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Jarosław DUTKA
GEOPOLITYCZNA WIEŻA BABEL
"Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę,
i to jest przyczyną, że zaczęli budować.
A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe,
cokolwiek zamierzą uczynić.
Zejdźmy więc i pomieszajmy tam im język,
aby jeden nie rozumiał drugiego!"
(Księga Rodzaju 11,6-7)

Abstrakt:
Po upływie stulecia od pojawienia się pojęcia geopolityka, przeżywa ona swoisty
renesans. Z drugiej strony nie brakuje opinii podważających jej naukowy status.
Pretekstem do przyjęcia takiego stanowiska jest panujący w geopolityce chaos
terminologiczny, przypisywany jej polityczny darwinizm, geograficzny determinizm,
związki z ideologią nazistowską, wielość różnorodnych kierunków i doktryn, oraz
słabość metodologiczna. Geopolityka współczesna przypomina więc biblijną wieżę
Babel. Artykuł stanowi próbę wskazania drogi do sformułowania podstaw
metodologicznych geopolityki, sprecyzowania jej definicji, określenia jej relacji z
geostrategią i geoekonomią, oraz wskazania miejsca geopolityki w schemacie
klasyfikacyjnym dyscyplin naukowych.
Słowa kluczowe: geopolityka, geostrategia, geoekonomia, metodologia,
dyscyplina badawcza.
Wprowadzenie
Geopolityka, po przeszło stu latach od pierwszego użycia tego słowa
przez Rudolfa Kjellena w 1899 roku1, przeżywa na początku XXI wieku swój
Rudolf Kjellen w swoim artykule, opublikowanym w 1899 r. na łamach czasopisma
“Ymer”, opisał geopolitykę jako jedną z pięciu kategorii badania państwa: kratopolityka
bada organizację władzy, socjopolityka stosunki społeczne w państwie, etnopolityka
kondycję psychiczną narodu, ekopolityka życie ekonomiczne państwa a geopolityka jego
położenie geograficzne (Kjellen 1899; por. Z. Lach, J. Skrzyp 2007, s. 20, oraz Jean 2003, s.
31).
1
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światowy „renesans”2. Obserwujemy swoistą modę na dodawanie przymiotnika
"geopolityczny" do wypowiedzi na tematy dotyczące stosunków
międzynarodowych. Jednakże nie wszyscy współcześni badacze traktują
geopolitykę jako dziedzinę nauki. Zarzucają jej głównie chaos definicyjny i brak
warsztatu metodologicznego, traktując ją raczej jak paradygmat badawczy lub
doktrynę polityczną: „[…] powstaje pytanie: jakie prawa geopolityczne można wyróżnić po
ponad stuleciu istnienia odrębnej rzekomo nauki? Dominowały nie teorie, lecz koncepcje
geopolityczne (Heartland, Rimland, Eurafryka i in.). Te zaś, które uchodzą za teorie, jak
np. podział na mocarstwa kontynentalne i morskie, mają ograniczoną wartość poznawczą
[…]. Faktycznie są to raczej doktryny geopolityczne” (Klin 2008, s. 10-11).
Na geopolityce nadal ciąży piętno ulegania modnym na przełomie XIX i
XX nurtom myślowym. Tzw. "geopolityce klasycznej" (reprezentowanej
głównie przez koncepcje Friedricha Ratzela, Halforda Mackindera, Alfreda
Mahana czy Karla Haushofera) zarzuca się darwinizm polityczny (traktujący
państwo jako organizm walczący o przetrwanie), determinizm geograficzny
(głoszący przemożny wpływ środowiska na politykę państwa) oraz, nie do końca
słusznie, bliskie związki z partią nazistowską, m.in. poprzez koncepcję
Lebensraum - walki o "przestrzeń życiową", czyli swoistą zachętę do ekspansji
terytorialnej (Macała 2008, s. 71-84).
Odradzającej się pod koniec XX wieku geopolityce towarzyszy mnogość
rozmaitych koncepcji i doktryn. Słynne stają się zarówno nieco wcześniejsze
teorie „Rimlandu” Nicholasa Spykmana, „potęgi powietrznej” Aleksandra de
Seversky’ego, „strefy pęknięć” Saula Cohena, "geopolityki ery nuklearnej"
Collina Graya, jak i nieco bardziej współczesne: „geostrategia Wielkiej
Szachownicy” Zbigniewa Brzezińskiego, „Pax Americana” Roberta Kagana,
„zderzenie cywilizacji” Samuela Huntingtona, „wielobiegunowa równowaga”
Henry Kissingera czy „konflikt Północy z Południem” Immanuela Wallersteina.
We Francji rozwija się szkoła geopolityczna skupiona wokół czasopisma
„Herodote” (założonego przez geografa Yves’a Lacoste’a), we współczesnej
Rosji olbrzymie znaczenie osiąga "eurazjatyzm" Aleksandra Dugina. Silnie
wpływają na współczesne rozważania geopolityczne teorie „globalnej wioski”
Marshalla McLuhana, „trzeciej fali” Alvina i Heidi Tofflerów, „wieku
informacji” Manuella Castellsa, „turbokapitalizm” Edwarda Luttwaka czy
choćby „koniec historii” Francisa Fukuyamy. W wielu państwach nastąpił
wspomniany już „renesans” geopolityki – powstają liczne szkoły geopolityczne,
w których obok klasycznych rozwijane są nowe "ponowoczesne" nurty
geopolityki, jak choćby „geopolityka krytyczna” Gearoida O'Tuathaila (Potulski
2011, s. 27-43).
D. Kleszcz, Renesans geopolityki, wywiad z dr. Leszkiem Sykulskim, prezesem Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego, „Dziennik Trybuna”, 18-20.10.2013, nr 104, dodatek
„Donos”, s. VIII.
2
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Rys. 1: Przegląd kilku najbardziej popularnych spośród kilkudziesięciu
definicji geopolityki w XX wieku na tle fragmentu obrazu Pietera Bruegla
pt. „Wieża Babel” z 1563 roku.
„Geopolityka zajmuje się zmiennymi układami sił
na niezmiennej przestrzeni” (Leszek Moczulski, 1999)
„Geopolityka – nauka o politycznej formie życia w naturalnej
życiowej przestrzeni rozpatrywanej w powiązaniu z ziemią
i ruchem historii” (Tomasz Gabiś, 1995)
„Geopolityka jest metodą rozumowania służącą konceptualizacji
przestrzeni w celu poddania analizie sytuacji międzynarodowej”
(Carlo Jean, 1995)
„Geopolityka to nauka o potędze w przestrzeni (…), pozwalająca
wykrywać, identyfikować i analizować zjawiska konfliktowe oraz
strategie ofensywne i defensywne, skupiające się na posiadaniu
pewnego terytorium” (Pascal Lorot, 1995)
„Geopolityka to spojrzenie z góry (…), umiejętność myślenia
kategoriami przestrzeni oraz konfliktów jakie się na niej toczą, aby
lepiej przeniknąć tajemnice tego, co się dzieje i móc działać
bardziej skutecznie” (Yves Lacoste, 1991)
Geopolityka – nauka badająca stosunki między polityką
międzynarodową a bazą geograficzną (przestrzenią), na której ta
polityka jest prowadzona” (Pierre Marie Gallois, 1990)
„Geopolityka bada rywalizację między supermocarstwami
o dominację nad strefami peryferyjnymi” (Peter Taylor, 1985)
„Geopolityka jest kartograficznym przedstawieniem stosunków między
współzawodniczącymi mocarstwami” (Robert Harkawy, 1983)
„Geopolityka sprowadza się do wnioskowania z
„Geopolityka jest
relacji powstających między polityką
zastosowaniem wiedzy
międzynarodową a czynnikami geograficznymi” geograficznej do polityki
(Saul Cohen, 1973)
światowej”
(William Fox, 1983)
„Geopolityka – nauka pozwalająca
„Geopolityka jest nauką
na dokonanie oceny ciężaru
o związku politycznych form
politycznego mocarstw na tle
życia z przestrzenią”
ich specyficznej pozycji w świecie”
(Kurt Vowinckel, 1944)
(Nicolas Spykman, 1944)
„Geopolityka – badanie politycznej formy życia w naturalnej
przestrzeni życiowej” (Karl Haushofer, 1943)
„Geopolityka to nauka o Państwie jako organizmie geograficznym,
tak jak ono wyraża się w przestrzeni” (Rudolf Kjellen, 1916)
Źródło: opracowanie na podstawie: Moczulski 2010, s. 70-75, Sykulski
2013, s. 10-14.
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Chaos definicyjny, rozłam na geopolitykę klasyczną i ponowoczesną,
mnogość rozmaitych koncepcji i doktryn bez ustalonego i akceptowalnego
powszechnie warsztatu badawczego - wszystko to pozwala porównać stan
współczesnej geopolityki do próby budowy biblijnej wieży Babel, po której
ostatecznie nastąpiło pomieszanie ludów i języków (hebrajskie słowo "babel"
oznacza "pomieszać") oraz brak wzajemnego zrozumienia. Mnogość i
różnorodność poglądów oznacza żywotność danej dziedziny wiedzy, ale muszą
być one rozwijane wokół powszechnie uznanego rdzenia, jak gałęzie wyrastające
ze wspólnego pnia, gdyż inaczej grozi to "rozpadem całej budowli".
Geopolityka, jeśli ma ambicję stać się powszechnie szanowaną
dyscypliną naukową, musi podjąć próbę konsolidacji swojego dotychczasowego
dorobku, wyznaczenia wyraźnych granic odróżniających ją od innych uznanych
dziedzin wiedzy oraz wypracowania własnego warsztatu metod badawczych.
Niniejsza rozprawa jest próbą przyjrzenia się tej problematyce i ustalenia, czy
jest to w ogóle możliwe.

1. Czym jest geopolityka?
Geopolityka odkąd powstała wzbudza poważne kontrowersje w
środowisku naukowym. Niektórzy badacze traktują ją jako dziedzinę wiedzy,
niemalże samodzielną dyscyplinę naukową, inni jako zaledwie paradygmat
badawczy lub doktrynę polityczną. Nierzadko geopolityka jest też traktowana
bardzo instrumentalnie, jako pewien obszar praktycznego działania w polityce
międzynarodowej (Macała 2010, s. 9-20).
Choć sam termin „geopolityka” z pochodzenia jest ewidentnie grecki
(powstał z połączenia słów geos – „Ziemia” i politikos – „działalność publiczna,
państwowa”), to jednak w odróżnieniu od pokrewnej „geografii” aż do XIX
wieku był praktycznie nieznany i nieużywany. Do dzisiaj zresztą samo
zdefiniowanie współczesnego znaczenia słowa „geopolityka” nie zostało do
końca ustalone. Niemal każdy badacz podaje swoją własną interpretację tego
terminu (rys. 1). Nierzadko są to definicje obszerne, opisujące nie tylko istotę,
lecz również funkcje oraz cele, które poszczególni badacze chcieliby przypisać
geopolityce. Sytuację tę świetnie przedstawił francuski politolog Pascal Lorot w
swej ironicznej tezie, że „geopolityka to jedynie modne w XX wieku słowo-wytrych,
obiecujące wszystko wytłumaczyć i wszystko zrozumieć” (Lorot 1995, s. 5; polskie
tłumaczenie za: Moczulski 2010, s. 70-71).
Warto przypomnieć, że według Arystotelesa właściwa definicja powinna
wskazywać nadrzędny rodzaj oraz różnicę gatunkową (np. „człowiek” to „istota
rozumna, dwunożna i nieopierzona”, „bursztyn” to „skamieniała żywica” itd.).
Najbliżej tego ideału było określenie geopolityki jako „geografii politycznej”3, co
jednak zdecydowanie odrzuca część badaczy jako zawężenie geopolityki do
Jest to też sprzeczne z rozróżnieniem między geografią polityczną a geopolityką, jakie
ostatnio zaproponował W. Wilczyński (2016).
3
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subdyscypliny w ramach nauk geograficznych (mimo że zdecydowana większość
„ojców” współczesnej geopolityki było właśnie geografami) lub też jako
„polityki geograficznej”, z czym z kolei nie zgadza się Leszek Moczulski,
twierdząc, że „geopolityka nie jest polityką ekspansji terytorialnej. Nie jest w
ogóle polityką” (Moczulski op. cit., s. 70). Autor w ten sposób argumentuje
naukowość geopolityki jako „neutralnej politycznie” oraz podkreśla jej
interdyscyplinarność, a nie podporządkowanie jednej z już uznanych nauk.
Kierunek ten przyjmują również współczesne polskie definicje geopolityki:
„Geopolityka – interdyscyplinarna dziedzina naukowa zajmująca się relacjami
czasoprzestrzennymi, występującymi między państwami i ich zgrupowaniami”
(Zbigniew Lach, Julian Skrzyp, 2007, s. 196)
„Geopolityka – nauka o charakterze interdyscyplinarnym badająca zależności
między wpływem czynników geograficznych i historycznych na powstawanie
i funkcjonowanie państw/ośrodków siły”
(Leszek Sykulski, 2009, s. 174-177)
Trudno się jednak zgodzić z tezą, iż geopolityka mająca w swej nazwie
człon „polityka” polityką w ogóle nie jest. Zdumiewa również powszechne
rozumienie geopolityki jako „geografo-polityki” (człon „geo-” niejako
automatycznie przyjmujemy za skrót od „geografii”), co po prostu wynika z
takiego pojmowania tego pojęcia przez jej twórców: Kjellena, Ratzela i
Haushofera (Mackinder i Mahan nie posługiwali się tym terminem). Kiedy
wykreślimy z definicji:
GEOS + GRAPHO + POLITIKOS

nieistniejące w niej rzeczywiście „grapho”, a greckie „geos” potraktujemy za
Słownikiem Wyrazów Obcych PWN jako „Ziemia, kula ziemska”4, to zostaje
nam zdefiniowanie geopolityki jako „polityki w skali ziemskiej” (polityka
globalna), co odpowiada przede wszystkim na pytanie, „czym” geopolityka
powinna być z racji samej swojej nazwy, a niekoniecznie „za co” ją uważali
dotychczasowi jej twórcy (rys. 2).
Po drugie, uzyskujemy niejako odpowiedź na pytanie, z czego wynikały
dotychczasowe rozbieżności w definiowaniu geopolityki i przedmiotu jej badań.
Przyczyną jest brak jednoznacznego wyjaśnienia starego greckiego terminu
„polityka”, który w dzisiejszych czasach całkowicie zdominował nasze życie:
„Nie ma nie-polityki. Wszystko jest polityką” (Tomasz Mann). Współczesne
bardzo szerokie pojmowanie polityki prowadzi do rozmycia jej właściwego
znaczenia. Arystotelesowską „sztukę rządzenia państwem w celu osiągnięcia
dobra wspólnego wszystkich obywateli” zastępujemy coraz częściej „dążeniem
do zdobycia i utrzymania władzy” (Niccolo Machiavelli) oraz „sposobem
rozwiązywania konfliktów społecznych” (Carl Schmitt). Dawno już niestety
4

Słownik Wyrazów Obcych PWN, Warszawa 1997, s. 385.
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zatarł się klasyczny grecki podział na oikos („domostwo”) – miejsce prywatnego
życia obywateli, gdzie cieszono się życiem rodzinnym i zaspokajano potrzeby
„ekonomiczne” (odżywianie, schronienie) oraz na politikos, która polegała na
tym, iż „młody Grek, po dojściu do pełnoletniości, wychodził z oikos na agorę,
gdzie (…) mógł podjąć odpowiedzialność za los swego polis za pomocą słów i
czynów wartych zapamiętania” (Minogue 1997, s. 21-22).
Rys. 2: Definicja geopolityki wynikająca z jej nazwy

Źródło: opracowanie własne

Po trzecie wreszcie, rozumienie geopolityki jako „polityki w skali
ziemskiej/globalnej” nie wyklucza wpływu warunków naturalnych (geografii
fizycznej) na dzieje ludzkości, tak mocno dotychczas akcentowanych przez
twórców geopolityki klasycznej. Polityka jako działalność społeczna dotyczy
przecież ludzi, którzy zawsze zamieszkują jakiś konkretny obszar. Z globalnego
punktu widzenia przestrzenią do działalności „geopolitycznej” jest cała
powierzchnia planety. Lądy które zamieszkujemy, oceany i przestrzeń
powietrzna, w których się poruszamy, a nawet coraz częściej orbita ziemska –
wszystko to tworzy skomplikowaną trójwymiarową planszę, „wielką
szachownicę” na której toczy się geopolityczna gra między mocarstwami. Na tej
planszy znajdujemy obszary „lepsze” do życia (gęściej zaludnione) i „gorsze”
(pustynie, tundra), naturalne granice (bariery górskie) lub ich brak. Warunki te
podlegają nieustannej zmianie odbywającej się w geologicznej skali czasu
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(ewolucja skorupy ziemskiej), lub znacznie szybciej (wahania klimatyczne,
procesy demograficzne, gospodarcze). Gdy liczba ludności przekraczała
możliwości wyżywienia (lub zapewnienia dobrobytu) w danej krainie, wtedy
zawsze rozpoczynały się ekspansje na lepsze tereny. Dlatego w geopolityce nie
można całkowicie zrezygnować z tzw. „determinizmu geograficznego”,
współcześnie jednak akcent kładziemy bardziej na „wolę ludzką” w
poczynaniach narodów niż na wpływie dzikiej przyrody. Jest to tzw. posybilizm
geograficzny, który zakłada że „otoczenie nie określa całkowicie rozwoju
społeczeństw, a jedynie daje pewne możliwości, z których można wybrać
najkorzystniejsze” (Paul Vidal de la Blache, za: Kazanecki 2009, s. 65)).
2. Rozwój geopolityki
Pytanie o właściwą definicję geopolityki musi być powiązane z kolejnym
fundamentalnym pytaniem, dlaczego sama geopolityka pojawia się na
firmamencie naukowych dociekań tak późno, dopiero pod koniec XIX wieku?
Marzenia o podboju „całego znanego świata” lub podporządkowania go
swojej „strefie wpływów” były znane już w starożytności (choćby poprzez
wyprawy Aleksandra Wielkiego czy podboje Imperium Rzymskiego), ale realne
możliwości ich realizacji powoli kształtowały się wraz z rozwojem ludzkiej
technologii:
1. dopiero „wielkie odkrycia geograficzne” realizowane od XV do XVIII
wieku doprowadziły ludzkość „do krańców Ziemi”;
2. z kolei rewolucja przemysłowa (XVIII – XX wiek) i gwałtowny rozwój
środków transportu umożliwiały coraz szybsze dotarcie do odległych
krain;
3. w końcu za sprawą rewolucji cyfrowej nasz świat stał się w XXI wieku
„globalną wioską”.5
Jeśli geopolitykę zdefiniujemy jako „politykę w skali ziemskiej” (politykę
globalną), to oczywistym staje się pojawienie się jej jako nauki, dającej niezbędne
podstawy do działania praktycznego, dopiero wraz z rozwojem współczesnego
systemu globalnego w ciągu ostatniego stulecia.6
Globalizacja wprowadza nowy, szerszy wymiar ludzkiej polityki, strategii
czy ekonomii, a nawet historii, poprzez odejście od spojrzenia lokalnego
(pojedyncze miasto lub państwo) czy regionalnego (sąsiednie państwa, sytuacja
w skali kontynentu) w kierunku spojrzenia globalnego (dzieje całej ludzkości na
Termin ten został wprowadzony przez Herberta McLuhana w 1962 roku. W książce
„Galaktyka Gutenberga” opisuje on jak media elektroniczne umożliwiają ludziom masową
komunikację globalną, obalającą bariery czasowe i przestrzenne.
6
Co nie wyklucza wcale istnienia tzw. prageopolityków, których prace poprzedzały
współczesną geopolitykę niekiedy o całe stulecia. Do nich można zaliczyć m. in. Herodota,
Tukidydesa, Strabona, Turgota oraz Leopolda von Ranke, Ernsta Kappa i Wacława
Nałkowskiego (P. L. Wilczyński 2011); szerzej zob. L. Moczulski, op.cit., s. 8; P.
Wilczyński.
5
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planecie Ziemia). Przykładem jest koncepcja Heidi i Alvina Tofflerów, według
których historia ludzkości ewoluowała od społeczeństwa rolniczego (I fala),
poprzez wspólnotę przemysłową (II fala) w kierunku społeczności
postindustrialnej (III fala). Każdej z tych trzech fal towarzyszył inny rodzaj
organizacji społecznej, uprawiania polityki i prowadzenia wojen, jednakże z
perspektywy całego systemu planetarnego wszystkie te trzy fale współistnieją
współcześnie w różnych częściach globu (Toffler 1996, s. 17). Tak jak w
przyrodzie pojedyncze komórki tworzą wielkie i skomplikowane organizmy
wielokomórkowe, tak na przestrzeni dziejów ludzkie rody łączą się w klany,
klany łączą się w plemiona, plemiona w państwa, a państwa przekształcają się w
mocarstwa (lub współcześnie w organizacje międzynarodowe), tworząc coraz
większe i coraz bardziej skomplikowane struktury („ośrodki siły”). Wraz z
rozwojem potęgi i technicznych możliwości rywalizację o regionalną dominację
zastępuje powoli rywalizacja głównych mocarstw o dominację globalną (choć
równocześnie mniejsze „ośrodki siły” nadal rywalizują o wpływy w swoim
regionie).
Pod koniec XX wieku ludzkość pragnęła uwierzyć, że nastąpił „koniec
historii” - zwyciężyła idea wolności dla każdej osoby ludzkiej w formie
demokratycznych rządów i liberalnej gospodarki. Wraz z rozwojem Internetu i
nowoczesnych technologii miała się rozpocząć nowa era w dziejach ludzkości.
Miał to być kres wszelkich totalitaryzmów i wojen. „Było to wszakże tylko
złudzenie. Świat znów stał się normalny” – zauważa Robert Kagan, analizując
wzrost potęgi państw autokratycznych (Rosji, Chin, Iranu), które rzucają
globalne wyzwanie współczesnej amerykańskiej hegemonii (Kagan 2009, s. 7).
W świecie, w którym duże nowoczesne państwo jest w stanie skutecznie
i szybko realizować swoje cele i dbać o swoje interesy na drugim końcu planety,
dotychczasową „zwyczajną” politykę zagraniczną (rozumianą jako stosunki z
sąsiednimi państwami) zastępuje powoli znacznie szersza „polityka globalna” –
geopolityka. Im większa jest potęga mocarstwa, tym większy zakres jego
oddziaływania (wzrost demograficzny i rozwój przemysłowy powiększa zasięg
strefy wpływu danego mocarstwa).

3. Geopolityczna triada
Wiele zamieszania w próbach właściwego zdefiniowania geopolityki oraz
określenia jej obszaru badawczego wprowadziły nowe pojęcia, pojawiające się
stopniowo w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat: „geostrategia”, „geoekonomia”,
a nawet „geohistoria”. Traktowane były one często jako synonimy samej
geopolityki, zwłaszcza po 1945 roku, gdy jej pozycja w większości państw
została mocno zdeprecjonowana: „Geopolityka została objęta odium zbrodni nazizmu.
Na zachodzie często używano terminu „haushoferyzm”, podkreślając negatywne cechy
geopolityki niemieckiej oraz jej najwybitniejszego przedstawiciela oddanej w służbę
zbrodniczemu reżimowi. Natomiast w państwach komunistycznego wschodu geopolityka przez
dekady kojarzyła się z ekspansją, agresją, rasizmem i ludobójstwem, które nie miały nic
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wspólnego z jakąkolwiek nauką, za jaką uważała ją szkoła Karla Haushofera” (Macała
2008, s. 84).
Wspomniane pojęcia rozszerzyły znacznie obszar zainteresowań
badawczych w ramach geopolityki. Do dotychczasowych badań obejmujących
zagadnienia z pogranicza geografii i polityki dołączono również zagadnienia
militarne (geostrategia), gospodarcze (geoekonomia) czy czasowe (geohistoria).
Podkreśliło to jeszcze bardziej wzmiankowaną już „interdyscyplinarność”
geopolityki, znacznie jednak utrudniło określenie, czym geopolityka jako nauka
ma się zajmować, skoro zajmuje się niemal wszystkim. Tym samym kolejny już
raz stanęliśmy naprzeciw tytułowej „geopolitycznej Wieży Babel”, a bez podjęcia
próby choćby ogólnego tylko uporządkowania jej poszczególnych pięter grozi
nam zarośnięcie całej budowli w gąszczu tysięcy rozmaitych subiektywnych
znaczeń i definicji.
Rys. 3: Znaczenie i zakres pojęć dotyczących sztuki wojennej
Lp. Pojęcie
Znaczenie
Zakres
1.
taktyka
gr. taktika – „zasady ustawiania
wojska w szyku bojowym”,
„prowadzenie walki przez jednostki BITWA
różnych rodzajów wojsk”
2.
strategia
gr.
strategos
–
„dowodzenie
wojskami”,
„przygotowanie
i
WOJNA
prowadzenie wojny”
3.

geostrategia

gr. geos + strategos – „Ziemia, kula
ziemska”
+
„dowodzenie
wojskami”
= dosł. „globalne dowodzenie
wojskami”
Źródło: opracowanie własne na podstawie Słownika
PWN, Warszawa 1997.

GLOBALNA
RYWALIZACJA
MILITARNA

Wyrazów Obcych

Podstawą do sprecyzowania wzajemnych relacji między geopolityką a
uznawaną za jej „młodszą siostrę”7 geostrategią może się stać powszechnie
uznawana słynna teza Carla von Clausewitza (2010, s. 29), iż „wojna nie jest tylko
czynem politycznym, lecz i prawdziwym narzędziem polityki, dalszym ciągiem stosunków
politycznych, przeprowadzaniem ich innymi środkami”. Wojna jest zatem traktowana
jako przedłużenie polityki realizowanej innymi metodami. Samo słowo
Określenie geostrategii jako „młodszej siostry” geopolityki, która tworzy z nią jednorodny
dyptyk, zostało użyte po raz pierwszy przez włoskiego generała Giacoma Durando.
Wzajemne relacje między tymi naukami analizowali również m. in. Pierre Celerier, Francois
Caron, Saul Cohen, Carlo Jean czy Yves Lacoste. Szerzej zob. Z. Lach, J. Skrzyp 2007, s.
13-16.
7
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„strategia” pochodzi zaś od greckiego strat-egos (stratos - „wojsko” i ago –
„wiodę”) i oznacza dosłownie „dowodzącego wojskiem”, a w szerszym
znaczeniu „dział sztuki wojennej, obejmujący przygotowanie i prowadzenie
wojny”8. Analogicznie jak geopolityka rozszerza zakres zwykłej „polityki
zagranicznej” na obszar całej kuli ziemskiej, „geostrategia” powinna zatem
obejmować „globalną rywalizację militarną” (rys. 3). Przykładem jest chociażby
globalna rywalizacja „zimnowojenna” między USA i ZSRR w latach 1945 – 1991
(„geostrategiczna”), w której toczono liczne lokalne wojny jak np. wojna
koreańska, wojna wietnamska czy wojny izraelsko-arabskie (poziom
„strategiczny”), składające się z szeregu starć bitewnych (poziom „taktyczny”),
lecz zawsze uwzględniano ich wpływ na sytuację globalną, jak podczas
niezwykle groźnego „kryzysu kubańskiego” w październiku 1962 roku
(Roszkowski 2002, s. 107-108).
W okresie pokoju geopolityczna globalna rywalizacja między
mocarstwami jest realizowana takimi środkami jak dyplomacja i ekonomia (tzw.
„soft power”), a celem każdego „ośrodka siły” jest powiększenie swojego
znaczenia politycznego, kulturowego i ekonomicznego na świecie. Obejmuje
ona m. in. zawieranie sojuszy politycznych, rywalizację o złoża surowców oraz
rynki zbytu dla własnych towarów, promowanie swojej kultury i systemu
wartości (np. demokracja i prawa człowieka) czy też wpływy demograficzne
(migracje ludności w celu zasiedlenia nowych terenów). Z kolei w okresie wojny
„miękkie” sposoby oddziaływania ustępują miejsca „twardej” rywalizacji opartej
na sile militarnej (tzw. „hard power”)9, nie dziwi zatem, iż słowo „geopolityka”
zastępowano
wówczas
pojęciem
„geostrategia”10.
Przygotowania
„geostrategiczne” trwają oczywiście również w czasie pokoju (np. zakładanie
własnych baz militarnych w różnych częściach świata czy zawieranie sojuszy
wojskowych), lecz są niejako „w cieniu” rywalizacji dyplomatycznej i
ekonomicznej (uzupełniają ją oraz wzmacniają jej skuteczność). Lecz dopiero w
sytuacji gdy „siła argumentów” dyplomatycznych i ekonomicznych okaże się
niewystarczająca do rozwiązania sporu międzynarodowego, mocarstwa sięgają
po „argument siły”, a wtedy wojenna „geostrategia” zaczyna dominować nad
pokojową „geoekonomią”.
Geopolityka wyznacza zatem konkretne globalne cele danego „ośrodka
siły” (oparte na zapewnieniu przetrwania, możliwości rozwoju i ewentualnej
dominacji nad innymi), zaś geoekonomia i geostrategia zapewniają środki do
realizacji tychże celów.

