich aspiracje spo³eczne i polityczne. Wynika³o to st¹d, ¿e rz¹dz¹ca mniejszoœæ obawia³a
siê, i¿ ta grupa religijna stanie siê oœrodkiem wp³ywów politycznych s¹siedniego Iranu.
Szyici uznawali, ¿e praktyki dyskryminacyjne s¹ efektem woli elit rz¹dz¹cych. Dyskryminacja przybiera ró¿ne formy. Jedn¹ z nich stanowi ograniczanie mo¿liwoœci znalezienia
przez szyitów zatrudnienia w rz¹dowym sektorze gospodarki, jak równie¿ w strukturach
administracji pañstwowej. Szyici zostali w praktyce pozbawieni mo¿liwoœci zatrudnienia
w armii, s³u¿bie bezpieczeñstwa oraz w policji (Popular, 2011, s. 4 i n.). W okresie wyborów do Rady Narodowej tak zmieniano zasiêg okrêgów wyborczych, aby utrudniæ wybór
deputowanych szyickich. W wyborach roku 2010 do izby ni¿szej parlamentu wybrano
22 sunnitów i 18 szyitów. Jednak¿e praktyki dyskryminacyjne wzglêdem ludnoœci szyickiej nie mog¹ byæ traktowane jako g³ówna przyczyna wyst¹pieñ antyrz¹dowych. Równie
istotne by³o narastanie wewnêtrznego oporu, zarówno poœród ludnoœci szyickiej, jak
i sunnickiej wobec autokratycznych rz¹dów rodu Al-Chalifów.
Po odzyskaniu niepodleg³oœci w 1973 roku emir Bahrajnu promulgowa³ konstytucjê
i zgodzi³ siê na utworzenie zgromadzenia parlamentarnego. Krótki epizod z demokracj¹
zosta³ zakoñczony po dwóch latach, gdy w³adze doprowadzi³y do rozwi¹zania Zgromadzenia i zawieszenia konstytucji. Istotn¹ osi¹ konfliktu miêdzy emirem a parlamentem
by³a niechêæ tego ostatniego do zaakceptowania umowy z USA w sprawie stacjonowania
jednostek floty amerykañskiej na Bahrajnie. Zawieszenie praw politycznych prowadzi³o
do powstania opozycji politycznej, której g³ównym postulatem by³ powrót do rz¹dów
konstytucyjnych, przywrócenie funkcjonowania parlamentu, a w praktyce ograniczenie
przywilejów i w³adzy rodu panuj¹cego. D¹¿¹c do osi¹gniêcia tego celu ró¿ne grupy opozycyjne organizowa³y strajki i masowe demonstracje. Jedna z najwiêkszych fal niepokojów spo³ecznych mia³a miejsce w latach 1994–1998. W³adze w sposób niezwykle
brutalny zd³awi³y wyst¹pienia opozycyjne, dokonuj¹c aresztowañ poœród uczestników
demonstracji antyrz¹dowych oraz zmuszaj¹c g³ównych przywódców opozycji do emigracji. Perspektywy zmiany napiêtej sytuacji politycznej pojawi³y siê w roku 1999 wraz
z objêciem tronu przez emira Hamada ibn Chalifê. Pierwsze posuniêcia nowego w³adcy
zapowiada³y gotowoœæ do zapocz¹tkowania dialogu z opozycj¹. Z inicjatywy w³adcy zosta³ zniesiony stan wyj¹tkowy, og³oszono powszechn¹ amnestiê oraz zapowiedziano
przeprowadzenie reform politycznych. To ostatnie zobowi¹zanie nie okaza³o siê pust¹
deklaracj¹. W³adca og³osi³ Kartê Dzia³añ Narodowych, która zapowiada³a przywrócenie
niektórych rozwi¹zañ ustrojowych zapisanych w konstytucji z 1973 roku oraz utworzenie dwuizbowego parlamentu. Karta zosta³a poddana pod powszechne g³osowanie. W lutym 2001 roku przeprowadzono ogólnokrajowe referendum, w którym 98% g³osuj¹cych
opowiedzia³o siê za proponowanymi reformami politycznymi. Po zakoñczeniu referen-
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dum emir powo³a³ komitet konstytucyjny do przeprowadzenia zaproponowanych zmian
(Popular, 2011, s. 3).
