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Polityka zagraniczna administracji Billa Clintona  
a lokalne konflikty (Somalia, Haiti, Rwanda, Bałkany)  
oraz wyzwanie rzucone przez Al-Kaidę

Streszczenie

Prezydentura Billa Clintona przypadła na lata względnego spokoju na arenie międzynarodowej. 
Okres ten był poprzedzony zimnowojennymi zmaganiami z ZSRR trwającymi kilka dekad, z których 
Stany Zjednoczone wyszły zwycięsko. Natomiast, bezpośrednio po dwóch kadencjach prezydenta 
Billa Clintona w Białym Domu, w wyniku ataków terrorystycznych na USA w dniu 11 września 2001 
roku, USA rozpoczęły wojnę z terroryzmem. Stany Zjednoczone za Billa Clintona cieszyły się wyso-
ką moralną estymą oraz możliwością pokojowego oddziaływania na inne państwa. Naturalnie, w wy-
niku wieloletnich zimnowojennych zbrojeń, dysponowały też klasycznym hard-power. W tym okresie 
USA miały zdolność kształtowania wydarzeń na wszystkich kontynentach i dysponowały narzędzia-
mi wpływania na innych aktorów sceny politycznej. Mimo że w tym okresie Stany Zjednoczone nie 
były bezpośrednio zagrożone, to jednak w okresie prezydentury Billa Clintona miały miejsce lokalne 
konflikty i wydarzenia, które negatywie wpłynęły na bezpieczeństwo USA i wizerunek tego państwa. 
Wydarzenia te mogły wystawić na próbę Stany Zjednoczone, ale również, swoimi konsekwencjami, 
zagrozić USA bądź podkopać ich interesy. Takimi wydarzeniami były konflikty w byłej Jugosławii, 
na Haiti, w Somalii oraz Rwandzie. Wyzwaniem były również narodziny Al-Kaidy i transformacje 
tej terrorystycznej organizacji w źródło zagrożenia dla USA i całego demokratycznego świata. Stany 
Zjednoczone za prezydentury Clintona zastosowały politykę nieadekwatną do wymiaru tych konflik-
tów i zjawisk, co zaowocowało podkopaniem amerykańskiego wizerunku, doprowadziło do bezpo-
średniego zagrożenia oraz uwikłania się USA w dwie militarne interwencje. 
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Wstęp

Na arenie międzynarodowej prezydent Bill Clinton odziedziczył po swoim poprzedniku 
w Białym Domu, George H.W. Bushu, silną oraz bezpieczną Amerykę. Przeciwnik, z któ-
rym Stany Zjednoczone zmagały się od końca II wojny światowej, rozpadł się czyniąc z USA 
jedyną prawdziwą światową super-potęgę. Wprawdzie Bush uporządkował wiele kwestii 
na arenie międzynarodowej, to zaniedbał jednak sytuację wewnątrz kraju. Zrozumiałe jest, 
iż w przemówieniu inauguracyjnym Clinton podziękował swojemu poprzednikowi za jego 
poświęcenie w służbie Ameryce, mówił o sprawach natury międzynarodowej, jak kon-
flikty etniczne, proliferacja broni masowego rażenia, AIDS czy problemy środowiska na-
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turalnego, ale skoncentrował się na polityce wewnętrznej i zagadnieniach gospodarczych 
(The American Presidency Project 2014). Mimo braku znaczących zagrożeń zewnętrznych 
i skoncentrowaniu się na aspektach polityki wewnętrznej, Stany Zjednoczone musiały pozo-
stać aktywne na scenie międzynarodowej. 

Prezydentura Billa Clintona (1993-2001) przypadła na okres relatywnego pokoju świa-
towego. Świat pod koniec XX wieku nie był nękany konfliktami o bardzo szerokim zasięgu. 
Armia Stanów Zjednoczonym nie musiała być na szeroką skalę angażowana w żaden kon-
flikt, a prezydent nie był zmuszony okolicznościami do podejmowania newralgicznych dla 
narodu amerykańskiego decyzji. Promowanie demokracji przez Waszyngton wraz z uspraw-
nianiem handlu międzynarodowego miało na celu rozwijanie państw i regionów, aby te 
zrezygnowały z potencjalnej chęci agresji i dostrzegały zalety pokoju, stabilizacji i rozwoju. 
Działania takie przyniosły efekt i podczas dwóch kadencji Clintona nie doszło do konfliktu 
na globalną skalę. Stany Zjednoczone pozostały jedynym supermocarstwem oraz deklaro-
wały gotowość do działania na rzecz światowego pokoju, demokracji i stabilizacji.

Ostatnie lata XX wieku były wolne od globalnych kryzysów w stosunkach międzyna-
rodowych, jednak w latach 90. miały miejsce liczne lokalne konflikty. Nie zagrażały one 
bezpośrednio bezpieczeństwu USA i interwencja amerykańska nie była konieczna, ale cha-
rakteryzowały się licznymi zbrodniami na cywilach i moralnie obligowały Waszyngton do 
działania. Konflikty wymagające działań ze strony USA za prezydentury Clintona wybu-
chały w Afryce, na Bałkanach czy na Haiti. Żaden z nich nie stanowił jednak zagrożenia dla 
amerykańskiego bezpieczeństwa, jak również żaden nie naruszał strategicznych interesów 
USA. Konflikty w Somalii, Rwandzie, na Haiti czy na Bałkanach były brutalne, zaś ofiarami 
najczęściej była ludność cywilna. Dlatego też USA angażowały się w tych regionach, próbu-
jąc doprowadzić do zakończenia działań zbrojnych i położenia kresu ludobójstwu. 