Słownik Wyrazów Obcych PWN…, s. 1043.
Pojęcia „soft power” i „hard power” („miękka siła” i „twarda siła”) wprowadził do świata
nauki Joseph Nye (2007).
10
Carlo Jean mówi o niej głównie jako geopolityce wojskowej (Jean 2003, s. 177-204).
8
9
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Rys. 4: Wzajemne relacje między geopolityką oraz geoekonomią i
geostrategią

Źródło: opracowanie własne

„Geopolityczna triada” powinna zatem stanowić fundament badawczy w
analizie współczesnych globalnych stosunków międzynarodowych, a także
dawać odpowiednią naukową podstawę teoretyczną każdemu państwu
(„ośrodkowi siły”) do wyznaczania celów globalnych („geopolityka”) oraz
praktycznych sposobów ich realizacji w okresie pokoju („geoekonomia”) i wojny
(„geostrategia”).
Niezbędne jest jeszcze uzupełnienie „geopolitycznej triady” o aspekt
czasowy, którym zajmuje się geohistoria.11 Globalna rywalizacja ośrodków siły
odbywa się nie tylko w określonej przestrzeni, ale trwa również w określonym
czasie, ma zatem charakter „czasoprzestrzenny”. Analizy geopolityczne powinny
obejmować nie tylko sytuację współczesną (zawężałoby to obszar badawczy do
„tu i teraz”), lecz również uwzględniać doświadczenia z przeszłości. Użycie
narzędzi badawczych „geopolitycznej triady” do analizy historycznych
rywalizacji „o panowanie nad światem” pozwoli na wyciągnięcie
ponadczasowych wniosków i sformułowanie teorii, które staną się
Termin „geohistoria” wprowadził do nauki francuski historyk Fernand Braudel. Miał on
oznaczać długi czas trwania (w oryg. longue duree), obejmujący okres nawet kilkuset lat,
pozwalający analizować rozwój cywilizacji (Sykulski 2009, s. 38; szerzej zob. Braudel 1971,
s. 46-65).
11

- 19 -

Dutka, J., Geopolityczna wieża Babel, Przegląd Geopolityczny, 17, 2016, s. 9-25.

fundamentem do dalszych badań geopolitycznych. Geohistoria potwierdza tym
samym naukowość geopolityki, a nie tylko jej chwilową użyteczność.

4. Metodyka badań w geopolityce
Największym mankamentem, jaki krytycy zarzucają geopolityce, jest brak
swoistego tylko dla niej, powszechnie akceptowalnego warsztatu badawczego.
„Istotnym sprawdzianem naukowości, posiadającym przy tym ogromne walory dydaktyczne i
wielostronną użyteczność, okazuje się metoda uprawiania nauki. (…) Dobra metoda
zapobiega błędom, a przyczynia się do rozkwitu wiedzy (C. Bernard). Zajmowanie się
naukami bez pomocy metody wydaje się raczej szkodliwe niż użyteczne (Kartezjusz)”
(Kamiński 1992, s. 200). Po określeniu definicji geopolityki oraz przedmiotu
badawczego i jej relacji z subdyscyplinami („geopolityczna triada”), konieczne
staje się jeszcze sprawdzenie, czy geopolityka posiada wystarczający naukowy
warsztat badawczy.
Najważniejszym aspektem w ustaleniu, na jakich metodach badawczych
geopolityka powinna się opierać, jest właściwe umiejscowienie jej w klasyfikacji
nauk empirycznych. Wspomniane już współczesne polskie definicje (patrz: pkt
1) podkreślają przede wszystkim „interdyscyplinarność” geopolityki. W tym
tonie wypowiadają się również Tomasz Gabiś (1995, s. 11): „Geopolityka jest
dziedziną wiedzy usytuowaną na pograniczu geografii, nauk politycznych, historii
wojskowości” oraz Leszek Moczulski (op.cit. s. 70): „Geopolityka (…) jest dyscypliną
naukową z pogranicza geografii, historii i nauk politycznych, a także socjologii i nauk
społecznych, wymaga więc przygotowania wielostronnego”.
Jednak zdecydowanym przeciwnikiem „interdyscyplinarności” jest
Andrzej Piskozub (2010, s. 40): „[Geopolityka] nie jest nauką interdyscyplinarną,
łączącą tematykę nauk politycznych z tematyką nauk podstawowych – historii,
antropogeografii, geografii fizycznej. Nie istnieją bowiem żadne „dyscypliny interdyscyplinarne”
[podkreślenie – J.D.]: wystarczy zdać sobie sprawę z tkwiącej w takim pojęciu tautologii,
aby zrozumieć jego nonsensowność. Geopolityka, jak wszelkie inne nauki stosowane, ma
uzasadnione prawo do korzystania z dorobku nauk podstawowych, ale zapożyczenia te nie
prowadzą do jakiejkolwiek „interdyscyplinarnej” symbiozy”. Autor ten klasyfikuje
geopolitykę jako „naukę pomocniczą polityki imperialnej”, którą z kolei
definiuje jako „polityka państwa pragnącego wymusić (obojętnie: naciskiem propagandowym,
szantażem czy siłą zbrojną) powiększenie swojego terytorium. Państwa, które taką politykę
imperialną prowadzą, bywają bardzo zróżnicowane co do ich rangi; […] mamy również
mocarstwa kieszonkowe […]: „w skali basenu karaibskiego, każdy Honduras jest
mocarstwem”. Liczy się zatem nie ranga państwa, lecz jego dążenie do potęgi, narzucającej
swą dominację otoczeniu, poprzez politykę imperialną, której służy geopolityka” (tamże, s.
39).
Andrzej Piskozub podaje również wypracowany przez siebie
„uproszczony schemat klasyfikacji nauk empirycznych (czyli: sprawdzalnych
doświadczalnie)” (rys. 5).
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Rys. 5. Uproszczony schemat klasyfikacji nauk empirycznych
Nauki podstawowe
Nauki stosowane
A1.
Odpowiadające
na
A2. Wszelkiego rodzaju „techniki” Umiejętności
Nauki
pytania
„jak
jest”
w odpowiadające na pytania „jak praktyczne
o naturze
odniesieniu
do
świata wykorzystać praktycznie” osiągnięcia
Nauki
o kulturze

przyrody
organicznej
i
nieorganicznej
B1.
Odpowiadające
na
pytania
„jak
jest”
w
odniesieniu do tworzonego
przez ludzkość świata kultury

Źródło: A. Piskozub 2010, s. 32.

nauk przyrodniczych

B2. Wszelkiego rodzaju „polityki”
odpowiadające na pytania „jak być
powinno” w tworzonym przez
ludzkość świecie kultury

Wskazania
normatywne

W odróżnieniu od geografii (blok A1) jak i od historii (blok B1), które
należą do nauk podstawowych, badających świat „jakim jest”, geopolityka należy
do nauk normatywnych bloku B2, dających odpowiedź na pytanie „jak być
powinno” (przykładowo: „powinniśmy utrzymać granicę na Odrze”, „powinniśmy
zagospodarować całe dorzecze Wisły”, „powinniśmy zwiększyć nasze siły zbrojne
w rejonie Morza Bałtyckiego”). Stąd „geopolityczne „przydatki”, czy to do geografii, czy
do historii, czynią w tej sytuacji z obu tych nauk podstawowych coś podobnego do komputera
zainfekowanego wirusem. Uwolnienie ich od owego geopolitycznego „wirusa”, wyjdzie na
korzyść nie tylko geografii i historii, ale i samej geopolityce, która dopiero umiejscowiona w
swoim właściwym, politologicznym środowisku, może w pełni zaprezentować swoją
geopolityczną tożsamość” (tamże, s. 36).
Podsumowując, geopolityka jak wszelkie inne nauki stosowane, ma
prawo korzystać z dorobku oraz metodologii nauk podstawowych (jak choćby
geografii, historii czy nawet ekonomii). Jednakże jako „polityka globalna”
najpełniej powinna czerpać przede wszystkim z dorobku warsztatu
politologicznego, dostosowując go do potrzeb badań globalnych.
Szczegółowe opisanie wszystkich metod możliwych do wykorzystania w
ramach badań naukowych „polityki globalnej” (geopolityki) oraz wspomnianych
jej nauk pokrewnych: geoekonomii, geostrategii czy geohistorii, zdecydowanie
przekracza możliwości objętościowe tego artykułu. Warto jednak przynajmniej
wymienić tutaj część z nich, począwszy od tradycyjnych modeli analizy
historycznej, czyli analizy statystyczno-opisowej, porównawczej oraz
procesualnej (Sajduk 2009, s. 63), poprzez podejście morfologiczne właściwe dla
nauk geograficznych (Lach i Skrzyp, op. cit. s. 102), podejście behawiorystyczne
ukierunkowane na ocenę zamiarów (tamże, s. 103), zastosowanie analizy
czynnikowej w badaniu wybranych problemów polityki globalnej (Klin 2014, s.
59-78), metodę matchingu lub dopasowania (Leszczyński 2014, s. 79-91), teorię
gier (Hudzikowski 2014, s. 117-133), metody strategiczne właściwe dla badań w
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dziedzinach bezpieczeństwa i obronności12, wszelkie metody badań
ekonomicznych aż po całościową analizę systemową (Sienkiewicz 1994).
Jednakże
właściwy fundament badań geopolitycznych powinny
stanowić metody politologiczne dostosowane do badań polityki globalnej. Z tej
grupy najbardziej użyteczna geopolitycznie wydaje się potęgometria, która
poprzez wieloczynnikową analizę potęgi danych „ośrodków siły” pozwala
konkretnie określać rozmaite współzależności między nimi oraz możliwe
warianty dalszych działań, polegające na wykorzystaniu własnej przewagi w
jakiejś dziedzinie i jednocześnie niwelowaniu przewagi konkurentów w innych
dziedzinach (Sułek 2001).

Podsumowanie
Świat się nieustannie zmienia, teraźniejszość już po chwili staje się
historią, a jej miejsce zajmuje kolejny etap w dziejach rozwoju ludzkości. W
obecnych czasach, zdominowanych przez globalizację i rewolucję cyfrową,
zmiany te są bardzo duże: „Na naszych oczach rodzi się nowa cywilizacja, choć ślepcy
usiłują ją uśmiercić. Ta nowa cywilizacja niesie ze sobą nowy styl życia rodzinnego, zmiany w
sposobie pracy, w odnoszeniu się do siebie, nowy kształt życia gospodarczego, nowe konflikty
polityczne, a przede wszystkim nową świadomość. Ludzkość stanęła w obliczu najgłębszego w
swych dziejach przewrotu społecznego i najśmielszej twórczej przebudowy (Toffler 1996, s.
17). Immanuel Wallerstein (2004, s. 192-203) stwierdza wręcz, iż „koniec świata
jaki znamy wymaga całkowitej rekonstrukcji nauk społecznych”.
W naszym globalnym „ponowoczesnym” świecie XXI wieku ogromną
popularność ponownie zaczyna zdobywać geopolityka. Jej „genesis” przypada
na koniec XIX i początek XX wieku, kiedy to swoje prace publikowali Ratzel,
Kjellen, Haushofer czy Mackinder. Po okresie „przygaśnięcia” badań
geopolitycznych po drugiej wojnie światowej, rozkwita ona ponownie dopiero
pod koniec XX wieku, często przybierając zupełnie nowe formy i adaptując
rozmaite teorie i koncepcje. Jednakże chaos definicyjny, zarzuty „darwinizmu” i
„determinizmu” oraz brak ukształtowanego warsztatu badawczego powodują
nieodparte pierwsze wrażenie, iż stajemy w obliczu tworzenia się nie tyle nowej
dyscypliny naukowej, odpowiadającej na potrzeby „ponowoczesnego”
globalnego świata, lecz raczej próby budowy tytułowej „geopolitycznej Wieży
Babel”.
Dopiero dokładniejsze spojrzenie na omawianą problematykę pozwala
dostrzec podwaliny „naukowości” geopolityki. Możemy określić zwięzłą
definicję geopolityki, odpowiadającą standardom arystotelesowskiej klasyfikacji
(rozdział 1), wyjaśnić jej rozwój ściśle połączony z rozwojem światowego
systemu globalnego (rozdział 2), określić przedmiot badań i wzajemne relacje z
jej subdyscyplinami („geopolityczna triada”, rozdział 3), a nawet umiejscowić ją
Szerzej w m.in.: cykl „Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego”, wyd. AON,
tomy 1-6; Koziej 1992; Sabak 2012; Kozub 2013).
12
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w klasyfikacji nauk empirycznych i wyznaczyć fundamenty pod stworzenie
swoistego dla niej warsztatu metodycznego (rozdział 4).
A ponieważ obecnie pryska „mit o końcu historii” (powraca rywalizacja
mocarstw, a wojny to nadal clausewitzowskie „przedłużenie polityki”, choć pod
delikatną nazwą „operacje pokojowe”), wydaje się, że znaczenie geopolityki jako
samodzielnej dyscypliny naukowej będzie stale rosło - powstają coraz
potężniejsze „ośrodki siły” mające coraz większy zasięg własnych „stref
wpływu”. Jak widać dotychczasowe próby „wciśnięcia” geopolityki gdzieś
pomiędzy geografię, politologię i historię to za mało. Nawet liberalna koncepcja
„trzeciej fali” i ewentualny zanik państw narodowych nie zniszczą geopolityki,
geostrategii i geoekonomii, badających „globalną czasoprzestrzenną rywalizację
ośrodków siły” (klasyczną rywalizację między państwami może przecież zastąpić
rywalizacja między korporacjami czy innymi globalnymi organizacjami
międzynarodowymi). Mimo sprzeciwu części naukowców i istniejących jeszcze
braków metodologicznych, geopolityka stale się rozwija i już wkrótce może stać
się jedną z podstawowych nauk społecznych w XXI wieku. „Geopolityczną
Wieżę Babel” zastąpi „Geopolityczna Triada”, zbudowana na solidnym
fundamencie metodologicznym. Przyszłość należy do geopolityki…
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Summary
Geopolitical Babel Tower
In the beginning of 21st century, after one hundred years since the invention of the term
by Rudolf Kjellen, geopolitics is currently used in many publications and has its own
“renaissance”. But some of modern researchers have an objection about scientific status
of geopolitics. They accuse definitional chaos, political darwinism, geographical
determinism, relationships with Nazism, split to classical and postmodern geopolitics,
many various doctrines and a lack of methodology to present geopolitical studies. It is
like an attempt to build a modern type of biblical Babel Tower.
The article is a trial to search a basement for scientific status of geopolitics. We can
determine a short definition of geopolitics (as a “global politics”) based on Aristotle’s
classification (first section), to explain a parallel evolution of geopolitics and
globalization (second section), to determine geopolitical relationships with geostrategy
and geoeconomy (“geopolitical triade”, third section) and finally place geopolitics in the
modern classification of science and take an outline to geopolitical methodology (fourth
section). Geopolitics is still growing and it may be one of basic sciences in 21st century.
„Geopolitical Babel Tower” is to be replaced by „Geopolitical Triada” with a solid
methodological foundation.
Key words: geopolitics, geostrategy, geoeconomy, methodology, scientific
research.
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Olga WASIUTA
GENEZA POJĘCIA I ZMIANY PODEJŚCIA DO WOJNY
HYBRYDOWEJ W ZACHODNIM DYSKURSIE POLITYCZNYM I
WOJSKOWYM
Wojna jest tylko tchórzliwą ucieczką od problemów pokoju
(War is only a cowardly escape from the problems of peace)
Tomasz Mann

Abstrakt:
W artykule autor analizuje genezę pojęcia i zmiany podejścia do wojny hybrydowej w
zachodnim dyskursie politycznym i wojskowym. Ukraina jest pierwszym krajem,
któremu przyszło stanąć wobec zagrożenia jakim jest nowy rodzaj wojny.
Niewypowiedziana wojna, jaką przeciwko Ukrainie prowadzi Rosja, określana jest w
publikacjach jako „hybrydowa”, „nieliniowa” lub „wojna kontrolowanego chaosu”. Jest
ona często interpretowana jako nowa jakość w historii wojen, ale poszczególne jej
elementy były stosowane w przeszłości. Nowością jest wyjątkowa spójność i
konsolidacja tych elementów, dynamizm i elastyczność ich stosowania, przy istotnej roli
składnika informacyjnego. W artykule podkreśla się, że wojna hybrydowa łączy
militarne zagrożenie, ukrytą interwencję, tajną dostawę broni i systemów uzbrojenia,
szantaż ekonomiczny, hipokryzję dyplomatyczną i manipulację w mass-mediach oraz
otwartą dezinformację.
Słowa kluczowe: wojna hybrydowa, niekonwencjonalne metody i środki walki,
najemnicy, partyzanci, rebelianci, uzbrojone gangi, ataki cybernetyczne, wojna
informacyjna.
Wprowadzenie
Paroksyzmy wojenne to najbardziej tragiczna część ludzkich dziejów,
teraźniejszości, a także zapewne najbliższej przyszłości. Jean-Jacques Babel
podliczył, że począwszy od roku 3500 p.n.e. ludzkość żyła bez wojen tylko 292
lata. W tym okresie było około 14550 dużych i małych wojen, podczas których
zginęło, zmarło z głodu, epidemii i innych przyczyn ponad 3,66 mld ludzi
(Малышева, 2005). Analizując historię wojen, które odbywały się w ciągu
całego okresu istnienia cywilizacji, należy zauważyć, że najwyższy kunszt w
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polityce polegał na pokonywaniu wrogów i wykonywaniu zadań politycznych
bez angażowania armii, co w przekonujący sposób wyraził starożytny chiński
mędrzec Sun Tzu (Сенченко, 2009, s. 58). Historycznie zmieniające się istotne
cechy i formy wojny możemy poznać dzięki pracom wielu myślicieli
starożytnych od wspomnianego już Sun Tzu, przez Heraklita i Appiana, a także
renesansowego twórcę Machiavellego (Machiavelli, 2010). Wśród klasyków ery
nowożytnej należy wymienić Carla von Clausewitza (2003) i A. Jomini (2006).
Wsród licznych współczesnych badaczy zjawiska wojny do najbardziej
wpływowych należy John B. Alexander (2010), M. Gareev, M. Davey, M. Martin
van Creveld (2008), W. Slipchenko (Слипченко 2002), A. Toffler (1997) i
William H. Hofmeister.
Konflikty mające obecnie miejsce w Azji a zwłaszcza inwazja Rosji na
Ukrainę stanowią w całej historii wojen nową jakość. Są to wydarzenia które być
może zapoczątkowały nowy rozdział w historii stosunków międzynarodowych.
Wykazują one nieadekwatność dotychczasowych sposobów rozumienia wojny,
sposobów ukształtowanych w okolicznościach tzw. wojen tradycyjnych, których
stronami są państwa lub ich koalicje. Wojny takie tracą stopniowo znaczenie, a
na ich miejsce pojawiają się konflikty zbrojne zupełnie nowego typu. W
trwającej obecnie debacie na temat przyszłych zagrożeń pojawiają się odmienne
wizje konfliktów: jedni wyobrażają je sobie jako zwalczanie terrorystów i
rebeliantów, podczas gdy inni bardziej skłonni są do tradycyjnej koncepcji
wojny. Tymczasem możliwe jest, że przyszła wojna może przybierać wszystkie
możliwe jej formy jednocześnie. Mamy wtedy do czynienia z wojnami
asymetrycznymi albo hybrydowymi. Dla osiągnięcia celów politycznych
wykorzystują one szereg różnych środków prowadzenia wojny, od
standardowego uzbrojenia i wykorzystania broni konwencjonalnej, przez
nieregularne taktyki, ataki terrorystyczne i inne przestępcze zachowania w strefie
działań bojowych1. Uwagę strategów zwróciła nowa forma zagrożenia
bezpieczeństwa, jaką jest nieregularna agresja zbrojna tocząca się poniżej progu
otwartej wojny, która okazała się poważnym wyzwaniem dla władz
państwowych, reaktywności systemów obronnych oraz decyzyjności
międzynarodowych instytucji bezpieczeństwa. Analiza żadnej wojny nie jest
możliwa bez uwzględnienia kontekstu politycznego i wielu aspektów ludzkich
interakcji spoza sfery militarnej.
Okoliczności konfliktu rosyjsko-ukraińskiego

Najeżdżając w 2014 r. Ukrainę, Rosja wykorzystała wszystkie środki
niezbędne dla realizacji swojego celu politycznego. W efekcie, nie tylko Ukraina,
ale cała zachodnia wspólnota okazały się w obliczu tej agresji bezradne. Agresję
The origins of the concept of a hybrid war. Electronic journal «The Bell»28 Feb. 2015,
http://www.thebellforum.com/showthread.php?t=130013 [dostęp 19.01.2016]
1
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Rosji na Ukrainę należy traktować jako część szerszej i bardziej niebezpiecznej
konfrontacji z Zachodem. Prezydent Putin spodziewa się najwyraźniej, że jego
agresywna polityka z upływem czasu doprowadzi do upadku i podziału Ukrainy,
a potem do rewizji granic państwowych oraz do zmiany sytuacji
geostrategicznej. Wraz z naruszeniem integralności terytorialnej swojego sąsiada
Rosja rozpoczęła na szeroką skalę projekt geopolityczny, którego celem jest
odtworzenie mocarstwa i potęgi gospodarczej na terytorium byłego Związku
Radzieckiego. Przedstawiciele władz rosyjskich, którzy marzą o przywróceniu
Rosji statusu supermocarstwa, zdają sobie sprawę z daremności i braku
perspektyw tych imperialnych aspiracji bez uprzedniego podporządkowania
Ukrainy pod względem gospodarczym i politycznym.
Ukraina jest pierwszym krajem, któremu przyszło stanąć wobec
zagrożenia jakim jest nowy rodzaj wojny. Niewypowiedziana wojna, jaką
przeciwko Ukrainie prowadzi Rosja, określana jest w publikacjach jako
„hybrydowa”, „nieliniowa” lub „wojna kontrolowanego chaosu” (Сенченко,
2006). Obejmuje ona trzy etapy:
 destabilizacja sytuacji gospodarczej i politycznej w celu
doprowadzenia do konfliktu wewnętrznego w państwie-ofierze;
 dezintegracja państwa w celu przekształcenia go w tak zwane
państwo „niezdolne” do samodzielnego istnienia, aż do
efektywnego rozpadu;
 zmiana władzy politycznej na kontrolowaną przez agresora2.
Wojna chaosu kontrolowanego prowadzi więc do likwidacji państwaofiary, przez zniszczenie jego cech geopolitycznych: potencjału ekonomicznego,
siły militarnej, wielkości terytorium, liczby ludności, oraz pozbawienie go statusu
suwerennego państwa i podmiotu polityki międzynarodowej.
Ponad ćwierć wieku po rozpadzie Związku Radzieckiego, Zachód stoi
przed większym zagrożeniem ze wschodu niż w okresie zimnej wojny. Zgodnie
z dokumentami Ministerstwa Obrony Rosji, głównym zagrożeniem dla tego
państwa jest NATO. Można więc postawić pytanie, czy zimna wojna istotnie
została zakończona, czy też po chwilowym uspokojeniu sytuacji, rozgorzała ona
z nową siłą. W związku z domniemanym zagrożeniem ze strony NATO, Rosja
musi uwzględniać ewentualność użycia broni jądrowej. Według Dmitrija
Kiselowa, obecnie decyzje o jej użyciu „będą podejmowane osobiście przez
Putina, który ma niewątpliwe wsparcie narodu rosyjskiego”3. Wypowiedź ta
odzwierciedla postrzeganie Zachodu przez rosyjską elitę jako zagrożenie dla
samego istnienia państwa rosyjskiego. Z moskiewskiego punktu widzenia to nie
Rosja rozpoczęła wojnę na Ukrainie, ale wydarzenia na wschodzie tego kraju to
А. Парубій, Війна Росії проти України і світу,
http://www.pravda.com.ua/articles/2014/08/6/7034046/ [dostęp 22.02.2016]
3
From cold war to hot war, http://www.economist.com/news/briefing/21643220-russiasaggression-ukraine-part-broader-and-more-dangerous-confrontation [dostęp 11.01.2016]
2
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jej odpowiedź na zachodnią agresję. Powstanie Majdanu i obalenie prezydenta
Wiktora Janukowycza na Ukrainie rozumiane są na Kremlu jako projekt
amerykańskich służb specjalnych. Rosyjski atak był więc jedynym sposobem
przeciwdziałania akcji NATO, zagrażającej suwerenności Rosji.
Rosja pod przywództwem Władimira Putina, łamiąc podpisane przez
siebie wcześniej międzynarodowe porozumienia, zaczęła stanowić zagrożenie
dla wartości i zasad będących podstawą Unii Europejskiej oraz dla systemu
reguł, dzięki któremu od 1945 r. w Europie trwa względny pokój. Rosja, której
elity w wielu okresach wspierały procesy zmierzające do europeizacji, obecnie
weszła w stadium dystansowania się od tzw. europejskich wartości, a zwłaszcza
od krytykowanej coraz powszechniej demokracji liberalnej4. Mimo
zachowywania pozorów demokracji, Rosja państwem demokratycznym nie jest,
a Putin uważany jest (zwłaszcza od czasu zajęcia Krymu) za nieusuwalnego
jedynowładcę. Akceptacja zachodniej ideologii i elementów zachodniego
sposobu sprawowania władzy traktowana jest w Rosji jako zagrożenie dla
państwa jak i dla całej kultury, czyli dla tzw. „rosyjskiej duszy” (Родионова,
2007). Dlatego otwarcie mówi się o konieczności totalnej regulacji życia
politycznego i duchowego społeczeństwa, co wyklucza jakąkolwiek tolerancję
dla poglądów politycznych, które nie pokrywają się z, używając terminologii z
czasów radzieckich, „generalną linią partii”. Nie ma też zastosowania w Rosji
zasada podziału władz. Społeczeństwo jest zjednoczone wokół idei „wielkiej
Rosji”, której realizacja leży w kompetencji władz, coraz bardziej nasyconych
przedstawicielami służb bezpieczeństwa. Przed objęciem prezydentury przez
Putina było ich w strukturach władzy 13%, podczas gdy już w 2003 roku
stanowili oni 25%
wszystkich pracowników na najwyższym szczeblu
państwowym5. W rządzie rosyjskim pracuje ponad 20 przedstawicieli organów
ścigania. Wśród wiceministrów wojskowi stanowią 35% (najwięcej w
Ministerstwie Rozwoju Ekonomicznego, Ministerstwie Łączności i Mediów i
Ministerstwie Sprawiedliwości)6. Większość z nich pochodzi z jednostek FSB i
posiada status „oficerów rezerwy”. Podpułkownikiem KGB jest prezydent
Rosji, generałem armii FSB jest szef administracji prezydenta (Siergiej Iwanow),
absolwentem Wyższej Szkoły KGB jest też przewodniczący Rady Najwyższej
(Siergiej Naryszkin). Wysokiej rangi oficerami FSB są osoby kierujące
Euroazjatycką Wspólnotą Gospodarczą a wśród członków Rady dyrektorów
„Gazpromu” jest aż pięciu generałów FSB. Powyższe dane procentowe są
ponadto zaniżone, ponieważ wiele z tych osób, które pracowały w wywiadzie
Znakomite studium na temat źródeł polityki rosyjskiej i czynników jej zmian przedstawił
ostatnio P. Rojek (2014).
5
О. Крыштановская, Путинский призыв: легенда, навыки, цели,
http://www.yabloko.ru/Publ/Book/Putin/yb_put002.html [dostęp 11.01.2016]
6
Люди в погонах идут во власть. О новых тенденциях в формировании
государственной элитырассуждает Ольга Крыштановская,
http://www.vsp.ru/politsreda/2003/08/06/447201
4
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lub innych wyspecjalizowanych agencjach, ukrywa tego typu informacje
osobowe. Na przynależność niektórych urzędników do sił bezpieczeństwa
wskazują chronologiczne luki w oficjalnych biografiach. Oznacza to, że
najprawdopodobniej przedstawicieli służb specjalnych w organach władzy może
być znacznie więcej7.
Przedstawiona sytuacja skłania badaczy do kwestionowania statusu
państwa rosyjskiego jako federacji. W oparciu o udokumentowane tendencje
totalitarne, autorytarne i centralistyczne uzasadniają oni określenie „wojskowe
państwo unitarne”8. Rosyjska elita rządząca staje się coraz bardziej
zmilitaryzowaną i dlatego autorytarną, ponieważ „środowisko wojskowe jest
autorytarnym, demokratyczny styl zarządzania jest nie do przyjęcia”9. Właściwe
strukturom wojskowym autorytarne metody rządzenia są przenoszone na całe
społeczeństwo, w tym biznes i stosunki międzynarodowe. Poparcie takiej
polityki ze strony społeczeństwa zapewnia sprawny aparat propagandy, która
istotnie wpływa na postawy moralne, co jest możliwe dzięki uzależnieniu cerkwi
prawosławnej od państwa i podporządkowaniu ortodoksyjnej filozofii
krótkoterminowym potrzebom politycznym państwa i biurokracji. Zabieg ten
sprawia, że na miejscu chrześcijańskiego dobra, współczucia i pragnienia
sprawiedliwości w systemie wartości postawione jest posłuszeństwo wobec
władzy i ubóstwienie państwa.
Militaryzacja życia społecznego, a zwłaszcza gospodarki i rządu w Rosji,
a także liczne jej prowokacje (ostatnio na Morzu Bałtyckim) i zachowania
sprzeczne z zasadami respektowanymi w państwach cywilizacji łacińskiej,
przywodzą na myśl historię starożytnych Sarmatów. Rosjanie zamieszkują dzisiaj
terytoria Sarmatów i okazują się ich godnymi spadkobiercami. Renesansowy
historyk polski Józef Stryjkowski opisywał ich talenty i skłonności wojenne oraz
cechujące ich „równe okrucieństwo w zabawach wojennych, w których
ustawicznie się ćwiczyli”. Według wielu relacji stosowali oni taktykę wojenną
podobną do współczesnych sił specjalnych, co czyniło ich trudnymi do
pokonania nawet dla największego mocarstwa ówczesnego świata, jakim było
Cesarstwo Rzymskie. Wspomniany Stryjkowski, powołując się na rzymskiego
geografa Pomponiusza Melę przytacza następujący ustęp:
„Sarmatskie narody Sławieńskie zawżdy były nieuśmierzone i wolne, dla
czego i Augustus cesarz, który był prawie wszystek świat zhołdował […], gdy
mu radzono podnieść wojnę na Sarmaty, tak mawiał […]: nie chcę więcej stracić
niż zyskać. Tenże Augustus cesarz pisał do Lentulusa hetmana swego, aby się
nie ważył drażnić wojną Sarmatów, którzy w potężności rycerskiej możni byli”
Марш российской элиты, http://lebed.com/2008/art5367.htm [dostęp 19.01.2016]
В. Тимошенко, Військова хунта Кремля й „зелені коридори”,
http://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1670790viyskova_hunta_kremlya_y_zeleni_koridori_1944620.html [dostęp 19.01.2016]
9
О. Крыштановская, Путинский призыв: легенда, навыки, цели, http://megafonm.gazeta.ru/comments/expert/44326.shtml [dostęp 11.01.2016]
7
8
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(wszystkie cytaty za: Wilczyński 2014). Przez swoje obecne zachowania,
zarówno wewnątrz jak i na arenie międzynarodowej, Rosja wydaje się
perswadować światu, a zwłaszcza NATO, które jest współczesnym
odpowiednikiem Cesarstwa Rzymskiego, że wszelkie działania sprzeczne z jej
interesami będą udaremnione i skazane na niepowodzenie.
Działania Federacji Rosyjskiej w ciągu 2014 roku zachwiały
bezpieczeństwem w regionie a także naruszyły system prawa międzynarodowego
(Горбулін i in., red. 2015, s. 35). Prawie wszystkie międzynarodowe gwarancje
bezpieczeństwa dla Ukrainy (w tym Memorandum z Budapesztu) okazały się
nieprzydatne w sytuacji, gdy agresorem został jeden z gwarantów - Federacja
Rosyjska. Ani przywódcy europejscy, ani obywatele państw Unii Europejskiej
nie mają pełnej świadomości, że atak Rosji na Ukrainę jest pośrednio atakiem na
Europę. Reżim Putina opiera się na rządach siły, które w kraju objawiają się
represjami, a poza granicami – agresją. Zdołał on jednak osiągnąć taktyczną
przewagę nad UE i Stanami Zjednoczonymi, które chcą uniknąć bezpośredniej
konfrontacji wojskowej. Naruszając zobowiązania traktatowe, Rosja zajęła Krym
i założyła separatystyczne enklawy we wschodnim regionie Donbasu. Operacje
te poprzedziła kilkuletnia akcja propagandowa.
Unia Europejska i Wielka Brytania popełniły błędy w odczytywaniu
nastrojów panujących na Kremlu przed kryzysem ukraińskim. W opinii szefa
Izby Lordów Christophera Tugendhata, wyrażonej w raporcie brytyjskiej komisji
parlamentarnej, zarówno przywódcy Wielkiej Brytanii jak i Unii Europejskiej
zachowali się „jak lunatycy”. Z raportu wynika, że UE nie zdawała sobie sprawy
z tego, jak głęboka jest wrogość Rosji wobec planów Brukseli dotyczących
pogłębienia relacji z Ukrainą. Według wspomnianego raportu stosunki między
UE a Moskwą od dawna opierały się na „optymistycznym założeniu” Zachodu,
że Rosja zmierza w kierunku systemu demokratycznego. Wielka Brytania miała
szczególne zobowiązania wobec Ukrainy, gdyż była jednym z czterech
sygnatariuszy memorandum budapeszteńskiego z 1994 roku, w którym
zagwarantowano integralność terytorialną tego kraju w zamian za zrzeczenie się
strategicznej broni nuklearnej. Wszystko wskazuje na to, że Wielka Brytania ani
Unia Europejska nie przewidziały zachowania Rosji i nie miały strategicznej
odpowiedzi na to, jak długoterminowo radzić sobie z tym kłopotliwym
partnerem10.
Tymczasem Ukraina jest wyraźnie proeuropejska i gotowa bronić
Europy, walcząc o swą suwerenność. Wsparcie dla nowej Ukrainy to najbardziej
opłacalna inwestycja dla Unii Europejskiej. Mogłaby nawet pomóc odrodzić