Jednak kolejne dzia³ania w³adcy przynios³y wkrótce spore rozczarowanie. Powszechnie spodziewano siê, ¿e konstytucja z 1973 roku zostanie przywrócona, po wprowadzeniu poprawek demokratyzuj¹cych dzia³anie systemu politycznego. Zamiast tego król (do
2012 r. emir) wprowadzi³ now¹ konstytucjê, która nie zosta³a poddana szerszym konsultacjom spo³ecznym. Na mocy konstytucji utworzono dwuizbowy parlament, jednak jego
rola w stanowieniu prawa zosta³a ograniczona do minimum. Izba ni¿sza nie uzyska³a realnych kompetencji kontrolnych wzglêdem cz³onków rz¹du i monarchy. W swojej
dzia³alnoœci Zgromadzenie Narodowe skoncentrowa³o siê na zagadnieniach spo³ecznych, w których nie zachodzi³y kontrowersje z rz¹dem, a tym samym system polityczny
Bahrajnu nie zosta³ radykalnie zreformowany. Przedstawiciele opcji konserwatywnej
w rodzie królewskim odnieœli wyraŸny sukces. Konstytucja zosta³a skonstruowana w taki
sposób, ¿e w istocie wzmocni³a w³adzê rodu Al-Chalifów i nie wprowadzi³a elementu
spo³ecznej kontroli nad ich poczynaniami. W okresie kolejnych dziesiêciu lat sprawowania w³adzy przez króla Hamada narasta³o spo³eczne niezadowolenie w zwi¹zku
z praktykami dyskryminacyjnymi wzglêdem ludnoœci szyickiej oraz ograniczeniem reform politycznych. W momencie wybuchu wyst¹pieñ antyrz¹dowych w Tunezji i Egipcie w³adze w Bahrajnie mia³y œwiadomoœæ tego, ¿e zaburzenia spo³eczne mog¹ nie
omin¹æ ich kraju. Staraj¹c siê ograniczyæ mo¿liwoœæ rozpoczêcia wyst¹pieñ antyrz¹dowych w³adze pañstwa siêgnê³y po specyficzny œrodek. Król Hamad, wykorzystuj¹c dziesi¹t¹ rocznicê przyjêcia Karty, og³osi³ 11 lutego 2011 r. przyznanie ka¿dej rodzinie
w kraju bezzwrotnej darowizny w wysokoœci 2700 $. Œrodek ten nie okaza³ siê jednak
skuteczny (Katzman, 2011, s. 6).
Ust¹pienie z urzêdu prezydenta Egiptu wywo³a³o wyst¹pienia polityczne równie¿
w Bahrajnie. Pierwsze manifestacje opozycyjne rozpoczê³y siê na Placu Per³owym w stolicy królestwa Manamie w dniu 14 lutego 2011 roku. Pocz¹tkowe ¿¹dania protestuj¹cych
mia³y wyraŸny charakter spo³eczno-polityczny, jednak nie zawiera³y w sobie ¿¹dañ
skierowanych przeciwko w³adzy monarszej. Protestuj¹cy domagali siê kontynuowania
reform politycznych. Wœród przedstawianych postulatów pojawia³y siê ¿¹dania zwiêkszenia uprawnieñ Rady Konsultatywnej w zakresie procesu ustawodawczego i mo¿liwoœci sprawowania realnej kontroli nad poczynaniami rz¹du. W trakcie manifestacji
wznoszono równie¿ has³a ust¹pienia konserwatywnego premiera szejka Chalify ibn Salmana al-Chalify. Istotna czêœæ postulatów dotyczy³a zakoñczenia praktyk dyskryminacyjnych wobec ludnoœci szyickiej. Has³a wznoszone przez manifestantów, chocia¿ mia³y
wyraŸny wymiar polityczny, nie zawiera³y w sobie treœci, które by³yby szczególnie niebezpieczne dla systemu rz¹dów w pañstwie. Przede wszystkim nie kwestionowano ani
uprawnieñ monarszych, ani rodu Al-Chalifów w systemie rz¹dzenia pañstwem. Postulaty
organizatorów manifestacji mia³y charakter umiarkowany i nie nastawiony na konfrontacjê z w³adzami pañstwowymi. W takich okolicznoœciach reakcja rz¹du by³a nadmiernie
brutalna. Oddzia³y policji i si³ bezpieczeñstwa otrzyma³y zadanie rozpêdzenia demonstracji na Placu Per³owym. W wyniku tych dzia³añ zginê³y cztery osoby, a kilkanaœcie
osób zosta³o rannych. Pacyfikacja manifestacji nie powiod³a siê. W kolejnych dniach
wyst¹pienia antyrz¹dowe trwa³y i ulega³y nasileniu. W dniu 15 lutego król Hamad
usi³owa³ wykonaæ koncyliacyjne gesty. Zapowiedzia³ zbadanie t³a wydarzeñ z dnia
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wczeœniejszego, a przede wszystkim w zwi¹zku z ofiarami œmiertelnymi ustalenie, czy
si³y bezpieczeñstwa nie nadu¿y³y uprawnieñ, podejmuj¹c dzia³ania przeciwko demonstrantom zgromadzonym na Placu Per³owym. Powy¿sza deklaracja nie przynios³a uspokojenia sytuacji, tym bardziej, ¿e si³y policyjne usi³owa³y spacyfikowaæ demonstracje
œrodkami si³owymi. W tym czasie dosz³o do konsolidacji dzia³añ opozycji. Najwa¿niejsze ugrupowania szyickie, oraz inne grupy opozycyjne, og³osi³y powstanie szerokiego
sojuszu politycznego pod nazw¹ „Ruch 14 lutego”. W dniach 17–18 lutego dosz³o do kolejnych staræ pomiêdzy demonstrantami a si³ami bezpieczeñstwa. W ich wyniku zginê³o
piêæ osób, a 231 odnios³o powa¿ne obra¿enia. Protestuj¹c przeciwko brutalnym dzia³aniom policji deputowani z ramienia ruchu Al-Wifak z³o¿yli mandaty deputowanych do
Zgromadzenia Narodowego. W tym czasie wyraŸnie zmieni³ siê zakres ¿¹dañ stawianych
przez protestuj¹cych. Coraz powszechniej domagano siê ust¹pienia szefa rz¹du szejka
Chalify ibn Salmana al-Chalify.
