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Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec regionów
o niskim stopniu zainteresowania na przyk³adzie wybranych

krajów Afryki Pó³nocnej w latach 1989–20011

Streszczenie: Przez okres zimnej wojny i bezpoœrednio po jej zakoñczeniu, a¿ do wydarzeñ z 11 wrzeœ-
nia 2001 r. kraje Afryki Pó³nocnej, z wyj¹tkiem Egiptu, by³y traktowane marginalnie przez kolejne ad-
ministracje amerykañskie. Artyku³ dotyczy miejsca krajów Maghrebu w polityce zagranicznej USA
w latach 90-tych XX wieku. Do g³ównych problemów zwi¹zanych z obszarem Afryki Pó³nocnej, które
skupia³y uwagê Waszyngtonu w ostatniej dekadzie ubieg³ego wieku nale¿a³y: konflikt miêdzy Algieri¹
i Marokiem o Saharê Zachodni¹ oraz kryzys polityczny w Algierii i implikacje miêdzynarodowe wyni-
kaj¹ce z tego konfliktu. Autor podejmuje próbê odpowiedzi na dwa g³ówne pytania: jakie by³y cele poli-
tyki zagranicznej USA wobec krajów Maghrebu w latach 90-tych XX wieku? Jakie instrumenty polityki
zagranicznej Stany Zjednoczone wykorzystywa³y w stosunkach z Algieri¹, Marokiem i Mauretani¹?
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S
tany Zjednoczone od momentu obecnoœci militarnej i politycznej w basenie Mo-
rza Œródziemnego, od czasów II wojny œwiatowej, przez okres 50 lat podejmowa-

³y intensywne dzia³ania wobec tego regionu œwiata. Jednak dzia³ania te nie dotyczy³y
ca³ego obszaru œródziemnomorskiego. Priorytetem dla Waszyngtonu, z wielu powo-
dów, pozostawa³ konflikt bliskowschodni i pokojowe próby jego rozwi¹zania. Na
marginesie g³ównego nurtu polityki œródziemnomorskiej USA znajdowa³y siê kraje
Afryki Pó³nocnej, poza Egiptem, który choæby z racji po³o¿enia geograficznego i za-
anga¿owania w konflikt z Izraelem by³ wa¿nym elementem amerykañskiej polityki
wobec Bliskiego Wschodu. Nadziej¹ polityków pañstw Maghrebu na przysz³oœæ by³a
wzrastaj¹ca rola Egiptu, zw³aszcza po porozumieniu w Camp David z Izraelem. Li-
czono, i¿ w ten sposób Waszyngton dostrze¿e i doceni rolê Afryki Pó³nocnej w swo-
jej polityce zagranicznej (Nmoma, 2000, s. 141)2. W okresie zimnej wojny rejon
Morza Œródziemnego by³ terenem bipolarnej rywalizacji militarno-politycznej pomiê-
dzy Wschodem a Zachodem. Pomimo tego faktu, jednak a¿ do 1989 r. Maroko, Al-
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1 Projekt zosta³ sfinansowany ze œrodków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie
decyzji numer DEC-2011/01/B/HS5/00930.

2 Niektóre kraje arabskie prezentowa³y inny punkt widzenia i nie wi¹za³y nadziei na przysz³oœæ
z podpisanym porozumieniem. Jawnie antyamerykañski przywódca Libii pu³kownik Kaddafi próbowa³
zorganizowaæ koalicjê pañstw arabskich przeciw USA i Izraelowi, a umowê z Camp David traktowa³
jako zdradê Palestyñczyków i œwiata arabskiego. W konsekwencji próbowa³ izolowaæ Egipt na arab-
skiej scenie politycznej i przy okazji prezentowa³ siê jako jedyny i prawdziwy obroñca interesów arab-
skich na arenie miêdzynarodowej. Innym przyk³adem dzia³añ przeciw Waszyngtonowi w regionie by³a
próba nak³onienia Maroka w 1984 roku do wyjœcia z sojuszu z Amerykanami.



gieria, Tunezja i Libia by³y traktowane przez kolejne administracje waszyngtoñskie
jako obszar o niskim stopniu zainteresowania/zaanga¿owania (Segal, 1986, s. 401)3.
Po upadku ¿elaznej kurtyny w wyniku zmiany uk³adu si³ na œwiecie, wytworzenia siê
uk³adu unipolarnego z dominuj¹c¹ pozycj¹ USA oraz na skutek pojawienia siê no-
wych zagro¿eñ dla ³adu miêdzynarodowego (terroryzm miêdzynarodowy) i nowych
wyzwañ o charakterze ekonomicznym (poszukiwanie nowych Ÿróde³ dostaw su-
rowców naturalnych, bezpieczne obszary tranzytowe dla transportu surowców z Afryki
subsaharyjskiej) rola krajów Afryki Pó³nocnej w polityce zagranicznej USA wros³a
(Zoubir, 2009, s. 78–79)4.

Kwestia Sahary Zachodniej. Miêdzy Rabatem a Algierem

Polityka Stanów Zjednoczonych wobec ca³ego regionu Afryki Pó³nocnej przez okres
lat 80-tych do po³owy lat 90-tych XX wieku by³a prowadzona przez pryzmat konfliktu
o terytorium Sahary Zachodniej. Pocz¹tki wojny siêgaj¹ po³owy lat 70-tych XX wieku,
kiedy Hiszpania zdecydowa³a siê na proces dekolonizacji, w efekcie którego wycofa³a
siê z terenów Afryki pó³nocno-zachodniej. Kroki podjête przez Madryt da³y asumpt do
dzia³ania krajom afrykañskim. Z jednej strony, o kontrolê nad Sahar¹ Zachodni¹ ubiega³y
siê Maroko oraz Mauretania, z drugiej, o pe³n¹ niepodleg³oœæ upomnia³ siê lud Sahrawi
zamieszkuj¹cy te tereny, który uzyska³ poparcie ze strony Algierii oraz nieoficjalnie Li-
bii. W 1974 roku Sahrawi zorganizowali Narodowy Ruch Wyzwolenia pod nazw¹ Poli-
sario5. Po zajêciu czêœci Sahary Zachodniej przez Maroko pod koniec 1975 roku 160 tys.
Sahrawi opuœci³o swoje terytorium i znalaz³o schronienie w po³udniowo-zachodniej
Algierii. W algierskim mieœcie Tindouf za³o¿yli Sahrawi Arab Democratic Republic

