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Bliski Wschód i Afryka Północna zajmują ważne miejsce w stosunkach między-
narodowych, krzyżują się tam interesy polityczne, gospodarcze, militarne i religij-
ne wielu państw świata. Region ten jest powszechnie uważany za kolebkę naszej 
cywilizacji. O jego wadze decyduje strategiczne położenie: w pobliżu najwięk-
szych na świecie źródeł surowców energetycznych oraz na skrzyżowaniu ważnych 
szlaków komunikacyjnych. Basen Morza Śródziemnego, oddzielający Europę od 
Bliskiego Wschodu grodzi dostęp do najważniejszych szlaków wodnych współcze-
snego świata. Odkrycie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie Afryki Pół-
nocnej i Półwyspu Arabskiego wywołało ogromne zainteresowanie państw zachod-
nich tym obszarem ich i zaangażowanie w bliskowschodnią politykę. Szczególne 
zainteresowanie Europy Zachodniej tym regionem sięga czasu powstania Europej-
skiej Wspólnoty Gospodarczej. Dzisiaj miejsce, jakie zajmuje Unia Europejska na 
arenie międzynarodowej, wiąże się z jej potencjałem ekonomicznym i politycznym. 
Wspólnota jest władna określać ramy współpracy gospodarczej i przez to wpływać 
na otoczenie zewnętrzne, co w połączeniu z udzielaną pomocą rozwojową i huma-
nitarną, czyni z niej ważny i znaczący podmiot w Afryce Północnej i na Bliskim 
Wschodzie.

Jak podkreśla we wstępie autorka, celem publikacji jest całościowe przed-
stawienie rodzajów, specyfiki oraz efektywności podejmowanych działań Unii Eu-
ropejskiej w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Analiza została przeprowa-
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dzona w oparciu o teorie ról międzynarodowych, określone po raz pierwszy przez 
Kalviego Holstiego, a następnie rozwijane przez kolejnych badaczy.

Główna teza pracy głosi, że ze względu na swoją pozycję międzynarodo-
wą i interesy, Unia Europejska stara się odgrywać na omawianym obszarze kilka 
ról jednocześnie. Według autorki, nie do końca polityka ta wychodzi naprzeciw 
rzeczywistym problemom krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, co nie-
jednokrotnie wpływa na brak widocznych rezultatów podejmowanych inicjatyw. 
Rodzi to konieczność poszukiwania nowych form współpracy z państwami śród-
ziemnomorskimi.

Układ poszczególnych rozdziałów odpowiada specyfice ról, jakie wypełnia 
Unia. Badania zostały przeprowadzone na poziomie regionalnym, nie uwzględnia-
ją bilateralnych stosunków pomiędzy członkami Unii Europejskiej a poszczegól-
nymi państwami Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

W publikacji nie przyjęto cezury czasowej, analiza obejmuje okres kilkudzie-
sięciu lat, co powoduje, że publikacja stała się dziełem całościowym, kompetent-
nym i wyczerpującym temat. Z jednej strony autorka nawiązała w niej do wydarzeń 
i sporów historycznych, a z drugiej położyła główny akcent na kwestie najnowsze, 
sięgające w czasie dalej niż etap rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 r.

Rozdział pierwszy przedstawia definicje i pojęcia, genezę i ewolucję teorii  
i typologii ról międzynarodowych, zwrócona też została uwaga na ich przydatność 
w podjętych badaniach. Rozdział drugi dotyczy uwarunkowań ról międzynarodo-
wych Unii Europejskiej, na co wpływ mają: położenie i potencjał ludnościowy, 
gospodarczy, naukowo-techniczny i militarny UE oraz jej pozycja na arenie mię-
dzynarodowej. Autorka dostrzegła konieczność odwołania się do kontekstu histo-
rycznego, poświęcając kilka stron kształtowaniu się współpracy eurośródziemno-
morskiej w XX w. Opisała także sytuację wewnętrzną w państwach regionu, jego 
strategiczne położenie oraz wpływ na bezpieczeństwo kontynentu europejskiego.

