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Fale protestów przeciwko autorytarnym rz¹dom pañstw Afryki Pó³noc-
nej, nazwane wkrótce �arabsk¹ wiosn¹�, stanowi³y dla mocarstw Zachodnich
spore zaskoczenie. Dot¹d, nie spodziewano siê, i¿ masowe demonstracje mog¹,
po pierwsze, staæ siê inicjatyw¹ oddoln¹ spo³eczeñstwa, niezwi¹zanego �ci�le
z organizacjami politycznymi czy religijnymi, a po drugie, przerodziæ siê
w ogromny ruch spo³eczny zdolny dziêki swojej determinacji do wymuszenia
na w³adzy ust¹pienia. Dla Zachodu bardziej prawdopodobnym scenariu-
szem by³a mo¿liwo�æ obalenia dotychczasowych rz¹dów przez islamistów.
Wydarzenia, które rozegra³y siê w Afryce Pó³nocnej na prze³omie 2010 i 2011
roku, pokaza³y jak b³êdne by³y oceny mocarstw Zachodnich.

�mieræ Mohameda Bouaziziego, który w prote�cie przeciwko w³a-
dzom Tunezji, dokona³ aktu samospalenia, sta³a siê asumptem do
rozpoczêcia na szerok¹ skalê masowych demonstracji najpierw na
ulicach Tunisu, pó�niej Kairu, Trypolisu, obecnie Homs1. Sama de-

1 Fale protestów przeciwko w³adzom mia³y równie¿ miejsce w Jemenie,
Bahrajnie, Jordanii oraz Arabii Saudyjskiej. W porównaniu do Tunezji, Egiptu,
Libii oraz Syrii, skala demonstracji w wymienionych powy¿ej pañstwach by³a
mniejsza, a tak¿e co warte podkre�lenia szybko zosta³a st³umiona. To dowodzi,
i¿ na masowe demonstracje du¿o mniej odporne s¹ republiki ni¿eli monarchie.
Szerzej na ten temat zob.: http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Arab_
Spring#Bahrain [1.02.2012].



392 Magdalena Kumelska

speracja m³odego Tunezyjczyka nie by³a jednak w stanie wywo³aæ
tak ogromnego buntu spo³ecznego, poniewa¿ przyczyny zjawiska
okre�lonego mianem �arabskiej wiosny� maj¹ znacznie g³êbsze pod-
³o¿e. Zmianê polityczn¹, która dokona³a siê w Afryce Pó³nocnej, nale¿y
rozpatrywaæ w dwóch kontekstach, a mianowicie politycznym i go-
spodarczym. Po pierwsze, dekady autorytarnych rz¹dów, przejawia-
j¹ce siê w ograniczaniu swobód i wolno�ci obywatelskich, krêpowa-
niu dzia³alno�ci opozycji, fa³szowaniu wyborów, doprowadzi³y do
wypowiedzenia pos³uszeñstwa spo³eczeñstw tego regionu wobec tam-
tejszej w³adzy. Domagaj¹cy siê demokracji, protestuj¹cy od Tunisu
po Teheran, ¿¹dali w³adzy opartej na publicznej odpowiedzialno�ci
oraz suwerenno�ci narodu2. Po drugie, �region ten od lat nêkaj¹
problemy zwi¹zane z wysok¹ stop¹ bezrobocia, analfabetyzmem,
»drena¿em mózgów«, rosn¹c¹ liczb¹ migrantów, niskimi dochodami,
wielu ludzi pozbawionych jest ubezpieczeñ socjalnych, szerz¹c¹ siê
korupcj¹ i demoralizacj¹ oraz przestarza³ym systemem zarz¹dza-
nia�3. Efekt domina w Afryce Pó³nocnej zapocz¹tkowa³a �ja�minowa
rewolucja�. Sprzeciw Tunezyjczyków wobec wieloletnich rz¹dów Ben
Alego podyktowany by³ przede wszystkim aktualn¹ sytuacj¹ gospo-
darcz¹ kraju. Najbardziej dotkliwy dla obywateli Tunezji okaza³ siê
problem stale wzrastaj¹cego bezrobocia: �Pomimo, i¿ oficjalnie doty-
czy on oko³o 14% ludno�ci szacuje siê, i¿ w grupie wiekowej 18�29
lat mo¿e byæ prawie trzykrotnie wy¿szy. Oko³o 37% absolwentów
szkó³ wy¿szych pozostaje bez zatrudnienia �rednio przez okres trzech
i pó³ roku po zakoñczeniu edukacji. Dane te weryfikuj¹ wiêc tezê
o stabilnej kondycji ekonomicznej Tunezji, której gospodarka, pomi-
mo utrzymuj¹cego siê w ostatnich latach stosunkowo wysokiego wzro-
stu gospodarczego, nie jest w stanie generowaæ wystarczaj¹cej liczby
miejsc pracy, zw³aszcza dla rzeszy bezrobotnych absolwentów szkó³

2 R. Jahanbegloo, The heart and soul of change, 17 March 2011, http://
bitterlemons-international.org/inside.php?id=1358 [1.02.2012].

3 A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, �Arabska wiosna� � przyczyny, przebieg
i prognozy, �Bezpieczeñstwo Narodowe� 2011, nr 18, s. 42.
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wy¿szych�4. ¯¹dania reform gospodarczych w Tunezji szybko prze-
kszta³ci³y siê w postulaty polityczne5. Tunezyjczycy domagali siê
ust¹pienia autorytarnych w³adz, zniesienia cenzury, wolnych wybo-
rów oraz przywrócenia podstawowych swobód i wolno�ci obywatel-
skich.