(SADR). W sytuacji zaanga¿owania siê Rabatu i Algieru w konflikt Waszyngton znalaz³
siê w dyskomfortowym po³o¿eniu. Amerykanie okreœlili stosunki panuj¹ce miêdzy s¹sia-
dami jako ‘enemy brothers relations’ (Why…, 2009, s. 9). Waszyngton zdawa³ sobie
sprawê z potrzeby utrzymania przyjaznych stosunków z Marokiem oraz obieraj¹c¹ kurs
prozachodni Algieri¹. Maroko od lat by³o uznawane za lojalnego i cennego sojusznika
Stanów Zjednoczonych w œwiecie arabskim. Wspó³praca militarna obu pañstw wkra-
cza³a w now¹ fazê. Od lat 80-tych w Maroku obecny by³ personel amerykañski, zarówno
wojskowy, jak i cywilny. Rabat potêpi³ agresjê Zwi¹zku Radzieckiego na Afganistan,
wys³a³ swoje oddzia³y do ogarniêtego walkami Zairu, proces pokojowy na Bliskim
Wschodzie postrzega³ w sposób pragmatyczny i wbrew opinii wiêkszoœci krajów arab-
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3 O marginalnym miejscu, jakie zajmowa³ w polityce zagranicznej USA region Maghrebu œwiadczy
fakt, i¿ w po³owie lat 70-tych XX wieku nast¹pi³a reorganizacja struktury Departamentu Stanu. Wynikiem
tych dzia³añ by³o w³¹czenie krajów Afryki Pó³nocnej do Biura do Spraw Azji Po³udniowo-Wschodniej.
Z by³ego Biura do Spraw Afryki wydzielono Biuro do Spraw Bliskiego Wschodu.

4 Od pocz¹tku XXI wieku zauwa¿a siê wzrost znaczenia strategicznego krajów afrykañskich, ze
wzglêdu na zasoby energetyczne. Bardzo szybko roœnie zapotrzebowanie gospodarki amerykañskiej na
afrykañsk¹ ropê naftow¹. Import tego surowca do USA przedstawia³ siê nastêpuj¹co: w 2004 r. 15%,
w 2006 r. 21%, a w 2015 r. prognozy mówi¹ o 25%. Ambitne plany zak³adaj¹, i¿ do 2025 r. Amerykanie
zast¹pi¹ import z Bliskiego Wschodu w 75% rop¹ pochodz¹c¹ z Czarnego L¹du.

5 Popular Front for the Liberation of Saqiat al Hamra and Rio de Oro (Polisario).



skich popiera³ porozumienie egipsko-izraelskie zawarte w Camp David w 1979 roku.
Wydarzeniem o symbolicznym znaczeniu by³a obecnoœæ w lipcu 1999 roku delegacji
amerykañskiej na czele z prezydentem Billem Clintonem na pogrzebie króla Hassana II
(Otenyo, 2009, s. 69). Amerykanie du¿¹ wagê przywi¹zuj¹ do geostrategicznego po³o¿enia
Maroka. Cieœnina Gibraltarska le¿y na wa¿nym szlaku morskim pomiêdzy Atlantykiem
a Bliskim Wschodem. Bezpieczeñstwo dostaw ropy naftowej zale¿y od przyjaznych
stosunków z Rabatem. Stosunki amerykañsko-marokañskie wzmacnia³y wspólne intere-
sy gospodarcze (Arms…, 1981, s. 42). Do 1963 roku armia amerykañska mia³a bazy woj-
skowe w Maroku, a bazy morskie istnia³y a¿ do 1978 roku kiedy Amerykanie sami
zdecydowali siê opuœciæ ten kraj. Warto podkreœliæ, i¿ od koñca lat 70-tych XX wieku
amerykañskie okrêty wojenne mog³y nadal korzystaæ bez przeszkód z infrastruktury nad-
brze¿nej i w razie koniecznoœci zawijaæ do portów marokañskich (Ibidem, s. 4).

Z kolei druga strona konfliktu Algieria, popieraj¹ca ruch niepodleg³oœciowy Polisario
wyra¿a³a sprzeciw wobec polityki USA. Zdaniem Algieru Amerykanie prowadz¹ ambi-
walentn¹ politykê wobec pañstw regionu i konfliktu o Saharê Zachodni¹. Oficjalnie
przyjmuj¹ postawê neutraln¹, a w rzeczywistoœci podpisuj¹ kontrakt na dostawy broni
dla jednej ze stron konfliktu, Maroka. Dla Waszyngtonu ca³a sytuacja by³a k³opotliwa
z kilku powodów. Po pierwsze w³adze Algieru obra³y kurs prozachodni i rozpoczê³y pro-
ces westernizacji Algierii. Zniechêcanie Algieru na pocz¹tku przyjêtej drogi i przez to
ukierunkowanie na œciœlejsz¹ wspó³pracê ze Zwi¹zkiem Radzieckim nie by³o celem poli-
tyki Amerykanów. Czas poka¿e, ¿e Moskwa oficjalnie nie bêdzie anga¿owaæ siê w kon-
flikt o Saharê Zachodni¹ i bêdzie unikaæ udzielenia jednoznacznego poparcia dla dzia³añ
prezydenta Chadli Bendjedida ze wzglêdu na swoje interesy w Maroku. Co szczególnie
cenne i godne podkreœlenia, pojawia³ siê oto drugi po Maroku potencjalny lojalny partner
spoœród pañstw arabskich dla Stanów Zjednoczonych. Po drugie, w³adze Algierii ode-
gra³y znacz¹c¹ rolê w uwolnieniu 54 amerykañskich zak³adników z Iranu. By³ to wa¿ny
gest ze strony kraju arabskiego w kierunku Stanów Zjednoczonych. Waszyngton werbal-
nie docenia³ wysi³ek w³adz i dyplomacji algierskiej w tej akcji. Problem tkwi³ w tym, i¿
zaanga¿owanie Algierczyków by³o zauwa¿ane tylko symbolicznie, w rzeczywistoœci
USA nieoficjalnie w sporze o Saharê Zachodni¹ wspar³y stronê marokañsk¹. Taka posta-
wa Amerykanów rodzi³a podejrzliwoœæ i niepewnoœæ rz¹du algierskiego wobec intencji
Waszyngtonu. Po trzecie, Algieria zaczê³a odgrywaæ wa¿n¹ rolê ze wzglêdów strategicz-
nych (Johnston, 1996, s. 96)6. Na jej terenie znajduj¹ siê potê¿ne z³o¿a gazu ziemnego,
który ze wzglêdów bezpieczeñstwa energetycznego ma kluczowe znaczenie dla gospo-
darki amerykañskiej. W pierwszej po³owie lat 80-tych XX wieku algierskie dostawy
gazu ziemnego stanowi³y 7% ca³oœci importu surowców energetycznych do USA. Stany
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6 Znaczenie zasobów surowcowych, które znajduj¹ siê na terenie Bliskiego Wschodu dla gospodar-
ki œwiatowej jest niepodwa¿alne. Ponad 50% œwiatowych rezerw gazu ziemnego i ropy znajduje siê
w tym rejonie œwiata. Analitycy przedmiotu przewiduj¹, i¿ gospodarka œwiatowa, w tym amerykañska,
nadal bêdzie uzale¿niona od dostaw surowców z Bliskiego Wschodu co najmniej do 2020 roku. Poza
walk¹ z miêdzynarodowym terroryzmem, zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego stanowi priory-
tet amerykañskiej polityki zagranicznej. Warto podkreœliæ, i¿ uzale¿nienie USA od dostaw surowców
z Bliskiego Wschodu jest mniejsze ni¿ Japonii czy Unii Europejskiej i wynosi obecnie 50% importowa-
nej ropy. Jednak import surowców energetycznych przez USA wzroœnie do 70% ju¿ w 2020 roku.