Innym zagrożeniem, z którym Bill Clinton musiał się zmierzyć, był terroryzm i narodzi-
ny Al-Kaidy. Pojęcie to nabrało powszechnego zrozumienia po atakach z dnia 11 września 
2001 roku, odtąd kojarzone już z Al-Kaidą i zamachami samobójczymi. Niemniej jednak 
Stany Zjednoczone konfrontowały się z tym zagrożeniem znacznie wcześniej. Wydarzenia 
z 2001 roku, eskalacja ataków terrorystycznych, ich konsekwencja w postaci interwencji 
w Afganistanie czy Iraku były wynikiem nieudanej amerykańskiej polityki wobec tego no-
wego typu zagrożenia już za czasów Clintona w Białym Domu. Zamachy terrorystyczne, 
dokonane dnia 11 września 2001 roku, zapoczątkowały globalną wojnę świata cywilizowa-
nego z terroryzmem z kilku powodów: były najpoważniejsze w konsekwencjach, dokonane 
na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz uświadomiły innym państwom zachodnim, że 
każde z nich może zostać obrane za cel przez terrorystów. Do powyższych ataków mogło 
dojść dzięki wieloletnim przygotowaniom terrorystów (włącznie z próbnymi zamachami) 
oraz nieadekwatnej atencji, jaką problematyka ta otrzymała ze strony władz amerykańskich. 
Okres rozwoju terroryzmu, w dużej mierze Al-Kaidy, miał miejsce już w latach 90. poprzed-
niego stulecia i w tym okresie Stany Zjednoczone niedostatecznie rozpoznały to zagrożenie 
bądź nieproporcjonalnie przeciwdziałały jego rozwojowi.
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Somalia

Konfliktem, a raczej kryzysem, który Clinton odziedziczył po Bushu Seniorze, były wy-
darzenia w Somalii. Po obaleniu autorytarnych rządów w 1991 roku w kraju tym zapanowała 
anarchia i nastał okres ostrych walk różnych klanów i watażków o władzę, kontrolę i stre-
fy wpływów. Konsekwencje tych walk były najbardziej odczuwalne dla bezbronnej ludno-
ści cywilnej, której często brakowało podstawowych produktów do życia, w tym żywności. 
Społeczność międzynarodowa, ONZ, powołała w 1992 roku misję pokojową United Nations 
Operation in Somalia 1, której celem miało być nadzorowanie zawieszenia broni w Mogadiszu, 
ochrona pracowników ONZ oraz ochrona dostaw pomocy humanitarnej. W tej interwencji 
miało wziąć udział 25 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Stany Zjednoczone nie miały żadnego 
strategicznego interesu w tym regionie świata, lecz zainteresowanie społeczności międzyna-
rodowej było skierowane na Busha, aby ten działał w słusznej sprawie. Bush, deklarując, że 
somalijskie dzieci potrzebują pomocy i nadziei na pokój, zaapelował do amerykańskich GI’s, 
którzy mieli być wysłani do Afryki: „Do każdego marynarza, żołnierza i lotnika, którzy będą 
uczestniczyć w tej misji, powiem: robicie robotę Boga” (Chollet, Goldgeier 2008). Podczas, 
gdy decyzję o wysłaniu wojsk do Somalii podjął Bush, ich obecność tam wraz z konsekwen-
cjami stała się zmartwieniem nowego prezydenta, Billa Clintona. 

Początkowe zaangażowanie się USA w tym regionie geograficznym, który dla wielu 
Amerykanów był kompletnie obcy, było zgodne z poglądami Clintona. Stany Zjednoczone 
we współpracy z innymi państwami pod szyldem ONZ podejmowały interwencję militar-
ną na końcu świata, gdzie USA nie miało interesów, w celu zapewnienia pomocy humani-
tarnej i ochrony życia. Obecność amerykańskich wojsk w Somalii dla nowego prezydenta 
była dość kusząca. Wzniosłe powody interwencji, które zbierały aplauz podczas wystąpień 
prezydenta, mogły przełożyć się na kilku dodatkowych punktów procentowych już i tak 
wysokiego poparcia (na początku swojej prezydentury Bill Clinton cieszył się sympatią 
prawie 60% Amerykanów) (Gallup 2014). Widok powracających amerykańskich żołnierzy 
z Bliskiego Wschodu w triumfie po przytłaczającym zwycięstwie nad Saddamem Husainem 
nadal był żywy w pamięci Amerykanów. W przypadku Somalii można było liczyć na jesz-
cze szybsze zwycięstwo, zaprowadzenie pokoju i rozbrojenie niewyszkolonych watażków. 
Przeciwnicy polityki prezydenta widzieli jednak w tej interwencji wielkie zagrożenie. 
Clinton, jako głównodowodzący, posiadał niewielkie doświadczenie w polityce zagranicz-
nej, wiedza o regionie konfliktu była mała, a zrozumienie źródła lokalnych animozji – prak-
tycznie żadne. Stratedzy wiedzieli, co ta misja może spowodować w najbliższej przyszłości, 
ale nie byli w stanie przewidzieć, co nastąpi później w Somalii. Wszak brak wiedzy o regio-
nie, w którym ma działać wojsko wielokrotnie był przyczyną nieosiągnięcia zamierzonych 
celów, a nawet porażki. Podobnie stało się w tym przypadku.