Kryzys tunezyjski z niepokojem i pewnego rodzaju niedowierza-
niem obserwowa³y mocarstwa zachodnie. Stanowiska, które wobec
�ja�minowej rewolucji� zajê³y Francja, Niemcy i Stany Zjednoczone
w jej pocz¹tkowej fazie ró¿ni³y siê od siebie.

Francja, któr¹ z Tunezj¹ od lat ³¹czy³y bliskie relacje, do wyda-
rzeñ rozgrywaj¹cych siê w Tunisie podchodzi³a sceptycznie, zacho-
wuj¹c spor¹ dozê pow�ci¹gliwo�ci. Wychodzi³a z za³o¿enia, ¿e re¿imy
arabskie nie upadn¹ wskutek oddolnych ruchów rewolucyjnych6. Co
wiêcej, Pary¿ od lat by³ wierny strategii wspierania autorytarnych
rz¹dów pañstw Afryki Pó³nocnej, postrzegaj¹c je jako reformatorskie
i zapewniaj¹ce status quo w tym obszarze �wiata. Dodatkowo Fran-
cja twierdzi³a, i¿ w jej kompetencjach nie le¿y pouczanie w³adz
Tunezji jak maj¹ postêpowaæ w sprawach spo³ecznych i gospodar-
czych. Pasywna postawa Pary¿a wobec kryzysu w Tunezji spotka³a
siê z krytyk¹, zw³aszcza po niefortunnej wypowiedzi francuskiej
minister spraw zagranicznych Michele Alliot-Marie, notabene wkrótce
zdymisjonowanej, która �zaproponowa³a pomoc techniczn¹ dla poli-
cji tunezyjskiej i podzielenie siê wiedz¹ dotycz¹c¹ �za³atwiania po-
dobnych sytuacji zwi¹zanych z bezpieczeñstwem�7. Zmiana stanowi-
ska Francji nast¹pi³a wraz z ucieczk¹ prezydenta Ben Alego z kraju.
Pary¿ w oficjalnym komunikacie potwierdzi³ przyjêcie do wiadomo�ci
zmiany konstytucyjnej, która dokona³a siê w Tunezji. W kolejnych

4 D. Liszczyk, Francja wobec kryzysu politycznego w Tunezji, �Biuletyn
PISM� 2011, nr 14, s. 2370.

5 Wydarzenia w Tunezji i Egipcie oraz ich konsekwencje regionalne, �Anali-
za BBN� 4.02.2011, s. 1.

6 J. Kumoch, Francja wobec arabskiej wiosny, �Sprawy Miêdzynarodowe�
2011, nr 3, s. 74.

7 Ibidem.
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wyst¹pieniach w³adze Francji uzna³y ju¿ demokratyczne aspiracje
le¿¹ce u podstaw dotychczasowych manifestacji oraz zapowiedzia³y
wsparcie i pomoc przy organizacji w Tunezji przysz³ych wyborów,
jak i kontynuacji rozpoczêtego procesu przemian w tym pañstwie8.
W³adze Francji, zas³aniaj¹c siê pocz¹tkowo wspóln¹ histori¹ oraz
obowi¹zkiem poszanowania zasady nieingerencji w sprawy wewnêtrz-
ne suwerennych pañstw, ostatecznie przyzna³y, ¿e nie doszacowa³y
skali dokonuj¹cej siê w Afryce Pó³nocnej transformacji9.

Berlin w odró¿nieniu od Pary¿a, wobec kryzysu tunezyjskiego,
przyj¹³ od samego pocz¹tku aktywn¹ postawê. Ryszard Formusze-
wicz twierdzi, i¿ na sposób postêpowania w³adz niemieckich mia³y
wp³yw nastêpuj¹ce czynniki10:

� rozpoczêcie 2-letniej kadencji Niemiec jako niesta³ego cz³onka
Rady Bezpieczeñstwa ONZ;

� dostrze¿enie szansy na zwiêkszenie wp³ywów Berlina w �wie-
cie arabskim;

� przejêcie roli lidera wewn¹trz Unii Europejskiej w rozwi¹zaniu
kryzysu politycznego w Tunezji, wobec pasywnej postawy Pary¿a.

Dzia³ania w³adz niemieckich nie ograniczy³y siê wy³¹cznie do
szerszego zainteresowania spraw¹ Tunezji pañstw cz³onkowskich Unii
Europejskiej, co przejawia³o siê chocia¿by wprowadzeniem tematu
Tunisu na posiedzeniu unijnego Komitetu Politycznego i Bezpieczeñ-
stwa, ale równie¿ skupi³y siê na rozwoju stosunków dwustronnych.
Minister spraw zagranicznych Guido Westerwelle odwiedzi³ w lutym
Tunezjê, przedstawiaj¹c nowym w³adzom niemieck¹ ofertê wsparcia
procesu transformacji11. Strona niemiecka przedstawi³a partnerom
z Tunezji 10-punktowy plan dzia³añ wobec Afryki Pó³nocnej. Co wiê-

8 D. Liszczyk, Francja wobec kryzysu politycznego w Tunezji..., s. 2371.
9 D. Liszczyk, Francja wobec kryzysu w Afryce Pó³nocnej, �Biuletyn PISM�

2011, nr 27, s. 2398.
10 R. Formuszewicz, Niemcy wobec prze³omu politycznego w Afryce Pó³noc-

nej, �Sprawy Miêdzynarodowe� 2011, nr 3, s. 90�91.
11 R. Formuszewicz, Niemcy wobec kryzysu w Afryce Pó³nocnej, �Biuletyn

PISM� 2011, nr 26, s. 2396.
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cej, �rozpoczêto dostosowanie niemieckiej wspó³pracy rozwojowej do
nowych uwarunkowañ zaistnia³ych w poszczególnych pañstwach12.