Zjednoczone do dziœ s¹ jednym z wiêkszych importerów gazu zimnego w postaci LNG
(Energy…, 18.02.2012)7.

Na pocz¹tku lat 80-tych pojawi³ siê kolejny problem w relacjach marokañsko-algier-
skich: dostawy broni ze Stanów Zjednoczonych dla armii marokañskiej. Algier zinter-
pretowa³ t¹ transakcjê jako pogwa³cenie neutralnoœci Waszyngtonu wobec konfliktu
o Saharê Zachodni¹ i udzielenie poœredniego wsparcia dla Rabatu. Prawdopodobnie
przed wybuchem konfliktu o Saharê Zachodni¹ Algier nie kwestionowa³by potrzeby
uzbrojenia armii marokañskiej. Doœæ powiedzieæ, i¿ wed³ug danych wywiadu amerykañ-
skiego stosunek liczby czo³gów wynosi³ 5 do 1 na korzyœæ Algierii. Jednak pocz¹tek lat
80-tych w obliczu dynamicznej sytuacji miêdzynarodowej i napiêciach na linii Ra-
bat–Algier, rz¹d algierski uzna³ za niefortunny okres na zakup broni przez króla Hassana
II od Amerykanów. Waszyngton, maj¹c na uwadze powy¿sze uwarunkowania, musia³
znaleŸæ salomonowe rozwi¹zanie skomplikowanego problemu. W celu z³agodzenia
stanowiska Algieru wobec sprzeda¿y broni Maroku USA zaproponowa³y zawarcie d³u-
goletniego i bardzo korzystnego kontraktu na dostawy LNG do Ameryki Pó³nocnej z al-
giersk¹ rz¹dow¹ firm¹ energetyczn¹ SONATRACH. Wartoœæ umowy szacowano na
1 mld USD. Jednak po 6-miesiêcznych negocjacjach i zmianie na stanowisku prezydenta
USA administracja Ronalda Reagana zrezygnowa³a z podpisania tej umowy (Reagan…).
Dodatkowo na proœbê rz¹du algierskiego strona amerykañska podjê³a siê próby mediacji
miêdzy Polisario a Marokiem. W grudniu 1980 roku zorganizowano spotkanie koncylia-
cyjne w algierskim Tindouf, który za siedzibê obra³ sobie Front Polisario. Negocjacje
odby³y siê pod auspicjami amerykañskich ambasadorów w Maroku Angiera Biddle Du-
ke’a oraz w Algierii Ulrica Haynesa Jr, a udzia³ w nich wziêli przedstawiciele Maroka,
Algierii i ruchu Polisario. Niestety rozmowy nie przynios³y ¿adnych konstruktywnych
rozwi¹zañ (Kamil, 1987, s. 39).

Kolejnym przejawem zaanga¿owania siê polityków amerykañskich w konflikt o Sa-
harê Zachodni¹ by³a inicjatywa podjêta przez cz³onków Subcommittee on International

Security Scientific Affairs amerykañskiego Kongresu. W dniach od 25 sierpnia do 6 wrzeœ-
nia 1982 roku delegacja amerykañska odwiedzi³a Maroko, Algieriê, tereny Sahary Za-
chodniej oraz Francjê. Przed misj¹ postawiono nastêpuj¹ce cele: zapoznanie siê z sytuacj¹
militarno-polityczn¹ w regionie, udzielenie pomocy politycznej i logistycznej sojuszni-
kowi USA w tej czêœci Afryki Maroku. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych naj-
wa¿niejszym zadaniem przedstawicieli Kongresu USA, którzy spotkali siê z w³adzami
przeciwnych stron oraz Francji by³o poznanie ich opinii na temat konfliktu oraz próba
odpowiedzi na pytanie: jakie implikacje dla Waszyngtonu mog¹ wynikaæ z powodu zaist-
nia³ej sytuacji kryzysowej i czy potrzebna bêdzie ewentualna korekta w polityce amery-
kañskiej wobec pañstw regionu (U.S. Policy Toward the Conflict…, 1983, s. 6).

Amerykanie bacznie obserwowali równie¿ reakcje na zaistnia³¹ sytuacjê ze strony po-
zosta³ych krajów Maghrebu: Tunezji, Libii oraz Mauretanii (Arms…, 1981, s. 5 i 22)8.
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7 LPG (Liquefied Natural Gas), paliwo – gaz ziemny w postaci ciek³ej o temperaturze – 163 st. C,
podczas skraplania jego objêtoœæ jest 630 razy mniejsza. Oko³o jedna czwarta gazu ziemnego, którym
handluje siê na skalê œwiatow¹ jest transportowana w tej postaci.

8 Najwiêksz¹ uwagê Waszyngton przywi¹zywa³ do ewentualnych dzia³añ ze strony Trypolisu, nato-
miast Mauretania by³a traktowana marginalnie. S³ab¹ kondycjê Mauretanii potwierdza³y wydarzenia na



Tunezja by³a uznawana przez USA jako jeden z najbardziej liberalnych, prozachodnich
i zdolnych do modernizacji krajów œwiata arabskiego. Natomiast Libia pod rz¹dami
pu³kownika Kaddafiego w sposób oczywisty by³a bacznie obserwowana przez anali-
tyków amerykañskich, a jej rola równie¿ w konflikcie o Saharê Zachodni¹ odczytywana
by³a przez pryzmat wspó³pracy Trypolisu ze Zwi¹zkiem Radzieckim. Negatywna opinia
Amerykanów o pu³kowniku Kaddafim by³a ugruntowana przez fakt wspierania miêdzy-
narodowego terroryzmu przez Trypolis (Current…, 1981, s. 10).