Działania militarne w Somalii miały inny charakter niż te, do których amerykańska armia 
była przygotowywana. Walki nie były toczone w otwartym terenie, w którym Amerykanie 
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mieli przewagę technologiczną przekładającą się na siłę ognia. Przeciwnikami byli rebelian-
ci, którzy doskonale znali teren oraz metody prowadzenia wojny partyzanckiej. Również 
wraz z rozpoczęciem działań lotnictwa dramatycznie wzrosła liczba ofiar wśród somalij-
skich cywilów. Strategia, którą przyjęły wojska, nie sprawdzała się – ONZ krytykowała 
ataki z powietrza dokonywane przez Amerykanów, a misja przeistoczyła się w regularną 
kampanię wojskową (Hyland 1999). Mimo napiętej sytuacji Clinton był przekonany, że 
Somalia może się stać krajem demokratycznym. Amerykańska opinia publiczna była wysta-
wiona na najcięższą próbę podczas tego konfliktu, m.in. gdy w wiadomościach telewizyj-
nych zobaczyła ciało jednego z amerykańskich marines ciągnięte za ciężarówką po ulicach 
Mogadiszu, gdy Somalijczycy bili brawo i cieszyli się na ten widok. Incydent ten był kon-
sekwencją zestrzelenia przez siły Aidida (samozwańczego prezydenta Somalii) amerykań-
skiego śmigłowca Black Hawk, co doprowadziło do wzmożonych walk, w których zginęło 
dziewiętnastu Amerykanów i ponad pięciuset Somalijczyków (Clinton 2004). Wydarzenia te 
stały się zresztą kanwą głośnego i wstrząsającego filmu fabularnego pt. Helikopter w ogniu. 
Oburzenie Amerykanów było zrozumiałe, gdyż misja pokojowa mająca na celu uspokojenie 
regionu i zaprowadzenie demokracji przeistoczyła się w obsesyjne polowanie na Aidida 
z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Prezydent Clinton wspomina to wydarzenie w nastę-
pujących słowach: „Bitwa w Mogadiszu długo mnie prześladowała. Dowiedziałem się, co 
czuł prezydent Kennedy po klęsce w Zatoce Świń. Byłem odpowiedzialny za operację, którą 
ogólnie zaaprobowałem, nie wnikając w jej szczegóły. Z wojskowego punktu widzenia nie 
przegraliśmy – komandosi wylądowali w Mogadiszu w pełnym świetle dnia, wykonali skom-
plikowane zadanie, aresztowali zastępców Aidida, a później zareagowali na nieoczekiwane 
straty z odwagą i zręcznością. Jednak straty wstrząsnęły Ameryką, a sama bitwa nie była 
zgodna z deklarowanym humanitarnym celem misji naszych oddziałów i sił ONZ” (Clinton 
2004, s. 510.). Ostatecznie pokój w Somalii nie został zaprowadzony. Na taki stan rzeczy 
złożyło się kilka czynników, z nieprecyzyjnie wytyczonymi celami misji oraz, między in-
nymi, z nieskuteczną ich modyfikacją podczas jej trwania. Sekretarz Obrony Les Aspin pod 
falą krytyki podał się do dymisji. Natomiast ONZ powróciła do pierwotnego planu pomocy 
i wspierania cywilów, rezygnując z ambitnego, acz małorealistycznego budowania państwa 
somalijskiego. Dla Clintona był to sygnał, że mimo działania w okresie wolnym od kon-
fliktów na szeroką skalę, nawet lokalny niepokój, w który Stany Zjednoczone się angażują, 
może być traumatycznym doświadczeniem zarówno dla Amerykanów, jak i dla prezydenta.

Haiti

Haiti, wyspa w basenie morza Karaibskiego, nie była również w centrum zainteresowania 
amerykańskiej polityki zagranicznej. Nie odgrywała istotnej roli podczas zimnej wojny oraz 
nie była powiązana ze strategicznymi interesami USA. Wydarzenia na tej wyspie były zauwa-
żane przez Waszyngton, ale zazwyczaj nie wymagały innych działań ponad sankcje gospodar-
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cze. W latach 80. ubiegłego wieku przez Haiti przetoczyły się zamachy stanu i rebelie, powsta-
wały kolejne junty wojskowe. Podczas, gdy promowanie demokracji w regionie karaibskim 
było w amerykańskim interesie, rzadko cel ten usprawiedliwiał zaangażowanie siły militarnej 
USA. W przypadku niepokojów na Haiti sytuacja była inna, gdyż ich skutkiem była, między 
innymi, wzmożona emigracja haitańskich uchodźców na nieodległą Florydę. Twardą polity-
kę wobec uchodźców zapoczątkował Bush Senior traktując uciekających Haitańczyków jako 
emigrantów zarobkowych, a nie politycznych, Clinton zaś utrzymał tę decyzję (Broder 2014) 
W rezultacie tysiące uchodźców było odsyłanych na Haiti przez straż wybrzeża bez możli-
wości formalnego ubiegania się o azyl. Prezydent Clinton podjął próbę wpłynięcia na władze 
w Port-au-Prince przez sankcje gospodarcze; łodzie patrolowe straży przybrzeżnej miały eg-
zekwować efektywność tych sankcji. Krytycy polityki Clintona utrzymują, że głównym celem 
amerykańskich łodzi patrolowych było zatrzymywanie uchodźców. 