Konflikt na Ukrainie. Brytyjski raport: katastrofalne błędy UE,
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1382532,Konflikt-na-Ukrainie-Brytyjski-raportkatastrofalne-bledy-UE [dostęp 19.01.2016]
10
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ducha jedności i wspólnego dobrobytu, które legły u podstaw UE. Krótko
mówiąc, ocalając Ukrainę, Unia mogłaby też ocalić samą siebie11.
Adam
D.
Rotfeld, były
minister
spraw
zagranicznych,
współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Trudnych podkreślił, że
„Rosja przygotowywała się i przygotowywała świat do tego konfliktu od co
najmniej siedmiu lat - od przemówienia prezydenta Putina w lutym 2007 r. na
konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Mimo to Zachód jest zaskoczony
takim rozwojem wypadków, na który nie wypracował skutecznej odpowiedzi.
Mamy problem. Sprowadza się on do tego, że podważone zostały fundamenty
porządku politycznego i prawnomiędzynarodowego, na którym opierał się
pokój i bezpieczeństwo Europy w ciągu 70 powojennych lat”12.
Rosyjska agresja militarna przeciwko Ukrainie to długoterminowy
czynnik wpływający na ukraińską rzeczywistość polityczną, gospodarczą,
wojskową i społeczną. Rosja zastosowała na Ukrainie środek, jakim jest wojna
nowego typu. Ze względu na formę jest to wojna hybrydowa, a ze względu na
strukturę - asymetryczna. Najwyraźniej charakter nowego rodzaju wojny
pokazała aneksja Autonomicznej Republiki Krymu, a następnie - wspieranie
lokalnych elementów radykalnych i pełna inwazja wojsk rosyjskich we
wschodnich regionach Ukrainy (Горбулін, 2015). Rosyjska agresja podważyła
ideę zjednoczonej, wolnej i spokojnej Europy oraz ukazała nieskuteczność
ważnych instytucji stojących na straży tej idei - NATO i Unii Europejskiej.

Nowy typ wojen w myśli zachodniej
Rosyjska aneksja Krymu i agresja na wschodzie Ukrainy stała się nowym
impulsem do analizy i oceny zjawiska współczesnej „wojny hybrydowej”. Jest
ona często interpretowana jako nowa jakość w historii wojen, ale poszczególne
jej elementy były stosowane w przeszłości13. Nowością jest wyjątkowa spójność i
konsolidacja tych elementów, dynamizm i elastyczność ich stosowania, przy
istotnej roli składnika informacyjnego. Przed wprowadzeniem terminu „wojna
hybrydowa” używane były wyrażenia „asymetryczne zagrożenia” (Newman,
2000; Blank 2014), „konflikt asymetryczny” (Paul, 1994), „wojna asymetryczna”
(Arreguin-Toft 2005; Stepanova 2008; Resnick 2013). Po raz pierwszy koncepcje
te wprowadzili do nauki amerykańscy stratedzy wojskowi w latach 70. XX wieku
G. Soros, „Putin pomoże w walce z Państwem Islamskim, w zamian dostanie Europę
Wschodnią. To tragiczna pomyłka Ameryki”, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/georgesoros-putin-pomoze-w-walce-z-panstwem-islamskim-w-zamian-dostanie-europe-wschodniato-tragiczna-pomylka-ameryki/ [dostęp 11.01.2016]
12
P.Wroński, Rotfeld: Rosja przygotowywała się do konfliktu co najmniej od siedmiu lat,
http://wyborcza.pl/politykaekstra/1,136829,15685855,Rotfeld__Rosja_przygotowywala_sie_
do_konfliktu_co.html [dostęp 11.01.2016]
13
Michael W. Isherwood Airpower for Hybrid War,
https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/AFA/6379b747-7730-4f82-9b45a1c80d6c8fdb/UploadedImages/Mitchell%20Publications/Airpower%20For%20Hybrid%20
Warfare.pdf [dostęp 22.02.2016]
11
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w toku analiz działań wojennych prowadzonych przez armię USA w Wietnamie
(Madej 2014). Brytyjski badacz stosunków międzynarodowych Andrew J. R.
Mack, będąc pod silnym wpływem rezultatów świeżo zakończonej wojny
wietnamskiej, przedstawił w 1975 roku 7 rodzajów asymetrii (Mack, 1975). W
kolejnych dekadach terminologia ta upowszechniała się. W często cytowanym
raporcie Williama Cohena14 z 1997 roku zawarte zostały główne elementy tego,
co przyjęto nazywać asymetryczną strategią walki. Stwierdzono w nim m.in., że
„przewaga USA w konwencjonalnej potędze militarnej może popychać
przeciwników do stosowania asymetrycznych środków ataku [...]. Strategicznie,
agresor może starać się unikać bezpośredniej konfrontacji militarnej z USA i
zamiast tego korzystać z narzędzi takich jak terroryzm, groźba użycia broni
bakteriologicznej, jądrowej lub chemicznej, wojna informacyjna lub sabotaż
ekologiczny” 15. Rok później W. Cohen podkreślił, że paradoksem w nowym
środowisku strategicznym jest to, że amerykańska przewaga militarna zwiększa
niebezpieczeństwo ataków asymetrycznych16. W tym kontekście termin konflikt
asymetryczny (asymetryczna wojna) używa się do sytuacji szantażu, gdy słaby
gracz grozi użyciem broni masowego rażenia wobec ludności cywilnej kraju
przeciwnego. W sprawozdaniu Roberta Gatesa17 (luty 2010) pojęcie
„asymetryczność” jest używane w tym samym znaczeniu18. Określenie
„asymetryczny” oznacza strategie i taktyki walki, które wybierają przeciwnicy
Stanów Zjednoczonych, ustępujący im w zdolnościach wojskowych. Przy takim
podejściu, „asymetryczny” jest antonimem pojęcia „konwencjonalny”,
„normalny”, „tradycyjny” w definicji zagrożeń, ataków i operacji wojskowych.
Problem zagrożeń asymetrycznych rozwijany jest w ośrodkach
badawczych przy wyższych wojskowych instytucjach edukacyjnych USA i na
łamach czasopism fachowych. Pojawiło się też sporo publikacji zwartych na ten
temat . Jedną z pierwszych publikacji jest praca zbiorowa pod redakcją L. J.
Matthewsa, analizująca zagadnienia sukcesów wojskowo-technologicznych USA
William Sebastian Cohen – amerykański polityk, działacz liberalnego skrzydła Partii
Republikańskiej, który w latach 1997-2001 pełnił urząd sekretarza obrony (1997-2001) w
administracji Billa Clintona. Jednym z pierwszych obowiązków Cohena było przedstawienie
Kongresowi budżetu obronnego na rok 1998.
15
William S. Cohen, Report of the Quadrennial Defense Review, May 1997,
http://www.bits.de/NRANEU/others/strategy/qdr97.pdf [dostęp 11.03.2016]
16
Center for Defense Information, „Military Domination or Constructive Leadership?”
Defense Monitor 27 (3) (1998), s. 8.
17
Robert Michael Gates – sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych od 18 grudnia 2006 do
20 stycznia 2009 w gabinecie George’a W. Busha, a od 20 stycznia 2009 do 1 lipca 2011 w
gabinecie Baracka Obamy; były zastępca dyrektora Centrali Wywiadu Williama Caseya
(Deputy Director of Central Intelligence – DDCI), od 6 listopada 1991 do 20 stycznia 1993
dyrektor Centrali Wywiadu – DCI, od 2002 prezydent Texas A&M University.
18
R.Gates, Quadrennial Defense Review. February 2010,
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/qdr-2010.pdf, s. 80, 87. [dostęp
10.02.2016]
14
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i zmieniającego się charakteru wojny, problem terroryzmu, wojny informacyjnej
i możliwości prowadzenia wojny asymetrycznej (Matthews, 1998).
Obecnie temat „wojny hybrydowej” znajduje się w centrum uwagi, jest
szeroko omawiany w mediach, a także jest przedmiotem badań, co wpływa na
zmiany w sposobie postrzegania wojny przez społeczeństwo19. Badaniami w tym
zakresie w ostatnich latach zajmowali się m.in. William J. Nemeth, Frank
Hoffmann, Daniel Lasikom, George Davis, Nathan P.Freier, D. Кіlcullеn
(USA), Frank van Kappenom (Holandia). Mimo to pojęcie „wojny hybrydowej”
nie zostało ostatecznie doprecyzowane na tyle, aby nie budziło kontrowersji
wśród ekspertów z różnych stron świata.
Pojawienie się koncepcji wojny hybrydowej jest zgodne z konstatacją
Carla von Clausewitza,20 który przewidział w swojej książce o wojnie prawie 180
lat temu, że wojna w każdym okresie ma swoje specyficzne warunki i formy,
dlatego każdy okres musi mieć swoją odrębną teorię wojny21. W przypadku
wojen aktualnego okresu państwo, które prowadzi wojnę hybrydową, podejmuje
nieoficjalną współpracę z podmiotami niepaństwowymi takimi jak formalne lub
nieformalne ugrupowania militarne lub paramilitarne. Podmioty te
odpowiedzialne są za wykonanie tych zadań, których nie może wykonać
państwo w sposób oficjalny i jawny, skoro jest zobowiązane do przestrzegania
Konwencji Genewskiej oraz Haskiej oraz respektowania umów zawartych z
innymi krajami. Tak właśnie stało się na wschodzie Ukrainy. Zgodnie z definicją
zastępcy sekretarza generalnego NATO Alexandra Vershbowa, wojna
hybrydowa łączy militarne zagrożenie, ukrytą interwencję, tajną dostawę broni i
systemów uzbrojenia, szantaż ekonomiczny, hipokryzję dyplomatyczną i
manipulację w mass-mediach oraz otwartą dezinformację” 22.
Współczesne zmiany w sztuce wojennej uwarunkowane są pojawieniem
się konfliktów asymetrycznych, wojen hybrydowych, tak zwanej czwartej
generacji, zwanych też konfliktami wielowariantowymi. Przeciwnik w wojnie
S.R.Reeves, R.E.Barnsby, The New Griffin of War. Hybrid International Armed Conflicts.
W: Academic journal article “Harvard International Review” 2013 ,
https://www.questia.com/library/journal/1G1-316203914/the-new-griffin-of-war-hybridinternational-armed [dostęp 15.02.2016]; T. Rid, M.Hecker, War 2.0: Irregular Warfare in
the Information Age, ABC-CLIO 2009, s. 5.
20
Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780-1831), pruski generał i teoretyk wojskowości.
Walczył z Napoleonem I w armii rosyjskiej 1812-1814 i pruskiej 1814-1815. W latach 18181830 dyrektor Allgemeine Kriegschule w Berlinie, późniejszej berlińskiej Akademii
Wojennej (Kuźniar, 2006, s. 46).
21
Colonel Leslie F. Brown, Colonel Timothy D. Brown, Twenty-first century warfare will be
hybrid, USAWC CLASS of 2011, s. 9.
22
ESDP and NATO: better cooperation in view of the new security challenges. Speech by
NATO Deputy Secretary General Ambassador Alexander Vershbow at the
Interparliamentary Conference on CFSP/CSDP, Riga, Latvia, 5 March 2015, NATO,
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_117919.htm?selectedLocale=en [dostęp
15.02.2016]
19
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hybrydowej jest zdecentralizowany i przypomina luźno powiązaną organizację
partyzancką, która ani nie jest zorganizowana, ani nie działa jak konwencjonalna
armia, lecz pilnie śledzi wszystkie rozwiązania wojskowe oraz technologiczne i
jest w stanie błyskawicznie na nie reagować. Wojna hybrydowa jest prowadzona
bez formalnego wypowiedzenia wojny za pomocą nietypowych środków.
Agresor nie występuje otwarcie, lecz za wszelką cenę ukrywa swój udział w
konflikcie, pojawiają się żołnierze, których nie można zidentyfikować (Marczuk,
2007). Działania wojenne mogą być prowadzone przez komandosów
przebranych za przedstawicieli ludności lokalnej lub np. ekipy konwojów
humanitarnych. Celem takiego postępowania jest częściowe lub całkowite
uniknięcie konsekwencji prowadzenia takich działań. Równolegle prowadzona
jest agresywna propagandowa kampania na obszarze własnego państwa i na
arenie międzynarodowej23. W konflikcie nie ma ostro zarysowanego frontu
działań zbrojnych oraz brak bezpośredniego starcia dużych grup wojsk.
Natomiast prowadzone są liczne działania sił specjalnych, jak choćby
rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU czy tzw. separatystów, gdzie nie
występują umundurowane oddziały rosyjskie, choć wiadomo, że wśród nich jest
wielu wojskowych rosyjskich sił zbrojnych.
Według innych definicji wojna hybrydowa jest połączeniem kilku
zagrożeń – tradycyjnego (zaangażowanie środków militarnych), nieregularnego
(działań partyzanckich), terroryzmu i użycia najnowszych technologii (ataki
cybernetyczne)24. Wojna hybrydowa zawiera również wywrotowe działania,
korupcję, wojnę energetyczną, wojnę gospodarczą, wojnę finansową, i
oczywiście, wojnę informacyjną (Дашевский, 2015). Generalnie przyjmuje się,
że wojna hybrydowa to działania o charakterze partyzanckim wobec wroga, przy
użyciu niekonwencjonalnych metod i środków walki, uwzględniając także ataki
terrorystyczne pod fałszywą flagą, z zastosowaniem najnowszych technologii,
środków wojny informacyjnej i cyberwojny25.
Sytuacja na Ukrainie nie miała jeszcze analogii w historii, a więc pozwala
na wiele interpretacji. W tych okolicznościach konieczna wydaje się analiza
narzędzi informacyjnych, za pomocą których państwo będące agresorem stara
się wpływać na świadomość zarówno społeczeństwa zaatakowanego jak i
własnego. Za pomocą narzędzi informacyjnych wojna hybrydowa rozlewa się na
cały obszar państwa, angażując w konflikt nie tylko media, ale pisarzy, artystów i
В.В. Власюк, Я.В. Карман, Деякі основи поняття “гібридна війна” в міжнародному
праві,
http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/207-deyaki-osnovy-ponyattya-hibrydna-viyna-vmizhnarodnomu-pravi-vlasiuk-v-v-karman-ya-v [dostęp 15.02.2016]
24
М. Сунгуровський, Гібридна війна: уроки російсько-українського конфлікту,
http://www.razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=1256 [dostęp 15.02.2016]
25
В.Горбулін, „Гібридна війна” як ключовий інструмент російської геостратегії
реваншу, http://gazeta.dt.ua/internal/gibridna-viyna-yak-klyuchoviy-instrument-rosiyskoyigeostrategiyi-revanshu-_.html ; Про поняття «гібридна війна», [dostęp 17.02.2016]
23
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polityków innych państw. Inicjowane są w zaatakowanym państwie procesy,
które są wyrazem tzw. strategii kontrolowanego chaosu. Prawdziwą rolę i
zamierzenia państwa-agresora ukrywa się w ogromnej ilości „informacyjnego
pyłu” i demagogii.
W Stanach Zjednoczonych pierwszym autorem, który wprowadził
koncepcję wojny hybrydowej jest William J. Nemeth w 2002 roku. Jego praca26
była poświęcona analizie konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego. Natomiast inny
amerykański wojskowy, Frank Hoffman (2007) opisał wojnę hybrydową w
następujący sposób: „…wojny współczesnej epoki charakteryzują się procesem
hybrydyzacji, w którym miesza się tradycyjne formy wojny, cyberwojny,
przestępczości zorganizowanej, nieregularne konflikty, terroryzm itd.”27
Podobny pogląd przedstawił D. Kilcullen (2013). Taka wojna wykracza poza
tradycyjne wyobrażenia o niej, ma kombinowany charakter, stając się plątaniną
politycznych intryg, zaciętej walki o dominację polityczną i gospodarczą nad
państwem, o terytorium, zasoby naturalne, ludzkie i finansowe. Ponadto strony
wykorzystują wszystkie możliwe sposoby i różnorodne techniki i działania.
Ukryta zewnętrzna wojskowa interwencja, przeprowadzona przy pomocy
najemników przy wsparciu nowoczesnych narzędzi rozpoznania i zniszczenia,
nadaje takiemu konfliktowi bardziej skomplikowany i niejednoznaczny
charakter. Zagrożenia hybrydowe zawierają pełną gamę różnych sposobów
walki, w tym tradycyjnych możliwości, taktyki i formacji nieregularnych, aktów
terroru, w tym masowej przemocy i przymusu, a także wykorzystanie elementów
kryminalnych. Inny amerykański autor N. Freier28 podkreślił, że wojny
hybrydowe z racji zróżnicowania form walki zawierają element
nieprzewidywalności. W związku z tym przyszłe konflikty i wstrząsy strategiczne
będą stanowiły zaskoczenie, a ich istotnym elementem będzie „szok
strategiczny”. Trudna do klasyfikacji i identyfikacji wojna hybrydowa będzie
wymagać synchronizowania także działań pozamilitarnych (Freier, 2008). Celem
wojennych działań w wojnie tego typu nie jest fizyczne zniszczenie sił wroga,
lecz demoralizacja i narzucenie swojej woli obywatelom państwa-ofiary. W
rzeczywistości jest realizowany klasyczny pomysł słynnego chińskiego stratega
Sun Tzu: „Sto razy walczyć i sto razy wygrać - to nie jest najlepsze z najlepszego;
najlepiej jest poskromić armię wroga bez walki”29. Wojna hybrydowa stać się
może przedłużającym się konfliktem na wyczerpanie, w którym odbywa się
W.J. Nemeth, Future war and Chechnya: A case for hybrid warfare, Monterey, CA 2002,
http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/5865/02Jun_Nemeth.pdf?sequence=1 [dostęp
15.02.2016]
27
F. G. Hoffman, Hybrid Threats: Reconceptualizing the Evolving Character of Modern
Confict. W: “Strategic Forum” / Institute for National Strategic Studies National Defense
University, No. 240. April 2009, http://www.ndu.edu/inss. [dostęp 15.02.2016]
28
Dyrektor do spraw bezpieczeństwa w Instytucie Studiów Strategicznych Army War
College (SSI), http://csis.org/expert/nathan-freier [dostęp 15.02.2016]
29
Sun Tzu, The Art of War, http://classics.mit.edu/Tzu/a [dostęp 15.02.2016]
26
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stopniowe niszczenie ogólnej struktury gospodarczej i społecznej oraz
infrastruktury.

Podsumowanie
W amerykańskiej myśli wojennej istnieją następujące definicje wojny
hybrydowej:
- strategia wojskowa, która łączy w sobie konwencjonalną wojnę,
działania nieregularne i cyberwojnę;
- nieregularne ataki z użyciem broni jądrowej, biologicznej i chemicznej,
różnorodnych urządzeń wybuchowych używanych w aktach terroru, oraz wojny
informacyjnej;
- współczesny rodzaj wojny partyzanckiej, w tym i miejskiej, który łączy
nowoczesne technologie oraz działania wojenne i metody mobilizacji
(Wilmshurst 2012, s. 21);
- główna metoda asymetrycznej wojny – prowadzenie wojny na trzech
decydujących frontach: wśród ludności strefy konfliktu, społeczeństwa państwaagresora i społeczności międzynarodowej;
- jakakolwiek forma działania wroga, który szybko i elastycznie
wykorzystuje różne kombinacje dozwolonej broni, wojnę partyzancką,
terroryzm, przestępstwa na polu bitwy dla osiągnięcia swoich celów
politycznych (Mumford, Reis 2013);
- forma działań wojennych polegająca na wykorzystaniu
konwencjonalnej broni do walk nieregularnych, terroryzmu i zachowań
przestępczych (Rid, Keaney 2010, s. 130).
Wojna hybrydowa jest strategią, która łączy w sobie konwencjonalną
wojnę i wojnę domową z udziałem partyzantów, najemników, połączonymi z
aktami sabotażu i niszczeniem infrastruktury państwa. Wszystkim tym
działaniom towarzyszy intensywna wojna ekonomiczna i polityczna, sankcje,
presja dyplomatyczna i informacyjna. Prowadzenie takiej wojny wymaga nowego
rodzaju strategii, a więc nowego i całkowicie innego rodzaju treningu
wojskowego. Dotyczy to w szczególności państw sąsiadujących z Rosją, które
mogą być narażone na akty agresji z jej strony. Zdają sobie z tego sprawę
badacze z łotewskiej Akademii Obrony Narodowej, starający się zrozumieć
istotę konfliktu na Ukrainie30.
W przypadku prowadzonej wojny hybrydowej przeciwko Ukrainie,
istnieje jeszcze jeden problem, a mianowicie – do końca nie wiadomo, kim jest
przeciwnik. Działania wojenne są prowadzone przez komandosów przebranych
za miejscowych lub ekipy konwojów humanitarnych. Dla wielu osób nie
znających zasad wojny asymetrycznej czy hybrydowej, na Ukrainie mamy do
J. Bērziņš, Russia’s new generation warfare in Ukraine: implications for Latvian defense
policy, National Defense Academy of Latvia Center for Security and Strategic Research,
http://www.naa.mil.lv/~/media/NAA/AZPC/Publikacijas/PP%2002-2014.ashx [dostęp
10.03.2016]
30
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czynienia z „ludowym powstaniem”, separatyzmem czy dążeniem do
egzekwowania prawa narodów do samostanowienia. Dlatego tak bardzo istotne
jest rozwijanie koncepcji wojny hybrydowej oraz dążenie do zmiany stanu
świadomości społeczeństw, które wydają się nieświadome trwającej wciąż wojny.
Literatura:
Alexander J. B., 2010, Future War: Non-Lethal Weapons in Modern Warfare,
Macmillan, London.
Arreguín-Toft I., 2005, How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict,
Cambridge University Press, New York.
Blank S.J., 2003, Rethinking Asymmetric Threats, Strategic Studies Institute, LULU
Press, New York.
Clausewitz K., 2003, O wojnie, Mireki, Kraków 2003.
Creveld M. van, 2008, Zmienne oblicze wojny. Od Marny do Iraku, Dom Wydawniczy
Rebis, Warszawa.
Freier N.P., 2008, Known Unknowns: Unconventional „Strategic Shocks” in Defense
Strategy Development, Carlisle.
Hoffman F.G., 2007, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac
Institute for Policy Studies, Arlington, Virginia.
Jomini A.H. de, 2006, The Art of War, University of Michigan.
Kuźniar R., 2006, Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki.
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Macchiavelli N., 2003, The Prince, University of Chicago Press, Chicago.
Mack A.J.R., 1975, Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric
Conflict, “World Politics”, Volume 27, Issue 02, pp 175-200.
Madej M., 2007,
Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru
transatlantyckiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
Marczuk K.P., 2007, Trzecia opcja: gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu
Morza Śródziemnego, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa.
Matthews L.J, (red.), 1998, Challenging the United States Symmetrically and
Asymmetrically: Can America be defeated? U.S. Army War College
Strategic Studies Institute Carlisle Barracks, Pennsylvania.
Mumford A., Reis B.C., 2013, The Theory and Practice of Irregular Warfare: Warriorscholarship in Counter-insurgency, Routledge, London.
Newman N.J., 2000, Asymmetric Threats to British Military Intervention Operations,
Royal United Services Institute for Defence Studies, London.
Paul Т.М., 1994, Asymmetric conflicts: War initiation by Weaker Power, Cambridge
University Press, New York.
Resnick E.U., 2013, Dynamics of Asymmetric Territorial Conflict: The Evolution of
Patience, Palgrave Macmillan, New York.
Rid T., Keaney T. (red.), 2010, Understanding Counterinsurgency Warfare: Doctrine,
Operations, and Challenges, Routledge, London.
- 38 -

Wasiuta, O., Geneza pojęcia i zmiany podejścia do wojny hybrydowej w zachodnim
dyskursie politycznym i wojskowym, Przegląd Geopolityczny, 17, 2016, s. 26-40.

Rojek P., 2014, Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania, Kraków .
Stepanova E.A., 2008, Terrorism in Asymmetrical Conflict: Ideological and Structural
Aspects, Oxford University Press, Oxford.
Sun Tzu, Sztuka wojny. Wydanie III, Helion, Warszawa.
Toffler A., 1997, Wojna i antywojna, Wyd. Muza, Warszawa.
Wilczyński W., 2014, Metageograficzny obraz ziem dawnej Sarmacji, „Przegląd
Geopolityczny”, nr 9, s. 9-30.
Wilmshurst E., 2012, International Law and the Classification of Conflicts, Oxford
University Press, Oxford.