29 kwietnia 1991 roku ONZ w rezolucji nr 690 zaproponowa³a przerwanie walk po-
miêdzy Marokiem a Polisario i przeprowadzenie referendum wœród ludnoœci Sahary Za-
chodniej, która mia³a wypowiedzieæ siê o przysz³oœci tego terenu. Wybór zosta³ okreœlony
pomiêdzy przy³¹czeniem Sahary Zachodniej do Maroka lub og³oszeniem powstania nie-
podleg³ego pañstwa. Zaproponowano równie¿ wprowadzenie si³ miêdzynarodowych na
obszary graniczne i wycofanie wojsk stron konfliktu do baz wojskowych w g³êbi krajów.
Równie¿ Stany Zjednoczone popar³y taki plan rozwi¹zania konfliktu. W celu realizacji
tej koncepcji ONZ powo³a³a United Nations Mission for the Organization of a Referen-

dum in the Western Sahara (MINURSO). 29 marca 1994 roku Zgromadzenie Ogólne
ONZ og³osi³o rezolucjê nr 907 dotycz¹c¹ ogólnych zasad organizacji plebiscytu (Re-

cent…, 1995, s. 56). Niestety w tamtym okresie ani Maroko, ani Algieria jak równie¿ Po-
lisario na powy¿sze kroki jeszcze nie by³y gotowe (Ibidem, s. 112)9. Pomiêdzy zaintere-
sowanymi trwa³y spory dotycz¹ce m.in. okreœlenia grup uprawnionych do wziêcia
udzia³u w referendum. Pewien postêp nast¹pi³ w marcu 1997 roku, kiedy sekretarz gene-
ralny ONZ Kofi Annan powo³a³ na stanowisko reprezentanta ONZ ds. organizacji refe-
rendum na terenie Sahary Zachodniej by³ego sekretarza stanu Jamesa Bakera III. Dziêki
zabiegom Bakera 86 tys. osób by³o uprawnionych do wziêcia udzia³u w referendum. Ba-
ker skorzysta³ z hiszpañskiego spisu ludnoœci Sahary Zachodniej z 1974 roku. Jedno-
czeœnie ONZ odrzuci³a proœbê Maroka, aby 130 tys. osób, które po 1975 roku przyby³o
z Maroka i zamieszka³o na terenie Sahary Zachodniej mog³o wzi¹æ udzia³ w referendum.
Zaistnia³a sytuacja by³a korzystna dla Waszyngtonu. Plan Bakera by³ projektem ONZ nie
USA. Algier przyj¹³ te ustalenia z zadowoleniem, Rabat ze sceptycyzmem. Jednak strona
marokañska nie mog³a mieæ zastrze¿eñ do Waszyngtonu, gdy¿ Baker firmowa³ dzia³ania
ONZ. Natomiast w adresie skierowanym do Algieru Amerykanie podkreœlali osobisty
wp³yw amerykañskiego polityka na ostateczny kszta³t rozwi¹zañ ujêtych w propozycji
ONZ (Luciano, 2011, s. 172). Sam James Baker by³ sceptyczny wobec powodzenia refe-
rendum, w¹tpi³ w takie rozwi¹zanie ze wzglêdu na nieprzejednane stanowiska stron
walcz¹cych. Storna marokañska w sposób szczególny opóŸnia³a organizacjê plebiscytu.
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froncie wojennym. Ze wzglêdu na trudnoœci logistyczne i brak œrodków finansowych ju¿ w 1979 roku
Mauretania wycofa³a siê z okupacji czêœci Sahary Zachodniej. Tereny te przejê³o Maroko. W 1984 roku
w³adze Mauretanii uzna³y rz¹d Frontu Polsario i nawi¹za³y z nim stosunki dyplomatyczne.

9 Poza rozbie¿noœciami proceduralnymi dotycz¹cymi organizacji referendum w 1994 roku dosz³o
do powa¿nego kryzysu w stosunkach pomiêdzy Rabatem a Algierem, stronami zaanga¿owanymi w kon-
flikt o Saharê Zachodni¹. Grupy terrorystyczne dokona³y ataku na jeden z hoteli w Marakeszu. Rabat
oskar¿y³ stronê algiersk¹ o inspirowanie zamachowców i w odwecie wprowadzi³ obowi¹zek wizowy dla
Algierczyków. Z kolei Algier zamkn¹³ granice miêdzy s¹siadami. Kryzys w stosunkach bilateralnych
trwa³ przez kolejn¹ dekadê. Intencj¹ Stanów Zjednoczonych by³o za¿egnanie eskalacji konfliktu.



Postawa USA musia³a uwzglêdniaæ punkt widzenia Rabatu, gdy¿ Maroko by³o kluczo-
wym partnerem w regionie. Wielu analityków amerykañskich zastanawia³o siê czy
z punktu widzenia interesów Waszyngtonu, Stany Zjednoczone nie powinny jednoznacz-
nie opowiedzieæ siê po stronie Maroka. Jedn¹ z kwestii spornych okaza³o siê okreœlenie
grupy osób uprawnionych do wziêcia udzia³u w referendum. Tylko w tej jednej sprawie
Baker pod patronatem ONZ zorganizowa³ trzy rundy spotkañ. Pierwsze odby³o siê
w Londynie, kolejne w Lizbonie i dopiero ustalenia przyjête przez strony konfliktu w Ho-
uston, 3 grudnia 1997 roku okaza³y siê wi¹¿¹ce. Potwierdzeniem trudnoœci, z jakimi spo-
tykali siê urzêdnicy ONZ by³ dwuletni okres weryfikacji uprawnionych do g³osowania.
Ca³y proces zosta³ zakoñczony dopiero w grudniu 1999 roku (The future…, 1999, s. 41).