Sankcje gospodarcze okazały się równie mało efektywne jak próby mediacji, aby ponow-
nie wprowadzić do władz J.B. Aristide (demokratycznie wybranego prezydenta, który został 
obalony w 1991 roku). W Waszyngtonie rozgorzała dyskusja co do sposobu rozwiązania kry-
zysu na Haiti, a tym samym powstrzymania fali uchodźców. Ostatecznie Clinton zdecydował 
się wysłać personel pomocniczy jako część sił ONZ. Ta decyzja była krytykowana w USA 
jako zbyt ryzykowna, gdyż lekko uzbrojony personel mógłby stać się łatwym celem dla re-
beliantów; z drugiej strony jednak wstrzymanie się od działania podważyłoby wiarygodność 
USA (Chollet, Goldgeie 2008). Ostatecznie brak zdecydowanego działania okazał się błęd-
ny i ponownie, kilka dni po porażce w Mogadiszu, wizerunek Ameryki, państwa dysponu-
jącego zarówno soft jak i hard power została wystawiona na szwank. Dnia 11 października 
1993 roku okręt marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych z personelem pomocniczym 
został zatrzymany przy wejściu do portu na Haiti przez rozwścieczony tłum mieszkańców 
wyspy. Najpotężniejsza armia świata została odparta przez agresywnych cywilów uzbrojonych 
w drewniane pałki i kamienie, co zostało skomentowane przez Anthoniego Lake’a (ówczesne-
go Doradcę do Spraw Bezpieczeństwa) jako „kompletne sp… sprawy” (Peterson i in. 2010,  
s. 458). Stany Zjednoczone wysłały statek z personelem bez militarnego wsparcia i próba zej-
ścia na ląd zapewne zakończyłaby się walkami i licznymi ofiarami po obu stronach. Stratedzy 
w Waszyngtonie nie zdobyli się jednak na zarekomendowanie prezydentowi użycia siły wobec 
Haitańczyków kilka dni po porażce w Somalii. Okręt USS Harlan County odpłynął od wybrze-
ża Haiti, a prezydent Clinton ponownie w oczach amerykańskiej i światowej opinii publicznej 
wyszedł na prezydenta, który się wycofuje z pola bitwy.

Rwanda

Kolejnym przykładem nieefektywnej polityki zagranicznej administracji Clintona była 
reakcja USA na wydarzenia w Rwandzie wiosną 1994 roku. Wojna domowa, którą charak-
teryzowały walki plemienne między ludnością Hutu i Tutsi, przybrała skrajnie gwałtowny 
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i brutalny charakter. Samantha Power (historyk, dziennikarka, a obecnie ambasador Stanów 
Zjednoczonych przy ONZ) w swoim artykule pt. Bystanders to Genocide (Obserwatorzy 
ludobójstwa) nazwała rzeź setek tysięcy Tutsi „najszybszym i najbardziej efektywnym sza-
leństwem zabijania XX wieku” (Power 2014). Wydarzenia w Rwandzie przyciągnęły uwa-
gę Waszyngtonu. Amerykańskie doświadczenia z Somalii zostawiły zbyt znaczący ślad na 
decydentach, a konflikt w Rwandzie był podobny do somalijskiego, co budziło obawy USA 
w kwestii ew. zaangażowania się w konflikt. Kryzys w tym afrykańskim państwie eskalował 
w szybkim tempie, wojska pokojowe ONZ nie były w stanie temu przeciwdziałać i jedynym, 
potencjalnie skutecznym krokiem mogącym położyć kres ludobójstwu byłoby zaangażowanie 
wojsk USA. Waszyngton obawiał się jednak dalszego rozwoju wydarzeń oraz konieczności 
zmodyfikowania swojej misji – z pomocy cywilom w pełną odpowiedzialność za zażegnanie 
konfliktu. W rezultacie Waszyngton dopuścił się – co jest tak dziś odbierane – największego 
aktu bierności w historii amerykańskiej polityki zagranicznej (Chollet, Goldgeier 2008). 

Dokumenty wykazują, iż Stany Zjednoczone nie tylko nie widziały konieczności inter-
wencji w Rwandzie w celu powstrzymania rozlewu krwi, ale i nalegały na wycofanie mi-
sji stabilizacyjnej ONZ. W piśmie Departament Stanu do amerykańskiej misji przy ONZ, 
Departament nalegał na szybkie wycofanie United Nations Assistance Mission for Rwanda, 
aby misja ta nie poniosła strat (Talking Points On UNAMIR Withdrawal 2014). W później-
szym dokumencie Departament Stanu nie wyrażał zgody na włączenie do misji w Rwandzie 
amerykańskiej armii z ciężkim sprzętem tłumacząc swoją decyzję brakiem gotowości 
(Rwanda: Security Council Decistion 2014). Globalne przywództwo niesie jednak za sobą 
odpowiedzialność i konieczność reagowania w sytuacjach takich jak w Rwandzie. Bierność, 
biurokratyczne przepisy, niekończące się debaty na forum i w kuluarach co do polityki wo-
bec konfliktu nie przynoszą spodziewanych rezultatów. Angażowanie się w konflikty, które 
nie mają bezpośredniego wpływu na interesy USA (jak w Rwandzie) może być kosztowne, 
gdyż rodzi ryzyko wciągnięcia Ameryki w lokalny afrykański konflikt, ale bierność też ma 
swoją cenę – niekontrolowane ludzkie tragedie i cierpienie (Gordon i in. 1998). Decyzje 
Clintona można zrozumieć mając na uwadze wcześniejsze niepowodzenia w reagowaniu 
na konflikty, ale pamiętając o kapitale moralnym, jakim Ameryka pod koniec XX wieku się 
cieszyła, nie można usprawiedliwić takiej bierności. Sam Prezydent przyznał, że zarówno 
Stany Zjednoczone, jak i społeczność międzynarodowa zawiodła: „Przyznałem, iż Stany 
Zjednoczone i społeczność międzynarodowa nie zareagowały dostatecznie szybko, by po-
wstrzymać ludobójstwo i zapobiec przekształcaniu obozów dla uchodźców w azyl zabój-
ców. Zaproponowałem pomoc w odbudowie kraju…” (Clinton 2004, s. 719). 

Bałkany

Polityka zagraniczna Clintona okazała się nieadekwatna nie tylko wobec odległych i eg-
zotycznych regionów, ale również w stosunku do Europy. Na początku lat 90. XX wieku 
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rozpoczął się proces rozpadu Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii, składającej się 
z sześciu republik i dwóch prowincji autonomicznych. Konfliktów między oddzielającymi 
się republikami trudno było uniknąć, gdyż Jugosławia była państwem wielokulturowym, 
wielonarodowym i wieloreligijnym, a ponadto żadna z tych mniejszości nie zamieszkiwała 
jednego zwartego obszaru. Wojny między zwaśnionymi stronami trwały do połowy lat 90. 
(zakończyły je wielostronne rokowania w Dayton, które rozpoczęły się dnia 1 listopada 
1995 roku) i są uważane za najbardziej krwawe (w Europie) od czasu II wojny światowej. 
Podobnie jak w przypadku wcześniej opisywanych konfliktów, również podczas rozpadu 
Jugosławii dochodziło do ludobójstwa. 