Berlin wyst¹pi³ na forum Unii Europejskiej z propozycjê rede-
finicji dotychczasowej europejskiej polityki s¹siedztwa. Istotn¹ zmia-
n¹, zaproponowan¹ przez stron¹ niemieck¹, ma byæ sposób przyzna-
wania pomocy finansowej dla pañstw i Po³udnia, i Wschodu: �W miejsce
dotychczasowego rozwi¹zania polegaj¹cego na ustalaniu kwot dla
poszczególnych pañstw na siedmioletnie okresy, Niemcy proponuj¹
wprowadzenie elastycznego modelu, w którym poziom wsparcia fi-
nansowego Unii Europejskiej uzale¿niony by³by od postêpów danego
pañstwa we wdra¿aniu uzgodnionych reform. [...] W przypadku
stwierdzenia regresu w funkcjonowaniu demokracji, w poziomie
ochrony praw podstawowych czy standardów prawa, wsparcie finan-
sowe Unii Europejskiej by³oby ograniczone�13.

Co ciekawe, strona francuska, która zintensyfikowa³a swoje
zainteresowanie przebiegiem �ja�minowej rewolucji�, po ust¹pieniu
Ben Alego, równie¿ wyst¹pi³a z postulatem reorientacji europejskiej
polityki s¹siedztwa. Pary¿ za konieczne uzna³ �przeanalizowanie
za³o¿eñ programowania Europejskiego Instrumentu S¹siedztwa
i Partnerstwa na lata 2007�2013; rozszerzenie zakresu stosowanych
instrumentów, np. o Instrument na rzecz Stabilno�ci, bud¿et wspól-
nej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, Instrument na rzecz
Wspó³pracy i Rozwoju oraz Europejski Instrument Demokracji i Praw
Cz³owieka oraz wiêksze wsparcie kredytowe z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego�14.

Choæ Berlin i Pary¿ przyjê³y odmienne wizje co do przysz³ej
koncepcji europejskiej polityki s¹siedztwa, wspólnie zgodzi³y siê, aby
Unia Europejska przyzna³a Tunezji pomoc finansow¹ w wysoko�ci
17 mln EUR, a do 2013 roku 258 mln EUR15.

12 Ibidem.
13 Ibidem, s. 2397.
14 D. Liszczyk, Francja wobec kryzysu w Afryce Pó³nocnej..., s. 2399.
15 EU announces aid package for Tunisia, http://www.eubusiness.com/

news-eu/tunisia-politics.8lo [1.02.2012].
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Zwi¹zki Stanów Zjednoczonych z Tunezj¹ sprzed �ja�minowej
rewolucji� koncentrowa³y siê przede wszystkim na wspó³pracy
w dziedzinie bezpieczeñstwa. Waszyngton w zamian za pomoc Tune-
zji w zwalczaniu miêdzynarodowego terroryzmu, pomaga³ Tunisowi
w modernizacji przestarza³ego sprzêtu wojskowego.

Pocz¹tkowa reakcja Stanów Zjednoczonych na tunezyjski kryzys
polityczny ograniczy³a siê do lakonicznej wypowiedzi sekretarz sta-
nu Hilary Clinton, która stwierdzi³a, i¿ Stany Zjednoczone wyra¿aj¹
zaniepokojenie wobec wydarzeñ z Tunezji, ale nie staj¹ po ¿adnej ze
stron16. Dopiero ust¹pienie prezydenta Ben Alego, podobnie jak
w przypadku Francji, wymusi³o na USA przyjêcie konkretnego sta-
nowiska. 14 lutego 2011 roku prezydent Barack Obama wyra�nie
potêpi³ u¿ycie si³y i wezwa³ rz¹d tunezyjski do przeprowadzenia
�w bliskiej przysz³o�ci wyborów, które by odzwierciedla³y d¹¿enia
i aspiracje narodu�17.

Umiarkowana reakcja Waszyngtonu na ja�minow¹ rewolucjê
podyktowana by³a pragnieniem unikniêcia antagonizowania przyja-
znych stosunków amerykañsko-tunezyjskich, ³agodzenia napiêæ ja-
kie wytworzy³y siê w szerszych relacjach amerykañsko-arabskich
w czasie trwania prezydentury George�a W. Busha. Patrycja Sasnal
zwraca uwagê, ¿e Tunezja dla regionalnej polityki Stanów Zjedno-
czonych odgrywa niewielkie znacznie i st¹d m.in. przyjêcie przez
Waszyngton ostro¿nej postawy18.

Egipt, w przeciwieñstwie do Tunezji, w amerykañskiej polityce
zagranicznej zajmuje bardzo istotne miejsce. Egipt jest najwiêkszym
pañstwem arabskim (83 mln mieszkañców), liderem Ligi Pañstw

16 A. Arieff, Political Transition in Tunisia, �Congressional Research Se-
rvice� 15.04.2011, s. 10, 11, http://fpc.state.gov/documents/organization/161570.pdf
[1.02.2012].