Wobec powy¿szych trudnoœci ONZ zaproponowa³a w rezolucji nr 1301 og³oszonej
31 maja 2000 roku, aby strony konfliktu rozwa¿y³y alternatywne mo¿liwoœci rozwi¹za-
nia konfliktu. 20 stycznia 2001 roku sekretarz generalny ONZ opublikowa³ „Raport o sy-
tuacji w Saharze Zachodniej” zwany Planem Bakera. Plan by³ prób¹ wypracowania
kompromisu miêdzy Frontem Polisario a w³adzami Maroka, przy zabezpieczeniu intere-
sów Rabatu na czym szczególnie zale¿a³o Amerykanom, ale równie¿ zagwarantowaniu
praw Sahrawi. Plan zak³ada³ wybór cia³a ustawodawczego, centralnych organów w³adzy
wykonawczej i cz³onków w³adz lokalnych przez wyborców, którzy spe³niali kryteria
uprawnionych do g³osowania przyjête w grudniu 1999 roku. Decyzje powy¿sze odpo-
wiada³y ¿¹daniom Polisario. W gestii Maroka pozostawiono politykê zagraniczn¹, zyski-
wa³o prawo do prowadzenia polityki w zakresie obrony i bezpieczeñstwa. Ponadto plan
zak³ada³ przeprowadzenie referendum w okresie piêciu najbli¿szych lat w celu okreœlenia
ostatecznego statusu Sahary Zachodniej (U.N…, 13.01.2013). Po przeprowadzeniu kon-
sultacji politycznych z przedstawicielami w³adz Maroka, Algierii oraz Ruchu Polisario,
James Baker oœwiadczy³, i¿ na takie propozycje nie zgadza siê Algier. W styczniu 2003
roku Baker podj¹³ siê ostatniej misji wyznaczonej przez ONZ i zaproponowa³ powtórnie
przeprowadzenie referendum, ale grupa uprawnionych go g³osowania zosta³a poszerzona
o osadników przyby³ych z Maroka po 1999 roku. G³osuj¹cy mieli podj¹æ decyzjê
o przysz³oœci Sahary Zachodniej poprzez wybranie jednej z trzech mo¿liwych opcji:
pe³na niepodleg³oœæ, integracja z Marokiem lub autonomia. Z tak¹ koncepcj¹ nie zgadza³
siê rz¹d Maroka, który kwestionowa³ mo¿liwoœæ uzyskania niepodleg³oœci przez Sahrawi
i zgadza³ siê jedynie na wybór miêdzy integracj¹ z Marokiem lub autonomi¹. Z kolei
Front Polisario nie akceptowa³ mo¿liwoœci uzyskania jedynie autonomii, a sytuacjê pa-
tow¹ dope³ni³a postawa Algieru, który stwierdzi³ i¿ nie jest stron¹ konfliktu i nie zamie-
rza zajmowaæ oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Ostatecznie projekt Bakera leg³
w gruzach w kwietniu 2004 roku, a sam pomys³odawca zrezygnowa³ z kontynuowania
misji. Kofi Annan przyj¹³ dymisjê polityka amerykañskiego i odwo³a³ go z zajmowanego
stanowiska. By³a to ostatnia próba aktywnego zaanga¿owania siê Stanów Zjednoczo-
nych w rozwi¹zanie sporu o Saharê Zachodni¹. Zgodnie z wol¹ Rabatu sojusznika USA
w walce z miêdzynarodowym terroryzmem i z priorytetami amerykañskiej polityki za-
granicznej przyjêtymi po 2001 roku, sprawa przysz³oœci Sahary Zachodniej zosta³a
od³o¿ona ad acta. Prezydent George W. Bush podkreœla³, i¿ Stany Zjednoczone rozu-
miej¹ wagê problemu i zdaj¹ sobie sprawê jakie emocjonalne znaczenie przywi¹zuj¹ Ma-
rokañczycy do obszaru Sahary Zachodniej. Obieca³, i¿ Waszyngton nie bêdzie wytwarza³
presji na Rabacie w celu szybkiego rozwi¹zania problemu. W ten sposób administracja
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USA sp³aci³a d³ug wobec króla Muhammada VI za jego lojaln¹ postawê po 2001 roku
oraz pragmatyczn¹ politykê bliskowschodni¹. W 2007 roku Maroko wyst¹pi³o z propo-
zycj¹ bli¿ej nieokreœlonej autonomii dla Sahary Zachodniej. Zgodnie z priorytetami ame-
rykañskiej polityki zagranicznej ówczesny amerykañski podsekretarz stanu Nicholas
Burns wyrazi³ aprobatê dla stanowiska Maroka i uzna³ t¹ propozycjê jako „powa¿n¹
i mo¿liw¹ do rozwa¿enia” (Luciano, 2011, s. 178).

Kryzys polityczny w Algierii w latach 90-tych XX wieku

Przez okres dwóch ostatnich dekad XX wieku na relacje Stanów Zjednoczonych z Al-
gieri¹ mia³y wp³yw dwa g³ówne wydarzenia. Pierwsze to wspomniany konflikt z Maro-
kiem o przysz³oœæ Sahary Zachodniej. Drugie, to w³aœciwie ca³a sekwencja zdarzeñ,
która zwi¹zana by³a z kryzysem politycznym w Algierii. Apogeum kryzysu nast¹pi³o
w latach 90-tych XX wieku. Historiê ¿ycia politycznego w Algierii od 1956 roku mo¿na
scharakteryzowaæ w nastêpuj¹cy sposób: by³ to stan pomiêdzy biurokratycznymi rz¹dami
autorytarnymi wspieranymi przez armiê a œrodowiskiem radyka³ów islamskich, którzy
d¹¿yli do budowy pañstwa teokratycznego. Na demokracjê i rozwi¹zania wolnorynkowe
w gospodarce nie by³o miejsca. Pod koniec lat 80-tych ówczesny prezydent Chadli
Bendjedid zdecydowa³ siê na reformy wewnêtrzne, zarówno gospodarcze, jak i poli-
tyczne. Dotychczas w monopartyjnym systemie politycznym Algierii zdominowanym
od dziesiêcioleci przez Narodowy Front Wolnoœci (FLN, Front de Liberation Nationale)
dzia³alnoœæ innych ugrupowañ politycznych nie by³a mo¿liwa. Prezydent zgodzi³ siê na
przeprowadzenie wyborów parlamentarnych wielopartyjnych w grudniu 1991 roku. De-
cyzj¹ t¹ uczyni³ pierwszy krok w procesie demokratyzacji Algierii. Jednym z fun-
damentów reformy Bendjedid by³a potrzeba odsuniêcia armii od wp³ywu na ¿ycie
polityczne w Algierii. T¹ decyzj¹ zrazi³ do siebie wp³ywowe lobby wojskowe. Od
pocz¹tku kampanii wyborczej bardzo aktywne by³o ugrupowanie opozycyjne, wywo-
dz¹ce siê z krêgów fundamentalistów islamskich Islamski Front Wyzwolenia (FIS, Front