Słowa Sekretarza Stanu Jamesa Bakera w 1991 roku, gdy Jugosławia była w schył-
kowej fazie swojego istnienia, najtrafniej obrazują amerykańskie postrzeganie wydarzeń 
na świecie: „My nie mamy psa w tej walce” (Traub 2014). Również Bałkany były regio-
nem mało istotnym dla interesów USA, a interwencja oznaczałaby wzmożoną współpracę 
Waszyngtonu z międzynarodowymi instytucjami oraz europejskimi sojusznikami. Ameryka 
obawiała się również wplątania w lokalny, skomplikowany konflikt, którego rozwiązanie 
mogło okazać się bardzo kosztowne. Ostatecznie, w początkowej fazie, Stany Zjednoczone 
zachowały bierność nalegając, aby to Europejczycy sami przy pomocy ONZ zajęli się kon-
fliktem na Bałkanach. Tym samym Waszyngton pozwolił, aby proces decyzyjny w kwestii 
zakończenia trwającego ludobójstwa ugrzązł w biurokratycznych procedurach. We wczesnej 
fazie kryzysu w Jugosławii, kiedy jeszcze prezydentem był Bush Senior, Richard Holbrooke 
(amerykański dyplomata) doszukał się kilku przyczyn wydarzeń na Bałkanach: 1) nierozu-
mienie historii Bałkanów; 2) koniec Zimnej Wojny; 3) poczynania przywódców Jugosławii; 
4) nieadekwatna reakcja Stanów Zjednoczonych na kryzys; 5) błędna wiara Europejczyków 
w samoistne zażegnanie konfliktu (Holbrooke 1998). W początkach kryzysu na Bałkanach 
Amerykanie uwikłani byli w działania w Iraku i angażowanie się w nowy konflikt mogło 
okazać się zbyt kosztowne i trudne. Ponadto, historycznie, była to strefa wpływów ZSRR 
i amerykańska interwencja w tym regionie po niedawnym upadku tego mocarstwa mogła 
być odebrana przez Rosję jako zbyt ekspansywna. W pierwszej fazie wydarzeń na Bałkanach 
Stany Zjednoczone nie wypracowały adekwatnej polityki wobec regionu, zrzekając się tu 
inicjatywy roli wiodącego mediatora.

Brak skuteczności na Bałkanach, zarówno ze strony USA, jak i całej Europy, doprowa-
dził do wielu setek tysięcy ofiar, głównie cywili; pojawiła się też wielka fala uchodźców 
z tego regionu. Działania dyplomatyczne, w tym odwołanie ambasadorów i zamknięcie 
konsulatów jugosłowiańskich na terytorium USA, sankcje gospodarcze, a nawet embar-
go nadzorowane przez NATO – nie przynosiły spodziewanych efektów (Orzelska 2004). 
Dopiero wydarzenia z lipca 1995 roku, kiedy to Serbowie dopuścili się masakry na ludno-
ści muzułmańskiej w Srebrenicy (w obecności żołnierzy ONZ, których mandat nie pozwa-
lał na właściwą reakcję), zmusiły Stany Zjednoczone do działania. Kilka tygodni później, 
mimo ostrzeżenia NATO o użyciu lotnictwa, jeżeli Serbowie nie zaprzestaną ataków na 
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cywilów, doszło do kolejnego ataku na cywilów, kiedy pocisk moździerzowy eksplodował 
na targu zabijając ponad 35 cywilów. Holbrooke w następujących słowach zareagował na 
tą wiadomość: „…miałem wrażenie, że jest to ostateczny sprawdzian dla Zachodu. Czy 
było to ostentacyjne działanie bośniackich Serbów w próbie udowodnienia światu, że nasze 
groźby są gołosłowne?... I kluczowe pytanie: co my zrobimy w odpowiedzi?” (Holbrooke 
1998, s. 93). W Waszyngtonie wiedziano, że wiarygodność Stanów Zjednoczonych i Paktu 
Północnoatlantyckiego została wystawiona na próbę i zaniechanie działań spowoduje eska-
lację konfliktu. W odpowiedzi NATO zdecydowało się na przeprowadzenie zmasowanych 
nalotów na szeroką skalę. Operacja o nazwie Deliberate Force była największą dotychczaso-
wą akcją militarną w historii NATO (Orzelska 2004). Wraz z ofensywą militarną, Holbrooke 
zintensyfikował działania dyplomatyczne (osiągnięcie pokoju było dla niego prioryte-
tem, gdyż w wypadku w byłej Jugosławii stracił trzech negocjatorów z zespołu: Roberta 
Frasure, Josepha Kruzel oraz Nelsona Drew) doprowadzając do spotkania walczących stron 
w Dayton (Ohio), gdzie został podpisany rozejm (Daalder 2000). Działania administracji 
Clintona po wydarzeniach w Srebrenicy udowodniły, że USA i NATO od początku kon-
fliktu miały narzędzia do rozwiązania konfliktu na Bałkanach. Stąd ocena działań Sojuszu 
i Clintona nie jest jednoznaczna; choć udało się doprowadzić zwaśnione strony do rozejmu, 
to przy odpowiednim, a przede wszystkim wcześniejszym zaangażowaniu na początku kon-
fliktu można było uniknąć strat w cywilach. Wojna na Bałkanach miała zresztą swoją drugą 
odsłonę w 1999 roku, ale tym razem wcześniejsze działania NATO było bardziej zdecydo-
wane i zażegnały konflikt w Kosowie – w podobny sposób, ale w znacznie krótszym czasie. 
W operacji pod nazwą Allied Force uczestniczyli wówczas wszyscy członkowie Sojuszu 
– czy to politycznie, ekonomicznie czy militarnie – niszcząc serbską infrastrukturę, siły na-
ziemne i lotnictwo, przy stratach własnych dwóch samolotów (Cordesman 2001).