Горбулін В., 2015, Гібридна війна як ключовий інструмент російської геостратегії
реваншу, „Дзеркало тижня”, 2015, № 2.
Горбулін В. П., Власюк О.С., Лібановa Е.М., Ляшенко О.М., 2015, Донбас і
Крим: ціна повернення: монографія, НІСД, Київ.
Дашевский В., 2015. Информационная война. Механизм, Valery Dashevsky,
Київ.
Малышева Е.М., 2005, Мировые войны и локальные военные конфликты в
истории:
последствия,
уроки.
W:„Вестник
Адыгейского
государственного университета”, Nr 1.
Родионова Н.А., 2007, Россия между Востоком и Западом: кризис идентичности.
W: Национальная идентичность России и демографический кризис. Центр
проблемного
анализа
и
государственно-управленческого
проектирования. Научный эксперт, Москва.
Сенченко М., 2006,
Стратегія „керованого хаосу” - головний складник
інформаційно-економічної війни в Україні. W: „Персонал Плюс”
(Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик), Nr
22(173).
Сенченко Н. И., 2009, Теория и практика невидимых войн, Издательство КІТ.
Слипченко В.И., 2002, Войны шестого поколения : оружие и военное искусство
будущего, Вече, Москва.
Summary
The genesis of the concept and changes in approach regarding the hybrid
warfare in Western political and military discourse
In the article the author analyzes the genesis of the concept and changes regarding the
hybrid warfare in western political and military discourse. Ukraine is the first country
that stand up to the threat which is a new kind of war. Undeclared war, which leads
Russia against Ukraine, experts refer to it as a so-called "hybrid", "non-linear" or "war of
controlled chaos." It is often interpreted as a new quality in the history of wars, but its
individual components have been used in the past. What is new is unique consistency
and consolidation of these elements, dynamism and flexibility of their use, with
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important role of informational component. The article emphasizes that hybrid warfare
combines military threat, hidden intervention, a secret supply of weapons and weapon
systems, economic blackmail, diplomatic hypocrisy and manipulation of the mass media
and open disinformation.
Key words: hybrid warfare, unconventional methods and means of warfare,
mercenaries, guerrillas, rebels, armed gangs, cyber-attacks, informational
warfare.
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Anton FOGAŠ, Viktor VERBA, Piotr L. WILCZYŃSKI
AKTUALNE KONFLIKTY NA BLISKIM WSCHODZIE I ICH
WPŁYW NA SYTUACJĘ W EUROPIE
Abstrakt:
Bliski Wschód to region zajmujący centralną pozycję wśród kontynentów Starego
Świata, ważny pod względem geopolitycznym i oddziałujący silnie na sytuację
międzynarodową. Nadzieje na demokratyzację w krajach muzułmańskich jakie
wywołała rewolucyjna fala Arabskiej Wiosny zniweczone zostały w następstwie
chaosu i konfliktów wewnętrznych narastających po obaleniu dyktatorskich rządów.
Destabilizacja polityczna doprowadziła do konfliktów zbrojnych oraz intensyfikacji
aktywności terrorystycznej. Najważniejszymi ogniskami zapalnymi są dzisiaj Syria,
Irak, Palestyna i Afganistan, przy czym najbardziej skomplikowana sytuacja ma miejsce
na obszarach pogranicza Syrii i Iraku, które zajęli zwolennicy radykalnej islamskiej
organizacji o nazwie Państwo Islamskie. Wydarzenia na tych obszarach oddziałują nie
tylko na sytuację w krajach sąsiednich, ale mają wpływ na politykę w odległych
państwach, także we wschodniej Europie. Fundamentalizm muzułmański nie jest już
rzadkością w Europie, gdzie coraz częściej dochodzi do ataków terrorystycznych, a
liczba rekrutowanych przez Państwo Islamskie ochotników także w państwach
zachodnich wskazuje, że cały zachodni świat ma dzisiaj bardzo poważny problem.
Konflikty mające miejsce na Bliskim Wschodzie wpływają na sytuację w Europie także
w sposób pośredni. Krwawa wojna zmusza setki tysięcy ludzi w Iraku i Syrii do
porzucenia swoich domów w celu ratowania życia. Duża ich część decyduje się na
ryzykowną i kosztowną podróż do Europy, by szukać możliwości osiedlenia się w
jednym z bogatych państw zachodnioeuropejskich. Skala tego procesu przerasta
możliwości krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przyjmowanie imigrantów. Nie
wszystkie państwa członkowskie są skłonne godzić się na proponowane przez Niemcy
rozwiązanie, polegające na przyjmowaniu wszystkich przybywających imigrantów.
Słowa kluczowe: Bliski Wschód, “Państwo Islamskie”, Europa, wojna.

Wprowadzenie
Wszystko co dzieje się obecnie na Bliskim Wschodzie jest konsekwencją
wydarzeń historycznych a zwłaszcza polityki prowadzonej tam przez wielkie
mocarstwa. Głównymi czynnikami determinującymi rozwój sytuacji w regionie
był kolonializm, następnie powstawanie niepodległych państw po I wojnie
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światowej, układ granic państwowych, lokalizacja złóż węglowodorów, a także
strategiczne znaczenie regionu wynikające z istnienia Kanału Sueskiego, cieśnin
łączących Morze Śródziemne z Czarnym, oraz linii kolejowej z Berlina do
Bagdadu i Basry (kolej bagdadzka). Wszystko to sprawiło, że Bliski Wschód
zawsze był regionem przyciągającym wielkie zainteresowanie wielkich mocarstw
(Wielka Brytania, Francja, Niemcy, USA, Rosja), upatrujących tu swoje
“żywotne interesy”. Bezpośrednią konsekwencją polityki kolonialnej i
postkolonialnej są liczne tutaj problemy związane z przebiegiem granic, które
wyznaczono bez względu na realia geograficzne.
Po I wojnie światowej na Bliskim Wschodzie istniały tylko dwa państwa:
Turcja i Iran. Cztery kolejne utworzono w okresie międzywojennym (Arabia
Saudyjska, Irak, Jemen, Egipt). Główne ogniska konfliktów to Palestyna,
Kurdystan, Liban, Irak, Jemen oraz Syria. Kontekstem tych konfliktów jest
rywalizacja o dominację w regionie, do której aspirują trzy najsilniejsze państwa:
Turcja, Arabia Saudyjska i Iran.
Turcja to spadkobierca Imperium Osmańskiego i dzisiaj jest państwem
stosunkowo najbardziej zlaicyzowanym. Po zdobyciu Konstantynopola w 1453
roku i podboju Cesarstwa Bizantyjskiego, Turcja opanowała w pierwszej
połowie XVI wieku zachodnią część Bliskiego Wschodu oraz Bałkany.
Skutecznie eliminowała wpływy perskie i arabskie, ale tylko do XIX wieku, kiedy
jej potęga uległa osłabieniu. W 1923 roku powstała Republika Turecka, której
twórcą był Mustafa Kemal Ataturk, zwolennik nowoczesnego państwa
świeckiego, dążącego jednak do odzyskania utraconych terytoriów i jedności
etnicznej państwa, co wiąże się z nieuznawaniem przez rząd w Ankarze praw
mniejszości kurdyjskiej do autonomii. Obecnie Turcja wspiera wojskowe
operacje Wolnej Armii Syryjskiej, walczącej przeciw wojskom rządowym
kierowanym przez prezydenta Syrii, którym jest główny oponent polityczny
Turcji - Bashar al – Assad. Turcja nie udziela jednak pomocy bojownikom
kurdyjskim (peshmerge), którzy stworzyli najskuteczniejszą armię zwalczającą
Państwo Islamskie.
Arabia Saudyjska to fanatyczne państwo teokratyczne, konserwatywna
monarchia rządzona przez dynastię Saudów, ostoja wahabitów, najbardziej
purytańskiego odłamu islamu sunnickiego. Arabia Saudyjska jest jednak
wiernym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie, mimo że z drugiej
strony udziela wsparcia organizacjom islamskim działającym na całym świecie,
nie wyłączając organizacji terrorystycznych. W Syrii Saudowie wspomagają
działania przeciwników Assada, natomiast w Jemenie, gdzie toczy się wojna
domowa, Saudowie pomagają zwalczać stronnictwo szyickie popierane przez
Iran.
Iran, sukcesor imperium perskiego, to największy historyczny rywal
Turcji osmańskiej i obecny przeciwnik Arabii Saudyjskiej jak i Turcji w dążeniu
do osiągnięcia dominacji w regionie. Stanowi największą ostoję islamu
szyickiego, zwłaszcza po roku 1979, kiedy w wyniku zwycięstwa rewolucji
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islamskiej obalono monarchię i Iran stał się państwem teokratycznym (republika
islamska). Iran angażuje się w konflikty wewnątrzislamskie wspierając szyickie
mniejszości, tak jak obecnie ma to miejsce w Jemenie, a także w Syrii, gdzie
irańskie wsparcie trafia do takich organizacji jak Hezbollah i szyickie milicje
walczące po stronie prezydenta Assada.
Ważnym podmiotem politycznym Bliskiego Wschodu jest Izrael,
wspomagany tradycyjnie przez StanyZjednoczone, dla którego Syria rządzona
przez Assada jest jednym z głównych wrogów. Przedmiotem konfliktu
izraelsko-syryjskiego jest obszar Wzgórz Golan, którego posiadanie pozwala na
kontrolowanie zasobów wody (obszar źródłowy rzeki Jordan).
Czynnikiem koniecznym do uwzględnienia przy analizowaniu sytuacji
geopolitycznej na Bliskim Wschodzie jest rewolucyjny ruch nazwany Arabską
Wiosną, jaki dotknął wiele państw arabskich. Został on zapoczątkowany w roku
2010 a jego celem było zwalczanie przyczyn ubóstwa i korupcji, w krajach
rządzonych przez wiele lat przez autorytarne reżimy (Tunezja, Egipt, Algieria,
Jemen, Jordania, Bahrajn, Syria, Libia). Proces ten doprowadził do upadku wielu
rządów, zbrojnych powstań, wojen domowych, pochłaniając dziesiątki tysięcy
ofiar (ponad 130 tysięcy). Scenariusz wydarzeń w ramach Wiosny Ludów jest
podobny we wszystkich krajach. Walki wewnętrzne prowadzą do wojny
domowej i obalenia starych reżimów (połączone z fizyczną likwidacją
przywóców), co dokonuje się zwykle dzięki interwencji militarnej państw
zachodnich pod przywództwem Stanów Zjednoczonych. Sytuacja rozwija się
jednak w dużym stopniu w sposób niekontrolowany. Pojawiają się liczne
islamskie ugrupowania fundamentalistyczne. Destabilizacja potęguje się po
wycofaniu wojsk amerykańskich z Iraku w obliczu niedowładu organów
państwowych, wzmagającego się konfliktu między sunnitami i szyitami (w Iraku,
ale także w Jemenie i Syrii). Największy wpływ na destabilizację regionu ma
największa obecnie organizacja terrorystyczna na Bliskim Wschodzie – Państwo
Islamskie.
Państwo Islamskie
Organizacja znana dzisiaj jako Państwo Islamskie rozwinęło się z
pierwotnie istniejącej Jihad Organization in Mesopotamia, która działała w
latach 2004-2006. Została ona przekształcona w Islamic State in Iraq, a w 2013
w Islamic State of Iraq and Levant, by w w 2014 przyjąć obecną nazwę
(Movement of Islamic State, arab. Daesh). Jest to organizacja terrorystyczna
mająca na celu ustanowienie kalifatu światowego realizującego zasady islamu
sunnickiego w wersji wahabickiej. Prowadzi ona “świętą wojnę” wszelkimi
metodami włącznie z terrorem przeciwko wszystkim, którzy nie praktykują
islamu sunnickiego. Wrogami Państwa Islamskiego są chrześcijanie, jazydzi,
szyici, żydzi itd. Prowadząc swoistą wojnę informacyjną Państwo Islamskie
umieszcza w internecie sceny egzekucji pojmanych żołnierzy, uprowadzonych
dziennikarzy lub osób cywilnych, zapisy niszczenia obiektów zabytkowych o
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dużej wartości historycznej (Palmyra, Nimrud, Hatra, Rakka, Mosul itd.).
Państwo Islamskie nie jest uznane przez żadne inne państwo jako podmiot
polityki międzynarodowej. Jego przywódcą jest Abu Bakr al-Baghdadi
rezydujący w mieście Rakka w północnej Syrii. Siły zbrojne liczą od 50 do 120
tysięcy bojowników i składają się z ochotników pochodzących z wielu krajów
Bliskiego Wschodu, Kaukazu, Tukiestanu, Azji Południowo-Wschodniej, Afryki
północnej, Rosji, a także z Europy, Ameryki Północnej i Australii. Oddziały są
zdolne do szybkich operacji, posiadają doskonałą znajomość warunków
lokalnych (byli oficerowie armii irackiej i syryjskiej). Na zajętych przez Państwo
Islamskie terytoriach znajdują się pola naftowe a także zasoby wody (Eufrat).
Środki finansowe są pozyskiwane z podatków, sprzedaży ropy naftowej (m.in.
do Turcji) oraz cennych obiektów historycznych i eksponatów
archeologicznych. Znaczne wpływy pochodzą też od bogatych sponsorów,
głównie z Arabii Saudyjskiej i Kataru. Państwo Islamskie swoją aktywnością
znacznie przerosło swoją poprzedniczkę, którą jest osławiona al – Qaeda,
osiągając zarazem jej cele (własne terytorium, założenie kalifatu, uznanie
wszystkich zwolenników dżihadu).
territory gain, foundation of caliphate,
getting the attention of global jihadists). Źródłem sukcesu Państwa Islamskiego
była niezdolność przywódców państw Bliskiego Wschodu do sformułowania
nowego modelu zarządzania, akceptowalnego dla większości społeczeństwa,
innego niż skompromitowane próby arabskiego socializmu i skorumpowane
reżimy autorytarne. Zwrot ku radykalizmowi islamskiemu był też formą
sprzeciwu wobec działań państw zachodnich dążących do zaprowadzenia w
państwach bliskowschodnich porządków wzorowanych na liberalnodemokratycznych społeczeństwach konsumpcyjnych. Taki był cel
bezprecedensowej inwazji wojsk państw zachodnich na Irak bez mandatu Rady
Bezpieczeństwa ONZ). Z kolei operacja militarna w Syrii była uzasadniona
bezpodstawnym oskarżeniem rządu tego państwa przez Stany Zjednoczone o
posiadanie broni jądrowej. Reżim syryjski zniszczył w efekcie posiadaną broń
chemiczną, ale stan wewnętrznego bezpieczeństwa, jaki trwał tam w latach
1963-2011 został zakończony. Po wyborach prezydenckich, których zwyciężcą
został al – Assad, nastąpiła wielka wojna domowa, która doprowadziła do
zniszczenia gospodarki i infrastruktury kraju, hekatomby ofiar, a setki tysięcy
ludzi zmuszonych zostało do ucieczki z kraju.
W konflikcie syryjskim bierze udział wielu uczestników, posiadających
odmienne cele, powiązania oraz cechy charakterystyczne. Są to następujące
podmioty:
1. Siły koalicyjne Iranu, Iraku i Syrii – wojskowe i religijne ugrupowanie
pod przywództwem Iranu, reprezentujące islam szyicki, silnie opozycyjny wobec
sunnickich wahabitów. Siły te liczą 120 tys. bojowników walczących przeciw
wojskom opozycji syryjskiej wspieranym przez USA, Arabię Saudyjską, Katar,
Jordanię, Turcję i Izrael. Państwa te domagają się ustąpienia prezydenta Syrii,
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należącego do alawitów (odłam szyitów). Po stronie reżimu syryjskiego
zaangażowana jest Rosja, Iran a także organizacja szyitów libańskich Hezbollah.
2. Siły kurdyjskich Peshmerge w liczbie 20 tys. bojowników. Pomimo
stosunkowo mniejszej liczebności Kurdowie są najskuteczniejsi w zwalczaniu
Państwa Islamskiego, doprowadzając do znacznego ograniczenia terytorium
kontrolowanego przez terrorystów.
3. Koalicja 25 państw pod przywództwem Stanów Zjednoczonych,
zawiązana w sierpniu 2014 roku. Jej celem jest wspieranie opozycji syrjskiej i
doprowadzenie do zmiany władzy w Syrii. Drugim kluczowym celem jest
zniszczenie Państwa Islamskiego. Osiągnięciu tych celów służy dostarczanie
uzbrojenia siłom opozycyjnym oraz Kurdom, naloty lotnicze, ataki rakietowe,
dronów, szkolenia prowadzone przez siły specjalne (US SEAL and Delta Force,
brytyjski SAS, francuska Legia Cudzoziemska, tureckie Czerwone Berety oraz
MAK, etc.). Koalicja ta dysponuje 12 tysiącami bojowników plus 7 tysięcy
żołnierzy opozycji syryjskiej
4. Rosja – główny sojusznik reżimu Assada, dostawca broni, pomocy
technicznej i logistycznej. Zwalcza zarówno Państwo Islamskie jak i wojska
opozycji syryjskiej, realizując przy okazji własne interesy geostrategiczne (dostęp
do bazy marynarki wojennej nad Morzem Śródziemnym).
5. Front An Nusra – powiązane z al-Qaeda ugrupowanie dżihadystyczne
złożone z sunnitów, walczące w celu obalenia reżimu Assada. Mudżahedini tego
Frontu często współpracują z innymi podobnymi grupami, m.in. z Fatah alIslam, Abdullah Azzam Brigades, Jaish al-Islam, Liwa al-Islam, Brigade Omar alFarouq.
6. Hezbollah – militarna I polityczna organizacja szyitów libańskich
sponsorowana przez Iran. Walczy po stronie reżimu Assada przeciwko Państwu
Islamskiemu i opozycji syryjskiej.
Dotychczasowe rezultaty wojny 2011-2015
W walkach na wszystkich frontach wojny i po wszystkich stronach
frontów uczestniczyło ponad 500 tys. bojowników na terenie Syrii i Iraku.
Konflikt pochłonął 260 tys. ofiar śmiertelnych, zarówno żołnierzy jak i cywilów.
Około 4 mln uchodźców opuściło Syrię i 2,5 mln uciekło ze swoich
miejscowości w Iraku. Straty materialne wynikające ze zniszczeń są szacowane
na 100 mld dolarów w Iraku i 15 mld w Syrii. Ponadto, akcje terrorystyczne oraz
zamachy samobójcze zorganizowane przez Państwo Islamskie miały miejsce z
Libii, Tunezji (Muzeum Narodowe Bardo, plaża hotelu Imperial Marhaba w
Sousse), Jemenie (Sana, Aden), Turcji (Stambuł, Ankara), Libanie (Bejrut),
Francji (Paryż), oraz Indonezji (Dżakarta).
Podstawowym problemem jest niezdolność USA, Unii Europejskiej,
Rosji oraz regionalnych mocarstw Bliskiego Wschodu, do ustalenia wspólnej
strategii mającej na celu zniszczenie Państwa Islamskiego jak i innych
ugrupowań dżihadystycznych. Każdy z wymienionych podmiotów zdaje się
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realizować w Syrii i Iraku własne indywidualne cele, przy braku jakiejkolwiek
koordynacji działań. Państwa zachodnie nie wykazują zdecydowanej woli
rozwiązania problemów Bliskiego Wschodu. Niektóre z nich zainteresowane są
prawdopodobnie jedynie kwestiami ekonomicznymi związanymi z dostępem do
źródeł surowców o znaczeniu strategicznym. Wcześniej wspierały one stare
reżimy, a kiedy stało się to dla nich niekorzystne, zdecydowały się na ich
wymianę (Husajn, Kadafi, Mubarak). Nowi liderzy okazywali się zazwyczaj gorsi
od swoich poprzedników, co w efekcie przynosiło dalszą destabilizację, krwawe
wojny domowe, w których zachodnie mocarstwa chętnie uczestniczą, sprzedając
ponadto stronom konfliktu duże ilości broni.
Wpływ na Europę
Europa poprzez Bałkany bezpośrednio styka się z regionem Bliskiego
Wschodu. Grecja i Bułgaria posiadają lądowe granice z Turcją. Sąsiedztwo to nie
jest obecnie dla Europy korzystne i może okazać się źródłem nowych
problemów. Jako członek NATO, Turcja bierze udział bezpośrednio lub
pośrednio (pomoc logistyczna) w operacjach militarnych przeciwko Państwu
Islamskiemu. Polityka prowadzona przez rząd turecki R. Erdogana okazuje się
jednak mało stabilna i trudno przewidywalna. Erdogan nie jest dla Europy
partnerem godnym pełnego zaufania. Tymczasem mocarstwa europejskie
redukują swój wpływ na sytuację na Bliskim Wschodzie, ograniczając działania
do uderzeń lotniczych. Po wielu błędnych krokach I długim okresie
bezczynności doprowadzono do rozmów pokojowych w Genewie między
stronami walczącymi w konflikcie syryjskim.
Największym problemem jaki dotknął Europę w następstwie konfliktu w
Syrii I Iraku jest niekontrolowany napływ migrantów i uchodźców. Tylko w
ciągu 2015 roku ponad 1 milion osób przybyło do Europy na skutek, jak
orzekają przybysze, wojny i terroru ze strony Państwa Islamskiego. Wiele
wskazuje jednak na niezgodność tych stwierdzeń z prawdą. Strumień
imigrantów kieruje się do państw najsilniejszych gospodarczo, a zwłaszcza do
tych, które oferują największe wypłaty w ramach pomocy socjalnej (Niemcy,
Francja, Wielka Brytania, Szwecja). Przywileje wynikające z pomocy socjalnej są
najwyraźniej największym magnesem przyciągającym migrantów do tych państw.
Innym czynnikiem jest polityka wielokulturowości realizowana przez kraje Unii
Europejskiej, które dążą do stworzenia spójnych muzułmańskich społeczności
w imię realizacji swoiście pojmowanej idei różnorodności. Pomoc finansowa
dla takich społeczności wyznaniowych jest zgodna z prawem obowiązującym w
państwach Unii Europejskiej, co wynika z planowo realizowanej strategii
rozwoju. Niektóre państwa europejskie, po początkowej euforii, zmieniło pod
wieloma względami nieracjonalne podejście do imigrantów. Podjęto działania
zmierzające do ograniczenia napływu imigrantów oraz zaprzestano krytyki pod
adresem tych państw, które zdecydowanie odmówiły przyjmowania imigrantów,
mimo gróźb zablokowania środków na realizację projektów w ramach funduszy
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europejskich. Przewiduje się, że w najbliższych latach do Europy przybędzie
kolejne 3 mln imigrantów, z których większość to osoby niewykwalifikowane.
Trwają dyskusje nad negatywnymi i pozytywnymi konsekwencjami tego procesu.
Kraje Grupy Wyszehradzkiej zdecydowanie sprzeciwiły się forsowanej przez
Niemcy koncepcji, zgodnie z którą każde z państw członkowskich Unii
zobowiązane byłoby do przyjmowania ustalanych kwot imigrantów. Znacznie
mniej mówi się w krajach zachodnich o konsekwencjach kulturowych tej wielkie
fali migracyjnej i coraz bardziej dotkliwych problemach wynikających z istnienia
w miastach europejskich tzw. społeczności równoległych, w szczególności
muzułmańskich.

Perspektywy rozwoju sytuacji
Były Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan stworzył specjalny plan dla
Syrii, mający na celu rozwiązanie jej największych problemów a zwłaszcza
zażegnanie konfliktu. Plan upadł z uwagi na brak jakiegokolwiek
zainteresowania jego wprowadzeniem ze strony wielkich mocarstw, finansowo i
militarnie wspierających strony konfliktu. Z kolei podczas konferencji służb
wywiadowczych w Waszyngtonie w październiku 2015 roku, szefowie
wywiadów USA i Francji, John Brennan i Bernard Bajolet stwierdzili, że kraje
Bliskiego Wschodu i północnej Afryki (zwłaszcza Syria, Irak, Jemen, Libia)
utraciły zdolność kontroli własnych terytoriów i granic.1 Okoliczność ta stwarza
jakościowo nową sytuację geopolityczną, zwłaszcza jeśli mowa jest o terytoriach
na których znajdują się złoża i ośrodki wydobycia strategicznych surowców oraz
szlaki ich transportu. Zgodnie z ekspertyzą RAND Corporation, przyszłe
bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie wymaga kontroli w regionie oraz
osłabienia wpływów Syrii, Iranu i Rosji. W projekcie mowa jest także o nowym
państwie Wolny Kurdystan, które ma łączyć się z Irakiem i separować Syrię od
Iranu. Ponieważ w tych krajach odkryte zostały jedne z największych na świecie
złóż gazu ziemnego (katarsko irańskie złoże North Dome/South Pars oraz
Levantine w Syrii), pilnym zadaniem jest stworzenie korytarza transportowego z
ośrodków wydobycia do miast portowych Lewantu. Istnieje już konkurencyjny
projekt gazociągu islamskiego z Iranu przez Irak do Syrii, omijającego miasto
Homs, które jest węzłem transportowym na szlaku do portu Tartus. Aby
doprowadzić do realizacji inwestycji pozwalających na swobodne korzystanie z
tanich paliw, Stany Zjednoczone muszą dążyć do obalenia prorosyjskiego i
proirańskiego dyktatora Syrii. Identyczny jest interes geopolityczny Izraela,
Arabii Saudyjskiej i Kataru. Państwa te stały za rozpętaniem antyasadowskiej
rewolty w 2011 roku wspieranej finansowo przez Katar, dążący do kontroli nad
szlakami transportu surowców.
http://www.ta3.com/clanok/1071764/sefovia-rozviedok-neveria-v-obnovenie-povodnychhranic-syrie-ci-iraku.html (dostęp 14 III 2016)
1
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W trwającym wciąż konflikcie daje się zauważyć nikłe zaangażowanie w
działania mające na celu doprowadzenie do zawarcia pokoju (wywiady,
rozmowy okrągłego stołu, dialogi) jeszcze przed eskalowaniem wojny domowej
ze strony USA i Unii Europejskiej, brak pomocy dla planu pokojowego Annana.
Obecnie konieczne jest tworzenie korytarzy humanitarnych w obszarach
objętych działaniami wojennymi oraz minimum pomocy dla partii i organizacji
promujących współpracę i koegzystencję między społecznościami. Pozytywnym
przykładem jest założony w 2012 roku Ruch Pojednanie (Musalaha) mający
charakter międzywyznaniowy. Na uwagę zasługuje też pokojowa działalność
Syriackiego Patriarchy Antiochii, Grzegorza III Lahama. Stwierdził on m.in. że
“kiedy widzę jak światowe media mówią mnóstwo nieprawdy na temat Syrii,
mogę jedynie przypomnieć, że wśród wszystkich krajów arabskich Syria była
państwem najbardziej zamożnym, z najmniejszym analfabetyzmem, z
największym zakresem wolności. Opieka medyczna i edukacja były za darmo,
wolny handel i bankowość, kobiety uczestniczyły w życiu społecznym,
ekonomicznym i politycznym, każdy mógł bez obaw wyznawać swoją religię. Ta
wojna jest przerażająca, bo ona to wszystko zniszczyła. Syria to kraj integracji i
pokoju , a nie krwi i podziałów”.2
Literatura:
Angelovič, M., 2013, Slovak-ukrainian Schengen area. [w:] Benč, V. (red.): Visegrad
Countries and Ukraine: Geography and Regional Policy. Prešov, p. 94-101.
http://www.unipo.sk/public/media/18286/Summer%20University%
20Almanac.pdf,
Angelovič, M., 2014, Slovak-ukrainian part of Schengen area. History, security and
Quality of Life. Przeglad Geopolityczny, 10, p. 77-88.
Chmelar, E., 2013, O čo ide v Sýrii a o čo by malo ísť nám.
http://www.amreport.sk/2013/09/o-co-ide-v-syrii-a-o-co-by-maloist-nam/
Fogaš, A., 2006a, Dialóg kultúr a civilizácií na príklade európsko- islamských vzťahov a
edukačný proces. [w:] Maňka, V., Gbŭrová, M. a kol. Európska únia a
Slovensko na ceste k vedomostnej spoločnosti. Prešov: FF PU, p. 92-100.
Fogaš, A., 2006b, Islam ako významný fenomén politického, hospodárskeho
a spoločenského života v regióne Blízkeho a Stredného východu. Česká geografie
v evropském prostoru. České Budějovice: PF JU, p. 53-59.
Fogaš, A., 2008, Politickogeografický vývoj regiónu Blízkeho východu po druhej svetovej
vojne. Geographia Cassoviensis, 2, č. 1, p. 29-33.
Fogaš, A., 2011, Konflikty o vodné zdroje Blízkeho východu. Informace ČGS., 30, č.1,
p. 13-23,
2

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20121024025 (dostęp 14 III 2016).

- 48 -

Fogaš, A., Verba, V., Wilczyński, P. L., Aktualne konflikty na Bliskim Wschodzie i ich
wpływ na sytuację w Europie, Przegląd Geopolityczny, 17, 2016, s. 41-49.