Islamique du Salut). By³a to jedyna partia, która zdo³a³a wystawiæ kandydatów w ka¿dym
okrêgu wyborczym. Nawet rz¹dz¹cy FLN nie zdo³a³ tego uczyniæ. 26 grudnia 1991 roku
w wyniku g³osowania w pierwszej turze wyborów parlamentarnych najwiêcej g³osów
33% zdobyli islamiœci (Recent…, 1995, s. 45). W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ prezydent
Bendjedid wycofa³ siê z wczeœniejszej obietnicy, i¿ po wyborach parlamentarnych zrezyg-
nuje ze swojej funkcji przed koñcem kadencji. Zdecydowa³ o piastowaniu urzêdu do koñca
kadencji, czyli do grudnia 1993 roku. Wyniki nie do koñca by³y zaskakuj¹ce, równie¿
dla opinii miêdzynarodowej. D³ugoletnie rz¹dy FLN uto¿samiane by³y z autorytarn¹ biuro-
kracj¹ wspieran¹ przez wysokich dowódców wojskowych, a charakteryzowa³y siê wyso-
kim stopniem nepotyzmu i korupcji przy jednoczesnym spadku poziomu ¿ycia ludnoœci.
Rewolucyjne has³a islamistów okraszone has³ami religijnymi pad³y wiêc na podatny
grunt. Inicjator reform przegra³ nie tylko wybory. W styczniu 1992 roku jak zwykle w sy-
tuacjach kryzysowych w Algierii do g³osu doszli genera³owie i dokonali przewrotu woj-
skowego. Tylko w styczniu aresztowano 5000 cz³onków FIS. Nastêpc¹ odsuniêtego od
w³adzy prezydenta Bendjedida zosta³ z nadania wojska powracaj¹cy z wygnania w Maro-
ku jeden z za³o¿ycieli niepodleg³ej Algierii Mohamed Boudiaf. Jednak rzeczywistym de-
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cydentem by³ genera³ Khaled Nezzar (The Crisis…, 1995, s. 55)10. Kolejnym skutkiem
puczu by³o odwo³anie drugiej tury wyborów parlamentarnych, w której prawdopodobnie
zwyciêzc¹ zosta³by FIS. 9 lutego w³adze kraju wprowadzi³y stan wyj¹tkowy i formalnie
rozwi¹za³y Islamski Front Wyzwolenia. Jednak sytuacja polityczna wymknê³a siê spod
kontroli i islamiœci rozpoczêli walkê z w³adzami algierskimi i establishmentem wojsko-
wym za pomoc¹ ataków terrorystycznych (Patek, Rydel, Wêc, 2008, s. 432)11. W wal-
kach wewnêtrznych w Algierii przez okres pierwszych dwóch lat kryzysu, od stycznia
1992 do marca 1994 roku zginê³o oko³o 3000 osób. W ci¹gu lat 90-tych liczbê ofiar kon-
fliktu wewnêtrznego w Algierii szacuje siê na 150 000. Zdecydowana wiêkszoœæ to
cz³onkowie lub sympatycy FIS. Jednak represje dotknê³y równie¿ ludnoœæ cywiln¹. Wœród
ofiar znalaz³o siê ponad 30 obcokrajowców, równie¿ Amerykanów. 31 stycznia 1994
roku genera³owie wyznaczyli na urz¹d prezydenta Algierii nowego kandydata. Wybór
pad³ na genera³a Liamine Zeroual. W celu legalizacji rz¹dów swojego kandydata wojsko-
wi zorganizowali formalnie wolne wybory prezydenckie. 16 listopada 1995 roku odby³
siê plebiscyt prezydencki, który zgodnie z oczekiwaniami wygra³ kandydat genera³ów
Liamine Zeroual (Pierre, Quandt, 1996, s. 65)12. Przetrwa³ na stanowisku do pocz¹tku
1999 roku, kiedy to zosta³ zmuszony do podania siê do dymisji. Formaln¹ zgodê na rezyg-
nacjê z urzêdu prezydenta Zeroual wyrazi³ ju¿ we wrzeœniu 1998 roku. Zdaniem genera-
³ów prezentowa³ zbyt liberalne pogl¹dy. Pocz¹tkiem wychodzenia z kryzysowej sytuacji
by³o zorganizowane w 1996 roku ogólnokrajowe referendum, w którym mieszkañcy
opowiedzieli siê za umocnieniem pozycji organów w³adzy wykonawczej w algierskim
systemie politycznym i za wiêkszymi uprawnieniami prezydenta. Wiele wskazuje, i¿ na
wynik wyborów mia³a wp³yw armia (Ibidem, s. 56)13. Prze³omowy dla stabilizacji sytu-
acji w Algierii okaza³ siê rok 1999. W kwietniu 1999 roku odby³y siê formalnie demokra-
tyczne wybory na urz¹d prezydenta Algierii. W praktyce tylko jeden spoœród siedmiu
kandydatów mia³ realne szanse na zwyciêstwo. By³ nim by³y minister spraw zagranicz-
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10 Prezydent Boudiaf przetrwa³ na stanowisku kilkanaœcie miesiêcy. Jedn¹ z przyczyn niezadowole-
nia genera³ów z rz¹dów Boudiafa by³y jego wypowiedzi, w których poddawa³ w w¹tpliwoœæ delegaliza-
cjê FIS. Ali Kafi i Redha Malik to kolejni „testowani” przez armiê cywilni kandydaci na urz¹d
prezydenta. W styczniu 1994 roku zadecydowali, i¿ zast¹pi ich Liamine Zeroual. Przetrwa na stanowis-
ku do 1999 roku, a powody utraty zaufania wojskowych by³y podobne do tych, które zdecydowa³y o lo-
sie Boudiafa. Zeroual równie¿ opowiada³ siê za liberalizacj¹ gospodarki oraz potrzeb¹ dialogu
politycznego ze wszystkimi si³ami opozycji, w³¹cznie z FIS. Dialog polityczny uzna³ za conditio sine

qua non wyjœcia kraju z kryzysu wewnêtrznego.
11 W styczniu 1995 roku w³adze wojskowe podjê³y próbê negocjacji z organizacjami islamskimi

w rzymskim zgromadzeniu zakonnym Sant’ Egidio. Inicjatywa genera³ów zosta³a doceniona przez USA
i Francjê. Jednak rozmowy zakoñczy³y siê fiaskiem, gdy¿ wojskowi obawiali siê utraty w³adzy w wyni-
ku wolnych wyborów parlamentarnych. W efekcie genera³owie storpedowali porozumienie poprzez or-
ganizacjê farsy wyborczej na urz¹d prezydenta w listopadzie 1995 roku.

12 Na Zerouala g³osowa³o 7,3 mln wyborców (61,3%), kolejni kandydaci zgromadzili o wiele mniej
g³osów, np. Nahnah reprezentuj¹cy liberalne skrzyd³o partii islamistów otrzyma³ 3 mln g³osów (25,4%),
a trzeci kandydat Saadi zgromadzi³ 1,1 mln g³osów (3,8%).

13 Mimo podejrzeñ o sfa³szowaniu wyników wyborów prezydenckich zarówno prezydent Clinton
jak i prezydent Miteterrand uznali legalnoœæ wyborów. Prezydent Clinton w liœcie gratulacyjnym
przes³anym do prezydenta – elekta Zerouala wyrazi³ nadziejê na „pozytywne zmiany oraz narodowe po-
jednanie w Algierii”.



nych Adb al-Aziz Bouteflika. Powód sukcesu Boutefliki by³ prozaiczny: uzyska³ popar-
cie genera³ów. Jego wybór na piêcioletni¹ kadencjê wiêkszoœci¹ a¿ 74% g³osów budzi
zastrze¿enia co do legalnoœci i transparentnoœci wyborów. Faktem jest, i¿ jedn¹ z pierw-
szych decyzji nowego prezydenta by³a amnestia, która objê³a cz³onków ró¿nych islam-
skich ugrupowañ fundamentalistycznych (Luciano, 2011, s. 24).