17 Statement by the President on Events in Tunisia, http://www.whiteho-
use.gov/the-press-office/2011/01/14/statement-president-events-tunisia [1.02 2012].

18 Szerzej na ten temat zob.: P. Sasnal, Miêdzy stagnacj¹ a stabilizacj¹.
Stany Zjednoczone wobec spo³eczno-politycznych zmian w Afryce Pó³nocnej,
�Sprawy Miêdzynarodowe� 2011, nr 3, s. 55�70.
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Arabskich, g³ównym sojusznikiem USA spoza NATO (major non-
NATO ally), który stanowi podstawê uk³adu si³ na Bliskim Wscho-
dzie19. O statusie Kairu jako sojusznika Waszyngtonu �wiadczy, po
pierwsze, wielko�æ przekazywanej przez amerykañsk¹ administracjê
pomocy zagranicznej na rzecz Egiptu. W 2010 roku Egipt otrzyma³
ponad 1,5 mld USD, z czego 1,3 mld USD stanowi³a pomoc militar-
na, a zaledwie 250 mln USD przeznaczono na pomoc gospodarcz¹20.
Po drugie, rz¹dy prezydenta Hosniego Mubaraka, choæ dyktatorskie,
stanowi³y gwarancjê utrzymania status quo w regionie, zw³aszcza
w kontaktach z Izraelem, który jak wiadomo jest partnerem strate-
gicznym USA. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ to Egipt, �jako jedno z dwóch
pañstw arabskich obok Jordanii, posiadaj¹cych stosunki dyploma-
tyczne z Izraelem, anga¿owa³ siê w rozwi¹zanie konfliktu izraelsko-
palestyñskiego, prowadz¹c negocjacje miêdzy obydwiema stronami
oraz goszcz¹c spotkania przedstawicieli Tel Awiwu i Ramallah�21.

Stany Zjednoczone obawia³y siê konsekwencji zmiany w³adzy
w Kairze. �wiadome do�wiadczeñ, p³yn¹cych chocia¿by z rewolucji
irañskiej z 1979 roku, pragnê³y, aby w³adza nie dosta³a siê w rêce
skrajnych ugrupowañ polityczno-religijnych, czyli takich, których
dzia³ania s¹ antyamerykañskie.

Pierwsze reakcje prezydenta Baracka Obamy wobec wydarzeñ
rozgrywaj¹cych siê na Placu Tahrir mo¿na okre�liæ jako zachowaw-
cze. Amerykañski prezydent skoncentrowa³ siê przede wszystkim na
wezwaniu w³adz Egiptu do wyrzeczenia siê przemocy wzglêdem
protestuj¹cych oraz zaniechania dzia³añ ograniczaj¹cych dostêp
Egipcjan do Internetu czy telefonii komórkowej22. Zmiana stanowi-

19 P. Sasnal, Sytuacja wewnêtrzna w Egipcie i jej implikacje miêdzynarodo-
we, �Biuletyn PISM� 2011, nr 10, s. 2362.

20 U.S. Foreign Aid Summary Chart, http://www.vaughns-1-pagers.com/po-
litics/us-foreign-aid.htm [1.02.2012].

21 A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, Perspektywy bliskowschodniego procesu po-
kojowego w kontek�cie zmiany w³adzy w Egipcie, �Analiza BBN� 14.03.2011, s. 1.

22 Transcript: President Obama�s Remark on Egypt, 28.01.2011, http://www.ti-
me.com/time/world/article/0,8599,2045085,00.html [1.02.2012].
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ska Bia³ego Domu nast¹pi³a pod wp³ywem prowadzonych przez
administracjê B. Obamy negocjacji z przywódcami Turcji, Izraela,
Arabii Saudyjskiej i Wielkiej Brytanii oraz armi¹ egipsk¹, która,
s³usznie z reszt¹ zadaniem Waszyngtonu, odgrywa³a (i nadal odgry-
wa) istotn¹ rolê w przemianach zachodz¹cych w tym kraju23. Dodat-
kow¹ motywacjê dla redefinicji postawy USA wobec rewolucji egip-
skiej stanowi³ przed³u¿aj¹cy siê jej czas, intensywno�æ oraz rosn¹ce
niezadowolenie Egipcjan wobec biernej postawy Zachodu. Bia³y Dom
o zmianie kursu wobec Egiptu poinformowa³ podczas wywiadu udzie-
lonego przez H. Clinton dla stacji telewizyjnej NBC, która potwier-
dzi³a, i¿ najlepszym rozwi¹zaniem dla protestuj¹cych, jak i obecnego
rz¹du, jest pokojowa zmiana w³adzy24.

Dokonuj¹ca siê w Egipcie zmiana polityczna budzi³a równie¿
niepokój Berlina i Pary¿a. Obawy obu pañstw dotyczy³y kierunku
przysz³ego biegu zdarzeñ. Niepokój Niemiec i Francji, podobnie jak
Stanów Zjednoczonych, koncentrowa³ siê wokó³ przejêcia schedy po
H. Mubaraku.