Al-Kaida

Zjawiskiem o zasięgu globalnym, które uszło w początkowej fazie swego rozwoju uwa-
dze Waszyngtonu, były narodziny międzynarodowego terroryzmu, skierowanego przeciw 
USA oraz innym światowym demokracjom. Nieadekwatna polityka wobec tego zagrożenia 
za prezydentury Clintona umożliwiła przygotowanie i realizację ataków terrorystycznych 
dnia 11 września 2001 roku, zaś w konsekwencji spowodowała kosztowne interwencje 
w Afganistanie i Iraku. Mówiąc o globalnym terroryzmie, po zamachach z dnia 11 września, 
najczęstszym skojarzeniem jest Al-Kaida. Organizację tę trudno sklasyfikować zarówno 
geograficznie, jak i narodowościowo, gdyż jako międzynarodowa sieć terrorystyczna działa 
globalnie, mając lokalne centra. Zrzesza członków różnej narodowości, a ich wspólnym 
mianownikiem jest reprezentacja ekstremalnie radykalnego odłamu Islamu oraz cele ata-
ków: początkowo Stany Zjednoczone i Izrael, ale z czasem również inne demokratyczne 
państwa. W tym miejscu warto skoncentrować się na działaniach Al-Kaidy, gdyż ta organi-
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zacja przeprowadziła najskuteczniejsze ataki przeciwko USA, a jest najliczniejsza i nadal 
stanowi zagrożenie.

Organizacja Al-Kaida jest nierozłącznie związana z postacią nieżyjącego już Osamy 
bin Ladena – założyciela, mózgu, sponsora i realizatora jej działalności. Mimo że oficjal-
ne wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym przez bin Ladena miało miejsce dopiero 
w 1996 roku, Stany Zjednoczone były celem działań jego sieci terrorystycznej już znacznie 
wcześniej. Pierwszy atak Al-Kaidy na Amerykanów miał miejsce w 1992 roku w Jemenie, 
później, od początku 1993 roku, celem udanych ataków bombowych były kolejno: budynek 
World Trade Center, atak w Somalii, atak bombowy w stolicy Arabii Saudyjskiej (w 1995 
roku), prawie symultaniczne ataki na ambasady USA w Nairobi i Der es Salam i wreszcie 
pod koniec prezydentury Clintona w 2000 roku zniszczenie amerykańskiego krążownika 
USS Cole w Adenie (Miniter 2003). Nie wszystkie ataki były równie śmiercionośne, ale 
wszystkie demonstrowały kreatywność organizatorów, bezkompromisowość, determinację 
oraz zasięg – od Bliskiego Wschodu przez Afrykę aż do Ameryki Północnej. Bin Laden 
wypowiedział wojnę Amerykanom dopiero w sierpniu 1996 roku, kiedy zdał sobie sprawę, 
że Stany Zjednoczone nie są aż tak potężne jak przypuszczał i że niesymetryczne ataki (ja-
kimi są zamachy terrorystyczne) stanowią poważny problem dla Waszyngtonu. Deklaracja 
bin Ladena była wypowiedzeniem wojny Ameryce. Autor dokumentu wielokrotnie odwo-
ływał się do wiary islamskiej, obowiązków wiernego, dziękował i prosił Allacha o pomoc 
i siłę, a nade wszystko kreślił cele, powody i sposoby swojego działania: 1) w dokumencie 
obwiniał Amerykanów i Żydów o okupowanie świętych dla Islamu miejsc; 2) doszukiwał 
się w okupantach źródła biedy i nieszczęścia wielu muzułmanów, w tym Palestyńczyków; 
3) nawoływał kobiety do bojkotu produktów amerykańskich, a mężczyzn do partyzanckiej 
walki; 4) za przykład skuteczności takiej walki podał wycofanie się Amerykanów z Somalii 
po walkach na ulicach Mogadiszu, wreszcie 5) doszukiwał się w obecności Ameryki w re-
gionie bliskowschodnim pogwałcenia islamu oraz wyzysku ekonomicznego państw arab-
skich (Alexander, Swetnam 2001). Mając na uwadze powyższą zadeklarowaną wrogość ter-
rorystów oraz skalę ich działania można zaryzykować stwierdzenie, które staje się bardziej 
wiarygodne w obecnych czasach (gdy wiedza o Al-Kaidzie jest pełniejsza), iż konfrontacja 
Clintona z tym zagrożeniem powinna być priorytetowa i bardziej zdecydowana. Podobnie 
jak Bush Senior interweniował militarnie w Kuwejcie, tak Clinton powinien bardziej zde-
cydowanie wystąpić przeciwko bin Ladenowi. Mając dzisiejszą wiedzę można stwierdzić, 
że Al-Kaida powinna zostać rozpracowana i „rozmontowana” pod koniec XX wieku, kiedy 
jeszcze nie osiągnęła pełnej operatywności. Istotnym przesłaniem wynikającym ze wspo-
mnianego dokumentu jest fakt, że bin Laden i jego zamachowcy postrzegali politykę USA 
wobec Izraela i Palestyny jak główny powód ataków na Amerykanów. Stąd można wnio-
skować, że adekwatna i bezstronna rola mediacyjna Waszyngtonu w konflikcie izraelsko-
-palestyńskim mogłaby potencjalnie wpłynąć na zwiększenie globalnego bezpieczeństwa 
Amerykanów. 
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Ze stron wywiadu docierały do prezydenta Clintona informacje o zagrożeniu płyną-
cym ze strony tej grupy terrorystycznej. Administracja Clintona miała pewną wiedzę o Al-
Kaidzie i bin Ladenie, natomiast nie podjęła w odpowiednim czasie stosownych decy-
zji i działań, aby zlikwidować to zagrożenie. Po ustaleniu przez CIA, kim jest terrorysta 
i gdzie przebywa, władze amerykańskie nalegały na władze w Sudanie o jego wydalenie. 
Gdy Arabia Saudyjska nie zgodziła się na jego wjazd, bin Laden znalazł bezpieczną przy-
stań w Afganistanie, gdzie szkolił rekrutów, zbierał pieniądze i doskonalił metody działa-
nia pod łaskawym okiem talibów (Clinton 2004). Działania przeciwko tej organizacji za 
prezydentury Clintona były wciąż niedostateczne. Umożliwienie bin Ladenowi ucieczki do 
Afganistanu było szczególnym zaniedbaniem, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że wła-
dze w Sudanie chciały współpracować w ujęciu terrorysty. Sudan chciał dostarczać CIA, 
FBI i administracji Clintona informacje wywiadowcze o bin Ladenie, ale Amerykanie kon-
sekwentnie, na drodze nieformalnej i formalnej, odrzucali ich pomoc, co było największym 
błędem wywiadu w latach prezydentury Clintona (Miniter 2003). W Waszyngtonie powstał 
pomysł porwania bin Ladena jeszcze z Sudanu, ale projekt ten nie doczekał się realizacji 
z powodu braku współpracy między różnymi agencjami rządowymi oraz braku nadania mu 
odpowiedniej wagi. Powody rezygnacji z tego planu były różne, ale najczęstszymi był strach 
przed niepowodzeniem operacji oraz wplątanie Ameryki w wojnę w Sudanie. Tymczasem 
porwanie Osamy było nie tylko możliwe, ale – jak wspomina Mike Sheehan (pułkownik 
amerykańskich sił specjalnych) – „Ten człowiek nie ma nawet ochrony. Uderz go w głowę 
i wrzuć go do Chevy Suburban” (Clark 2004, s. 144). Porwanie bin Ladena, po jego ucieczce 
do Afganistanu, stałoby się znacznie trudniejszą i bardziej niebezpieczną misją. Szansa na 
schwytanie terrorysty, a w konsekwencji najprawdopodobniej uniknięcie wydarzeń z dnia 
11 września wraz z ich konsekwencjami – zostały zmarnowane.