Administracja prezydenta Clintona musia³a zaj¹æ zdecydowane stanowisko wobec
wydarzeñ w Algierii. Dla polityków amerykañskich sytuacja by³a dyskomfortowa. Jako
kraj o tradycjach demokratycznych Stany Zjednoczone powinny opowiedzieæ siê po stro-
nie demokracji i z szacunkiem zaakceptowaæ wynik wyborów z grudnia 1991 roku. Jed-
nak z punktu widzenia interesów amerykañskich w regionie, scenariusz powy¿szy by³
trudny do przyjêcia. Rz¹dy fundamentalistów islamskich oznacza³y wybranie przez Al-
gieriê antyamerykañskiego kursu w polityce zagranicznej. Alternatyw¹ dla interesów
Waszyngtonu by³o poparcie dyktatury Bendjedida (Schraeder, 1994, s. 258). Laickie,
przyjmuj¹ce liberalny i prozachodni kurs polityczny rz¹dy prezydenta Bendjedid jawi³y
siê Amerykanom jako przewidywalna i stabilna alternatywa, wspó³pracuj¹ca na arenie
miêdzynarodowej z krajami zachodnimi. Rozwa¿ywszy kilka rozwi¹zañ Stany Zjedno-
czone oœwiadczy³y, i¿ s¹ zwolennikiem demokratyzacji ¿ycia politycznego w Algierii,
ale maj¹c informacje o sfa³szowaniu wyników wyborów z grudnia 1991 roku i nieuczci-
wej walce wyborczej prowadzonej przez islamistów nie mog¹ uznaæ zwyciêstwa FIS.
W ten sposób nieoficjalnie Waszyngton udzieli³ poparcia wojskowym rz¹dom firmowa-
nym przez prezydentów Boudiafa oraz Zerouala. Trzeba zaznaczyæ, i¿ obaj politycy opo-
wiadali siê za miêdzypartyjnym dialogiem politycznym, reformami gospodarczymi,
a w polityce zagranicznej optowali za kursem prozachodnim. W rzeczywistoœci oœrodek
decyzyjny znajdowa³ siê w œrodowisku genera³ów armii algierskiej (The Crisis…, 1995,
s. 94)14.

Nale¿y nadmieniæ, i¿ krajem zaanga¿owanym w sposób szczególny w rozwi¹zanie
konfliktu wewnêtrznego w Algierii, by³ej kolonii by³a Francja. Zainteresowanie Pary¿a
wynika³o z oczywistych wzglêdów bezpieczeñstwa i obecnoœci licznej spo³ecznoœci al-
gierskiej we Francji. Od koñca 1994 roku w dzia³aniach polityków francuskich i amery-
kañskich maj¹cych na celu zakoñczenie kryzysu widoczny by³ powa¿ny dysonans.
Francuzi sk³onni byli poprzeæ re¿im prezydencko-wojskowy i przeciwdzia³aæ fundamen-
talistom islamskim z Islamskiego Frontu Wyzwolenia. Amerykanie byli zdeterminowani
w d¹¿eniu do dzia³añ koncyliacyjnych, szukaj¹c za wszelk¹ cenê porozumienia miêdzy
skonfliktowanymi obozami politycznymi. Pary¿ otwarcie krytykowa³ rozmowy prowa-
dzone przez Amerykanów z przedstawicielami islamistów i zarzuca³ wspieranie ich
w przysz³ym przejêciu w³adzy. W rzeczywistoœci jednak Waszyngton nie d¹¿y³ do fawory-
zowania islamistów, a rozmowy ze strony amerykañskiej prowadzili urzêdnicy niskiego
szczebla. Wed³ug niektórych analityków, negocjacje amerykañskie by³y jedynie zabie-
giem taktycznym. Faktycznie w pierwszych miesi¹cach 1995 roku Pary¿ i Waszyngton
podjê³y skoordynowane kroki (Pierre, Quandt, s. 52).
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14 Faktycznie mo¿na znaleŸæ przyk³ady ³amania procedur demokratycznych. Przyk³adowo w regio-
nach Algierii kontrolowanych przez FIS dystrybucja kart do g³osowania odbywa³a siê nie w urzêdach,
ale w meczetach, czêœæ kandydatów z konkurencyjnych partii by³a zastraszana i w efekcie wycofa³a siê
z dalszej walki.



Administracja Billa Clintona, uznaj¹c wyniki wyborów prezydenckich z listopada
1995 roku zastrzeg³a, i¿ pe³nym zwyciêstwem demokracji w Algierii bêdzie przeprowa-
dzenie w niedalekiej przysz³oœci wyborów parlamentarnych. Amerykanie przy wsparciu
ze strony Francji wyrazili gotowoœæ do udzielenia pomocy przy ich organizacji i monito-
rowania przebiegu g³osowania. Jednak Waszyngton nie by³ przekonany do koñca o powo-
dzeniu swojej misji z dwóch g³ównych powodów. Po pierwsze, urzêdnicy amerykañscy
obawiali siê, i¿ gotowoœæ pomocy przy przeprowadzeniu i zw³aszcza przy nadzorowaniu
wyborów nie zostanie zaakceptowane przez krêgi wojskowe. Pe³na transparentnoœæ ple-
biscytu politycznego nie gwarantowa³a wygranej przez kandydata wspieranego przez armiê.
Sami Amerykanie przyznawali, ¿e w przesz³oœci dochodzi³o do nadu¿yæ lub fa³szowania
wyników wyborów w Algierii. Kontrola miêdzynarodowa eliminowa³a mo¿liwoœæ fa³szo-
wania przysz³ych wyborów np. przez genera³ów. Druga przyczyna niezdecydowania
w dzia³aniach USA wynika³a z przeœwiadczenia, i¿ zbyt bliska wspó³praca i udzielone
jednoznacznie poparcie militarnemu re¿imowi w Algierze spowoduje wzrost nastrojów
antyamerykañskich w krajach Afryki Pó³nocnej. Obawiano siê, ¿e poprzez legitymizacjê
rz¹dów Zerouala Stany Zjednoczone bêd¹ wrêcz uto¿samiane z niepopularn¹ wœród lud-
noœci cywilnej wojskow¹ dyktatur¹ w Algierii (Hume, 2006, s. 21).

Z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych sytuacja w stosunkach z Algie-
ri¹ ustabilizowa³a siê po objêciu rz¹dów przez prezydenta Bouteflikê w 1999 roku,
a polityka zagraniczna Algieru sta³a siê przewidywalna i lojalna wobec USA. 25 lipca
prezydent Clinton spotka³ siê z nowo wybranym prezydentem Algierii podczas ceremo-
nii pogrzebowej króla Maroka Hassana II. Po wyborach nast¹pi³a intensyfikacja bilate-
ralnych kontaktów gospodarczych oraz wspó³pracy wojskowej. Pomoc ekonomiczna
Stanów Zjednoczonych dla Algierii wzros³a do 500 mln USD rocznie. 3 maja podczas
swojej wizyty po krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej Molly Williamson wy-
soki urzêdnik Departamentu Handlu odwiedzi³a równie¿ Algier. Konsekwencj¹ ewolucji
polityki USA by³o og³oszenie decyzji o powstaniu Eizenstat Initiative, programu gospo-
darczego skierowanego do wszystkich krajów Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu.