Fogaš, A., 2013, Vzťahy EÚ s krajinami Blízkeho východu. Folia geographica, 55, č.
21, p. 5-20.
Poláček,
J.,
2015,
Komentár
k
situácii
na
Blízkom
východe.
http://medzicas.sk/komentar-k-situacii-na-blizkom-vychode/
Šimek, D., 2015, Analýza vojenskej situácie na území Iraku a Sýrie v rokoch 2007 –
2015. http://despiteborders.com/analyza-vojenskej-situacie-na-uzemiiraku-a-syrie-v-rokoch-2007-2015/
Wilczyński, W. J., 2015, Zmierzch Europy – demograficzne konsekwencje przemian
cywilizacyjnych, [w:] T. Z. Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy.
Uwarunkowania społeczne, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków,
s. 15-36.
Summary
Ongoing conflicts in the Middle East and their impact on Europe
The Middle East is a region that significantly affects world events. A relatively hopeful
period in the form of revolutionary wave of the Arab Spring, from North Africa to Gulf
countries has been “drowned” in a return to “business as usual”. The political situation
has escalated to the extent possible in many countries of the region and has grown up
into open military conflicts and terrorist activities of individuals or smaller groups. A
number of hotbeds of tension is present in the region now - Syria, Iraq, Palestine and
Afghanistan in a broader context. The most complicated situation is on the border
between Syria and Iraq, where followers of radical Islamist terrorist organization of
Islamic State has created a state of the same name on its conquered territories. Events
that take place in this space greatly affect not only immediate contact regions of Europe
but also more distant areas. Central Europe and Slovakia is no exception. “Export” of
Islamic fundamentalism in Europe and extension of activities of Islamic state in the
form of terrorist attacks and the recruitment of volunteers left no doubt that Europe and
the world are facing very tough opponent. Conflicts taking place in this region have an
impact on Europe in the secondary form too. Tens of thousands of migrants who come
mainly from Syria and Iraq are trying to leave their homes due to military events and
persecution and to save their lives by fleeing and a subsequent immigration in the
developed countries of Central and Western Europe. This rampant process has caused
conflicts within the EU and “stripped” different positions of individual countries
diametrically.
Key words: Middle East, Islamic state, Europe, war
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Michał HYRA
ZAANGAŻOWANIE ARABII SAUDYJSKIEJ W AKTUALNE
KONFLIKTY NA BLISKIM WSCHODZIE – PRZYCZYNY I
PERSPEKTYWY
Abstrakt:
Królestwo Arabii Saudyjskiej aspiruje do roli lidera w świecie islamu. Podobne ambicje
przejawia Iran. W związku z tym oba państwa od wielu lat rywalizują ze sobą.
Arabska Wiosna podsyciła wzajemne animozje. W Rijadzie, Iran postrzegany jest jako
największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej. Znaczna część
aktywności międzynarodowej Saudyjczyków jest zatem nastawiona na zapewnienie
sobie bezpieczeństwa w obawie przed Iranem. Celem artykułu jest wskazanie głównych
aren gdzie rywalizują oba państwa. Ukazane zostały zabiegi Rijadu, których celem było
podniesienie poziomu bezpieczeństwa królestwa, a także osłabienie Iranu. W tekście
omówiono saudyjskie zaangażowanie w konflikty w Syrii i Jemenie.
Słowa kluczowe: Arabia Saudyjska, Arabska Wiosna, Iran, Jemen, Syria.

Bliski Wschód jest obecnie miejscem, gdzie trwają najgłośniejsze
konflikty zbrojne – wojna domowa w Syrii oraz szyicka rebelia w Jemenie.
Zaangażowani są w nie najważniejsi światowi i regionalni gracze. W każdym z
konfliktów bierze udział Arabia Saudyjska, aspirująca do roli lidera arabskiej i,
szerzej patrząc, muzułmańskiej społeczności.
Zaangażowanie Saudów w konflikty w Syrii oraz Jemenie wynika właśnie
z owych aspiracji. Jednak ważniejszym motywem jest rywalizacja z Iranem o
przywództwo w regionie. Oba państwa są wyznaniowe i używają religii do
realizacji swoich geopolitycznych interesów. Głównym determinantem
rywalizacji między nimi jest wielowiekowy konflikt sunnicko-szyicki, który
podzielił świat islamu na wrogie sobie obozy. Tenże podział warunkuje obecną
sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie.
Relacje saudyjsko-irańskie są dobrze opisane w literaturze. Liczne
artykuły na ten temat przedstawiała Aleksandra Dzisiów-Szuszczykiewicz
(2014). Jednak brakuje opracowań poruszających tematykę polityki Arabii
Saudyjskiej w stosunku do państw trzecich właśnie pod kątem relacji z Iranem.
Szczególnie, że aktywność Rijadu wzrasta na tym polu z każdym miesiącem.
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Celem poniższego artykułu jest szczegółowa analiza saudyjskiej polityki
w stosunku do wydarzeń w Syrii i Jemenie. Autor podejmie próbę omówienia
motywów zaangażowania Rijadu w wyżej wymienione konflikty.

Zarys relacji saudyjsko-irańskich
Arabia Saudyjska to państwo, gdzie wyznawany jest najbardziej
najbardziej radykalny nurt islamu – wahhabizm. Z kolei w Iranie władzę
sprawują szyiccy duchowni. Z tego powodu oba państwa darzą się daleko idącą
nieufnością, jeśli nie wrogością. Wzajemną niechęć podsyca irańska retoryka,
podkreślająca kulturalną wyższość nad cywilizacją arabską. Dla Arabii
Saudyjskiej, na terenie której przed wiekami narodził się język arabski, religia
islamska, gdzie znajdują się najświętsze miejsca dla muzułmanów – meczety w
Mekce i Medynie, a król posiada tytuł Opiekuna Dwóch Świętych Meczetów,
jest to sytuacja nie do zaakceptowania. Co więcej, saudyjskie władze obawiają
się, że szyicki Iran chce dominować na Bliskim Wschodzie. Bez wątpienia
wpływ na taką postawę ma irańska potęga. Teheran góruje nad Rijadem
potencjałem ludnościowym oraz siłą militarną1. Dodatkowym elementem
wzmagającym niepokój w Arabii Saudyjskiej są irańskie próby pozyskania broni
nuklearnej.
Bilateralne relacje między Arabią Saudyjską a Iranem nie zawsze były
wrogie. Początków erozji poprawnych stosunków należy upatrywać w szyickiej
rewolucji, która przetoczyła się przez Iran w 1979 r. i doprowadziła do obalenia
szacha Mohammada Rezy Pahlawiego. Do 1979 r. relacje dwustronne były
poprawne. Wszelkie rozdźwięki były skutecznie łagodzone przez Stany
Zjednoczone, które były sojusznikiem jednych i drugich. Poza tym zarówno
Arabia Saudyjska jak i Iran były nieufne wobec idei arabskiego nacjonalizmu,
zdobywającego w owym czasie coraz szersze poparcie na Bliskim Wschodzie.
Rijad i Teheran postrzegały go jako największe zagrożenie dla stabilności w
regionie. Jak wcześniej wspomniano, wzajemne stosunki były poprawne, ale
mimo tego w relacjach Rijadu z Teheranem dominowała nieufność. Przyczyniła
się do tego postawa irańskiego szacha, który wysuwał żądania wobec Bahrajnu
oraz okupował wyspy leżące w strategicznej cieśninie Ormuz. Rozwijał już
wówczas program nuklearny (Dzisiów-Szuszczykiewicz, op.cit., s. 181-182).
Obecnie relacje między Arabią Saudyjską a Iranem określa się mianem
„zimnej wojny” (Ehteshami 2013, s. 206). Wzajemną rywalizację podsyciła
Arabska Wiosna, która rozpoczęła się przed pięcioma laty. Oba państwa
zdecydowały się zaangażować po przeciwnych stronach konfliktu. W Bahrajnie,
Iran wspierał szyickie protesty przeciwko rządzącej monarchii. Sytuację w
Populacja Islamskiej Republiki Iranu wynosi ponad 80 mln. Z kolei Arabia Saudyjska jest
zamieszkiwana przez ok. 27 mln. Ludzi. Zob.:
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/wfbExt/region_mde.html>,
data dostępu: 20.12.2015, także P. Wilczyński (2016) w niniejszym tomie.
1
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wyspiarskim państwie uspokoiła dopiero interwencja państw Rady Współpracy
Zatoki (Gulf Cooperation Council – GCC)2, którą dowodziła Arabia Saudyjska
(Hyra 2015, s. 355-359). Inaczej sprawa wygląda w Syrii, gdzie trwa wojna
domowa, w którą zaangażowały się także światowe mocarstwa. W Jemenie,
natomiast trwa rebelia szyickiego ruchu Huti przeciwko legalnym władzom,
której przyczyn należy również doszukiwać się w Arabskiej Wiośnie.

Saudyjskie zaangażowanie w Syrii
Obecne wydarzenia na terytorium Syrii rozpoczęły się w 2011 roku. Na
fali sukcesów arabskich społeczeństw państw Afryki Północnej, 26 stycznia
2011 r. na ulicę wyszli Syryjczycy. Bezpośrednim powodem rozpoczęcia
protestów antyrządowych były pogłoski o samospaleniach, których mieli
dopuszczać się Syryjczycy w różnych częściach kraju (Zdanowski 2011, s. 19).
Obywatele domagali się reform politycznych, a także zniesienia trwającego w
Syrii nieprzerwanie od 1963 r. stanu wyjątkowego. Trzeba zaznaczyć, że w
pierwszej fazie konfliktu syryjskiego protesty były pokojowe. Jednak rządzący
państwem od 2010 roku prezydent Baszar al-Asad zdecydował się na krwawe
stłumienie społecznego zrywu. Taka postawa zaostrzyła nastroje i doprowadziła
do eskalacji konfliktu, który szybko przerodził się w wojnę domową. W konflikt
syryjski szybko zaangażowała się Arabia Saudyjska. Rijad dostrzegł szansę
zmiany reżimu panującego w Damaszku, blisko związanego z Iranem.
Przetrącenie sojuszu syryjsko-irańskiego miałoby niebagatelne znaczenie dla
geopolityki Bliskiego Wschodu. Oderwanie Syrii z orbity wpływów Iranu
prawdopodobnie osłabiłoby możliwości działania Teheranu w Libanie i na
terenie Autonomii Palestyńskiej (Pohl 2014, s. 149).
Wykorzystując Arabską Wiosnę Saudyjczycy chcieli ograniczyć wpływy
Teheranu w regionie i zyskać przewagę strategiczną. Czynnik polityczny
potęgowała jawna niechęć władz saudyjskich do klanu Asadów. Ma ona
wieloletnią tradycję i sięga 1982 roku. Rządzący wówczas Syrią Hafiz al-Asad
(ojciec obecnego prezydenta Baszara) dokonał masakry na ludności cywilnej,
podczas której śmierć poniosło 30 tys. cywilów (Zuhur 2011, s. 124). Wszystko
uzupełniła kwestia religii. Wahabici uważają rządzących Syrią alawitów za
„niewiernych heretyków”. W saudyjskim królestwie rządy al-Asada były
określane jako bezbożna dyktatura prześladująca ludność sunnicką.
Z powyższych powodów Arabia Saudyjska zaczęła aktywnie działać na
arenie międzynarodowej w sprawie Syrii. Pierwsze zabiegi polegały na wezwaniu
Rada Współpracy Zatoki powstała w obawie przed Iranem. Z inicjatywą utworzenia
organizacji wystąpił emir Kuwejtu po tym jak w listopadzie 1980 roku irańskie lotnictwo
zaatakowało kuwejckie terytorium. Propozycja zyskała powszechną akceptację i w maju
1981 roku doszło do pierwszego spotkania przywódców państw członkowskich. Karta Rady,
którą przyjęto zakładała konfederacyjny organizacji i mówiła o przyszłym zjednoczeniu
państw członkowskich, lecz nie sprecyzowano kiedy miałoby to nastąpić. Zob.: Zdanowski
2010, s. 541.
2
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prezydenta Syrii do opuszczenia stanowiska. Po tym jak saudyjskie wezwania
pozostały bez odzewu, Rijad rozpoczął ofensywę dyplomatyczną. Arabia
Saudyjska była inicjatorem, który doprowadził do zawieszenia Syrii w prawach
członka Ligi Państw Arabskich (LPA). Poza tym, Liga wdrożyła sankcje
ekonomiczne, które miały uderzyć ekonomicznie w syryjskie władze. Na sankcje
składało się zamrożenie kont bankowych należących do najważniejszych ludzi
reżimu, zakaz prowadzenia transakcji z syryjskim bankiem centralnym oraz
wstrzymanie inwestycji w tym państwie3.
Wiele działań prowadzonych przez Arabię Saudyjską odbywało się w
porozumieniu z państwami Rady Współpracy Zatoki, w której Rijad jest
liderem. Organizacja wzywała Damaszek do przeprowadzenia reform, których
domagali się protestujący. W związku z tym, że al-Asad nie zastosował się do
wezwań rady, jej członkowie wycofali z Syrii swoich dyplomatów i wydaliły
przedstawicieli syryjskich z terytoriów swoich państw. Kolejnym krokiem,
znacznie poważniejszym, było dozbrajanie powstańców (Kowalewska 2012, s.
173). Królestwo stworzyło nawet specjalny fundusz, z którego mieli być
finansowani przeciwnicy syryjskiego rządu. Władze królestwa zaangażowały się
w stworzenie międzynarodowej koalicji, która miała wspierać syryjskich
powstańców. W jej skład, prócz Arabii Saudyjskiej, weszły takie państwa jak:
Katar, Turcja, Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska.
Koalicja dawała przeciwnikom al-Asada wsparcie na polu politycznym,
ekonomicznym oraz militarnym. Głównie za jej sprawą, siły rządowe zaczęły
ponosić straty i utraciły kontrolę nad znaczną częścią terytorium. Jednak w
Rijadzie zapanował pogląd mówiący o tym, że konflikt w Syrii może zostać
rozwiązany tylko dzięki międzynarodowej akcji militarnej. Saudyjczycy wzywali
swoich sojuszników - głównie Stany Zjednoczone – do przeprowadzenia
operacji wojskowej. Saudowie argumentowali to potrzebą ochrony ludności
cywilnej, która miała ginąć z rąk al-Asada4. Biały Dom nie chciał organizować
operacji bez rezolucji Rady Bezpieczeństwa (RB) Organizacji Narodów
Zjednoczonych (Boening 2014, s. 95). Rada Bezpieczeństwa była jednak
sparaliżowana, ponieważ wszelkie próby przyjęcia rezolucji pozwalającej na
interwencję w Syrii były skutecznie odrzucane przez Rosję oraz Chiny, które
korzystały z przysługującego im prawa weta. Ta niezdolność najwyższego
organu ONZ doprowadziła w październiku 2012 roku do bezprecedensowego
aktu w historii organizacji. Arabia Saudyjska, która została wybrana niestałym
członkiem RB ONZ, złożyła swój mandat, krytykując podwójne standardy

Syria unrest: Arab League adopts sanctions in Cairo, <http://www.bbc.co.uk/news/worldmiddle-east-15901360> data odczytu 23.12.2015.
4
Cel deklarowany czyli ochrona ludności cywilnej stanowiła dla Rijadu oficjalny powód
wsparcia syryjskich powstańców, jednak za tym kryła się chęć osłabienia wpływów Iranu.
Zob.: Bradley 2012, s. 150.
3
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panujące w organizacji. Saudyjski protest nie przyniósł najmniejszych efektów,
bowiem zarówno Rosja jak i Chiny nie zmieniły swego stanowiska5.
Działania Arabii Saudyjskiej nie przyniosły oczekiwanych skutków.
Syryjski prezydent Baszar al-Asad dzięki wsparciu Rosji i Iranu zdołał utrzymać
się u władzy. Co gorsze pieniądze, które Saudowie przekazywali przeciwnikom
syryjskich władz przyczyniły się do powstania potężnej organizacji
terrorystycznej znanej jako Państwo Islamskie (Islamic State - IS). Rijad wsparł
ruchy salafickie w Syrii głównie po to, żeby osłabić szyicki blok Syrii, Iranu,
Iraku oraz Hezbollahu. Agencje informacyjne związane z reżimem al-Asada
otwarcie oskarżały Arabię Saudyjską o utworzenie wspólnie ze Stanami
Zjednoczonymi, Państwa Islamskiego. Istnienie organizacji jest z wielu
względów korzystne dla Rijadu. Dezorganizacja w wydobyciu irackiej ropy
pozwala kontrolować ceny surowca oraz otwiera dla Saudyjczyków nowe rynki
zbytu (Hanne, La Neuville 2015, s. 136-137).
W Rijadzie uważano, że bojowników walczących w Syrii będzie można
kontrolować, lecz okazało się to niemożliwe. IS stało się samowystarczalne pod
względem finansowym. Organizacja szybko zaczęła być postrzegana przez
Saudów jako zagrożenie, szczególnie, że wielu młodych Saudyjczyków
wyjechało na dżihad do Syrii (Hall 2015, s. 155-170). Fanatycy z Państwa
Islamskiego wielokrotnie zapowiadali podbicie Mekki i Medyny oraz dopuszczali
się zamachów terrorystycznych w saudyjskim królestwie. W związku z tym Rijad
zapowiedział walkę z IS, która była prowadzona wewnątrz kraju, gdzie
aresztowano wielu sympatyków i członków Państwa Islamskiego6. Powstałe
częściowo dzięki saudyjskiej pomocy finansowej, IS osiągnęło więcej niż
jakakolwiek organizacja terrorystyczna w historii. Przede wszystkim Państwo
Islamskie zdestabilizowało trwale Syrię oraz sąsiadujący z Królestwem Saudów
Irak. Terroryści zaczęli zagrażać również światowi zachodniemu, który
zaangażował się w naloty przeciwko IS. Najbardziej spektakularną akcją
organizacji były zamachy z 13 listopada 2015 r., do których doszło w Paryżu. W
ich wyniku których śmierć poniosło 129 osób (Garztecki 2016, s. 11).
Od momentu „proklamowania niepodległości” przez IS w czerwcu 2014
roku, zaangażowanie saudyjskie w Syrii stopniowo malało. Jednak paryskie
zamachy spowodowały intensyfikację działań państw zachodnich oraz Arabii
Saudyjskiej. Król Salman szybko potępił sprawców masakry w stolicy Francji, a
także wezwał społeczność międzynarodową do podwojenia wysiłków w walce z

Saudi withdrawal stuns UN Security Council,
<http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/10/saudi-arabia-rejects-un-securitycouncil-seat-20131018126284479.html>, data dostępu: 20.12.2015.
6
Y. Guzansky, On the Road to Mecca? The Islamic State Threat to the Gulf, “INSS Insight”
2014, No. 603, September 8, < http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=7636>,
data odczytu: 21.12.2015.
5
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terroryzmem7. Wpływ na saudyjską reakcję mają zapewne bliskie relacje
handlowe Rijadu z Paryżem8 oraz chęć pokazania światowej opinii publicznej, że
Saudowie, są pozytywną stroną w konflikcie syryjskim9. Na początku grudnia w
Rijadzie odbyło się trzydniowe spotkanie grup syryjskich sił opozycyjnych, które
nie zostały uznane za organizacje terrorystyczne. Celem spotkania było
wypracowanie wspólnego stanowiska przed zbliżającymi się rozmowami
pokojowymi. Cieniem na rozmowach w stolicy Arabii Saudyjskiej z pewnością
kładzie się fakt, że nie wzięli w nich udziału toczący ciężkie walki z IS Kurdowie. Mimo to osiągnięto założony cel spotkania. Uczestnicy wypracowali
wspólne stanowisko przed zaplanowanymi na styczeń 2016 r. rozmowami
pokojowymi. Rijadzkie spotkanie miało jeszcze jeden wymiar: udowodniono, że
syryjska opozycja nie jest rozproszona i ma wizję rozwiązania konfliktu.
Pomimo sporego zaangażowania, należy uznać, że Arabia Saudyjska
poniosła porażkę w walce o rozwiązanie konfliktu syryjskiego. Nadrzędny cel,
czyli odsunięcie od władzy proirańskiego prezydenta, nie powiódł się. Co więcej,
finansowanie organizacji walczących z rządem doprowadziło do powstania
Państwa Islamskiego, będącego dziś poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa
królestwa.
Saudyjska działalność w Jemenie
Trwający konflikt w Jemenie między siłami rządowymi, a szyickimi
bojówkami wywodzącymi się z rodu Huti ma swój początek w 2004 roku.
Wówczas Huti rozpoczęli ofensywę przeciwko rządowi. Władze w Sanie uznały,
że Huti wspierani przez Iran dążą do ich obalenia i zamierzają utworzyć w
Jemenie państwo szyickie. W 2009 roku rząd rozpoczął ofensywę, w którą
militarnie zaangażowała się Arabia Saudyjska.
Arabska Wiosna, która również nawiedziła Jemen, stała się podstawą do
kolejnej konfrontacji szyickich bojowników z władzami. Saudyjska rodzina
królewska śledząc wydarzenia u swojego południowego sąsiada, doszła do
wniosku, że nie może się im bezczynnie przyglądać. Ewentualne sukcesy szyitów
Saudi king condemns Paris attacks in meeting with French FM,
<http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/11/17/Saudi-king-condemns-Parisattacks-in-meeting-with-French-FM-.html>, data odczytu: 20.12.2015.
8
W ciągu 2015 roku Arabia Saudyjska podpisała z Francją kontrakty warte ponad 20 mld
dolarów, co więcej Francja jest trzecim co do wielkości inwestorem w królestwie. Arabia
Saudyjska, która stara się zdywersyfikować dochody budżetowe i uniezależnia się od
sprzedaży ropy naftowej nie mogła pozostać bierna po paryskich zamachach; M. Jarkowiec,
Rijad, Mekka, Medyna. Tam wykuwa się dżihad,
<http://wyborcza.pl/magazyn/1,149726,19367118,rijad-mekka-medyna-tam-wykuwa-siedzihad.html>, data dostępu: 20.12.2015.
9
A. Al-Omran, S. Dagher, Syrian Opposition Groups Hold Talks in Riyadh,
<http://www.wsj.com/articles/syrian-opposition-groups-hold-talks-in-riyadh-1449683546>,
data odczytu: 21.12.2015.
7
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mogłyby spowodować wzrost aktywności tej grupy w samym królestwie, co dla
władz saudyjskich było przerażającą wizją10.
W Jemenie, ludność wyszła na ulice już w połowie stycznia 2011 roku.
Od początku protestujący domagali się zmian w konstytucji, podjęcia działań
zmierzających do zmniejszenia bezrobocia, walki z korupcją. Protestujący
bardzo szybko zaczęli żądać ustąpienia rządzącego od wielu lat prezydenta Ali
Abdullaha Saliha (Zdanowski 2011, s. 15). W kwietniu w rozwiązanie kryzysu w
Jemenie mocno zaangażował się Rijad. Po rozmowach z członkami rodziny
królewskiej, prezydent ogłosił możliwość odejścia ze stanowiska do końca 2011
roku (Raubo 2014, s. 342-343). W późniejszym czasie, mediacje prowadzone
przez Radę Współpracy Zatoki z Arabią Saudyjską na czele oraz przy wsparciu
ONZ, doprowadziły do uspokojenia nastrojów w państwie. Dzięki saudyjskiej
dyplomacji wieloletni prezydent Jemenu 23 listopada 2011 r. ustąpił ze
stanowiska. Miejsce Saliha zajął popierany przez saudyjską rodzinę królewską
jego zastępca Abd Rabbu Mansur al-Hadi (Kowalewska 2012, s. 172-173).
Wydaje się, że błędem był fakt, iż nie osądzono Saliha, a wielu jego
bliskich współpracowników pozostało na zajmowanych stanowiskach. Z drugiej
strony dzięki pokojowej transformacji można było patrzeć z optymizmem w
przyszłość, która dawała szansę na wypracowanie ogólnonarodowego
porozumienia. Bez tego trwałe uspokojenie sytuacji w Jemenie nie byłoby
możliwe (Raubo, op.cit. s. 344). Jednak późniejsze wydarzenia okazały się
całkowicie inne.
Zamiast pokoju Jemen stawał się coraz bardziej zdestabilizowanym
państwem, głównie za sprawą szyickich bojowników, którzy w 2014 roku
przystąpili do ofensywy wymierzonej w rząd. Szybko udało im się zdobyć
znaczne zdobycze terytorialne. Za niewątpliwymi sukcesami Huti stało znaczne
wsparcie płynące z Teheranu. Co więcej ujawniły się niedoskonałości, dzięki
którym doszło do pokojowej zmiany władzy w państwie. Były prezydent Salih,
który nie pogodził się z utratą władzy, zawarł z szyitami z Huti porozumienie.
Pozostawienie na stanowiskach jego dawnych współpracowników
spowodowało, że Salih wciąż dysponował znacznymi wpływami w jemeńskiej
armii. Za sprawą tych dwóch czynników ruch Huti zajął stolicę Jemenu i
doprowadził do ucieczki z kraju prezydenta Hadiego11.
Arabia Saudyjska bacznie przyglądała się jemeńskim wydarzeniom, które
z punktu widzenia bezpieczeństwa królestwa były niezwykle niebezpiecznie.
Szyici w Arabii Saudyjskiej zamieszkują głównie Prowincję Wschodnią, gdzie znajdują
się najbardziej roponośne tereny. Ewentualne wystąpienie szyitów przeciwko monarchii z
pewnością miałoby brzemienne skutki dla saudyjskiej gospodarki, która jest uzależniona od
ropy naftowej.
11
T. Otłowski, Wojna domowa w Jemenie a geopolityka regionu bliskowschodniego,
<http://pulaski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=790%3Awojnadomowa-w-jemenie-a-geopolityka-regionu-bliskowschodniego&catid=18%3Akomentarzmidzynarodowy-puaskiego&Itemid=954>, data odczytu: 17.12.2015.
10
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Jemen zawsze był ważnym sąsiadem dla Arabii Saudyjskiej. Wszystko za sprawą
powiązań między plemionami zamieszkującymi pogranicze saudyjsko-jemeńskie.
W związku z tym sytuacja w Jemenie zawsze rzutowała na sytuację w królestwie
(Zdanowski 2004, s. 228).
Obalenie prosaudyjskich władz przez szyitów powodowało, że Iran
wspierający rebelię zyskał przyczółek tuż przy granicy z królestwem. Ponadto
rebelia w Jemenie zagrażała Arabii Saudyjskiej gospodarczo, bo istniała obawa,
że Huti mogą zablokować strategiczną cieśninę Bab al-Mandab, przez którą
wiodą ważne szlaki handlowe. Rijad12 zdecydował się na rozpoczęcie akcji
militarnej w Jemenie, która miała zatrzymać szyicką ofensywę. Operacja pod
kryptonimem Decisive Storm rozpoczęła się 25 marca 2015 r. i trwała siedem
tygodni. W jej trakcie lotnictwo saudyjskie dokonywało nalotów na pozycje
Huti. Miało to na celu zlikwidowanie wyrzutni pocisków balistycznych oraz
ciężkiej broni. Po pierwszej fazie Rijad ogłosił sukces operacji i zapowiedział
rozejm, który nie trwał długo. Zaledwie po pięciu dniach naloty wznowiono, a
akcja zyskała kryptonim Restoring Hope13.
W jemeńskiej operacji poza Arabią Saudyjską wzięły udział wszystkie
państwa GCC z wyjątkiem Omanu, który nie chce się narażać Iranowi. Poza
państwami Rady Współpracy Zatoki w akcji biorą udział Egipt, Jordania,
Maroko, Senegal oraz Sudan. Wsparcie wyraziła także Somalia, która siłom
koalicji udostępniła swoją przestrzeń powietrzną oraz wody terytorialne. Stany
Zjednoczone choć nie biorą czynnego udziału, to otwarcie stanęły po stronie
Arabii Saudyjskiej i wspomagają koalicję danymi wywiadowczymi.
Saudyjska operacja militarna w Jemenie przez długi czas nie przynosiła
wymiernych efektów. Dopiero w listopadzie do kraju wrócił prezydent Hadi.
Jednak w dalszym ciągu Huti kontrolują znaczne połacie kraju ze stolicą Saną
włącznie. Tymczasowa siedziba prezydenta mieści się w Adenie - drugim co do
wielkości mieście Jemenu. Koalicja prowadzi regularne naloty na pozycje
rebeliantów, w których nierzadko giną cywile. Stanowi to problem dla rodziny
królewskiej, ponieważ wpływa to na jej negatywne postrzeganie przez
Jemeńczyków. Regularnie dochodzi do walk na pograniczu saudyjskojemeńskim, w których giną żołnierze królestwa. Co więcej, saudyjskie media co
rusz donoszą o zestrzeleniu rakiet wystrzeliwanych z terytorium Jemenu14.
Oznacza to, że w trakcie operacji Decisive Storm nie udało się zlikwidować
wszystkich wyrzutni, a przecież to było jej celem.
W tym miejscu należy wspomnieć, że 23 stycznia zmarł król Arabii Saudyjskiej Abd
Allah. Zastąpił go przyrodni brat, będący wcześniej ministrem obrony Salman. Nowy władca
na stanowisko ministra obrony mianował swojego trzydziestoletniego syna Mohammeda.
13
J. Raubo, Jemeński dramat bez wyjścia, <http://www.defence24.pl/analiza_jemenskidramat-bez-wyjscia>, data odczytu: 29.12.2015.
14
Saudis shoot down Yemeni missile over Jizan,
<http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/12/22/Saudis-shoot-down-Yemenimissile-over-Jizan.html>, data odczytu: 28.12.2015.
12

- 57 -

Hyra, M., Zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w aktualne konflikty zbrojne na Bliskim
Wschodzie - przyczyny i perspektywy, Przegląd Geopolityczny, 17, 2016, s. 50-62.