Podczas pierwszych dni demonstracji Unia Europejska z sympa-
ti¹ i zrozumieniem odnosi³a siê do protestuj¹cego t³umu, domagaj¹-
cego siê wolno�ci i demokracji25. Prezydent Francji � Nicolas Sarko-
zy, kanclerz Niemiec � Angela Merkel i premier Wielkiej Brytanii
� David Cameron we wspólnej deklaracji przyznali racjê protestuj¹-
cym Egipcjanom w ich walce o lepsz¹ i bardziej sprawiedliw¹ przy-
sz³o�æ, jednocze�nie podkre�laj¹c wk³ad prezydenta H. Mubaraka

23 Na podstawie: P. Sasnal, Miêdzy stagnacj¹ a stabilizacj¹. Stany Zjedno-
czone wobec spo³eczno-politycznych zmian w Afryce Pó³nocnej..., s. 63; P. Sasnal,
Sytuacja wewnêtrzna w Egipcie i jej implikacje miêdzynarodowe..., s. 2363.

24 Hilary Clinton w wywiadzie telewizyjnym dla NBC powiedzia³a, ¿e: �D³u-
gofalowa stabilizacja (Egiptu) zale¿y od spe³nienia s³usznych ¿¹dañ ludu egipskie-
go i do tego bêdziemy [administracja USA] d¹¿yæ�. Zob.: Interview with David
Gregory of NBC�s Meet the Press, http://www.state.gov/secretary/rm/2011/01/
155585.htm [1.02.2012].

25 M. Elagati, The Egyptian Revolution and its Aftermath, �Policy Paper�
2011, No. 9, s. 10.
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w proces pokojowy na Bliskim Wschodzie i zachêcaj¹c go na tej
podstawie do rozpoczêcia procesu transformacji we w³asnym kra-
ju26. Na tym etapie przemian zachodz¹cych w Egipcie sygnatariusze
deklaracji mieli nadziejê, i¿ sytuacjê uda siê opanowaæ dziêki osobi-
stemu zaanga¿owaniu H. Mubaraka w przeprowadzenie reform
demokratycznych. Przedstawienie przez prezydenta Egiptu planu
zreformowania kraju nie uspokoi³o demonstruj¹cych. Co wiêcej,
wykazali oni jeszcze wiêksz¹ determinacjê w d¹¿eniu do ust¹pienia
H. Mubaraka.

Oddanie w³adzy przez prezydenta Egiptu Zachód przyj¹³
z ambiwalentnymi odczuciami. Z jednej strony w oficjalnych przeka-
zach podkre�lano konieczno�æ i zasadno�æ podjêcia tego kroku,
z drugiej za� strony wyra¿ano zaniepokojenie wobec przysz³o�ci Bli-
skiego Wschodu. A. Merkel uzna³a odej�cie H. Mubaraka za ostatni¹
przys³ugê jak¹ wy�wiadczy³ niemieckiemu narodowi, apeluj¹c jedno-
cze�nie do przysz³ych w³adz Egiptu o utrzymanie w mocy umów
zawartych z Izraelem27. Prezydent B. Obama okre�li³ polityczn¹
zmianê w Egipcie jako historyczn¹. Doda³, ¿e �Stany Zjednoczone
z zadowoleniem przyjmuj¹ decyzjê Najwy¿szej Rady Si³ Zbrojnych
o zaanga¿owaniu siê w proces pokojowej i demokratycznej zmiany
w³adzy oraz zapewnieniu o wype³nianiu przez Egipt jego miêdzyna-
rodowych zobowi¹zañ�28. �Czuwanie� armii egipskiej nad prawid³o-
wym przebiegiem procesu przekazania w³adzy w Egipcie uspokoi³o
obawy Waszyngtonu. Jak podkre�la P. Sasnal: �zmiana jaka nast¹-
pi³a w Egipcie, tj. przejêcie w³adzy przez Najwy¿sz¹ Radê Si³ Zbroj-
nych, to ziszczenie siê jednego z najkorzystniejszych dla Stanów

26 Pe³ny tekst deklaracji zob.: G. Fox, Cameron, Merkel, Sarkozy release
joint statement on Egypt, 29.01.2011, http://digitaljournal.com/article/303066
[1.02.2012].

27 R. Formuszewicz, Niemcy wobec prze³omu politycznego w Afryce Pó³noc-
nej..., s. 93.

28 Readout of the President�s Call to Discuss Egypt, 12.02.2011, http://
www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/02/12/readout-presidents-calls-di-
scuss-egypt [1.02.2012].
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Zjednoczonych scenariuszy � w³a�nie armia stanowi³a trzon wspó³-
pracy amerykañsko-egipskiej tak¿e za Mubaraka�29.

Libia by³a nastêpnym, po Tunezji i Egipcie, pañstwem Afryki
Pó³nocnej, któr¹ ogarn¹³ ferment spo³eczny, niesiony fal¹ �arabskiej
wiosny�. Pokojowe protesty przeciwko 42-letnim, autokratycznym,
rz¹dom Muammara Kadafiego przerodzi³y siê w otwarty konflikt,
w momencie u¿ycia si³y przeciwko demonstruj¹cym. Wewnêtrzne
libijskie dane wskazywa³y na co najmniej 300 ofiar �miertelnych30,
aczkolwiek liczby te mog³y zostaæ celowo zani¿one. Sytuacja w Libii
wykazywa³a du¿¹ dynamikê. Zbrutalizowanie dzia³añ przez w³adze
Trypolisu doprowadzi³o do wybuchu otwartej wojny domowej, toczo-
nej pomiêdzy rebeliantami a si³ami lojalistów.