Wobec narastaj¹cych protestów, i przy miêdzynarodowej, g³ównie amerykañskiej
presji na zainicjowanie dialogu z protestuj¹cymi, w³adze w Bahrajnie zmieni³y taktykê.
Król Hamad zaproponowa³ podjêcie realnego dialogu politycznego z przywódcami ugrupowañ opozycyjnych oraz og³osi³ zaprzestanie operacji si³ bezpieczeñstwa skierowanych
przeciwko demonstrantom. W dalszej kolejnoœci w³adze zwolni³y z wiêzieñ ponad
300 osób przetrzymywanych za dzia³alnoœæ antypañstwow¹ oraz dokonano zmian na
stanowiskach ministerialnych. Reorganizacja rz¹du nie objê³a jednak stanowiska premiera. Podjêta w ten sposób próba opanowania wyst¹pieñ antyrz¹dowych nie przynios³a spodziewanego efektu. Opozycja nie by³a w stanie wypracowaæ jednolitego stanowiska
w sprawie dialogu z w³adz¹. W szczególnoœci dosz³o do sporu pomiêdzy umiarkowan¹
Al-Wifak radykalnym Al-Hak, którego kierownictwo odrzuca³o mo¿liwoœæ kompromisu
z rodem panuj¹cym. W kolejnych dniach manifestacje antyrz¹dowe ulega³y sta³emu nasileniu. Najwiêksz¹ intensywnoœæ osi¹gnê³y na pocz¹tku marca 2011 roku, rozszerzaj¹c
siê poza Plac Per³owy. 1 marca demonstranci protestowali przed gmachem Parlamentu,
parali¿uj¹c jego obrady przez szeœæ godzin. Do przesilenia politycznego dosz³o w po³owie miesi¹ca. 13 marca protestuj¹cy zablokowali dzielnicê finansow¹, co wzbudzi³o
obawy o stabilnoœæ sektora finansowego, stanowi¹cego jedn¹ z podstaw gospodarki
narodowej.
W momencie najwiêkszych protestów spo³ecznych, w³adze Bahrajnu zdecydowa³y
siê na siêgniêcie po kolejne œrodki nadzwyczajne. Jeszcze 13 marca król Hamad og³osi³,
¿e Bahrajn zwróci³ siê do Rady Wspó³pracy Pañstw Zatoki (GCC) o udzielenie pomocy
w formie interwencji militarnej. W dniu 14 marca 2011 roku si³y zbrojne GCC dzia³aj¹ce
w ramach tzw. Gulf Shield (Tarcza Zatoki), wkroczy³y do Bahrajnu (Saudi, 2011).
G³ówny kontyngent stanowili ¿o³nierze Arabii Saudyjskiej w liczbie 1000. Towarzyszy³
im 500-osobowy kontyngent si³ policyjnych przekazanych przez Zjednoczone Emiraty
Arabskie. Dowództwo nad tymi oddzia³ami przej¹³ saudyjski genera³ Mutlak ibn Salam
al-Azima. W momencie wkraczania oddzia³ów GCC do Bahrajnu, ich g³ównodowodz¹cy wyda³ oœwiadczenie, w którym stwierdzi³, ¿e celem operacji jest jedynie ochrona
elementów infrastruktury pañstwowej i w zwi¹zku z tym podleg³e mu jednostki nie bêd¹
uczestniczy³y w ¿adnych operacjach skierowanych przeciwko demonstracjom antyrz¹dowym (Peninsula, 2011). Wkroczenie wojsk pañstw arabskich umo¿liwi³o w³adzom
Bahrajnu rozprawienie siê z opozycj¹. WyraŸnie wygra³a frakcja konserwatywna w ro-
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dzie panuj¹cym. W dniu 15 marca monarcha og³osi³ wprowadzenie stanu wyj¹tkowego.
Jeszcze tego samego dnia si³y bezpieczeñstwa przyst¹pi³y do usuwania demonstrantów
z Placu Per³owego. Do 18 marca operacja ta zosta³a zakoñczona, a symbol rozbicia ruchu
protestacyjnego stanowi³o zburzenie pomnika na g³ównym placu miasta. W dalszej kolejnoœci dzia³ania w³adz by³y skierowane przeciwko aktywistom opozycyjnym. Kilkudziesiêciu z nich zosta³o uwiêzionych, w tym liderzy ugrupowania Al-Hak. Dane dotycz¹ce ofiar
wyst¹pieñ antyrz¹dowych nie s¹ pewne. Wed³ug informacji przedstawionych przez
w³adze Bahrajnu w wyniku staræ z si³ami bezpieczeñstwa zginê³o 30 osób.