Od początku interwencją w Jemenie kierował saudyjski minister obrony
książę Mohammed ibn Salman. Dzięki niej zyskał znaczną popularność.
Niedługo po rozpoczęciu operacji Restoring Hope Mohammed awansował i stał
się drugą osobą w kolejce do tronu (następcą tronu został jego kuzyn książę
Mohammed ibn Najef). Nie można wykluczyć, że zaangażowanie Arabii
Saudyjskiej w jemeński konflikt jest elementem wewnętrznej walki o sukcesję.
Nikt nie ma wątpliwości, że król Salman, ze względu na podeszły wiek jest
przejściowym władcą. Niemiecki wywiad stwierdził, że ambicje młodego
ministra obrony destabilizują Bliski Wschód15. Wszystko wskazuje, że sytuacja w
Jemenie nie zmieni się szybko. Rozmowy pod auspicjami ONZ, które w
połowie grudnia odbyły się w Szwajcarii zostały zerwane, podobnie jak
zawieszenie broni, które ogłoszono na czas ich trwania.
Pewne jest, że saudyjskie zaangażowanie w Jemenie nie minie. Rijad nie
może dopuścić do tego, aby w państwie graniczącym z królestwem rządzili
szyici. Wówczas sytuacja geopolityczna Arabii Saudyjskiej stałaby się bardzo zła.
Miesiące walk Arabii Saudyjskiej i jej sojuszników w Jemenie, nie odmieniły
specjalnie biegu wydarzeń. Huti w dalszym ciągu kontrolują znaczne tereny.
Jednak należy przyznać, że gdyby nie saudyjska operacja, Jemenem w chwili
obecnej rządziliby szyici. Koalicji wspólnie z siłami rządowymi udało się
przywrócić władzę prezydenta Hadiego na południu kraju, dzięki czemu mógł
wrócić do Jemenu (Susser 2015, s. 15).
Perspektywy
Wydaje się, że obecnie zaangażowanie Rijadu w Jemenie zostanie
zintensyfikowane. Saudowie będą dążyć do szybkiego rozwiązania problemu. W
królestwie obawiają się, że zdjęcie sankcji ekonomicznych z Iranu, które nastąpi
w 2016 r., spowoduje większe zaangażowanie Teheranu w regionie16. Konflikt w
Jemenie wymaga kompleksowego rozwiązania, którego nie da się zastąpić siłą
militarną. Bez dyplomacji i planu pomocy gospodarczej, Jemen będzie się
pogrążał w kryzysie, na którym mogą skorzystać organizacje terrorystyczne.
Najbiedniejsze państwo arabskie potrzebuje pomocy ekonomicznej i wydaje się,
że Rijad zaczyna to dostrzegać. W pewnym sensie rozwiązaniem byłoby
przyjęcie Jemenu do Rady Współpracy Zatoki. Choć państwo nie leży nad
Zatoką Perską, to w przeszłości Rijad proponował, aby do grupy przyjąć
Jordanię oraz Maroko. Jednak wśród państw członkowskich są obawy czy
przyjęcie Jemenu do GCC nie odbije się negatywnie na bezpieczeństwie starych
członków. Chodzi tu o przenikanie z terytorium Jemenu bojowników Al-Kaidy
A. Thomas, Germany’s BND Criticizes Saudi Arabia’s Role in Arab World,
<http://www.wsj.com/articles/germanys-bnd-criticizes-saudi-arabias-role-in-arab-world1449079412>, data odczytu: 28.12.2015.
16
Y. Guzansky, Saudi Arabia: A Buildup of Internal and External Challenges, “INSS
Insight” 2015, No. 768, November 18,
<http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=10937>, data odczytu: 27.12.2015.
15
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Półwyspu Arabskiego, operującej na południu państwa. Z drugiej strony akcesja
Jemenu może wzmocnić organizację pod względem demograficznym i
ekonomicznym. Ponadto ludność Jemenu, która w wyniku nalotów koalicji jest
negatywnie nastawiona do Arabii Saudyjskiej i reszty państw biorących udział w
nalotach, mogłaby zmienić nastawienie, widząc w tym korzyści17.
Jemen jest w tej chwili priorytetem dla Rijadu i swoistym testem, który
pokaże, czy Arabia Saudyjska nadaje się do roli lidera państw arabskich, do
której od dawna aspiruje. Jednak aspiracje saudyjskie nie dotyczą jedynie państw
arabskich, ale całego regionu Islamu. W grudniu książę Mohammed ibn Salman
niespodziewanie ogłosił powstanie koalicji państw muzułmańskich, które
miałby zwalczać terroryzm. Choć nie powiedziano tego wprost, koalicja miała
walczyć z Państwem Islamskim nie tylko w Syrii, ale wszędzie tam gdzie się
pojawią grupy pod jego sztandarami. W oświadczeniu stwierdzono, że do
koalicji należą: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Benin, Bangladesz, Czad, Dżibuti,
Egipt, Gabon, Gwinea, Jemen, Jordania, Katar, Komory, Kuwejt, Liban, Libia,
Malediwy, Malezja, Mali, Maroko, Mauretania, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Sierra Leone, Somalia, Sudan, Turcja, Tunezja, Togo, Wybrzeże Kości
Słoniowej, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Autonomia Palestyńska18. Brak
takich państw jak Algieria oraz Oman od razu poddawał pod wątpliwość
skuteczność tej inicjatywy. Jeszcze więcej wątpliwość narodziło się kilka dni
później, kiedy przedstawiciele Libanu oraz Pakistanu oznajmili, że nie mieli
pojęcia o tym, że są częścią koalicji. Natomiast władze Malezji wykluczyły udział
militarny w przedsięwzięciu19. Jednak informacja o tym, że część państw nie wie,
że stała się częścią koalicji nie przedostała się do saudyjskich mediów. Oznacza
to, że budowa wielkiej koalicji antyterrorystycznej była prawdopodobnie
ogłoszona na użytek wewnętrzny. Mimo wszystko, daje to też pewien obraz
przyszłej polityki Arabii Saudyjskiej w stosunku do Syrii. Rijad będzie starał się
organizować koalicje, dzięki czemu będzie postrzegany jako lider. Jednak, Arabia
Saudyjska nie stanie się liderem społeczności islamskiej jeśli jej siły zbrojne nie
wezmą na siebie ciężaru walk z Państwem Islamskim w Syrii.
W samej Syrii Arabia Saudyjska nie powinna się angażować militarnie,
choć nie można wykluczyć udziału saudyjskich sił specjalnych w punktowych
uderzeniach. Jeśli do nich dojdzie, to będą to akcje na niewielką skalę i tylko po
A. Al-Rashed, Including Yemen in the GCC,
<http://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2015/10/26/Including-Yemen-inthe-GCC.html>, data odczytu: 28.12.2015.
18
E. Payne, S. Abdelaziz, Muslim nations form coalition to fight terror, call Islamic
extremism 'disease', < http://edition.cnn.com/2015/12/14/middleeast/islamic-coalition-isissaudi-arabia/>, data odczytu: 29.12.2015.
19
R. Flood, Two countries had no idea they were in Saudi Arabia's Muslim coalition to fight
terrorism, < http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-announces34-strong-coalition-of-muslim-nations-to-fight-terrorism-but-two-countries-a6779186.html>,
data odczytu: 28.12.2015.
17
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to, żeby pokazać swój udział w koalicji. Problemy finansowe, spowodowane
niską ceną ropy naftowej, sprawiają, że szeroki udział militarny Saudów w
wojnie domowej w Syrii jest mało prawdopodobny.

Podsumowanie
Bliski Wschód jest obecnie najbardziej zapalnym punktem na świecie.
Trwają tam dwie regularne wojny, w które zaangażowani są zewnętrzni gracze.
Zarówno w konflikcie syryjskim jak i jemeńskim uczestniczy Arabia Saudyjska.
Zaangażowanie królestwa w Syrii i w Jemenie wynika z rywalizacji z Iranem o
dominującą rolę w regionie.
W Syrii, po wybuchu Arabskiej Wiosny, Saudyjczycy dostrzegli
doskonałą okazję do zmiany proirańskiego reżimu. Państwo rządzone przez
Baszara al-Asada jest kluczem do ograniczenia wpływów Teheranu na Bliskim
Wschodzie. Dzięki sojuszowi z Syrią, Iran może wspierać swoich partnerów w
Libanie oraz Autonomii Palestyńskiej. Upadek al-Asada oznaczałby duże
przetasowania w bliskowschodniej układance. Stąd też aktywność Rijadu, który
od początku popierał przeciwników al-Asada. Wsparcie, którego rebeliantom
udzieliła Arabia Saudyjska, polegało przede wszystkim na transferach
pieniężnych i przekazywaniu im uzbrojenia. Poza tym saudyjska monarchia stała
się rzecznikiem bojowników na arenie międzynarodowej. Dużo wysiłku
poświęcono na wezwania społeczności międzynarodowej do interwencji
militarnej. Jednak zabiegi Rijadu się nie udały, bo na przeszkodzie stanęły Rosja
oraz Chiny, które blokowały przyjęcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ
pozwalającej na zaatakowanie sił proasadowskich.
Polityka Arabii Saudyjskiej w Syrii poniosła porażkę. Finansowanie
wszelkich grup walczących z al-Asadem spowodowało powstanie skrajnie
niebezpiecznego Państwa Islamskiego. Fundamentaliści z IS szybko ogłosili, że
ich celem jest podbicie Mekki i Medyny, co było oczywistą groźbą w kierunku
Rijadu. Saudyjskie władze zaczęły walczyć z terrorystami na swoim terytorium.
W efekcie osoby popierające IS w Arabii Saudyjskiej trafiały do aresztu. Nie
zapobiegło to zamachom, do których doszło w różnych częściach królestwa, w
większości przypadków ofiarami byli szyici.
Mimo mniejszego zaangażowania, Arabia Saudyjska ustami wpływowych
polityków regularnie wzywała prezydenta al-Asada do opuszczenia stanowiska.
Obecnie królestwo zaangażowało się w konsolidację syryjskiej opozycji
uznawanej za umiarkowaną. Spotkanie, do którego doszło w Rijadzie w grudniu
pozwoliło na wypracowanie wspólnego stanowiska w perspektywie zbliżających
się rozmów pokojowych.
Minister obrony Arabii Saudyjskiej ogłosił także powstanie islamskiej
koalicji, która ma walczyć m. in. z Państwem Islamskim. Jednak jej skład oraz
okoliczności powstania nasuwają pytania o celowość i skuteczność. Najbardziej
prawdopodobny jest fakt, że koalicja była budowana jedynie na użytek
wewnętrzny. Tezę tę zdaje się potwierdzać przekaz medialny. Ogłoszenie
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powstania koalicji było szeroko komentowane w saudyjskiej prasie. Natomiast
informacja o tym, że część państw nie zdawała sobie sprawy z tego, że jest
członkiem koalicji nie przebiła się do mediów.
Inaczej sytuacja wygląda w Jemenie. Tam Arabia Saudyjska broni
prezydenta zaatakowanego przez szyickie bojówki wspierane przez Teheran.
Gdyby nie interwencja koalicji dowodzonej przez Arabie Saudyjską, Jemen
byłby państwem rządzonym przez proirańskie władze. Rijad w porę rozpoczął
naloty i siłom rządowym udało się odbić część terenów zagarniętych przez
Hutich.
Pozwoliło to na powrót do Jemenu prezydenta Hadiego. Mimo
pewnych sukcesów Arabia Saudyjska nie może być zadowolona z efektów
interwencji. Szyici regularnie nękają saudyjskie terytorium pociskami
balistycznymi oraz rajdami na przygraniczne posterunki. To powoduje, że w
Rijadzie nie planuje się zmniejszenia zaangażowania militarnego. Istotny jest
fakt, że to już druga interwencja militarna królestwa wynikająca z konfliktu
saudyjsko-irańskiego. Do poprzedniej doszło w Bahrajnie. Tam podobnie jak w
Jemenie szyickie bojówki wystąpiły przeciwko prosaudyjskim rządom.
Obecnie trwają rozważania dotyczące przyszłości Jemenu. Jednym z
pomysłów jest przyjęcie go do Rady Współpracy Zatoki. Jednak obawy państw
członkowskich budzi niestabilna sytuacja wewnętrzna i operowanie organizacji
terrorystycznych na jemeńskim terytorium. Dostrzegane są też korzyści takiego
rozwiązania. Dzięki akcesji Jemenu, wzrósłby potencjał organizacji.
Arabia Saudyjska znajduje się w trudnym położeniu. Polityka
prowadzona w Syrii poniosła fiasko i stała się zagrożeniem dla królestwa. Efekty
kilkumiesięcznej operacji przeciwko szyickim bojówkom w Jemenie są dalekie
od zadowalających. Trzeba jednak przyznać, że gdyby nie operacja militarna
Arabia Saudyjska miałaby za południowego sąsiada państwo, które byłby blisko
związane z Iranem. Pod tym względem Saudowie odnieśli na pewno sukces.
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Summary
Saudi Arabia's involvement in current conflicts in the Middle East –
causes and prospects
In recent years, the relationship between Saudi Arabia and Iran have become more
strained. This is related to the Arab Spring, which both countries wanted to use for their
own purposes geopolitical relations. This resulted in a permanent destabilization of the
region. Currently growing conflicts in Yemen and Syria. Saudi Arabia for fear of Iran
does not hesitate to use force. Besides of force, the Saudis run diplomatic activities to
seek support in other countries.
Key words: Arab Spring, Iran, Saudi Arabia, Syria, Yemen
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Małgorzata KARWIŃSKA
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM EUROPEJSKIM
Abstrakt:
Bezpieczeństwo europejskie w połowie drugiej dekady XXI wieku jest zagrożone m.in.
przez coraz częstsze ataki terrorystyczne „samotnych wilków”, wielkie migracje,
działania zbrojne poniżej progu wojny na Ukrainie, nie w pełni rozwiązany kryzys
finansowy i grecki. Będący niejako konsekwencją powyższych sytuacji kryzysowych
Brexit także w wielu aspektach niesie zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie. W
artykule przedstawiono przyczyny, przebieg i konsekwencje dla Polski: wędrówki ludów
do Europy, sytuacji na Ukrainie oraz decyzji o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej. Wskazano narzędzia polityki międzynarodowej stosowane dla
rozwiązania poszczególnych kryzysów.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, migracja, Ukraina, Brexit, zarządzanie.

Uwagi wstępne
Bezpieczeństwo ma bardzo szeroki zakres pojęciowy. Można je
postrzegać jako stan spokoju, pewności, wolności od zagrożeń, strachu lub
ataku, lub jako proces, w którym stan bezpieczeństwa i jego organizacja
podlegają dynamicznym zmianom stosownie do naturalnych zmian
uwarunkowań bezpieczeństwa lub występujących zagrożeń (Stefanowicz 1999, s.
187; Stańczyk 1996, s. 18). Po latach spokoju od zakończenia zimnej wojny
społeczność międzynarodowa oraz decydenci w poszczególnych państwach
narodowych – a wraz z nimi obywatele państw europejskich – w bieżącej
dekadzie wielokrotnie przekonali się, że bezpieczeństwo wymaga ciągłej
pielęgnacji ze strony państw oraz zabiegania o nie na forum organizacji
międzynarodowych. Każde państwo w powyższym zakresie dysponuje
specyficznymi zasobami i doświadczeniami historycznymi, jednak z perspektywy
kilku ostatnich lat (po 2008 r., tj. ogólnoświatowym kryzysie finansowym)
wydaje się, że samodzielnie żadne państwo nie jest w stanie przeciwdziałać
sytuacjom kryzysowym przynoszącym zagrożenie bezpieczeństwa.
Stając się elementem organizacji międzynarodowej każde państwo traci
częściowo na suwerenności, zyskuje natomiast gwarancje przetrwania, szybszego
rozwoju gospodarczego, stabilności wśród państw demokratycznych, swobody
przemieszczania dla swoich obywateli itp. M. Mazurek (2014, s. 151) dostrzega
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w bezpieczeństwie fundamentalny imperatyw współczesnej cywilizacji Zachodu,
będący skutkiem dezaktualizacji myślenia i działania w oparciu o idee polityczne,
religijne, kulturowe, dla których m.in. szczęście i dobrobyt stanowią mało
istotny z perspektywy państwa cel życia prywatnego jednostki. Natomiast
według A. Limanowskiego i I. Drabika (2013, s. 5) bezpieczeństwo można
uznać za stan świadomości podmiotu (organizacji) oznaczający pewność
przetrwania i rozwoju lub nieustanny proces prowadzący do odczuwania braku
zagrożeń. A. Szymonik (2011, s. 16) kładzie nacisk na nadrzędność interesu
narodowego (celu), któremu ma służyć system bezpieczeństwa, z zaznaczeniem,
że do realizacji celu można (należy) wykorzystywać działania polityczne,
gospodarcze, wojskowe i inne. W systemie bezpieczeństwa autor dostrzega
jedynie dwa podsystemy: kierowania i wykonawczy (ibid. s. 29).
A. Wawrzusiszyn (2012, s. 14 i nast.) podkreśla natomiast zmiany w sposobach
pojmowania bezpieczeństwa.
Do wysuwających się na czołówki medialne zagrożeń należy upadek
państw1 (m.in. Korea Północna, Syria, Jemen, Afganistan, Irak, Libia – wcześniej
np. Kuba, Kambodża, Albania) skutkujący otwarciem granic zewnętrznych i
migracjami ludności, lub zamknięciem granic i ograniczeniem praw człowieka na
niespotykaną skalę. To głównie z państw upadłych pochodzą uchodźcy
szturmujący bramy Europy w poszukiwaniu możliwości przeżycia, osiągnięcia
lepszego statusu materialnego dla siebie i swoich rodzin, choć nie można także
wykluczyć chęci szerzenia własnej religii czy stylu życia, w tym zachowań i
zwyczajów nie akceptowalnych z europejskiego punktu widzenia.
Współcześnie, bezpieczeństwo europejskie jest zagrożone przez coraz
częstsze ataki terrorystyczne „samotnych wilków”, nie do końca rozwiązane
kryzysy (finansowy i grecki), rozwijające się kryzysy imigracyjny i ukraiński, oraz
nierozpoznaną sytuację związaną z Brexitem. Z pozycji Polski, ze względu na
stosunkowo łagodne przejście przez globalny kryzys finansowy i niewielkie
skutki wywołane kryzysem greckim ze względu na nieprzynależenie do strefy
euro, najistotniejsze są kryzysy: imigracyjny, ukraiński i potencjalnie mogący
zostać wywołany Brexitem. W związku z powyższym w niniejszym artykule
dokonana zostanie analiza sytuacji w powyższych trzech obszarach, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na przyczyny kryzysów, ich przebieg oraz skutki
dla Polski. Główny problem badawczy sformułowano w postaci pytania: w
jakim stopniu kryzys imigracyjny, aneksja Krymu, walki w Donbasie oraz wyniki
referendum w Wielkiej Brytanii wpływają na bezpieczeństwo Polski?
Terminem „państwa upadłe” określa się formalnie suwerenne organizmy państwowe, które
na skutek długotrwałych konfliktów wewnętrznych, katastrofalnej sytuacji gospodarczej,
bądź zaniku struktur rządowych są pogrążone w chaosie i nie są w stanie wykonywać
podstawowych funkcji wewnętrznych w zakresie zapewnienia swoim obywatelom
minimalnych warunków egzystencji i bezpieczeństwa oraz poszanowania prawa
(Kondrakiewicz, 2006, s. 87).
1
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Wielka migracja
W 2015 r. po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej miało miejsce
więcej zgonów (5,2 mln) niż urodzeń (5,1 mln). Ujemny wskaźnik przyrostu
naturalnego spotkał się z wielkim napływem ludności do Europy (1,9 mln),
spośród której większość (1,2 mln) złożyła wnioski o azyl.2 Oznacza to ogromną
nadwyżkę ludności, która wymaga zagospodarowania (m.in. miejsca
zamieszkania i pracy, udzielenia opieki socjalnej i medycznej, a w przyszłości
wypłaty emerytur i rent). Analizy wymaga wpływ powyższej wędrówki ludów na
bezpieczeństwo europejskie oraz potrzebę ewentualnej zmiany sytemu
zarządzania w tym zakresie w Unii Europejskiej.
Migracje nie są zjawiskiem nowym, a ich historia nieodłącznie wiąże się z
dziejami ludzkości. Zjawisko to w różnych okresach historycznych nasilało się
lub słabło oraz przybierało różne formy: podróże, pielgrzymki, przesiedlenia,
kolonizacje, najazdy zbrojne, czy reemigracje (Głowiak 2013, s. 289 i nast.).
Przybyszów zwykle traktowano jako obcych, co w niektórych państwach
europejskich nie zmieniło się do dnia dzisiejszego. Dotyczy to w szczególności
imigrantów z krajów muzułmańskich (Wilczyński 2015). Migracje zwykle wiążą
się z procesem etnogenezy, tj. tworzeniem lub wyodrębnieniem w państwie
docelowym grup osób o odmiennej narodowości od dotychczasowych
mieszkańców lub wzmocnieniem liczebnym grup wcześniej przybyłych. W
większości dotychczas zaobserwowanych przypadków migracje miały charakter
trwały, tj. wiązały się ze zmianą miejsca zamieszkania na stałe. Nie oznacza to
jednak utraty więzi migrantów z częścią narodu, która pozostała w ich
dotychczasowej ojczyźnie, co przejawia się podróżami w obie strony, łączeniem
rodzin czy przesyłaniem środków finansowych lub towarów.
Współcześnie w wyniku niestabilności na obrzeżach Europy (konflikty,
rażące łamanie praw człowieka, nasilenie przemocy i aktów terroru) wiele osób
dla ratowania życia ucieka z własnego kraju i zmierza do miejsc bezpiecznych i
stabilnych gospodarczo jakimi są państwa członkowskie Unii Europejskiej.
Wśród źródeł migracji do Europy można wyróżnić przyczyny:
- ekonomiczne – do kraju o lepszym statusie ekonomicznym (imigranci
zarobkowi),
- prawne – do kraju z legalną możliwością uzyskania pracy i zamieszkania, przy
czym status ekonomiczny kraju nie musi być wyższy niż kraju pochodzenia
(imigranci biznesowi),
- naukowe – do kraju, w którym można zdobyć wykształcenie (imigranci
naukowi),
- obronne – do kraju gwarantującego bezpieczeństwo (uchodźcy),
- środowiskowe – do kraju niezagrożonego klęskami żywiołowymi (uchodźcy
ekologiczni).
2

Źródło: Eurostat.
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Pomijając niewielką liczbę imigrantów przybywających drogą lotniczą
i z wykorzystaniem transportu dalekomorskiego, wyróżnić można trzy główne
trasy migracji do Europy: zachodnią centralną i wschodnią (rys. 1).
Rys. 1. Trasy, którymi imigranci próbują się dostać do Europy

Źródło: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/imigranci-namorzu-srodziemnym-co-robi-ue-by-im-pomoc,535855.html