Mocarstwa zachodnie na kryzys libijski zareagowa³y znacznie
szybciej ni¿ w przypadku Tunezji i Egiptu, i nie skoñczy³o siê na
apelowaniu do stron o wyrzeczenie siê przemocy. Na opanowaniu
sytuacji w Libii szczególnie zale¿a³o Unii Europejskiej. Wynika³o to
nie tylko z geograficznej blisko�ci, w której znajduj¹ siê te podmioty,
ale równie¿ powi¹zañ gospodarczych je ³¹cz¹cych. Unia Europejska
jest odbiorc¹ ponad 70% libijskiego eksportu (g³ównie surowców
energetycznych) � W³ochy � 38%, Niemcy � 10%, Francja i Hiszpa-
nia � po 8%31.

W�ród mocarstw zachodnich panowa³o wspólne przekonanie, co
do tego, ¿e genera³ Kadafi musi natychmiast oddaæ w³adzê, gdy¿
jego re¿im utraci³ wszelk¹ legitymacjê. Rozbie¿no�ci miêdzy zachod-
nimi mocarstwami pojawi³y siê w trakcie dyskusji dotycz¹cej sposo-
bu odsuniêcia od w³adzy M. Kadafiego.

Berlin optowa³ za gospodarczym os³abianiem w³adz Trypolisu,
poprzez rozszerzenie katalogu sankcji o embargo na ropê i gaz. Co

29 P. Sasnal, Miêdzy stagnacj¹ a stabilizacj¹. Stany Zjednoczone wobec
spo³eczno-politycznych zmian w Afryce Pó³nocnej..., s. 63.

30 P. Sasnal, Kryzys Libii a reakcje spo³eczno�ci miêdzynarodowej, �Biule-
tyn PISM� 2011, nr 20, s. 2384.

31 Ibidem, s. 2385.
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wiêcej, Niemcy zabiega³y o poddanie os¹dowi Miêdzynarodowego
Trybuna³u Karnego � zbrodni pope³nionych przez re¿im Kadafiego.
Zapis ten znalaz³ siê w rezolucji Rady Bezpieczeñstwa ONZ Nr 1970
z 26 lutego 2011 roku32, co bez w¹tpienia by³o du¿¹ zas³ug¹ Berlina.
Pod koniec lutego Unia Europejska wprowadzi³a embargo na eks-
port uzbrojenia i sprzêtu wojskowego do Libii oraz zamrozi³a zgro-
madzone w pañstwach unijnych �rodki pieniê¿ne firm libijskich oraz
osób zwi¹zanych z re¿imem M. Kadafiego, a tak¿e wyda³a im zakaz
wjazdu na obszar Unii33.

Pary¿ i Londyn skuteczno�æ dzia³añ podejmowanych wobec Libii
widzia³y w po³¹czeniu nacisku gospodarczego oraz przeprowadzeniu
akcji militarnej. I choæ Francja oraz Wielka Brytania popiera³y sta-
nowisko Niemiec, czemu da³y wyraz podczas szczytu Rady Unii Eu-
ropejskiej, odbywaj¹cego siê w dniach 24�25 marca 2011 roku, gdzie
potwierdzono kontynuowanie unijnej strategii wobec Libii, polegaj¹-
cej na wype³nianiu postanowieñ rezolucji Nr 1970, nie przeszkodzi³o
to tym pañstwom na rozpoczêcie szeroko zakrojonej akcji dyploma-
tycznej na rzecz przyjêcia nowej rezolucji zaostrzaj¹cej strategiê
wobec Trypolisu.

17 marca 2011 roku Rada Bezpieczeñstwa ONZ przyjê³a rezolu-
cjê Nr 197334, która wprowadza³a strefê zakazu lotów na terytorium
Libii, wzywa³a do natychmiastowego zaprzestania przemocy i upo-
wa¿nia³a pañstwa cz³onkowskie do podjêcia wszelkich niezbêdnych
�rodków s³u¿¹cych ochronie cywilów. Za przyjêciem rezolucji g³oso-
wa³y m.in.: Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, z kolei
Chiny, Rosja i Niemcy wstrzyma³y siê od g³osu. Podzia³ w�ród cz³on-

32 Resolution 1970 (2011) Adopted by Security Council at its 6491st meeting,
on 26 February 2011, http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/2B57BBA2-07D9-4C35-
B45E-EED275080E87/0/N1124558.pdf [1.02.2011].

33 D. Jankowski, Po �arabskiej wio�nie� � �zima� dla europejskiej obrony?,
�Bezpieczeñstwo Narodowe� 2011, nr 18, s. 59.

34 Resolution 1973 (2011) Adopted by Security Council at its 6498 meeting
on 17 March 2011, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/
PDF/N1126839.pdf?OpenElement [1.02.2011].
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ków Rady Bezpieczeñstwa ONZ nie by³ ¿adnym zaskoczeniem. Sta-
nowiska, które przyjê³y Rosja i Chiny, mo¿na by uznaæ za typowe
dla strategii realizowanej przez te pañstwa. Rosja od pocz¹tku �arab-
skiej wiosny� zachowywa³a du¿¹ ostro¿no�æ wobec tego co dzia³o siê
w Afryce Pó³nocnej. Kreml wzywa³ do �powstrzymania siê od prze-
mocy i uregulowania konfliktu na drodze politycznego dialogu, bez
ingerencji si³ zewnêtrznych�35.