Wyra¿enie zgody przez pañstwa Zatoki na wys³anie si³ bezpieczeñstwa do Bahrajnu
nale¿y rozpatrywaæ w szerszym kontekœcie regionalnym. Od samego pocz¹tku wyst¹pieñ
antyrz¹dowych pañstwa oœcienne, a przede wszystkim Arabia Saudyjska, wyra¿a³y zaniepokojenie sytuacj¹ w Bahrajnie. Ju¿ 16 lutego ministrowie spraw zagranicznych na
posiedzeniu GCC wyrazili poparcie dla w³adz królestwa. 23 lutego mia³a miejsce wizyta
króla Hamada w Rijadzie, w trakcie której mog³y zapaœæ pierwsze decyzje dotycz¹ce pomocy dla w³adz w Manamie. Znamienne jest, ¿e 2 marca nastêpca tronu w Bahrajnie
ksi¹¿ê Salman ibn Hamad z³o¿y³ wizytê w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Za
g³ównego propagatora wys³ania si³ zbrojnych do królestwa nale¿y uznaæ Arabiê Saudyjsk¹. Równie¿ to pañstwo dotknê³y demonstracje antyrz¹dowe. Rozpoczê³y siê one
17 lutego, przede wszystkim w Prowincji Wschodniej, a zatem w jednym z g³ównych obszarów wydobycia ropy naftowej w królestwie. Demonstracje by³y prowadzone g³ównie
przez ludnoœæ szyick¹ zamieszkuj¹c¹ ten obszar królestwa. Rijad postrzega³ protesty
w Prowincji Wschodniej i na Bahrajnie w kontekœcie rywalizacji regionalnej z Iranem.
Arabia Saudyjska uzna³a, ¿e jej interesy polityczne i strategiczne zostan¹ zagro¿one, je¿eli ludnoœæ szyicka uzyska szersze prawa polityczne. Akcentowano przy tym, ze dziêki
kontaktom z szyitami Teheran zyska wp³ywy polityczne w obszarze newralgicznym dla
bezpieczeñstwa królestwa. Od samego pocz¹tku demonstracji na Bahrajnie Saudyjczycy
nak³aniali ród Al-Chalifów do podejmowania zdecydowanych dzia³añ przeciwko demonstrantom, jak i wypowiadali siê przeciwko przyznaniu szyitom wiêkszych praw politycznych. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e stanowisko Rijadu sta³o w wyraŸnej sprzecznoœci
z pogl¹dami Waszyngtonu. Administracja prezydenta Baracka Obamy zajmowa³a w trakcie kryzysu koncyliacyjne stanowisko, stale nak³aniaj¹c króla Hamada do osi¹gniêcia porozumienia z opozycj¹ i zapocz¹tkowania realnych reform spo³ecznych i politycznych
ukierunkowanych na ludnoœæ szyick¹. Saudyjczycy jednak wbrew stanowisku Waszyngtonu wspierali opcjê si³ow¹ w celu rozwi¹zania kryzysu. Ostatecznie Waszyngton nie
zdecydowa³ siê na otwarty spór dyplomatyczny z Rijadem i nieformalnie zaakceptowa³
jego stanowisko. Nale¿y podkreœliæ, ¿e usytuowanie na terytorium Bahrajnu dowództwa
i bazy V Floty US Navy by³o czynnikiem wa¿nym, ale nie decyduj¹cym dla stanowiska
administracji prezydenta Baracka Obamy. USA utraciwszy wa¿nego partnera politycznego i strategicznego w regionie, jakim by³ Egipt, nie mog³y sobie pozwoliæ na otwart¹
konfrontacjê polityczn¹ z kolejnym wa¿nym partnerem strategicznym, jakim jest Arabia
Saudyjska. Wzglêdy te zadecydowa³y o tym, ¿e Waszyngton, chocia¿ nie popar³ oficjalnie dzia³añ Saudyjczyków i rodu Al-Chalifów, to jednak nie wypowiedzia³ siê przeciwko
nim w sposób jednoznacznie negatywny (Bayyenat, 2011).
W okresie obowi¹zywania stanu wyj¹tkowego w³adze prowadzi³y politykê represji
wobec opozycji politycznej. Specjalne s¹dy wojskowe skaza³y na kary wiezienia nie tyl-
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ko uczestników demonstracji oraz przywódców i cz³onków ugrupowañ politycznych, ale
i aktywistów zajmuj¹cych siê ochron¹ praw cz³owieka. Wœród osób aresztowanych znalaz³ siê przewodnicz¹cy organizacji pozarz¹dowej Bahrain Center for Human Rights Nabil Rad¿ab. Represje dotknê³y równie¿ lekarzy i pielêgniarki udzielaj¹cych pomocy
osobom rannym podczas demonstracji na Placu Per³owym. W czerwcu 2011 roku rozpocz¹³ siê proces przeciwko lekarzom i innym cz³onkom personelu medycznego. Proces
zakoñczy³ siê we wrzeœniu. W jego wyniku 47 osób zosta³o skazanych na karê d³ugoletniego wiêzienia (Chulov, 2011). Sam proces i jego sentencja spowodowa³y falê krytyki
miêdzynarodowej pod adresem w³adz w Manamie. W jej wyniku rz¹d królestwa oœwiadczy³, ¿e podstaw¹ oskar¿enia nie by³a pomoc medyczna udzielana ofiarom zajœæ, ale posiadanie przez te osoby nielegalnej broni oraz okupowanie budynków u¿ytecznoœci
publicznej. W wyniku presji miêdzynarodowej w³adze Bahrajnu zezwoli³y na przekazanie sprawy tych osób do ponownego rozpatrzenia przez s¹dy cywilne.