Mając na uwadze bezpieczeństwo USA, interesy oraz rolę, jaką to państwo odgrywa 
w szeroko rozumianym porządku międzynarodowym, wydaje się, że najistotniejszym błę-
dem administracji Clintona było nierozpoznanie w bin Ladenie i jego ambicjach zagrożenia 
dla USA, jak również dla innych demokracji. Atak terrorystyczny przeprowadzony przez 
Al-Kaidę dnia 11 września 2001 roku na terytorium USA miał konsekwencje o charakterze 
globalnym. Wojna z terroryzmem (termin wprowadzony przez Georga W. Busha do polity-
ki zagranicznej Stanów Zjednoczonych dnia 20 września 2001 roku), zgodnie ze słowami 
autora, miała zacząć się od wojny z Al-Kaidą (Address to the Joint Session of the 107th 
Congress 2014). Natomiast w swoim założeniu miała eliminować zagrożenie płynące ze 
strony radykalnych ugrupowań terrorystycznych i koncentrowała się bardziej na sposobie 
działania tych grup i ich strategicznych celach, a mniej na regionie, z którego się wywodzą. 
Lista państw, które mogły być celem w tej wojnie, państwa „osi zła”, była modyfikowana 
już w trakcie jej trwania. Podczas, gdy inwazja USA i wojsk koalicyjnych na Afganistan 
w 2001 roku była uzasadniona (Al-Kaida miała swoje centrum operacyjne oraz liczne obozy 
szkoleniowe na terytorium tego państwa), to inwazja na Irak w 2003 roku nie uzyskała już 
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poparcia w postaci rezolucji ONZ. Mimo że większość Amerykanów podzielała decyzje 
administracji Busha, Stanom Zjednoczonym nie udało przedstawić wiarygodnego ogniwa 
łączącego międzynarodowy terroryzm z Irakiem, a tym samym przekonać społeczności mię-
dzynarodowej do słuszności decyzji o inwazji (Bennis 2003). 