Trasa zachodnia prowadzi z Afryki Subsaharyjskiej przez graniczne
zasieki do hiszpańskich enklaw Ceuty i Melilli lub (rzadziej) przez cieśninę
gibraltarską do brytyjskiego Gibraltaru, a stąd do Hiszpanii lub Wielkiej Brytanii.
W 2014 r. w Hiszpanii mieszkało ponad 5 mln imigrantów, z których 2,5 mln
pochodziło z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zaś 2,7 mln z
Afryki Północnej i Ameryki Południowej (Kocan 2015, s. 14-15). Hiszpania, od
wielu lat wybierana przez imigrantów, jako kraj docelowy, zdążyła wypracować
odpowiednie mechanizmy regulacji migracji, które uwzględniają zarówno
potrzeby społeczeństwa, jak i możliwości potencjału migracyjnego. Aktywnie
wspierane są głównie programy czasowej imigracji, tworzone dla pozyskania
pracowników sezonowych, co rozwiązuje problem deficytu siły roboczej w
niektórych gałęziach gospodarki. W ten sposób imigranci włączani są w proces
likwidacji problemów demograficznych oraz gospodarczego rozwoju kraju,
a polityka migracyjna stanowi narządzie zarządzania przepływem imigrantów.
Stosowana jest metoda oceny zewnętrznego zapotrzebowania na siłę roboczą, tj.
rocznego limitu przypływu imigrantów, na podstawie liczby wniosków
pracodawców o zatrudnienie cudzoziemców (Kocan, op.cit. s. 89).
Trasa centralna migracji wiedzie z Afryki Północnej, głównie z Libii i
Tunezji przez Morze Śródziemne na Lampedusę, Sycylię i Maltę. Przeprawa
trasą centralną jest trudna i obarczona dużym ryzykiem. Mimo to, grupy
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migrantów decydują się na ten krok, co dla wielu z nich kończy się tragicznie. W
2014 r. ponad 3 tys. osób, które nielegalnie próbowały przekroczyć granicę na
Morzu Śródziemnym straciło życie.3 Trwający od rewolucji 2011 r. w Libii
kryzys polityczny istotnie wpływa na migracje do Europy. Krajem próbuje
kierować wiele lokalnych ośrodków władzy, z których dwa najważniejsze
zlokalizowane są w Tobruku i Trypolisie, zaś terytorium kraju pozostaje pod
kontrolą blisko 2 tys. regionalnych i lokalnych grup zbrojnych. Wykształcił się
tam wielopoziomowy i wysoce zorganizowany system przemytu ludzi.4 Wiele
grup przemytniczych działa nie tylko w Libii, ale także w Mali, Nigrze, Czadzie i
Algierii.
Trasa wschodnia prowadzi z Afryki Wschodniej, Azji i Bliskiego
Wschodu, przez Turcję i Bałkany do Europy Zachodniej, w tym głównie do
Niemiec i Szwecji, zaś w mniejszym stopniu do Wielkiej Brytanii, Francji i
Norwegii. Szlakiem tym przemieszczają się m.in. uciekinierzy z Syrii, Jemenu,
Sudanu Południowego, Afganistanu i Iraku, których tylko do Niemiec w 2015 r.
napłynęło 1,1 mln.5 Bałkany stały się wielkim szlakiem tranzytowym gdyż do
migrantów z ww. państw dołączyli obywatele Kosowa. Trasa biegnąca przez
Grecję, Macedonię i Serbię na Węgry była najtańsza, najbezpieczniejsza i
najszybsza spośród wszystkich przedstawionych powyżej. Intensyfikacji
przepływu migrantów sprzyjała polityka Grecji, która nie rejestrowała osób
przybywających. Zarządzanie przepływem migrantów na Bałkanach wykazało
jednak braki pod względem potencjału, współpracy, solidarności i komunikacji
pomiędzy państwami położonymi wzdłuż szlaku.6 W drugiej połowie 2015 r.
Węgry na 175 km odcinku granicy z Serbią zbudowały płot o wysokości 4 m, co
wykazało, iż żadne z państw bałkańskich nie było w stanie poradzić sobie pod
względem logistycznym ze wzrastającą falą uchodźców, a także wymusiło na
migrantach korektę trasy – zamiast z Serbii na Węgry, na nową: z Serbii, przez
Chorwację i Słowenię do Austrii.
Uwzględniając, że duża liczba osób szuka schronienia w Europie oraz
mając na uwadze, iż liczba ta ma nadal wzrastać, w Unii Europejskiej w 2015 r.
przyjęta została rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie migracji i
uchodźców. Rozwiązanie problemu zakłada połączenie dwóch perspektyw:
zapewnienia bezpieczeństwa przy jednoczesnym gwarantowaniu dostępu do
procedury ubiegania się o azyl oraz ochrony granic i równoczesnej walki z
nielegalną imigracją. Zgodnie z planami Komisji Europejskiej państwa
członkowskie będą co roku przyjmować plan przesiedleń imigrantów spoza
Niektórzy eksperci szacują, że na jedno odnalezione ciało może przypadać do 5 innych, których
nigdy nie uda się odnaleźć, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/imigranci-na-morzusrodziemnym-co-robi-ue-by-im-pomoc,535855.html, 19.07.2016.
4
Koszt przeprawy, 800-1000 USD, „Biuletyn” PISM 2016, nr 21, s. 2.
5
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/znaczny-spadek-migrantow-wniemczech,659537.html, 19.07.2016.
6
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6324_pl.htm, 27.07.2016.
3
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Europy oraz harmonizować między sobą procedury azylowe. W zamian na
konta państw członkowskich ma wpływać 10 tys. EUR za każdego przyjętego
imigranta. Powyższe plany przesiedleń mają być przyjmowane przez
odpowiednich ministrów podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej, na bazie
propozycji Komisji Europejskiej. Wdrożone mają zostać jednolite normy
ochrony i praw udzielanych osobom przybywającym do Unii Europejskiej, by
wyeliminować wtórną migrację i wybieranie przez uchodźców konkretnych
państw docelowych. Komisja Europejska planuje tak zmienić prawo
europejskie, by procedury azylowe zamiast dyrektywą były regulowane
rozporządzeniem, co wymusi ich bezpośrednie stosowanie przez państwa
członkowskie bez potrzeby analizowania i ewentualnych zmian na poziomie
krajowym.
Za ochronę zewnętrznych granic Unii Europejskiej oraz kontrolę osób je
przekraczających odpowiadają państwa członkowskie. Największe obciążenie w
tym zakresie spada na Włochy, do których wiedzie trasa centralna z Tunezji i
Libii. Dla realizacji powyższych zadań, po katastrofie u wybrzeży Lampedusy, w
której utonęło prawie 400 imigrantów, w 2013 r. Włosi uruchomili wojskowohumanitarną misję „Mare Nostrum”, w której zaangażowano siły marynarki
wojennej i lotnictwa oraz straży przybrzeżnej i służby celnej. Pod koniec 2014 r.
jej zadania częściowo przejęła, koordynowana przez agencję zarządzania
granicami Frontex z siedzibą w Warszawie, unijna misja „Tryton”, w której
uczestniczą siły i środki delegowane przez państwa członkowskie. Jej
odpowiednikiem na Morzu Egejskim jest misja „Posejdon”. Zadaniem ww. misji
jest ochrona morskich granic Unii Europejskiej oraz, w razie potrzeby,
udzielanie pomocy rozbitkom. Coraz donioślej wybrzmiewają w różnych
państwach Unii Europejskiej żądania zdecydowanej walki z przemytnikami ludzi
do Europy, ograniczenia napływu imigrantów i skutecznej egzekucji obowiązku
pobierania od nich odcisków palców oraz natychmiastowego odsyłania osób,
którym nie przyznano azylu. Wiele kontrowersji budzi pomysł wdrożenia
systemu przyjmowania imigrantów przez wszystkie państwa członkowskie Unii
Europejskiej, a nie wyłącznie przez te, które wyrażają takową chęć.
W maju 2015 r. państwa Unii Europejskiej zgodziły się na relokację 160
tys. osób z państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem do
pozostałych państw członkowskich. Uruchomiono środki finansowe na
potrzeby wsparcia państw unijnych najbardziej dotkniętych kryzysem
migracyjnym. Zwiększono zdolności i środki przeznaczone na prowadzenie
operacji „Tryton” i „Posejdon”, a w czerwcu 2015 r. rozpoczęto także operację
zarządzania kryzysowego „Eunavfor Med”, której celem jest zwalczanie
przemytu ludzi w regionie Morza Śródziemnego. Zapewniono również pomoc
dla ludności wewnętrznie przesiedlonej w Syrii oraz wsparcie finansowe dla
państw sąsiednich.
We wrześniu 2015 r. Komisja Europejska zaproponowała dalsze
działania zmierzające do rozwiązania kryzysowej sytuacji wywołanej migracją do
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Europy o skali nienotowanej od II wojny światowej. Działania te podzielono na
krótko- i długoterminowe, wskazując niezbędne rozwiązania w zakresie:
środków operacyjnych, wsparcia budżetowego, wdrożenia prawa Unii
Europejskiej oraz kolejnych kroków legislacyjnych.
Wśród działań priorytetowych (krótkoterminowych) wskazano7:
 Środki operacyjne:
- wspieranie państw członkowskich w realizacji uzgodnionej polityki relokacji, w
tym przez zespoły wsparcia zarządzania migracjami oraz zespoły szybkiej
interwencji na granicy,
- ofensywę dyplomatyczną ukierunkowaną na podkreślanie oczekiwań Unii
Europejskiej wobec partnerów w odniesieniu do rozwiązania kwestii migracji
przy jednoczesnym pogłębieniu pomocy i współpracy,
- organizacją konferencji wysokiego szczebla na temat szlaków migracji
biegnących przez Bałkany Zachodnie (październik 2015) oraz szczytu na Malcie
poświęconego migracji (listopad 2015),
- rozwinięcie współpracy między organami ścigania i służbami imigracyjnymi w
Unii Europejskiej i w partnerskich państwach sąsiadujących, w tym w zakresie
powrotów i readmisji,
- zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z Biurem UNHCR, Programem
ONZ ds. Rozwoju, Międzynarodową Organizacją ds. Migracji oraz Czerwonym
Krzyżem;
 Wsparcie budżetowe:
- zwiększenie wsparcia finansowego dla Włoch, Grecji i Węgier w ramach
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) oraz Funduszu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (ISF),
- zwiększenie zdolności finansowych Frontexu, Europejskiego Urzędu Wsparcia
w dziedzinie Azylu8 i Europolu,
- uzupełnienie pomocy finansowej na rzecz rozwiązania kryzysu w Syrii,
- wsparcie finansowe Światowego Programu Żywnościowego,
- udzielenie wsparcia finansowego Turcji na działania związane z uchodźcami,
- dofinansowanie Serbii i Macedonii z przeznaczeniem przyznanych środków na
usprawnienie ośrodków recepcyjnych i kontroli granic,
- utworzenie funduszu powierniczego na rzecz stabilności i zajęcia się
przyczynami nielegalnej migracji i wysiedleń w Afryce;
 Wdrażanie nowego prawa Unii Europejskiej
- stworzenie wspólnego europejskiego systemu azylowego, poprzez pełne
wdrożenie: rozporządzenia Dublin II, dyrektywy w sprawie procedur azylowych,
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady z 23.09.2015
r. Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki operacyjne,
budżetowe i prawne w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji COM(2015)
490 final.
8
EASO – European Asylum Support Office.
7
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dyrektywy w sprawie kwalifikowania, dyrektywy w sprawie warunków
przyjmowania oraz zasady EURODOC dotyczącej pobierania odbitek linii
papilarnych.
Natomiast wśród działań długoterminowych wskazano kolejne kroki
legislacyjne obejmujące:
- zastosowanie systemu uznawania bezpiecznych krajów pochodzenia w
procedurze udzielania azylu,
- stworzenie mechanizmu umożliwiającego relokację osób wymagających
ochrony międzynarodowej w sytuacjach kryzysowych utrudniających stosowanie
systemu dublińskiego,
- pełne wdrożenie środków określonych w planie działania Komisji w dziedzinie
powrotów,
- ścisłą współpracę przy zarządzaniu unijnymi granicami zewnętrznymi,
- zapewnienie wspólnego podejścia do przesiedleń w sytuacji natężonej migracji,
- otwarcie legalnych kanałów migracji.
Powyższe działania zostały zatwierdzone na nieformalnym spotkaniu
szefów państw lub rządów, które odbyło się 23.09.2015 r. Działania te mają na
celu dostarczenie wsparcia niezbędnego do przywrócenia porządku w ramach
unijnego systemu migracyjnego, by jego zasady były prawidłowo stosowane, a
system był stabilny i umożliwiał adekwatne do sytuacji reagowanie w czasie
gwałtownego wzrostu liczby migrantów. Przeglądu postępów w realizacji
działań priorytetowych dokonano trzy tygodnie później (14.10.2015).9 Zalecono
pełną realizację wskazanych działań, co przyczyni się do wzrostu
bezpieczeństwa w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce,
zarówno w perspektywie krótko-, jak i długookresowej.
Krym i Donbas
W listopadzie 2013 r. po rezygnacji z podpisania10 przez prezydenta
Ukrainy umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską opozycja zażądała
usunięcia go ze stanowiska, a na cały kraj rozlała się fala manifestacji
organizowanych przez siły pro unijne. Postawy manifestantów stopniowo
radykalizowały się, a ich brutalne rozpędzenie (30.11.2013) przez jednostki
specjalne milicji (Berkut) skutkowało zwiększeniem liczebności manifestantów.
Centralny plac Kijowa (plac Niepodległości), na którym non stop protestowano,
został nazwany Euromajdanem, a liczba przebywających na nim, w zależności
od rodzaju organizowanych imprez sięgała 50–800 tys. osób. Władza przy
pomocy milicji próbowała usunąć protestujących, jednak jej działania były
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady z 14.10.2015
r. Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: stan realizacji działań priorytetowych
w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji, COM(2015) 510 final.
10
Prezydent Janukowycz ogłosił, że umowa nie została podpisana, gdyż Ukraina ma
problemy gospodarcze, a rozmowy o akcesji zostaną wznowione, gdy Unia Europejska
udzieli jego krajowi wsparcia finansowego.
9
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nieskuteczne. Sytuację pogorszyło podpisanie (17.12.2013) porozumienia ws.
zniesienia ograniczeń handlowych między Rosją, a Ukrainą. Ponadto ukraiński
parlament przyjął (16.01.2014) zbiór ustaw, mających na celu ograniczenie
wolności słowa i zgromadzeń oraz zaostrzył odpowiedzialność karną za udział
w demonstracjach niezgodnych z ww. ustawami (tzw. ustawy dyktatorskie11), co
spowodowało wzmożenie fali protestów, które objęły także wschodnie rejony
Ukrainy.12 W ich efekcie (28.01.2014) premier Ukrainy podał się do dymisji, a
parlament anulował „ustawy dyktatorskie”. Były to jednak działania spóźnione i
protestujących na kijowskim Majdanie nie dało się już powstrzymać. Powołali
oni Gwardię Narodową, do której przyjmowani byli wszyscy chętni,
a w szczególności dotychczasowa samoobrona Euromajdanu.
Deputowani opozycji zażądali (18.02.2014) włączenia do porządku
obrad głosowania nad przywróceniem konstytucji z 2004 r. ograniczającej
uprawnienia prezydenta i wprowadzającej w kraju system parlamentarnoprezydencki. Gdy przewodniczący parlamentu nie zgodził się z żądaniami
opozycji zablokowali oni mównicę, a demonstranci z Euromajdanu rozpoczęli
marsz na parlament. Marsz został zablokowany przez jednostki Berkutu, dlatego
niektórzy z demonstrantów przypuścili atak na kordon milicji ochraniający
budynek parlamentu. Milicjanci odpowiedzieli gazem łzawiącym, granatami
hukowymi i strzałami z broni na gumowe pociski, a opozycji przedstawiono
polecenie by demonstranci opuścili Euromajdan. Gdy ci odmówili doszło do
eskalacji napięcia. Milicja egzekwując nakaz opuszczenia przez demonstrantów
centrum Kijowa zaczęła polewać ich wodą z armatek, zaś protestujący rzucać
w milicjantów petardy, koktajle Mołotowa oraz wyrywaną z jezdni kostkę
brukową. W wyniku używania przez milicję broni gładko lufowej jeszcze tego
samego dnia zginęło kilkanaście osób. Od północy Kijów ogłoszono miastem
zamkniętym. Opozycjoniści dokonali szturmu na budynki rządowe także m.in.
w Tarnopolu, Iwano-Frankowsku (d. Stanisławów) i Rownem.
20 lutego 2014 r. wybuchły kolejne walki, które miały gwałtowny
przebieg. Protestujący natarli na siły Berkutu, który się wycofał, jednak natrafili
na snajperów jednostek specjalnych. W walkach poległo kilkadziesiąt osób, a
kilkaset odniosło obrażenia. Unia Europejska wprowadziła pakiet sankcji,
zawierających zakazy wizowe i zamrożenie aktywów zagranicznych oraz zakaz
handlu bronią z Ukrainą. W związku z powyższymi wydarzeniami prezydent
Ukrainy Wiktor Janukowycz przywrócił konstytucję z 2004 r. oraz ogłosił
wcześniejsze wybory. Liderzy opozycji podpisali z władzami porozumienie, na
którego mocy zakończono walki. Wieczorem 21.02.2014 r. parlament Ukrainy
Prawo zostało przyjęte głosami Partii Regionów i komunistów, prezydent Ukrainy
podpisał je 18.04.2014, większość przepisów weszła w życie z dniem opublikowania, tj.
21.04.2014. Ustawę wydrukowano w gazecie państwowej ”Gołos Ukrainy” i w
wydawnictwie ”Kurier rządowy”, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1029574,Ukrainadyktatorskie-ustawy-ekspresowo-wchodza-w-zycie, 23.07.2016.
12
Demonstranci zajęli budynki rządowe m.in. w Zaporożu i Dniepropietrowsku.
11
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podjął uchwałę o odsunięciu od władzy prezydenta Janukowycza, który
natychmiast opuścił Kijów i udał się w nieznanym wówczas kierunku. Po trzech
dniach wysłano za nim list gończy.
Gdy upadł rząd Janukowycza na Krym wrócili żołnierze Berkutu,
których witały tłumy w Kerczu i Sewastopolu, ściągając flagę ukraińską z
budynków rządowych, wywieszając w zamian rosyjską. Ponadto w Sewastopolu
doszło do brutalnego pobicia proukraińskich demonstrantów, a Rosjanie przejęli
władzę w mieście. Nie bez wpływu na powyższe wydarzenia był fakt anulowania
przez Radę Najwyższą Ukrainy (w lutym 2014) ustawy językowej dającej
przywileje językom mniejszości narodowych, co rosyjskojęzyczni mieszkańcy
Krymu potraktowali jako zamach na ich prawa nabyte. Ponadto prezydent
Janukowycz wezwał mieszkańców Krymu do walki przeciw nowym władzom w
Kijowie. Natomiast Moskwa podwyższyła gotowość bojową stacjonującej w
Sewastopolu rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Kijów jedynie postawił w stan
gotowości milicję i inne służby podległe MSW. Wykorzystując dynamikę
zaistniałej sytuacji krymski parlament ogłosił referendum w sprawie
niepodległości Autonomicznej Republiki Krymu. Powyższej decyzji nie uznał
ukraiński rząd ani komisja wyborcza. Na półwyspie jednak połączone
zgromadzenie radnych Rady Najwyższej Republiki Autonomicznej Krymu i
Rady Miejskiej Sewastopola (11.03.2014) przyjęło deklarację niepodległości
Republiki Krymu, powołując się w deklaracji na przypadek Kosowa i wyrok
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (22.07.2010) uznający, że
jednostronna deklaracja niepodległości Kosowa nie narusza prawa
międzynarodowego, a następnie (16.03.2014) przeprowadzono referendum, z
udziałem rosyjskich obserwatorów, oraz dokonano wyboru nowego premiera
republiki. Moskwa jednoznacznie wspierała aspiracje Krymu do secesji
i przyłączenia się do Rosji. Przed przeprowadzeniem referendum zostało w
państwach Unii Europejskiej uznane za nielegalne, zaś Rosja zapowiedziała
uznanie jego wyników. Zauważyć należy, że dopiero w przeddzień referendum
niepodległościowego na Krymie Rada Najwyższa Ukrainy zdecydowała się
rozwiązać parlament Republiki Autonomicznej Krymu i pozbawić go
uprawnień, co nie mogło już być skuteczne. Według oficjalnych wyników, w
referendum wzięło udział 83,1% uprawnionych mieszkańców Krymu, z których
96,8% opowiedziało się za przyłączeniem półwyspu do Rosji.13 Specjalny status
zachował Sewastopol, w którym stacjonuje Flota Czarnomorska.
Dwa dni po referendum prezydent Rosji podpisał dekret o uznaniu
Krymu suwerennym i niepodległym państwem, a następnie zatwierdził projekt
traktatu o przyłączeniu półwyspu do Federacji Rosyjskiej. Tego samego dnia
traktat o włączeniu Republiki Krymu i Sewastopola do Rosji oprócz rosyjskiego
Z omyłkowo ujawnionych danych wynika, że w referendum uczestniczyło 30%
uprawnionych, z których połowa poparła ideę „zjednoczenia” z Rosją,
http://www.newsweek.pl/swiat/prawdziwe-wyniki-referendum-na-krymie-wpadka-rosjannewsweek-pl,artykuly,285461,1.html, 23.07.2016.
13
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prezydenta podpisały samozwańcze władze Krymu: przewodniczący Rady
Najwyższej, premier oraz mer Sewastopola. Duma Państwowa ratyfikowała
(20.03.2014) traktat o przyjęciu Republiki Krymu i Sewastopola do Federacji
Rosyjskiej i federalną ustawę konstytucyjną o utworzeniu w Rosji dwóch
nowych podmiotów14, a następnie rosyjski prezydent (21.03.2014) podpisał akty
ratyfikacyjne traktatu. Natomiast krymski parlament uchwalił (11.04.2014) nową
konstytucję, zgodnie z nią Republika Krymu jest demokratycznym państwem w
składzie Federacji Rosyjskiej, a stosunki między nimi określa umowa.
Rosyjskojęzyczni żołnierze bez znaków rozpoznawczych na mundurach
opanowali lotnisko wojskowe w Sewastopolu oraz port lotniczy w Symferopolu,
co w Kijowie uznano za zbrojną interwencję i okupację której nie
przeciwstawiono jednak żadnych działań zbrojnych. Moskwa natomiast
zapowiedziała, że nie ma zamiaru użycia siły, jednak w przypadku konieczności
będzie bronić swoich obywateli. Premier Krymu podporządkował sobie milicję
i straż graniczną, ogłosił przejęcie pełnej kontroli nad półwyspem oraz wystąpił
do prezydenta Rosji o zapewnienie bezpieczeństwa w samozwańczej republice.
Moskwa zaakceptowała propozycję i skierowała na Krym nowe oddziały
wojska. Żołnierze w zielonych mundurach opanowali lotnisko wojskowe w
miejscowości Kirowskoje, a w Symferopolu zajęli budynki rządowe i parlament.
Rosyjska Duma wystąpiła do Władimira Putina o podjęcie niezbędnych działań
zmierzających do ustabilizowania sytuacji na Krymie. Prezydent Rosji złożył
wniosek o wydanie zgody na użycie rosyjskich sił zbrojnych na terytorium
Ukrainy, co spotkało się z aprobatą Rady Federacji. Na prośbę Ukrainy odbyło
się wówczas posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, która jednak bez zgody
Rosji nie mogła podjąć żadnych niekorzystnych dla niej decyzji, ta zaś na Krym
skierowała okręty swojej Floty Bałtyckiej. Ukraina ogłosiła mobilizację i
zamknęła przestrzeń powietrzną nad swoim terytorium, jednak nie posiadała już
władzy nad Krymem, gdzie „zielone ludziki” opanowały jednostki wojsk
ukraińskich, które poddały się bez walki. Ukraińska straż wybrzeża ogłosiła, że
wycofała swoje okręty z baz na Krymie do innych baz nad Morzem Czarnym,
jednak szybko okazało się, iż rosyjska Flota Czarnomorska zablokowała ww.
okręty w zatokach w pobliżu Sewastopola.
Już w lutym 2014 r. Niemcy zaproponowały, a Rosja zaakceptowała
propozycję powołania grupy obserwatorów Organizacji Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie (OBWE). W marcu 2014 r. OBWE zdecydowała o
wysłaniu na Krym inspektorów do zbadania kryzysu w miejscu jego przebiegu,
którzy początkowo nie byli wpuszczani na półwysep. W tym czasie specjalny
wysłannik ONZ zakończył swoją misję na Krymie po tym, jak zatrzymali go
nieznani mu uzbrojeni ludzie, mimo iż wkrótce został wypuszczony. Prezydent
Rosji próbował wówczas (bez większego powodzenia) wyjaśnić światu, że
Republika Krymu i miasto federalnego znaczenia Sewastopol zostały włączone do nowo
utworzonego Krymskiego Okręgu Federalnego.
14
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władzę na Krymie przejęły lokalne siły samoobrony, a nie żołnierze rosyjscy.
Zgodnie z umowami dwustronnymi Rosja mogła mieć na Ukrainie 12,5 tys.
żołnierzy, jednak zdaniem strony ukraińskiej w okresie kryzysu ich liczba
znacznie przewyższała wcześniejsze uzgodnienia. Ukraina w związku z sytuacją
na Krymie zwracała się do USA z prośbą o wsparcie i o dostawy broni15,
Waszyngton nie podjął jednak decyzji o zaopatrzeniu Kijowa w broń, a jedynie
w sprzęt nieśmiercionośny16. Kongres Rady Europy wydał (25.03.2014)
oświadczenie potępiające rosyjską aneksję Krymu oraz odmówił uznania
przeprowadzonego na Krymie referendum. Sekretarza stanu USA wielokrotnie
spotykał się z ministrem spraw zagranicznych Rosji, jednak Rosja nie zmieniła
swojego stanowiska ws. Ukrainy. Resort finansów USA w reakcji na aneksję
Krymu nałożył sankcje na krymskich separatystów oraz wspierające ich firmy.
Ukraiński parlament przyjął (15.04.2014) ustawę o terytoriach okupowanych, za
które uznano Autonomiczną Republikę Krymu, Sewastopol, przestrzeń
powietrzną nad nimi oraz wody terytorialne wokół półwyspu i wody
wewnętrzne. Aneksji Krymu nie uznało żadne z państw członkowskich Unii
Europejskiej, gdyż jego zajęcie przez Rosję stoi w sprzeczności z prawem
międzynarodowym oraz podpisanym w 1994 r. przez Rosję, Ukrainę, USA i
Wielką Brytanię memorandum budapeszteńskim.17
W tym samym czasie co kryzys krymski narastał kryzys w Donbasie,
gdzie prorosyjscy działacze w Doniecku i Ługańsku (rys. 2) organizowali wiece
http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/amerykanie-rozwazaja-wyslanie-broni-dokijowa/fb9m0p6, 23.07.2016.
16
http://www.tvp.info/17736777/niesmiercionosny-sprzet-wojskowy-z-usa-trafi-na-ukraine,
23.07.2016.
17
Po rozpadzie ZSRR na terenie Ukrainy pozostało ok. 1800 strategicznych głowic
jądrowych, tj. więcej niż w Chinach, Francji i Wielkiej Brytanii łącznie. W listopadzie 1993
r. ukraiński parlament ratyfikował zawarty pomiędzy USA i Rosją Traktat o Redukcji
i Ograniczeniu Strategicznej Broni Ofensywnej z 7 lipca 1991 r. wraz z Protokołem
Lizbońskim, który zakładał, że broń jądrowa rozmieszczona na terenie Białorusi,
Kazachstanu i Ukrainy zostanie zniszczona lub przeniesiona pod kontrolę Rosji. Prezydenci
Ukrainy, Rosji i USA podpisali (14.01.1994) trójstronną deklarację dotyczącą zniszczenia
całej broni nuklearnej rozmieszczonej na terytorium Ukrainy. Następnie Kijów miał dokonać
formalnej ratyfikacji układu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej, jednak przed tym
zażądał dodatkowych formalnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony mocarstw jądrowych.
Memorandum budapeszteńskie mające formę porozumienia międzynarodowego zostało
podpisane (5.12.1994) przez prezydentów Ukrainy, Rosji i USA oraz premiera Wielkiej
Brytanii. Memorandum zakłada, że mocarstwa zaangażują się, zgodnie z zasadami Aktu
Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w poszanowanie
niezależności i suwerenności istniejących granic Ukrainy, powstrzymają się od groźby lub
użycia siły przeciw integralności terytorialnej bądź politycznej niezależności Ukrainy oraz
żadna broń w ich posiadaniu nigdy nie zostanie użyta przeciw Ukrainie. Dopuszczono jednak
wyjątek, na który powołuje się obecnie Rosja, tj. przypadek samoobrony lub działania
zgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych, http://www.defence24.pl/analiza_memorandumbudapesztanskie-pozorna-gwarancja-bezpieczenstwa-dla-ukrainy%20, 23.07.2016.
15
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przeciwko nowym władzom w Kijowie, twierdząc że odpowiadają one za
destabilizację kraju.
Rys. 2. Obwody Ukrainy zajęte przez prorosyjskich separatystów

Źródło: opracowanie własne

W Doniecku potępiono „przewrót w Kijowie” oraz poparto „aspiracje
Krymu przyłączenia się do Rosji”, za prezydenta Ukrainy uznają tam nadal
Janukowycza.18 W Doniecku (3.03.2014) i Ługańsku (9.03.2014) prorosyjscy
demonstranci wdarli się do budynków regionalnej administracji, domagając się
przeprowadzenia referendum w sprawie włączenia obwodu do Rosji19, przy
czym wiece prorosyjskie miały miejsce także w innych obwodach, w których
występuje znaczna liczba ludności rosyjskojęzycznej. Władze w Kijowie o
destabilizację sytuacji oskarżyły Rosję, były jednak przekonane, iż panują nad
porządkiem publicznych na terenie całego kraju, co nie okazało się zgodne ze
stanem faktycznym. W dniu referendum na Krymie w Doniecku doszło do
szturmu na siedzibę służby bezpieczeństwa, zaś w Ługańsku przeprowadzono
plebiscyt w sprawie ustanowienia Noworosji w ramach Ukrainy.20 Po
zakończeniu procesu aneksji i włączeniu Krymu do Rosji doszło do eskalacji
Wiece w Charkowie i Doniecku. „Janukowycz naszym prezydentem”, tvn24.pl,
17.07.2016.
19
Pro-Russia protesters take over Ukraine’s Lugansk city, Press TV, 17.07.2016.
20
Zbiór obwodów: odeskiego, mikołajewskiego, chersońskiego, dniepropietrowskiego,
charkowskiego, donieckiego i ługańskiego, 2014 pro-Russian protests in Ukraine, tvn24.pl,
17.07.2016.
18
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nastrojów separatystycznych, wybuchu prorosyjskiej rebelii oraz proklamowania
Republik Ludowych w Doniecku i Ługańsku. Po proklamacji samozwańczych
republik rebelianci w Doniecku ogłosili powszechną mobilizację, w Ługańsku
wkroczyli do budynku służby bezpieczeństwa. Okupując budynki służby
bezpieczeństwa w obu obwodach separatyści przejęli znajdującą się tam broń,
która zmieniła ich status na uzbrojonych bojówkarzy. Coraz częściej dochodziło
jednak do posługiwania się przez bojówkarzy bronią, która jest wyłącznie na
wyposażeniu armii rosyjskiej oraz noszenia przez nich umundurowania
wojskowego bez dystynkcji. W kwietniu 2014 r. separatyści rozpoczęli
zajmowanie budynków rad miejskich i posterunków milicji oraz wieszania na
nich rosyjskich flag. W związku z powyższym w Kijowie ogłoszono początek
„operacji antyterrorystycznej” (13.04.2014) wymierzonej w separatystów, którym
złożono ultimatum. Na stronę rebeliantów zaczęły przechodzić liczne grupy
milicjantów i żołnierzy. Władze państwowe w operacji antyterrorystycznej
wykorzystały czołgi oraz ciężki sprzęt wojskowy, który w miastach nie zawsze
spełniał swoją rolę. Separatyści coraz śmielej sobie poczynali, atakowali
stacjonujące na „ich” terenie jednostki wojskowe, składy broni, zajęli siedziby
radia i telewizji i radiowo-telewizyjne centrum nadawcze, ogłosili „polowanie”
na ludzi mówiących po ukraińsku, za pomocą granatnika przeciwpancernego
strącili śmigłowiec oraz kilkakrotnie uprowadzali obserwatorów OBWE,
których zwykle po kilku dniach uwalniali. Nie do końca określoną rolę odegrały
rosyjskie „białe konwoje” udzielające pomocy humanitarnej, w których kilkaset
przemalowanych na biało wojskowych ciężarówek, z Rosji do rejonu objętego
walkami, przez kontrolowane przez separatystów przejścia graniczne,
wielokrotnie dostarczało ładunki, w tym agregaty prądotwórcze, żywność i
lekarstwa.
Przeprowadzono (11.05.2014) referenda w sprawie niepodległości
obwodów donieckiego i ługańskiego, w których większość uczestników
opowiedziała się za samodzielnością Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej
Republiki Ludowej. Następnego dnia po referendum samozwańcze władze
ogłosiły suwerenność obu republik i zaapelowały do Rosji o rozważenie
włączenia ich w skład Federacji Rosyjskiej. Po ogłoszeniu wyników referendum
Rosja natychmiast oświadczyła, że szanuje wolę mieszkańców wschodniej
Ukrainy i potępia działania wojsk ukraińskich, natomiast Unia Europejska
odmówiła uznania wyników nielegalnego plebiscytów i zadeklarowała poparcie
dla jedności terytorialnej Ukrainy. Parlament samozwańczej Ługańskiej
Republiki Ludowej przyjął (18.05.2014) swoją konstytucję i powołał władze.
Następnie (22.05.2014) w republice wprowadzono stan wojenny, ogłoszono
pełną mobilizację i zwrócono się do Rosji o przysłanie „wojsk pokojowych”. Za
pomocą przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych separatyści
zestrzelili kilka kolejnych śmigłowców oraz samolotów należących do sił
rządowych.
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Po zestrzeleniu w nocy z 13 na 14 czerwca 2014 r. przez prorosyjskich
separatystów ukraińskiego wojskowego samolotu Ił-76, podchodzącego do
lądowania na lotnisku w Ługańsku, w którym zginęło 40 żołnierzy wojsk
powietrznodesantowych i 9 członków załogi prezydent Poroszenko zwołał
posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, a następnie
zapowiedział jednostronne zawieszeniu broni i dążenie do politycznego
rozstrzygnięcia konfliktu ukraińskiego. Jego plan pokojowy (z 20.06.2014)
zakładał m.in. ogłoszenie amnestii, samodzielne rozbrojenie się separatystów i
opuszczenie przez nich okupowanych dotychczas terenów oraz utworzenia 10
km zdemilitaryzowanej strefy buforowej. Ogłoszony przez stronę rządową
rozejm nie był przestrzegany przez separatystów. Doszło jednak do powołania
trilateralnej grupy kontaktowej z udziałem przedstawicieli Rosji, Ukrainy i
OBWE, w której pracach uczestniczyli przedstawiciele separatystów.
W dniu 17 lipca 2014 r. w strefie powietrznej nad rejonem konfliktu, w
okolicach miejscowości Torez, zestrzelony został samolot pasażerski
malezyjskich linii lotniczych, lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur, z 298
osobami na pokładzie. Katastrofy nikt nie przeżył. Rebelianci najpierw przyznali
się do zestrzelenia samolotu, ale później zaprzeczyli temu, oskarżając wojsko
ukraińskie. Jak się przypuszcza21, samolot został prawdopodobnie strącony za
pomocą rakietowego systemu przeciwlotniczego Buk. Dopiero po katastrofie
Ukraina zamknęła przestrzeń powietrzną nad wschodnią częścią swojego kraju,
mimo iż walki na tym terenie trwały już od kilku miesięcy i strąconych zostało
wiele statków powietrznych sił rządowych. Ponieważ samolot rozbił się na
terenie kontrolowanym przez separatystów, pojawił się problem z
zabezpieczeniem wraku i zebraniem zwłok ofiar katastrofy. Separatyści odnaleźli
jednak i przekazali czarne skrzynki z zestrzelonego samolotu malezyjskim
ekspertom.
Obie walczące strony używają samolotów, czołgów, transporterów
opancerzonych, dział samobieżnych i moździerzy. W walkach po obu stronach
zginęły tysiące żołnierzy i osób cywilnych, w tym przypadku w większości
obywateli ukraińskich. Jednak tysiące separatystów są zdeterminowani by
kontynuować walkę. Niestrzeżona przez stronę ukraińską granica z Rosją
umożliwia im pozyskiwanie uzbrojenia i uzupełnianie zaopatrzenia. Ze względu
na toczące się na Ukrainie walki wielu jej obywateli wyemigrowało do Rosji.
Wynika to z faktu, że przed jednostronnym ogłoszeniem niepodległości, jak
i obecnie mieszka tam głównie ludność rosyjskojęzyczna, która posiada rodziny
po drugiej stronie granicy. Znacznie mniejsza jest liczba uchodźców
wewnętrznych, tj. osób, które opuściły rejon walk, ale pozostały na Ukrainie. W
znacznym stopniu w rejonie walk zniszczona została infrastruktura miejska,
czego symbolem może być wielokrotnie pokazywany w przekazach medialnych
P. Leonard, Ukraine: Air Force Jet Downed by Russian Missile, Associated Press,
17.07.2016.
21
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stadion klubu Szachtar Donieck, na którym w 2012 r. odbywały się rozgrywki
Euro’2012 organizowane wspólnie przez Polskę i Ukrainę, a który obecnie
odstrasza kikutami resztek swoich trybun.
Przy okazji 70. rocznicy lądowania aliantów w Normandii (w czerwcu
2014) doszło do spotkania przywódców Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji (tzw.
format normandzki). Rozmowy były kontynuowane w Berlinie z udziałem
ministrów spraw zagranicznych, którzy omówili warunki, jakie musiałyby
spełnić Ukraina i Rosja, aby doszło do zawieszenia broni, nie ustalili jednak
niczego konkretnego. Prezydent Białorusi udzielił gościny i udostępnił w
Mińsku miejsca na spotkanie (31.07.2014) grupy kontaktowej ds. wojny w
Donbasie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Rosji, Ukrainy i OBWE (tzw.
grupa trilateralna), z udziałem przedstawicieli Donieckiej Republiki Ludowej
i Ługańskiej Republiki Ludowej. Rozmawiano m.in. o umożliwieniu
międzynarodowym ekspertom dostępu do miejsca katastrofy zestrzelonego
malezyjskiego samolotu pasażerskiego oraz o rozpoczęciu procesu uwalniania
zakładników przetrzymywanych przez obie strony ukraińskiego konfliktu. Jako
kolejne odbyło się w Mińsku (w sierpniu 2014) spotkanie przedstawicieli Unii
Europejskiej, Ukrainy oraz państw Euroazjatyckiej Unii Celnej22, podczas
którego przywódcy Ukrainy i Rosji, w towarzystwie szefowej unijnej dyplomacji
oraz prezydentów Białorusi i Kazachstanu, omawiali sytuację na Ukrainie,
jednak potkanie nie przyniosło przełomu. Na początku września 2014 r. w
Mińsku odbyły się dwa kolejne spotkania grupy kontaktowej. Rozmowy
dotyczyły m.in. rozejmu, utworzenia strefy bezpieczeństwa po obu stronach
granicy rosyjsko-ukraińskiej oraz odbudowy gospodarki na terenach objętych
walkami zbrojnymi. Kilka dni później podpisano protokół o zawieszeniu broni
(tzw. protokół miński23). Jak wykazała praktyka, rozmowy prowadzone w
formacie normandzkim i grupie trilateralnej są krótkoterminowo korzystne dla
Rosji, gdyż pozwalają jej na okupację Krymu. W perspektywie długookresowej
może nastąpić rozszerzenie obszaru objętego rosyjskimi agresywnymi
działaniami stąd niezbędne jest rozważenie potrzeby zmiany formatu rozmów
dotyczących konfliktu na Ukrainie.