Stan wyj¹tkowy w królestwie zosta³ zniesiony z dniem 1 czerwca 2011 roku. Pod koniec tego miesi¹ca oddzia³y wojskowe pañstw GCC rozpoczê³y ewakuacjê z terytorium
Bahrajnu. W dniu 31 maja król Hamad zapowiedzia³ mo¿liwoœæ zainicjowania dialogu
politycznego z opozycj¹. Zachêt¹ do jego rozpoczêcia by³o zwolnienie z wiêzieñ 150
osób zatrzymanych w trakcie demonstracji. Amnestia nie objê³a jednak dzia³aczy najbardziej radykalnych ugrupowañ politycznych, w tym kierownictwa Al-Hak. Innym ustêpstwem wzglêdem opozycji by³a decyzja w³adz o utworzeniu specjalnej komisji
badawczej, której powierzono zadanie oceny zasadnoœci dzia³añ podjêtych przez rz¹d
w celu zakoñczenia demonstracji. Publikacja raportu komisji by³a spodziewana 30 paŸdziernika. Opublikowany na prze³omie paŸdziernika i listopada raport wskazywa³ na
nadmiernie represyjny charakter dzia³añ si³ porz¹dkowych i bezpieczeñstwa. Jednoczeœnie sugerowa³ reformê uprawnieñ si³ policyjnych, tak aby osobom zatrzymanym zapewniæ wiêksz¹ ochronê prawn¹, jednak nie zawiera³ w sobie oskar¿eñ przeciwko w³adzom
królestwa. Dialog podjêty przez ugrupowania polityczne nie spowodowa³ ¿adnych istotnych zmian w systemie politycznym pañstwa. Wskazano jedynie g³ówne kierunki zmian,
które miano wprowadziæ w przysz³oœci. Dotyczy³y one pe³nej wybieralnoœci Zgromadzenia Narodowego, nadania mu realnych uprawnieñ ustawodawczych, czy tak¿e zwiêkszenia liczby stanowisk ministerialnych przyznanych szyitom. Nie okreœlono jednak, kiedy
i w jaki sposób postulaty te zostan¹ spe³nione. W kolejnych miesi¹cach opozycja ponios³a jeszcze inn¹ pora¿kê. W zwi¹zku z ust¹pieniem deputowanych do Rady, konieczne okaza³y siê wczeœniejsze wybory uzupe³niaj¹ce do ni¿szej izby parlamentu. Odby³y
siê one w dwóch turach w dniach 24 wrzeœnia i 1 paŸdziernika. Ich wynik by³ niekorzystny
dla ugrupowañ szyickich, tym bardziej, ¿e najwa¿niejsze z nich Al-Wifak zbojkotowa³o
wybory. W takich okolicznoœciach sunnici zdobyli wiêkszoœæ mandatów parlamentarnych. Obecnie w ni¿szej izbie parlamentu zasiada jedynie oœmiu deputowanych szyickich. W ten sposób sk³ad parlamentu jest jeszcze mniej reprezentatywny ni¿ to mia³o
miejsce przed rozpoczêciem demonstracji antyrz¹dowych.
Sytuacja wewnêtrzna w Bahrajnie wydaje siê byæ ustabilizowana w zakresie petryfikacji systemu politycznego. Powtarzaj¹ce siê w 2012 r. demonstracje antyrz¹dowe nie
przybra³y tak powszechnego charakteru jak w lutym i marcu roku 2011 r. Nie dosz³o równie¿ do zmian w zakresie funkcjonowania dotychczasowego systemu politycznego. Ród
Al-Chalifów nie tylko zachowa³ w³adzê, ale tak¿e nie dopuœci³ do jej ograniczenia (Carl-
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strom, 2011). Arabskie pañstwa Zatoki, a w szczególnoœci Arabia Saudyjska, wykaza³y,
¿e nie popr¹ daleko id¹cych reform politycznych w królestwie, tym bardziej, gdyby ich
g³ównymi beneficjentami mieli zostaæ szyici. Opozycja szyicka nie uzyska³a zatem wymiernych korzyœci w zwi¹zku z wyst¹pieniami antyrz¹dowymi. Pod wieloma wzglêdami
pozycja spo³eczna i polityczna szyitów uleg³a pogorszeniu. Otwartym pozostaje jednak
pytanie, jak d³ugo taka sytuacja ma szansê siê utrzymaæ. W toku ostatnich wydarzeñ nie
rozwi¹zano ¿adnych kluczowych problemów, które destabilizowa³y sytuacjê polityczn¹
w królestwie. W perspektywie krótkoterminowej w³adza rodu Al-Chalifów uleg³a wzmocnieniu, jak równie¿ pozycja wewnêtrzna jego najbardziej konserwatywnych cz³onków.
Taka sytuacja, jak równie¿ stanowisko zachowawczych monarchii arabskich, zapowiada
brak mo¿liwoœci przeprowadzenia daleko id¹cych reform spo³ecznych i politycznych.
Natomiast w perspektywie d³ugoterminowej nale¿y wskazaæ, ¿e przed systemem politycznym i spo³ecznym Bahrajnu nadal stoj¹ powa¿ne wyzwania. Aspiracje i postulaty
polityczne opozycji nie zosta³y spe³nione. To zaœ oznacza, ¿e w przysz³oœci dalsze starcia
wewnêtrzne w królestwie wydaj¹ siê byæ nieuniknione (Bahrain, 2012a). Tym samym,
chocia¿ „Arabska Wiosna” by³a wa¿nym katalizatorem dla omawianych wydarzeñ, to
stanowi ona jedynie ich kontekst, a nie g³ówn¹ przyczynê sprawcz¹.