Potwierdzeniem akceptacji przez administracjê Billa Clintona wyboru Boutefliki na pre-
zydenta Algierii by³a kolejna wizyta urzêdników amerykañskich. W sk³ad delegacji, któ-
rej g³ównym celem by³o okreœlenie warunków wstêpnych dla inwestycji korporacji
amerykañskich w algierski sektor bankowy i telekomunikacyjny wchodzili: by³y doradca
National Security Anthony Lake oraz urzêdnicy Departamentu Stanu Susan Rice i Tony
Lake. Przysz³oœæ pokaza³a, i¿ najszybciej w Algierii zainwestowa³y takie koncerny jak:
Coca-Cola, Pizza Hut i McDonald’s. W ci¹gu dwóch kolejnych lat firmy te utworzy³y
2000 miejsc pracy (Ibidem, s. 125). Wymiar ekonomiczny by³ symboliczny, jednak po-
jawienie siê znanych marek amerykañskich na rynku algierskim spowodowa³o wzrost
zaufania do siebie obu partnerów. Najwa¿niejszym polem amerykañsko-algierskiej
wspó³pracy bêdzie od roku 2000 sektor paliwowy. Pocz¹tkiem wspó³pracy energetycznej
by³a misja przedstawicieli inwestorów amerykañskich, która mia³a miejsce w Algierze
12 czerwca 2000 roku. W wyniku zabiegów amerykañskich otwarto przedstawicielstwa
takich firm jak: BP – Amoco, Halliburton, Burlington Resources. Prezydent Clinton, pro-
ponuj¹c wspó³pracê gospodarcz¹, oczekiwa³ od nowych w³adz algierskich reform politycz-
nych i pluralizmu w ¿yciu politycznym. Pierwsz¹ oznak¹ pocz¹tku procesu pojednania
narodowego by³o uwolnienie przez re¿im Boutefliki grupy ponad 2000 wiêŸniów poli-
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tycznych. Niestety by³y to dzia³ania doraŸne, o charakterze wizerunkowym. Po 2001
roku w³adze algierskie wykorzystaj¹ pretekst walki z miêdzynarodowym terroryzmem
i rozprawi¹ siê z opozycj¹ w brutalny sposób. Równie¿ krêgi wojskowe, do tej pory nie-
chêtne Stanom Zjednoczonym zdecydowa³y siê po raz pierwszy w historii niepodleg³ej
Algierii na nawi¹zanie wspó³pracy wojskowej z Waszyngtonem (Why..., s. 24).

Akceptacja rz¹dów prezydenta Boutefliki by³a korzystna z punktu widzenia intere-
sów Stanów Zjednoczonych. Niestety cen¹ za nawi¹zanie wspó³pracy militarno-poli-
tycznej miêdzy Algierem a Waszyngtonem by³o przyzwolenie na brak demokratyzacji
¿ycia politycznego, marginalizacji opozycji oraz brak wsparcia dla walki o prawa
cz³owieka w Algierii. Od 2001 roku stanowisko ówczesnej administracji Georga W. Busha
wskaza³o, i¿ priorytetem w stosunkach z Algieri¹ s¹ cele zwi¹zane z walk¹ z islamskim
terroryzmem, a nie wspieranie walki o prawa cz³owieka. Test lojalnoœci wobec USA
w³adze algierski zda³y bez zarzutu po 11 wrzeœnia 2001 roku, udzielaj¹c pe³nego popar-
cia w walce z miêdzynarodowym terroryzmem. Postawa administracji prezydenta Clin-
tona oraz Prezydenta G. W. Busha by³a przyk³adem polityki USA wobec regionu
o niskim stopniu zainteresowania, traktowaniu Algierii jako œrodka do osi¹gniêcia celów
doraŸnych.

Polityka Stanów Zjednoczonych wobec krajów Afryki Pó³nocnej od czasu pojawienia
siê wojsk amerykañskich w tej czêœci œwiata tj. od II wojny œwiatowej, ulega ewolucji.
W czasie zimnej wojny priorytety amerykañskiej polityki zosta³y umiejscowione w in-
nych regionach globu np. w Europie czy na Dalekim Wschodzie. Koniec dwubiegunowe-
go uk³adu si³ oraz pojawienie siê nowych wyzwañ – zagro¿eñ dla wspó³czesnego œwiata
oznacza³ radykaln¹ zmianê za³o¿eñ geopolitycznych dyplomacji USA. Znaczenie obsza-
ru Maghrebu dla administracji waszyngtoñskiego gwa³townie wzros³o w wyniku zama-
chów z 11 wrzeœnia 2001 roku na Waszyngton i Nowy Jork. Prezydent Bush dostrzega³
potrzebê aktywnego w³¹czenia jak najwiêkszej liczby krajów, w tym arabskich z Afryki
Pó³nocnej, do koalicji antyterrorystycznej. Zdaniem prezydenta G. W. Busha wsparcie
polityczne i logistyczne krucjaty Zachodu w walce z miêdzynarodowym terroryzmem
przez kraje arabskie np. Maroko czy Tunezjê by³o jasnym sygna³em dla œwiata, i¿ islam-
scy ekstremiœci stanowi¹ zagro¿enie dla ka¿dego pañstwa, narodu, religii czy regionu
œwiata. O determinacji Waszyngtonu w pozyskaniu pañstw Maghrebu do realizacji
wspó³czesnych celów amerykañskiej polityki zagranicznej œwiadczy przyk³ad Tunezji,
kraju o niskim potencjale geopolitycznym i gospodarczym. Administracja amerykañska
za cenê poparcia ze strony prezydenta Ben Alego zap³aci³a wysok¹ cenê; legitymizowa³a
re¿im Alego, nie bacz¹c na ³amanie praw cz³owieka. Ostatnie rewolucyjne wydarzenia
w krajach arabskich i sprzeczne reakcje ró¿nych uczestników wspó³czesnych stosunków
miêdzynarodowych wykaza³y lata zaniedbañ polityków Zachodu wobec tej czêœci œwia-
ta, a zaktywizowana polityczna postawa Stanów Zjednoczonych wobec Maghrebu na
pocz¹tku XXI wieku nie zmienia tej sytuacji.
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United States’ foreign policy towards low interest regions on the example of selected

North African countries in 1989–2001

Summary

During the Cold War and in the 1990s, Maghreb states, with the exception of Egypt, were treated
marginally by successive US administrations. The situation changed after the terrorist attacks took place
in New York and Washington D.C. in September 2001. The paper presents the main political problems
in relations between the United States and Maghreb states in the 1990s. These main problems were: the
political crisis in Algeria, and the political and military conflict between Morocco and Algeria over
Western Sahara. From the US point of view the most important were the implications of these events for
the international relations.

Key words: Morocco, Algeria, Maghreb, Mauretania, United States
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