Decyzja Berlina o powstrzymaniu siê od g³osowania za rezolucj¹
Nr 1973, zdaniem R. Formuszewicza, �by³a niezgodna z dotychcza-
sowymi pryncypiami niemieckiej polityki zagranicznej i spotka³a siê
z krytyk¹ zarówno w samych Niemczech, jak i w�ród ich zagranicz-
nych partnerów�36. Berlin, �wiadomy mo¿liwo�ci marginalizacji swojej
pozycji zarówno na forum ONZ, jak i Unii Europejskiej, zacz¹³ in-
tensywnie podkre�laæ swoje zaanga¿owanie na rzecz �realizacji po-
stanowieñ rezolucji dotycz¹cej aspektów niemilitarnych�37.

Dla pañstw, które g³osowa³y za przyjêciem rezolucji, zw³aszcza
dla Stanów Zjednoczonych, ogromne znaczenie w procedowaniu mia³a
decyzja Ligi Pañstw Arabskich, która de facto wyst¹pi³a do Rady
Bezpieczeñstwa ONZ z pro�b¹ o objêcie terytorium Libii stref¹ za-
kazu lotów38 . Deklaracja niektórych pañstw LPA o gotowo�ci wsparcia
implementacji rezolucji Rady Bezpieczeñstwa ONZ Nr 1973 sprawi-
³a, ¿e argumenty zwolenników aktywnej polityki USA, w tym u¿ycia
si³y w celu ochrony ludno�ci cywilnej, przewa¿y³y nad obawami
o zarzut, ¿e akcja w Libii bêdzie mia³a charakter interwencji Zacho-
du39. Administracja B. Obamy za wszelk¹ cenê próbowa³a unikn¹æ
wra¿enia, ¿e USA jest inspiratorem kolejnej zbrojnej operacji prze-

35 R. �migielski, Rosja wobec kryzysu w Afryce Pó³nocnej, �Biuletyn PISM�
2011, nr 30, s. 2404.

36 R. Formuszewicz, Niemcy wobec prze³omu politycznego w Afryce Pó³noc-
nej..., s. 95.

37 Ibidem.
38 P. Sasnal, Libya: Too Hot to Handle, �PISM Strategic Files� 2011,

No. 14, s. 2.
39 B. Wi�niewski, Stany Zjednoczone wobec interwencji wojskowej w Libii,

�Biuletyn PISM� 2011, nr 35, s. 2414.
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ciwko arabskiemu pañstwu. Uzyskanie tak szerokiego poparcia dla
operacji ��wit Odysei� i �Zjednoczony Obroñca� zadecydowa³o o ame-
rykañskim zaanga¿owaniu siê w te misje. Niemniej jednak decyzja
o udziale USA w kolejnej po Afganistanie i Iraku, operacji militarnej
nie by³a ³atw¹ do podjêcia przez prezydenta B. Obamê. Mia³o na to
wp³yw kilka istotnych czynników. Po pierwsze, Stany Zjednoczone
stopniowo odbudowuj¹ swoj¹ gospodarkê, któr¹ od 2008 roku trawi
kryzys, a zaanga¿owanie amerykañskiego lotnictwa w Libii wi¹¿e
siê z dodatkowymi, wysokimi z reszt¹, kosztami. Po drugie, amery-
kañskie spo³eczeñstwo, które w odró¿nieniu od Europejczyków, do
rozwi¹zañ militarnych podchodzi³o z wiêkszym entuzjazmem, zmie-
ni³o swoje zaopatrywania. Tendencja ta uleg³a zmianie po do�wiad-
czeniach jakie Amerykanie wynie�li z misji afgañskiej i irackiej.
Badania przeprowadzone w lutym i marcu 2011 roku wskazuj¹, i¿
spo³eczeñstwo amerykañskie (65%) przesta³o wierzyæ w zasadno�æ
brania przez Waszyngton odpowiedzialno�ci za promocjê demokracji
na �wiecie40. Na zmianê postawy Amerykanów, obok syndromu Ira-
ku i Afganistanu, ma oczywi�cie wp³yw obecna sytuacja ekonomicz-
na kraju, a przede wszystkim poziom bezrobocia.

19 marca 2011 roku Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Bry-
tania rozpoczê³y naloty na Libiê. W ci¹gu pierwszego tygodnia dzia-
³añ amerykañskie lotnictwo przeprowadzi³o niemal po³owê wszyst-
kich akcji bojowych (nie licz¹c ataków pociskami samosteruj¹cymi)
i oko³o 75% dzia³añ niebojowych41.

24 marca odpowiedzialno�æ za prowadzenie misji libijskiej prze-
jê³o NATO. Oznacza³o to przekazanie przez Stany Zjednoczone kie-
rownictwa nad przebiegiem misji na rzecz pañstw cz³onkowskich
Paktu Pó³nocnoatlantyckiego. Tu¿ po przejêciu przez NATO, dowo-
dzenia operacj¹, USA wycofa³o swoje si³y ofensywne, pozostawiaj¹c
do dyspozycji sojuszników si³y rozpoznania, w tym samoloty bezza-

40 P. Pacu³a, Symptomy neoizolacjonizmu w USA, �Bezpieczeñstwo Naro-
dowe� 2011, nr 18, s. 122.

41 B. Wi�niewski, op. cit., s. 2415.
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³ogowe, si³y specjalne oraz powietrzne tankowce42. Ograniczenie
zaanga¿owania Stanów Zjednoczonych w Libii do, jak to okre�li³
prezydent B. Obama, �roli pomocniczej�43, spotka³o siê z niezadowo-
leniem Francji oraz Wielkiej Brytanii, na których to spoczê³o gros
odpowiedzialno�ci za wype³nienie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z pro-
wadzenia misji. Od momentu przejêcia przez NATO kontroli nad
operacj¹ �Zjednoczony Obroñca� wzrós³ poziom zaanga¿owania Wiel-
kiej Brytanii, pocz¹wszy od 5 kwietnia Londyn podwoi³ liczbê samo-
lotów powietrznych (z 8 do 16) zdolnych do przeprowadzenia ostrza-
³u z powietrza; zwiêkszy³ siê równie¿ poziom odpowiedzialno�ci
Pary¿a, chocia¿by za liczbê lotów operacyjnych44.