Kolejn¹ monarchi¹ Zatoki, w której dosz³o do kryzysu wewnêtrznego by³o Królestwo
Arabii Saudyjskiej. Niepokoje spo³eczne, które mia³y miejsce w pañstwie saudyjskim
w du¿ym stopniu zosta³y zainicjowane wydarzeniami w Tunezji i Egipcie. Jednak bezpoœredni¹ przyczyn¹ pierwszych protestów by³o niezadowolenie ludnoœci D¿uddy z dzia³añ
lokalnych w³adz w zwi¹zku z powodzi¹, w której zginê³o kilkanaœcie osób. Pierwsza demonstracja mia³a miejsce 29 stycznia, zosta³a jednak szybko rozproszona przez si³y policyjne, a kilkudziesiêciu jej uczestników aresztowano. W kolejnych tygodniach stan
napiêcia w pañstwie narasta³. W lutym kilkunastu obroñców praw cz³owieka, prawników
i intelektualistów usi³owa³o utworzyæ partiê polityczn¹ pod nazw¹ Muzu³mañska Partia
Umma (Wspólnota). W³adze odmówi³y jej zarejestrowania, a kilka osób staraj¹cych
siê powo³aæ to ugrupowanie zosta³o aresztowanych (Saudi, 2011). Kulminacja protestów
antyrz¹dowych mia³a miejsce w marcu. G³ównym obszarem ich wystêpowania by³a
Wschodnia Prowincja i miasto Katif. Potencjalnie stwarza³o to sytuacjê niebezpieczn¹
z punktu widzenia monarchii. Wyst¹pienia odbywa³y siê w strategiczne wa¿nym obszarze,
który stanowi jedno z centrów wydobycia ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej. Dodatkowo jest to obszar zamieszkany przez ludnoœæ szyick¹, co budzi obawy o inspirowanie zamieszek przez Iran. Demonstracje odbywa³y siê równie¿ w Rijadzie. 11 marca aktywiœci
polityczni og³osili „Dzieñ Gniewu”, który mia³ byæ wyrazem solidarnoœci z mieszkañcami Libii i s¹siedniego Bahrajnu. Planowane na ten dzieñ demonstracje nie osi¹gnê³y zaplanowanej skali. Masowa obecnoœæ saudyjskich si³ bezpieczeñstwa oraz wczeœniejsze
ostrze¿enia w³adz przed udzia³em w demonstracjach spowodowa³y, ¿e wyst¹pienia antyrz¹dowe mia³y ograniczony zasiêg (Black, 2011). W kolejnych tygodniach demonstracje odby³y siê przede wszystkim w Katif i innych miastach Wschodniej Prowincji.
Stanowi³y one przede wszystkim reakcjê na wys³anie ¿o³nierzy saudyjskich do Bahrajnu,
co pozwoli³o na z³amanie w tym pañstwie wyst¹pieñ antyrz¹dowych. G³ównym postulatem demonstrantów by³o natychmiastowe wycofanie si³ saudyjskich z terytorium s¹siedniego pañstwa. W kolejnych tygodniach demonstracje zaczê³y wygasaæ i w³aœciwie
ograniczy³y siê do obszaru Wschodniej Prowincji. Wa¿nym czynnikiem, który wp³yn¹³
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na os³abienie demonstracji politycznych by³o og³oszenie decyzji w³adz o utworzeniu
dodatkowych kilkudziesiêciu tysiêcy miejsc pracy w sektorze rz¹dowym, podniesienie
poziomu p³ac oraz zwiêkszenie wydatków na cele socjalne (Khan, Milbert, 2011). Podstawy w³adzy rodu Saudów i konstrukcji systemu politycznego pañstwa nie zosta³y naruszone. Jedynym ustêpstwem wobec postulatów wiêkszej demokratyzacji systemu w³adzy
w królestwie, by³a zgoda króla Abdullaha na udzia³ kobiet w wyborach do rad municypalnych w 2015 roku oraz ich powo³ywanie do Rady Konsultatywnej stanowi¹cej namiastkê parlamentu (Middle East, 2011).
Wrzenie polityczne nie ominê³o równie¿ s¹siedniego Kuwejtu. Na pocz¹tku stycznia
emir Sabah al-D¿abar usi³owa³ zapobiec niepokojom spo³ecznym. Oficjalnie z okazji
œwiêta wyzwolenia Kuwejtu spod okupacji arabskiej oraz 50. rocznicy uzyskania niepodleg³oœci nakaza³ przekazanie ka¿demu obywatelowi subsydium w wysokoœci 4 tys. $.