Następstwa inwazji w Iraku oraz obalenie reżimu Saddama Husajna ukazały, że admini-
stracja Busha nie przewidziała wielu następstw tej, poniekąd, rewolucji (Husajn był prezy-
dentem Iraku prawie ćwierć wieku). Irak pogrążył się w chaosie walk plemiennych, różnych 
grup interesów, wieloletnich antagonizmów sannicko-szyickich, w które angażowali się na-
pływający z całego świta terroryści. Posiłkując się analizą przyczynowo-skutkową, można 
nakreślić powiązanie między nierozpoznaniem przez administrację Clintona w bin Ladenie 
istotnego zagrożenia i destabilizacją Iraku inwazją w 2003 roku a obecnym zagrożeniem 
płynącym z tego regionu, jakim jest ogłoszenie nowego kalifatu – Państwa Islamskiego 
(ISIL – Islamic State of Iraq and the Levant). Obecnie Państwo Islamskie nie zagraża bezpo-
średnio Stanom Zjednoczonym, ale obywatele USA już są porywani i brutalnie mordowani 
przez terrorystów z tego ugrupowania. Ambicje tej organizacji, niejako, zmusiły prezydenta 
Obamę do zajęcia stanowiska i już trzeciego w historii USA (1991 – pierwsza wojna w Iraku 
oraz 2003 – druga wojna w Iraku) zaangażowania amerykańskiego zbrojnego ramienia 
w wydarzenia w Iraku. Prezydent Obama, w przemówieniu z dniem 10 września 2014 roku, 
wyznaczył cztery główne cele amerykańskiej interwencji: 1) przez systematyczne działania 
amerykańskiego lotnictwa pozwolić armii irackiej przejść do ofensywy; 2) zintensyfikować 
wspieranie sił w regionie zwalczających terrorystów; 3) kontynuować wzmożone wysiłki 
na rzecz przeciwdziałania atakom ISIL; 4) kontynuować wspieranie cywilów, których ISIL 
zmusiła do uchodźstwa (Statement of the President on ISIL 2014). Bliski Wschód ponownie 
staje się więc areną wymagającą amerykańskich działań, z uwagi na koszty interwencji, 
obciążających tylko podatników, ale nie można wykluczyć, że w przyszłości, jeżeli obecna 
strategia zawiedzie, będzie wymagała zaangażowania również „american boys”. 

Podsumowanie

Z powyższej analizy wynika, że polityka zagraniczna za prezydentury Clintona nie była 
efektywnie formułowana, a także realizowana. Przypadki interwencji zagranicznych, w któ-
re Stany Zjednoczone angażowały się, czy to militarnie, czy dyplomatycznie – nie były 
udane. Amerykański potencjał z początku lat 90., jako jedynego mocarstwa cieszącego się 
kapitałem moralnym, nie został wykorzystany. Interwencje USA w konfliktach pod koniec 
XX wieku ukazały mocarstwo, które nie było gotowe angażować się militarnie w zdecydo-
wany sposób i narażać „amerykańskich chłopców” dla spraw mniej istotnych dla interesów 
USA. Efektem takiej polityki było pozorne angażowanie się, również jednak narażające 
Amerykanów na śmierć, a także utrata wizerunku supermocarstwa zdolnego działać global-
nie i lokalnie, szerzyć demokratyczne wartości oraz stawać w obronie cywilów. Ten brak 
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zaangażowania w wypracowanie polityki wobec terroryzmu oraz brak rozpoznania w tym 
zjawisku zagrożenia dla USA miało mieć fatalne konsekwencje na początku XXI wieku. 
Terroryści z Al-Kaidy umiejętnie odczytali działania USA jako mało zdecydowane, a nawet 
lękliwe, co pozwalało im działać z większym zdecydowaniem i rozmachem. Natomiast brak 
zdecydowanych działań na rzecz uregulowania stosunków izraelsko-palestyńskich stano-
wił znakomity pretekst do działań terrorystycznych. Stany Zjednoczone za czasów Clintona 
straciły unikatową okazję, aby – przy pewnym militarnym zaangażowaniu – pchnąć świat na 
drogę pełnego bezpieczeństwa i demokracji, a także podkreślić pozycję prawdziwego super-
mocarstwa, nie tylko dzięki potężnemu arsenałowi militarnemu, ale też osiągniętej demo-
kratycznej estymie. Ponadto niezdecydowane działania przeciwko rosnącemu zagrożeniu ze 
strony Osamy bin Ladena umożliwiły pełną organizację Al-Kaidy i skuteczne przeprowa-
dzenie późniejszych ataków na terytorium USA.

Gwoli sprawiedliwości należy jednak stwierdzić, iż powyższa analiza opiera się post 
factum na pełnej ocenie pojawiających się i narastających problemów, ich przebiegu i kon-
sekwencjach – co z pewnością pozwala na bardziej kompleksowy, a także obiektywny cha-
rakter. Z drugiej jednak strony nie można zapominać, że w momencie zarzewia konfliktów 
trudno było decydentom antycypować rozwój sytuacji, stąd podejmowane decyzje mogą 
dziś wydawać się dalekie od optymalnych. 
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Foreign Policy of the Bill Clinton Administration and Local Conflicts 
(Somalia, Haiti, Rwanda, The Balkans) and the Al-Quaea’s Challenge

Summary

The Bill Clinton presidency happened in the years of a relative calm in the international arena. 
That period was preceded by the Cold-War struggles with the USSR, lasting a few decades, from 
which the United States went out as a winner. However, directly upon the two terms in office of 
President Bill Clinton at the White House, in result of the terrorist attacks on the United States on 
11 September 2001, the USA began war against terrorism. The United States under the Bill Clinton 
presidency were enjoying a high moral esteem and the ability of peaceful influencing other states. 
Naturally, in result of multiannual Cold-War armaments, it had at its disposal the classical hard power. 
In that period, the USA was able to shape the events on all continents and had at its disposal the 
tools of influencing other actors of the political scene. Although the United States was not in that 
period directly endangered, nevertheless in the period of Bill Clinton presidency there took place 
local conflicts and events which have negatively affected US security and this state’s image. Those 
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events might have put the United States to the test, but also, by its consequences, threaten the USA 
or undermine its interest. Such events were the conflicts in former Yugoslavia, in Haiti, Somalia, and 
Rwanda. The challenge was also the birth of Al-Qaeda and transformations of this terrorist organisa-
tion into the source of threat for the USA and the entire democratic world. The United States under 
the Clinton presidency applied the policy inadequate to the size of those conflicts and phenomena, 
what has yielded in undermining of the American image, has led to direct threat and US entanglement 
in two military interventions. 

Key words: Bill Clinton, the Balkans, Somalia, Rwanda, Haiti, Al-Qaeda, interventions abroad, Osa-
ma bin Laden, US foreign policy.
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