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Pytanie o to, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie w 2011 r., że doprowadziło 
do fali demonstracji, które nazwano mianem Arabskiej Wiosny – czy był to jed-
nostkowy bunt przeciwko władzy, czy też rewolucja dążąca do wprowadzenia de-
mokratycznych rządów, a także analiza problemów, z jakimi zmaga się ten region 
i jaka rysuje się jego przyszłość – w ostatnim roku stały się przedmiotem żywego 
zainteresowania wielu badaczy. Temat ten podjął również znany arabista, Jerzy 
Zdanowski, w publikacji o charakterze popularnonaukowym, Bliski Wschód 2011: 
bunt czy rewolucja? Publikację rozpoczyna szczegółowa chronologia wydarzeń 
w państwach regionu. Według bowiem autora, na zasadzie domina, wydarzenie 
w jednym kraju pociągało za sobą następne w kolejnym. Opisana jest też różno-
rodność kulturowa, społeczna, religijna i polityczna państw Bliskiego Wschodu. 
Dzięki temu czytelnik, niebędący specjalistą z tej dziedziny, pełniej zrozumie za-
chodzące w tym regionie procesy i zmiany.

Wydarzenia mające miejsce w Tunezji, Algierii, Jordanii, Jemenie, Maure-
tanii, Omanie, Egipcie, Syrii, Maroku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Su-
danie, Autonomii Palestyńskiej, Arabii Saudyjskiej, Libii i Kuwejcie, początkowo 
były przejawem obywatelskiego buntu, ale potem zaczęły się przeradzać w po-
wstania ludowe przeciwko dyktatorom lub wojny domowe. J. Zdanowski wska-
zał kilka czynników, które uruchomiły mechanizmy rewolucji. Za pierwszy uznał 
nowe technologie – przede wszystkim Internet, telefony komórkowe oraz portale 
społecznościowe, które ułatwiły protestującym zorganizowanie się. Następnym 
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czynnikiem było odejście od władzy prezydenta Tunezji wywołane protestami, 
dzięki czemu Egipcjanie uwierzyli, że także potrafią skutecznie przeciwstawić się 
władzy. Kolejnym czynnikiem, wspólnym dla całego Bliskiego Wschodu, było 
ignorowanie podstawowych problemów społeczeństw regionu: bezrobocia, bie-
dy, rosnących nieustannie cen żywności, korupcji, które Zdanowski uznał za siłę 
sprawczą rewolucji arabskich.

Następny rozdział jest omówieniem sytuacji ekonomicznej regionu, który – 
paradoksalnie – pomimo posiadania ogromnych zasobów ropy, ocenianych na 60% 
zasobów światowych, wykazuje wysoki poziom biedy i ubóstwa. Społeczeństwa 
żyją na skraju ubóstwa, które jest trwałe i dziedziczone z pokolenia na pokolenie. 
Tylko niewielu udaje się wyrwać z kręgu nędzy, ponadto ciężko pracować muszą 
także dzieci, nie mając czasu na naukę, stąd utrzymuje się wysoki poziom analfa-
betyzmu. Kolejnym istotnym czynnikiem, na który zwrócił uwagę autor, jest de-
mografia. W pewnym momencie wysoki przyrost naturalny na Bliskim Wschodzie 
zagroził bowiem stabilizacji gospodarczej. Wiąże się on z koniecznością zbudo-
wania nowych mieszkań, utworzenia miejsc pracy, zapewnienia żywności i wody 
pitnej, opieki zdrowotnej.

Przedstawione więc wyżej powody wystąpień społeczeństw, wbrew za-
chodnim opiniom, nie oscylowały tylko wokół zagadnień demokratyzacji życia, 
ale skupiały się przede wszystkim na rosnących dysproporcjach majątkowych  
i załamaniu zasady egalitaryzmu społecznego. Sprzeciw wobec autorytarnej wła-
dzy i prowadzonej przez nią polityki liberalizacji gospodarczej, szerzącej się ko-
rupcji czy deformacji procesów prywatyzacyjnych, był ich uzupełnieniem. Autor 
zwrócił także uwagę na autorytaryzm, przejawiający się nie tylko w formie specy-
ficznego układu instytucji gospodarczych i elit politycznych, ale tkwiący głęboko 
także w społeczeństwie i przejawiający się brakiem tolerancji, dążeniem do domi-
nacji i chęcią poniżania innych.

Zdanowski analizujące te czynniki doszedł do tytułowego pytania – czy to 
był bunt, czy też rewolucja? Stwierdził, że i jedno, i drugie: Arabska Wiosna to 
bunt przeciwko nierówności i niesprawiedliwości politycznej, oraz rewolucja ma-
jąca na celu walkę o lepsze, godne życie społeczne.

Bliski Wschód od początków XX w. został silnie powiązany z Zachodem  
w sferze gospodarczej, politycznej, społecznej i kulturalnej. Jednak integracja  
z Zachodem nie wywołała w społeczeństwach regionu entuzjazmu, uważano, że 
obca, zachodnia kultura zagraża rodzimej. Doprowadziło to do powstania organi-
zacji, przede wszystkim chodzi tu o Braci Muzułmanów, stawiających sobie za cel 
obronę islamu i jego kultury przed obcymi. Jednak jest powszechnie wiadome, że 
bez pomocy z zewnątrz Bliski Wschód nie jest w stanie wyjść z kryzysu. W tym 
kontekście autor zadał pytanie o przyszłość Bliskiego Wschodu.

Podsumowując, wydarzenia Arabskiej Wiosny, były wybuchem, który sku-
mulował problemy, z jakimi Bliski Wschód borykał się od wieków. Społeczeństwa 
arabskie liczą, że po tych rewolucjach, rządy się zmienią, a ich sytuacja się polep-
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szy. Jednak nie stanie się to szybko. Proces ten będzie wymagał długiego czasu, 
gdyż rozwój gospodarczy nie będzie nadążał za oczekiwaniami społeczeństwa. 
Zdanowski uważa, że poprawa bytu to mozolna, codzienna praca oraz tworzenie 
narodowego bogactwa, ale, co najważniejsze – wiąże się to z właściwie funkcjonu-
jącym rządem. Pierwszym krokiem powinny być gruntowne reformy zmieniające 
system władzy. Kolejnym – pomoc z zewnątrz, gdyż bez wsparcia instytucji mię-
dzynarodowych i mocarstw gospodarczych świata, kraje Bliskiego Wschodu nie są 
w stanie poradzić sobie z problemami.

Książka Jerzego Zdanowskiego, zawierająca sporo trafnych spostrzeżeń  
i ocen, ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla osób zainteresowanych państwa-
mi Bliskiego Wschodu. Pokazuje każdemu świadomemu obywatelowi świata, że 
to nie tylko problem Bliskiego Wschodu, ale również człowieka Zachodu. Jego 
pomocna dłoń może pomóc ludziom na Bliskim Wschodzie.