Dziêki temu posuniêciu pañstwu uda³o siê unikn¹æ demonstracji antyrz¹dowych w najgorêtszym okresie wyst¹pieñ rewolucyjnych w innych pañstwach arabskich. 19 lutego
mia³y miejsce pierwsze demonstracje polityczne organizowane przez bezpañstwowców
zamieszkuj¹cych terytorium Kuwejtu tzw. bidun. Domagali siê oni przyznania im obywatelstwa kuwejckiego. Ich wyst¹pienia nie s¹ jednak bezpoœrednio zwi¹zane z „Arabsk¹ Wiosn¹”. Maj¹ one cykliczny charakter niezale¿nie od aktualnej sytuacji politycznej
pañstwa. Natomiast na prze³omie lutego i marca aktywiœci wzywali na kuwejckich internetowych forach spo³ecznoœciowych do zorganizowania demonstracji antyrz¹dowych
w dniu 8 marca. Jednoczeœnie pojawi³y siê ¿¹dania ust¹pienia szefa rz¹du, walki z korupcj¹ oraz wolnoœci wypowiedzi w prasie kuwejckiej. ¯¹dania polityczne zbieg³y siê
z otwarciem sesji kuwejckiego Zgromadzenia Narodowego. W kolejnych miesi¹cach
w³adze kuwejckie usi³owa³y ponownie zastosowaæ œrodki ekonomiczne, by zapobiec
wyst¹pieniom spo³ecznym, co by³o konieczne tym bardziej, ¿e w czerwcu dosz³o do kilku antyrz¹dowych demonstracji. W dniu 1 lipca Zgromadzenie Narodowe przyjê³o bud¿et na 2012 rok, który zak³ada³ wydatki rz¹dowe na poziomie 70 mld $, z czego blisko
90% mia³o byæ przeznaczone na wzrost wynagrodzeñ w sektorze publicznym (Seeking,
2011). Dzia³anie to nie uspokoi³o sytuacji w pañstwie kuwejckim. W paŸdzierniku dosz³o
do kilku demonstracji w Al-Kuwejcie. W kolejnych tygodniach 2011 roku sytuacjê polityczn¹ zaogni³a afera korupcyjna w Zgromadzeniu Narodowym. Jedna z gazet kuwejckich og³osi³a, ¿e na kontach deputowanych zwi¹zanych z rodem panuj¹cym pojawi³y siê
subsydia nieznanego pochodzenia. Na tajnych kontach pos³owie mieli zgromadziæ blisko
350 mln $ (Kuwaitis, 2011). Informacja ta powiêkszy³a powszechn¹ niechêæ do szefa
rz¹du. Efektem afery by³o ust¹pienie premiera Nasira al-Muhammada al-Ahmada al-ahmada as-Sabaha i powo³anie 30.11.2011 r. nowego gabinetu pod przewodnictwem
D¿abira al-Mubaraka al-Hamada as-Sabaha (Amir, 2011). O ile kryzys wewnêtrzny
w Kuwejcie rozgrywa³ siê w kontekœcie „Arabskiej Wiosny”, to jednak trzeba pamiêtaæ
o tym, ¿e jest to tylko element sta³ej rywalizacji pomiêdzy si³ami prorz¹dowymi a opozycj¹, której ¿¹dania dotycz¹ zwiêkszenia uprawnieñ legislacyjnych i kontrolnych Zgromadzenia Narodowego (Kuwait voting, 2012). Przy czym do kolejnej fali masowych
demonstracji dosz³o w grudniu 2012 roku, kiedy ugrupowania opozycyjne protestowa³y
przeciwko zmianom prawa wyborczego i wynikom wyborów do Zgromadzenia Narodowego i domaga³y siê ich ponownego przeprowadzenia (Kuwait emir’s, 2012). Zapowiada
to kolejny okres napiêæ politycznych w pañstwie, lecz w tym przypadku mo¿na progno-
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zowaæ, i¿ nie przekszta³c¹ siê one w masowy ruch antyrz¹dowy, który znacznie ograniczy przywileje polityczne rodu as-Sabahów.
Masowe demonstracje antyrz¹dowe nie ominê³y równie¿ su³tanatu Omanu. Protesty
w tym pañstwie rozpoczê³y siê w po³owie stycznia 2011 roku. Protestuj¹cy, podobnie jak
w innych pañstwach, domagali siê przeprowadzenia reform politycznych, jednak istotnym elementem ¿¹dañ by³o wprowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do polepszenia warunków ¿ycia i zwiêkszenia zatrudnienia. Protestowano przede wszystkim przeciwko korupcji,
wysokim kosztom utrzymania. Demonstracje trwa³y ponad cztery miesi¹ce. Najwiêksze
ich natê¿enie przypad³o na koniec lutego i pocz¹tek marca, kiedy kilka tysiêcy protestuj¹cych osób m.in. zablokowa³o na krótki czas terminal naftowy w porcie Sohar (Suhar). W kolejnych dniach policja próbowa³a u¿yæ si³y w celu zd³awienia demonstracji.