Rozdział trzeci wprowadza w głębszą analizę. Przedstawione główne doku-
menty programowe wpływające na charakter odgrywanych przez Unię Europejską 
ról oraz instrumenty finansowe, które wykorzystywane są przy implementacji ini-
cjatyw. Kolejne rozdziały przedstawiają szczegółowo rolę oraz działania służące 
ich wdrażaniu. Są to: rola aktywnego aktora w rozwiązaniu konfliktu izraelsko-
arabskiego, promotora środków budowy zaufania, partnerstwa i bezpieczeństwa 
oraz reform ekonomicznych i zrównoważonego rozwoju, a także propagatora war-
tości demokratycznych, praw człowieka i dialogu międzykulturowego. W rozdzia-
le ósmym zwrócona została uwaga na specyfikę tych ról. Autorka opisuje kolejne 
wspólne inicjatywy, koncepcje, podpisywane porozumienia oraz zmieniający się 
klimat relacji, w zależności od aktualnej sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej 
zarówno w Unii, jak i na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej.

Ostatni rozdział przedstawia efektywność opisanych wcześniej ról. Autorka 
zastanawia się nad ich racjonalnością, stopniem realizacji oraz, czy deklarowane 
przez Unię role zyskują akceptacje państw śródziemnomorskich. Zwraca uwagę na 
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podstawy częstego współdziałania obu obszarów oraz przyczyny obopólnej nie-
chęci, zastanawia się nad przyszłością wzajemnych relacji.

Książkę kończy podsumowanie, w którym przedstawiono wniosków i po-
twierdzono przyjętą na początku tezę. Polityka Unii Europejskiej wobec Afry-
ki Północnej ma charakter wieloaspektowy, nie zawsze jednak jest kompatybilna  
z rolami, które są oczekiwane przez państwa śródziemnomorskie, dlatego też ich 
efektywność uzależniona jest od akceptacji tych krajów, ich racjonalności oraz 
stopnia implementacji deklarowanych działań. Autorka podkreśla, że polityka Unii 
Europejskiej ma charakter normatywny, a przez to ograniczona jest możliwość wy-
wierania nacisku na państwa Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Na koniec do-
daje, że najbardziej efektywna jest rola promotora reform ekonomicznych, co jest 
zgodne z obecną pozycją Unii w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

Recenzowana publikacja stanowi próbę uchwycenia i opisania najistotniej-
szych kwestii dotyczących relacji eurośródziemnomorskich, dla których tłem jest 
trudna sytuacja wewnętrzna w państwach Afryki Północnej i Bliskiego Wscho-
du oraz specyfika prowadzenia polityki przez Unię Europejską. Wiele można się  
z niej dowiedzieć na temat pomocy finansowej i dyplomatycznej płynącej z Europy 
do arabskich państw partnerskich oraz o zmianach zachodzących na ich terenie  
w ostatnich kilkunastu latach.

Każdy omawiany w pracy problem został poparty konkretnymi przykładami, 
co stworzyło pełen obraz sytuacji. Książka jest adresowana do osób zainteresowa-
nych problematyką relacji Unii Europejskiej z państwami regionu Afryki Północ-
nej i Bliskiego Wschodu. Łączy ona w udany sposób wątki polityczne, prawne, 
ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Czytelnik otrzymuje wnikliwą analizę reform 
i zmian, jakie dokonały się w ostatnim okresie. Publikacja, sytuująca się na po-
graniczu nauk interdyscyplinarnych, umożliwia poszerzenie wiedzy o szczegółową 
analizę i opis istotnych kwestii związanych z pozycją zarówno Unii Europejskiej  
w zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej, jak i partnerów śródziemno-
morskich.

Należy podkreślić, że na polskim rynku wydawniczym jest to w ostatnim 
czasie jedyna pozycja (ostatnia publikacja, także J. Zając, na powyższy temat uka-
zała się w 2004 r., w 2005 r. wydano książkę Pawła Borkowskiego, częściowo 
odnoszącą się do tematu), która całościowo odnosi się do różnorodnych aspektów 
zagadnienia i ukazuje jego wielowymiarowość.