Po trwaj¹cym blisko 8 miesiêcy kryzysie libijskim, 20 pa�dzier-
nika 2011 roku, w wyniku ostrza³u przez si³y NATO � Syrty, rewo-
lucjoni�ci pojmali ukrywaj¹cego siê tam M. Kadafiego, który zosta³
poddany samos¹dowi45.

Reakcja mocarstw zachodnich na wydarzenia rozgrywaj¹ce siê
w Afryce Pó³nocnej by³a wypadkow¹ polityki regionalnej tych pañstw.
Zachód w wiêkszo�ci przypadków przyj¹³ postawê wyczekuj¹c¹,
bacznie przygl¹daj¹c siê sytuacji krajów, ogarniêtych niepokojami
spo³ecznymi. Umiarkowana, by nie powiedzieæ bierna, reakcja Za-
chodu wobec Tunezji i Egiptu pokaza³a, z jednej strony nieprzygo-
towanie mocarstw zachodnich wobec mo¿liwo�ci zaistnienia tego typu
zdarzeñ, z drugiej za� strony udowodni³a tezê, i¿ re¿imy autorytar-
ne to � re¿imy bezpieczne, bezpieczne dla po¿¹danego, z perspekty-
wy Zachodu, regionalnego status quo.

42 P. Pacu³a, �Unified Protector� w Libii: wyzwanie dla zarz¹dzania kryzy-
sowego NATO, �Bezpieczeñstwo Narodowe� 2011, nr 18, s. 74.

43 President Obama�s Letter About Efforts in Libya, http://www.nyti-
mes.com/2011/05/21/world/africa/21libya-text.html [1.02.2012].

44 G. Chappell, The Limits of British Leadership � Test Case Libya, �Policy
Paper� 2011, No. 8, s. 4.

45 Szerzej na ten temat zob.: Violent End to an Era as Qaddafi Dies in
Libya, http://www.nytimes.com/2011/10/21/world/africa/qaddafi-is-killed-as-liby-
an-forces-take-surt.html?_r=2&hp [1.02.2012].
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G³ównym problemem Zachodu w Afryce Pó³nocnej pozostaje
kierunek, w którym potocz¹ siê zmiany polityczne, zapocz¹tkowane
pod wp³ywem �arabskiej wiosny�. Po upadku re¿imu Ben Alego,
H. Mubaraka i M. Kadafiego pañstwa te wesz³y na drogê transfor-
macji. Przeprowadzone w Tunezji i Egipcie wybory parlamentarne
pokaza³y, i¿ spo³eczeñstwa tych krajów najwiêkszym zaufaniem ob-
darzy³y partie islamistyczne umiarkowane. Zwyciêstwo An-Nahdy
w Tunisie i Bractwa Muzu³mañskiego w Kairze budzi w mocar-
stwach Zachodnich niepokój, zw³aszcza w kwestii przysz³o�ci sto-
sunków izraelsko-egipskich. Na korzy�æ i niekorzy�æ mocarstw za-
chodnich wp³ywa opiesza³o�æ egipskiej Rady Si³ Zbrojnych, która
zwleka z przekazaniem w³adzy cywilom. Armia egipska, wspierana
finansowo przez Stany Zjednoczone, stanowi pewnego rodzaju gwa-
rancjê niezmienno�ci kierunku polityki Kairu wzglêdem Izraela. Jed-
nak¿e przed³u¿aj¹cy siê stan kontroli nad Egiptem przez marsza³ka
Muhammada Husajna Tantaawiego wp³ywa na wzrost napiêæ spo-
³ecznych (ryzyko wybuchu kolejnej fali protestów) oraz umacniania
siê partii politycznych o orientacjach religijnych.

Strategia mocarstw zachodnich w Afryce Pó³nocnej powinna
przede wszystkim skoncentrowaæ siê na aktywnym wspieraniu po-
staw obywatelskich w�ród Tunezyjczyków, Egipcjan i Libijczyków
oraz racjonalnej dystrybucji pomocy gospodarczej, a tak¿e okazania
tym spo³eczno�ciom wsparcia wobec przemian, których inicjatorem
byli oni sami.
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WESTERN GREAT POWERS TOWARDS
THE EVENTS IN NORTH AFRICA

SUMMARY

The mass demonstrations, which took place in the North Africa,
soon called �Arab Spring�, constituted unexpected surprise for We-
stern Great Powers. As yet, the international community, haven�t
expected, that mass protests could, firstly became grass routs initia-
tive, which do not have any connections with political or religious
organizations, secondly boiled over into huge, social movement able
to drive authoritarian regime out. Western Great Powers were con-
fident that such situation could have happened after coup achieved
by Islamists. Events that took place in the North Africa at the turn
of 2010 and 2011 have shown the miscalculations of the West. This
paper presents the reactions of Western Great Powers to �Arab
Spring�.
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