Œrodek ten okaza³ siê nieskuteczny. W okresie najwiêkszych napiêæ su³tan Kabus ibn
Said as-Said zdecydowa³ siê na spe³nienie ¿¹dañ protestuj¹cych. W³adca zdymisjonowa³
13 ministrów oraz zgodzi³ siê przyznaæ wiêksze uprawnienia legislacyjne parlamentowi
(Mad¿lis asz-Szura – Rada Szury) (Arab, 2011). Nie obesz³o siê równie¿ bez ustêpstw
natury ekonomiczno-socjalnej. W³adca Omanu zadeklarowa³ zwiêkszenie wydatków
rz¹dowych o kwotê 2,6 mld $, zwiêkszenie wynagrodzenia pracowników sektora rz¹dowego oraz utworzenie 50 tys. nowych miejsc pracy w sektorze publicznym. Decyzje te
spe³ni³y ¿¹dania protestuj¹cych i w kolejnych tygodniach nast¹pi³o zakoñczenie masowych protestów (Aldossary, 2011). Aktualnie sytuacja polityczna w su³tanacie jest stabilna. W po³owie paŸdziernika odby³y siê nowe wybory do Rady Szury. Do wyborów
stanê³o ponad 1300 kandydatów. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e nowy parlament bêdzie inspirowa³ kolejne reformy w królestwie (Al-Hasmi, 2011). Tym niemniej oczekiwania
spo³eczne pod¹¿aj¹ raczej w kierunku utrzymania zdobyczy socjalnych ni¿ realnego
ograniczenia w³adzy su³tana i jego rodziny (Al-Hasmi, 2011).
Wydarzenia „Arabskiej Wiosny” w monarchiach Zatoki mia³y odmienny charakter
ni¿ w pañstwach republikañskich. Istotn¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ jest ich krótkotrwa³y i stosunkowo ³agodny przebieg, poza królestwem Bahrajnu, a w przypadku takich pañstw jak
Katar i ZEA wyst¹pienia antyrz¹dowe mia³y ca³kowicie incydentalny charakter (Dreazen, 2011). System polityczny monarchii Zatoki nie zosta³ poddany istotnym zmianom.
Pañstwa te zdo³a³y zapanowaæ nad protestami spo³ecznymi. Uczyni³y tak poprzez umiejêtne po³¹czenie ustêpstw i wykorzystanie zasobów finansowych, które s¹ w ich dyspozycji. Nale¿y przy tym wskazaæ na wy¿szy stopieñ legitymizacji systemu politycznego
monarchii Zatoki. Ich spo³eczeñstwa w wiêkszym stopniu uto¿samiaj¹ siê z instytucj¹
pañstwa czy monarchii. Przy czym struktury spo³eczne i polityczne monarchii Zatoki,
pomimo pozostawania w obrêbie oddzia³ywania zjawiska kolonializmu, nie s¹ wy³¹cznie
tworem wp³ywu zewnêtrznego i maj¹ charakter ewolucyjny wynikaj¹cy z rozwoju historycznego (Henry, Springborg, 2004, s. 169). Nie bez znaczenia jest równie¿ mo¿liwie
szeroki udzia³ spo³ecznoœci lokalnych w redystrybucji zysków czerpanych z wydobycia
i dystrybucji ropy naftowej, a tym samym ograniczenie wystêpowania grup spo³ecznych
d¹¿¹cych do radykalnej zmiany relacji politycznych w pañstwie (Foley, 2010, s. 48–51).
Monarchie Zatoki nie stosuj¹ systemu represji jako g³ównego œrodka s³u¿¹cego zachowaniu systemu politycznego (Dreazen, 2011). Z pewnoœci¹ nie wszystkie problemy wewnêtrzne nurtuj¹ce tê grupê pañstw zosta³y rozwi¹zane. Tym niemniej arabskie monarchie
wykaza³y, ¿e ciesz¹ siê du¿ym poziomem akceptacji, co sprzyja przetrwaniu istniej¹cego
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w nich systemu politycznego. Jednak¿e w d³u¿szej perspektywie czasu i one bêd¹ musia³y wypracowaæ nowy model relacji wewnêtrznych, je¿eli w przysz³oœci chc¹ unikn¹æ
podobnych wyzwañ, co oznacza m.in. koniecznoœæ uczynienia ze zgromadzeñ parlamentarnych organów realnie przedstawicielskich i wspó³decyduj¹cych w zakresie tworzenia
i realizacji poszczególnych polityk pañstwowych. Z powy¿szych powodów mo¿na stwierdziæ, ¿e w przypadku monarchii Zatoki „Arabska Wiosna” nie sta³a siê rewolucj¹, lecz
przybra³a charakter kolejnego etapu ewolucji ich systemu politycznego.
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Summary
The Arab Spring – the Experiences of the Gulf Monarchies
Practically nowhere in the Arab world were the events of the Arab Spring avoided. Civil unrest and
anti-government protests occurred in the rich oil monarchies of the Persian Gulf as well. When compared to the Maghreb and Mashrik, however, these anti-government protests were limited and in some
cases merely incidental. Bahrain was the only country to witness violent anti-government protests of
mass character, and that threatened the rule of the Al-Khalifa dynasty. Consequently, the authorities of
the Kingdom of Bahrain decided to ask the members of the Gulf Cooperation Council for military aid in
order to stabilize the internal situation, and eventually obtained it from Saudi Arabia and the United Arab
Emirates. Unlike the remaining territory of the Middle East, the Gulf countries survived the most critical
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period of the Arab Spring, maintaining the key elements of their political systems unaltered. The objective of this paper is to present the progress of political events in the Gulf countries in 2011 and to indicate
which determinants were decisive for the survival of the political systems in these states during a time of
political crisis.
Key words: Arab Spring, Arab Gulf monarchies, political situation in the Gulf states