Rosja, Białoruś i Kazachstan.
Protokół miński, podpisana w Mińsku (5.09.2014) umowa międzynarodowa, składający
się z 12 punktów dokument o zawieszeniu broni na wschodniej Ukrainie, dotyczący m.in.
przywrócenie kontroli na granicy rosyjsko-ukraińskiej, wymiany jeńców, decentralizacji
władzy na Ukrainie, nadania odrębnego statusu obwodom donieckiemu i ługańskiemu,
przeprowadzenia wyborów lokalnych oraz wyprowadzenia nielegalnych formacji zbrojnych i
sprzętu wojskowego z terytorium Ukrainy. Dokument podpisali przedstawiciele trilateralnej
grupy kontaktowej – Rosji, Ukrainy i OBWE oraz samozwańczy przywódcy Donieckiej
Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej.
22
23
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Brexit

W Wielkiej Brytanii od wielu lat kontestowano przynależność do Unii
Europejskiej, a zwłaszcza przeniesienie części decyzji politycznych z Londynu
do Brukseli. Już w roku 2010 weszła w życie tzw. klauzula referendalna,
wprowadzająca zasadę zatwierdzania w referendum krajowym każdego
przeniesienia części władzy do Brukseli. 26 czerwca 2016 r., po walce o
uzyskanie dodatkowych korzyści politycznych z członkostwa we Wspólnocie
i ograniczenia jego kosztów przeprowadzono referendum, w którym swoje
zdanie wyraziło 72% uprawnionych. Większość (52%) zdecydowała o wyjściu
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
W Wielkiej Brytanii nie ma trójpodziału władzy i suwerenem nie jest
naród lecz parlament, stąd wynik referendum powinna zatwierdzić Izba Gmin,
w której bezwzględną większość posiada Partia Konserwatywna, będąca przeciw
Brexitowi. Ponadto w Szkocji (62% zwolenników pozostania w Unii
Europejskiej) i Irlandii Północnej (56% za Unią) głosowano inaczej niż w Anglii
i Walii, w których większość opowiedziała się za wyjściem ze Wspólnoty
(odpowiednio 53% i 52,5%). W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej wbrew woli społeczeństw Szkocji i Irlandii Północnej nie wiadomo
jakie tam zostaną podjęte decyzje, gdy parlament brytyjski podejmie kroki
zmierzające do wszczęcia procedury Brexitu. Czy nie dojdzie do rozłamu w
Wielkiej Brytanii? Do wyników referendum przyczyniła się nie tylko wieloletnia
działalność Partii Konserwatywnej, podkreślającej przy każdej sposobności jak
zła, biurokratyczna i kosztowna jest Unia Europejska.
Okazało się, iż większość brytyjskiego społeczeństwa nie znosi modelu
europejskiego i nie chce być ograniczane przepisami wymyślonymi gdzie indziej.
Za pozostaniem w Unii Europejskiej głosowały duże ośrodki miejskie, a za
wyjściem prowincja i małe miasteczka. Młodzi ludzie, nie tylko w miastach,
w większości opowiedzieli się przeciwko Brexitowi. Wyborcy mogą przestać
wierzyć rządzącym i ekspertom, gdyż przywódcy dwóch największych partii byli
za pozostaniem kraju w Unii Europejskiej, a zwyciężyła opcja reprezentowana
przez niszową Partię Niepodległości Zjednoczonego Królestwa.
Po ogłoszeniu wyników brytyjskiego referendum dymisję złożył premier
Cameron oraz brytyjski komisarz w Komisji Europejskiej, mimo iż nie musieli
tego robić. Nie wiadomo czy, a jeśli tak, kiedy Wielka Brytania w trybie art. 50
Traktatu o Unii Europejskiej notyfikuje swój zamiar wyjścia ze Wspólnoty.24 Ze
swej strony Komisja Europejska wyznaczyła głównego negocjatora, którym
Art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej przewiduje: Państwo Członkowskie, które
podjęło decyzję o wystąpieniu, notyfikuje swój zamiar Radzie Europejskiej. W świetle
wytycznych Rady Europejskiej Unia prowadzi negocjacje i zawiera z tym Państwem umowę
określającą warunki jego wystąpienia, uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z
Unią. Umowę tę negocjuje się zgodnie z artykułem 218 ustęp 3 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej. Jest ona zawierana w imieniu Unii przez Radę, stanowiącą większością
kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, Dz.U.2004.90.864/30.
24
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został Francuz Michel Barnier. Jego zadaniem (od 1.10.2016) jest przygotowanie
i przeprowadzenie negocjacji z Londynem w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z
Unii Europejskiej. Podlegając bezpośrednio szefowi Komisji Europejskiej i
stojąc na czele grupy zadaniowej, będzie wspierany przez dyrektorów
generalnych i ekspertów Komisji, zajmujących się dziedzinami, których dotyczyć
będą negocjacje z Wielką Brytanią. Głównym celem przyszłych negocjacji ma
być rozwinięcie nowych partnerskich stosunków Unii Europejskiej z Wielką
Brytanią, po opuszczeniu przez nią Wspólnoty.
W Wielkiej Brytanii nie została jeszcze przeprowadzona debata, czy
przyszła współpraca z Unią Europejską powinna mieć charakter norweski,
szwajcarski, czy inny. Wszystkie znane modele współpracy z Unią Europejską
wiążą sią z łożeniem na jej utrzymanie, bez wpływu na zmianę jej reguł.
Norwegia posiada ścisłą więź gospodarczą z Unią Europejską, należy do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Strefy Schengen.
Przynależność do EOG wiąże się z przestrzeganiem czterech wolności
dotyczących swobodnego przepływu: ludzi, kapitału, towarów i usług.
Natomiast układ z Schengen znosi kontrolę osób przekraczających granicę
między państwami członkowskimi układu, w zamian wzmacniając współpracę w
obszarze bezpieczeństwa i polityki azylowej. Norwegia wprowadziła 75% norm
Unii Europejskiej w tym te, do których Londyn ma największe zastrzeżenia,
ponadto norweskie firmy ponoszą wyższe koszty wejścia na unijny rynek, gdyż
produkowane przez nie towary zawierają elementy spoza Unii Europejskiej.
Ponadto składka jest o ok. 10% niższa niż w przypadku pełnego członkostwa, a
więc na poziomie porównywalnym z kosztami dotychczas ponoszonymi przez
brytyjski budżet. Nie po to Wielka Brytania występowała z Unii Europejskiej by
jej współpraca ze Wspólnotą była droższa dla brytyjskich przedsiębiorców przy
takich samych wpłatach z budżetu państwa, stąd model norweski wydaje się nie
do przyjęcia. Model szwajcarski przewiduje negocjacje umów odrębnie w
każdym sektorze gospodarki. Szwajcaria nie należy do EOG, stąd zawarła ponad
100 takich umów, których wynegocjowanie trwało ok. 10 lat. Londyn nie ma
tyle czasu, gdyż jego negocjacje muszą zakończyć się w ciągu 2 lat od
rozpoczęcia.25 Istnieje możliwość przedłużenia tego okresu, ale w związku z
obowiązkiem uzyskania jednomyślności, wydaje się to niemożliwe. Ponadto
Szwajcaria musi przyjmować imigrantów, a nadmiar imigrantów był jedną
z przyczyn opowiedzenia się brytyjskiego społeczeństwa za Brexitem.
Krótkoterminowo nie ma dobrego modelu, według którego brytyjsko-unijne
negocjacje
rozwodowe mogłyby
zostać szybko przeprowadzone.
Długoterminowo w interesie bezpieczeństwa Polaków jest zachowanie ścisłej
współpracy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską i NATO.
Art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej: Traktaty przestają mieć zastosowanie do tego
Państwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata
po notyfikacji, o której mowa w ustępie 2, chyba że Rada Europejska w porozumieniu z
danym Państwem Członkowskim podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.
25
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Wnioski dla Polski
Jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa staje się zagrożenie
demograficzne. Załamanie demograficzne państw europejskich (więcej zgonów
niż urodzin przez kilka kolejnych lat) wymaga pilnego rozwiązania.
Obserwujemy obecnie całą paletę rozwiązań stosowanych przez poszczególne
państwa, od 500+ (Polska), poprzez kontrolowany import obywateli z innych
państw (Wielka Brytania), po wyrażenie zgody na niekontrolowany dopływ
emigrantów (Niemcy).
W obliczu masowego napływu imigrantów do Europy niezbędna jest
przede wszystkim współpraca pomiędzy krajami ich pochodzenia, tranzytowymi
i docelowymi. Państwo docelowe musi zapewnić imigrantom odpowiednie
warunki życia oraz możliwość integracji ze społecznością lokalną, gdyż inaczej
wkrótce przybysze uciekną do kraju bogatszego. Polska nie jest w stanie
zaoferować uchodźcom takich warunków jak najbogatsze państwa Unii
Europejskiej, stąd nie należy spodziewać się wielu chętnych do osiedlenia się na
terytorium naszego kraju. Niemniej, należy stwierdzić, że Polskę stać na
przyjęcie 5% imigrantów z wynegocjowanej puli dla całej Unii Europejskiej, przy
uwzględnieniu, iż dotyczyć to będzie osób przybyłych w kolejnych latach, a nie
w ramach dotychczasowej migracji sprokurowanej jednostronnie przez Niemcy.
Można się spodziewać, że ze względu na niski przyrost naturalny Polska będzie
zmuszona importować pracowników, tak jak od dawna czynią to państwa
Zachodu. Obecnie deficyt siły roboczej jest u nas łagodzony przez
pracowników z Ukrainy. Dalsza destabilizacja w Afganistanie, Iraku, Syrii,
Somalii, Nigerii Południowej i innych krajach eksportujących „migrantów”
może jednak wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo państw członkowskich
Unii Europejskiej, w tym Polski.
W efekcie Eurorewolucji Ukraina znalazła się na krawędzi wojny
domowej. Gospodarka ukraińska upadła w wyniku zerwania więzi z Rosją oraz
braku takowych z państwami Unii Europejskiej. Kraj wymaga
wielomiliardowych kredytów, które mogą zostać udzielone gdy będzie nim
kierował stabilny rząd, a gospodarka choć w minimalnym stopniu zagwarantuje
możliwość odzyskania udzielonych pożyczek. Rosja nie wycofała swojej groźby
podniesieniem ceł importowych, gdyby Ukraina podpisała umowę
stowarzyszeniową z Unią Europejską. Unia Europejska oraz wybrane państwa z
całego świata nałożyły na Rosję pakiet sankcji sektorowych, w tym dotyczących
sektora bankowego i energetycznego, które w szczególności miały dotknąć
wspierające destabilizację Ukrainy rosyjskie przedsiębiorstwa. Sankcje były tak
pomyślane by w jak najmniejszym stopniu dotknęły ogół rosyjskich obywateli.
Jednak władze rosyjskie w odpowiedzi wprowadziły zakaz importu owoców,
warzyw, mięsa, drobiu, ryb, mleka i nabiału z Unii Europejskiej, USA, Australii,
Kanady i Norwegii, co uderzyło w rosyjskie społeczeństwo.
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Istnieje opinia, że brytyjskie referendum nie ma żadnej mocy prawnej,
ani podstawy w prawie Wielkiej Brytanii, bądź w prawie Unii Europejskiej.26
Można się spodziewać, że przez najbliższych kilka lat relacje królestwa ze
Wspólnotą nie ulegną zmianie, a traktatowa procedura wyjścia z Unii
Europejskiej zostanie wszczęta dopiero, gdy brytyjski rząd wypracuje plan
własnych działań, czego nie uczyniono przed referendum. Po rozwodzie
Wielkiej Brytanii ze Wspólnotą zmaleją szanse na zawarcie umowy handlowej z
USA, której była ona wielkim orędownikiem, a przede wszystkim zwiększy się
tempo integracji strefy euro, gdyż kraje będące poza strefą stracą wielkiego
sojusznika. Pilnej zmiany wymaga możliwość blokowania poprzez referenda
narodowe decyzji wypracowanych przez organy Unii Europejskiej. W
przeciwnym wypadku organizacja ta stanie się jedynie klubem dyskusyjnym, a to
czego nie można zawetować w Brukseli zostanie wymuszone za pomocą
referendum. Unia Europejska zapewnia takim krajom jak Polska stabilność
geostrategiczną, jednak nastroje nacjonalistyczne w poszczególnych państwach
członkowskich mogą doprowadzić do jej rozbicia.
Podsumowując należy stwierdzić, że bezpieczeństwo Polski w
perspektywie krótkoterminowej nie jest zagrożone. Długookresowo może
nastąpić niekorzystny rozwój stosunków rosyjsko-ukraińskich, skutkujący
wybuchem wojny w Europie, a także wzrost migracji, która może się wymknąć
spod kontroli instytucji Unii Europejskiej. Polska sąsiaduje z Ukrainą zagrożoną
rosyjską agresją oraz Niemcami, przyjmującymi wielotysięczne grupy migrantów,
wśród których mogą znaleźć się terroryści. Obie powyższe sytuacje. kryzysowe
mogą rozwinąć się i doprowadzić do negatywnych konsekwencji dla
bezpieczeństwa Polski. Najmniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski wiążą
się z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ograniczenie
możliwości podróżowania na Wyspy Brytyjskie i podejmowania tam pracy, a
także skutki potencjalnego kryzysu gospodarczego w Wielkiej Brytanii nie
pozostaną obojętne dla pozostającej tam milionowej polskiej mniejszości oraz
ich rodzin, a także polskiej gospodarki. Przyszłość może przynieść zagrożenia,
które dzisiaj nie są dostrzegane lub ich znaczenie nie jest doceniane. Ze względu
na obowiązującą w Unii Europejskiej procedurę podejmowania decyzji, w celu
możliwości wpływania na zarządzanie bezpieczeństwem europejskim należy
podjąć działania zmierzające do poszerzenia koalicji państw o zbliżonych
priorytetach, poprzez przekształcenie Grupy Wyszehradzkiej np. w Grupę
Sarmacką, włączając w jej prace wszystkie państwa Europy Wschodniej należące
do Unii Europejskiej.

https://www.wprost.pl/kraj/10012386/Brexitu-nie-bylo-To-referendum-nie-ma-zadnejmocy-prawnej.html, 17.07.2016.
26
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Summary
European security management
European security in the half of second decade XXI century is threatened by a.o. more
and more frequent „lonely wolves” terroristic attacks, great migrations, situations of
violence below the threshold of armed conflict on Ukraine, not full solved financial and
Greek crises. Brexit, being the consequence of above mentioned crisis situations, carries
the threat for the safety in Europe in many aspects too. The article presented causes,
course and consequences for Poland migrations to Europe, situation on Ukraine and
decision about the exit of Great Britain from European Union. There were showed tools
of the international politics applied for the solution of individual crises.
Key words: security, migration, Ukraine, Brexit, management.
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Monika NOVIELLO
NAPŁYW LUDNOŚCI DO WŁOCH ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Abstrakt:
Artykuł przedstawia migracje ludności do Włoch z krajów Afryki Północnej i Bliskiego
Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem problemu organizacji napływu ludności i
pomocy ze strony państwa włoskiego (akcja Mare Nostrum) oraz państw członkowskich
Unii Europejskiej (akcja Triton). Migracja do Europy w ostatnich dziesięcioleciach stała
się przyczyną poważnych problemów, zwłaszcza dla Włoch. Jest to kraj tranzytowy, w
którym przyrost liczby migrantów sprawił, że organizacja niezbędnego systemu ich
identyfikacji przekracza możliwości ośrodków administracji państwowej. Za główne
przyczyny migracji ludności uważa się ucieczkę przed konfliktami i prześladowaniami,
chęć poprawy jakości życia poprzez szukanie zatrudnienia oraz przyjazd do członków
rodziny, którzy już wcześniej osiedlili się na terytorium Włoch. Napływ ludności,
zwłaszcza niepełnoletnich nie posiadających opieki, zobowiązuje państwo włoskie do
udzielenia tym osobom natychmiastowego wsparcia i nie przewiduje wydalenia ich z
terytorium kraju. Pozostający bez opieki są w szczególny sposób narażeni na działania
ze strony organizacji przestępczych, które uzyskują dochody poprzez wykorzystywanie
nieletnich oraz nielegalny handel ludźmi.
Słowa kluczowe: Włochy, nielegalna migracja, Mare Nostrum, Triton.

Wprowadzenie
Początek XXI wieku zaznaczył się szczególnym nasileniem napływu
ludności do krajów Unii Europejskiej. Migracje te jeszcze bardziej nasiliły się w
ostatnim pięcioleciu, a ich główną przyczyną są konflikty na Bliskim Wschodzie
oraz w Środkowej i Północnej Afryce. Dynamika migracji do poszczególnych
krajów jest w dużym stopniu zależna od geograficznego położenia państw
Europy, gdyż główną drogą napływu ludności, zwłaszcza z Afryki, jest droga
morska. W związku z tym niektóre kraje, zwłaszcza Włochy i Hiszpania, są
swego rodzaju pomostem do Europy dla tysięcy ludzi uciekających przed
konfliktami lub w poszukiwaniu lepszego życia. Niektóre włoskie porty morskie,
takie jak Augusta i Pozzallo na Sycylii oraz port na wyspie Lampedusa, stały się
celem wielu desperackich wypraw do Europy, z których wiele skończyło się
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tragicznie w wyniku zatonięcia słabych jednostek pływających wykorzystanych
do międzykontynentalnych przepraw.
Celem artykułu jest przedstawienie dynamiki imigracji do Włoch, z
uwzględnieniem ostatnich lat, kiedy to napływ imigrantów stał się jednym z
największych problemów tego kraju. Szczególną uwagę zwrócono na status
imigranta, jego wiek i pochodzenie. Poddano analizie zarówno imigracje legalne
jak i nielegalne. Poruszono kwestie organizacyjne napływu ludności, akcję Mare
Nostrum, której kontynuacją jest akcja Triton oraz zwrócono uwagę na
rozlokowanie ludności w centrach imigracyjnych na terenie Włoch.
Przedstawiono także sposób funkcjonowania tych instytucji oraz ich
podstawowe zadania. Innym istotnym celem artykułu jest przedstawienie
powodów uzyskania przez imigrantów obywatelstwa lub, kiedy okazało się to
niemożliwe - pozwolenia na pobyt. Jest to szczególnie ważne, gdyż łatwość
uzyskania tych dokumentów stymuluje kolejne napływy ludności. Powołując się
na dane Organizacji Save the Children przybliżono również problematykę
rosnącej nielegalnej imigracji niepełnoletnich oraz walkę z tym zjawiskiem.

Dynamika imigracji do Włoch w latach 2012-2016
Włochy nie zawsze były krajem przyjmującym imigrantów. Zaraz po
zjednoczeniu państwa w 1861 roku, kiedy to połączono istniejące na Półwyspie
Apenińskim królestwa i księstwa w jeden organizm nazwany Italią, odnotowano
znaczący wzrost emigracji, zwłaszcza z obszarów byłego Królestwa Obojga
Sycylii (Guerri 2014; Noviello 2015). Również lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku
zaznaczyły się w historii Włoch jako okres nasilającej się emigracji zwłaszcza do
Niemiec, Szwajcarii i Francji (Bettini 2014,str 6; Lopreno 2015). Związane było
to z powstaniem republiki i niezadowoleniem ludności zwłaszcza południowej
części kraju z przyjętego ustroju państwa.
Włochy są krajem, gdzie problemy migracyjne szczególnie zaznaczają się
w historii. Również obecnie odnotowuje się dwa podstawowe rodzaje migracji.
Włosi emigrują na północ kontynentu, głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i
Szwajcarii
w poszukiwaniu pracy lub w celu kontynuacji nauki na
renomowanych uczelniach europejskich (Pugliese 2015, s. 29-30). W tym samym
czasie na teren Włoch napływa ludność z północnych wybrzeży Afryki i z
Bliskiego Wschodu. Napływ imigrantów w ostatnich latach rośnie z roku na rok,
a wśród przybywających przeważają głównie osoby pomiędzy 25 a 45 rokiem
życia. Stanowią oni siłę roboczą kraju zwłaszcza w sektorze rolnictwa i
przemysłu. Osoby te uzyskały możliwość meldunku na terenie Włoch (wł.
residenza), co oznacza, iż posiadają umowę o pracę, albo uzyskały pozwolenie na
pobyt i zameldowanie dzięki obecności innych członków ich rodziny na terenie
Włoch, którzy takie prawo uzyskali wcześniej.
Przyrost liczby imigrantów we Włoszech sprawia, iż coraz trudniej jest
im uzyskać zatrudnienie. Według oficjalnych statystyk od 2012 roku przybyło
ich o 1/4, z około 4,1 mln do przeszło 5 mln w roku 2015. Jest to fakt
- 86 -

Noviello, M., Napływ ludności do Włoch ze szczególnym uwzględnieniem osób
niepełnoletnich, Przegląd Geopolityczny, 17, 2016, s. 85-99.

niepokojący z gospodarczego punktu widzenia, gdyż Włochy nie będą w stanie
pokryć rosnących kosztów związanych z zapewnieniem imigrantom
odpowiednich warunków egzystencji, a zwłaszcza bezpłatnego dostępu do
służby zdrowia.
Analizując tendencje napływu ludności na terytorium Włoch należy
zwrócić uwagę na pochodzenie i narodowość przybywającej ludności. Jest to
bardzo istotne dla zachowania tożsamości cywilizacyjnej Włoch w obliczu
wzrostu wpływów kulturowych imigrantów, co przejawia się m.in. zamianą
budynków użyteczności publicznej (szkoły, świetlice), które stają się miejscami
kultu religijnego dla wyznawców religii muzułmańskiej (Wilczyński 2015). Duże
zmiany obserwuje się również w handlu, gdzie nowo powstałe sklepy oferują
wiele produktów importowanych z Afryki i Bliskiego Wschodu.
Zaobserwowano, iż ludność przybywająca na terytorium Włoch charakteryzuje
się swego rodzaju izolacją kulturową, co obserwuje się głównie w aspekcie
kulinarnym i sposobie spędzania wolnego czasu. Według statystyk ISTAT1
największy udział wśród imigrantów we Włoszech mają Marokańczycy i
Albańczycy, a więc przybysze z krajów muzułmańskich. We Włoszech żyje
obecnie ponad 518 tysięcy Marokańczyków i prawie 500 tysięcy Albańczyków.
Ich liczba spadła w stosunku do 2014 roku, rośnie zaś liczba przybywających
Chińczyków (332 tysiące w 2015 roku).
Ryc. 1. Zmiany pochodzenia imigrantów zamieszkałych na terytorium
Włoch w latach 2011-2015

Źródło: Opracowano na podstawie danych ISTAT
1

ISTAT (wł.) Istituto Statale di Statistica, odpowiednik polskiego GUS.
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Analizując motywy migracji ludności na teren Włoch należy wyznaczyć
pięć podstawowych przyczyn, dla których obcokrajowcy zostawiają ojczyznę i
udają się na terytorium innego kraju. Do podstawowych motywów migracji
ludności zaliczyć należy: (1) poszukiwanie pracy, (2) połączenie z członkami
rodziny już mieszkających we Włoszech, (3) zdobycie wykształcenia, (4)
ubieganie się o status uchodźcy i azyl, oraz (5) inna możliwość uzyskania
zameldowania. Dokonana analiza danych wykazuje, że najwięcej osób przybywa
do Włoch z powodów rodzinnych. Na terytorium tego kraju z przyczyn
rodzinnych przybyło w 2014 roku ponad 13,5 tys. Marokańczyków, i ponad 9,5
tys. Albańczyków. Wśród osób przybywających w celu znalezienia pracy
najwięcej jest Hindusów, Marokańczyków, Pakistańczyków, Chińczyków i
Ukraińców. Pozytywnie rozpatrzono w tym samym roku ponad 7 tysięcy
wniosków o azyl, których autorami byli przybysze z Nigerii. Takie samo
uprawnienie uzyskały liczne grupy migrantów z Pakistanu, Senegalu,
Bangladeszu i Ghany. Azyl jest wg Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
prawem każdego człowieka, który jest prześladowany na terytorium własnego
kraju.2
Tab.1: Podstawowe przyczyny napływu ludności do Włoch z podziałem
na kraje odgrywające największe znaczenie w migracji w roku 2014
Miejsce w praca rodzina nauka
azyl
zameldowanie
klasyfikacji
India
Maroko
Chiny
Nigeria
Albania (3234)
I
II

III
IV
V

(5663)
Maroko
(5616)
Pakistan
(4314)
Chiny
(4069)
Ukraina
(3916)

(13561)
Albania
(9503)
Chiny
(7519)
India
(5973)
Sri Lanka
(4771)

(5091)
USA (3200)
Brasile
(1774)
Rosja
(1072)
India (895)

(7065)
Pakistan
(5489)
Senegal
(3265)
Banglades
z (2852)
Ghana
(1544)

Nigeria (1106)
Egipt (952)
Maroko (851)
Ukraina (818)

Źródło: Opracowano na podstawie danych ISTAT (2014)

Włochy są krajem przyjmującym wiele osób, które chcą kontynuować
naukę. Jest to związane z dużą i urozmaiconą ofertą edukacyjną włoskich
uniwersytetów. Nie małe znaczenie ma również aspekt bogactwa
architektonicznego, historycznego i kulinarnego tego kraju. Największy udział
Powszechna Dekladarcja Praw Człowieka, która powstała w Paryżu w 1948 roku jes
zbiorem praw człowieka i zasad ich stosowania uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ. Artykuł 14 tej deklaracji nawiązuje do prawa o ubieganie się o azyl - 1. Każdy
człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie
prześladowania. 2. Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego
rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami
i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
2
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wśród zagranicznych studentów mają Chińczycy, Amerykanie oraz Brazylijczycy
i Rosjanie. Należy podkreślić, iż spośród krajów, których mieszkańcy przybywają
do Włoch w celach edukacyjnych, państwa, gdzie obecnie toczą się konflikty
znajdują się na ostatnich miejscach tej listy.

Akcja Mare Nostrum i Triton
Włochy są krajem, gdzie w ostatnich latach szczególnie obserwuje się
napływ ludności z krajów Północnej i Środkowej Afryki oraz z Bliskiego
Wschodu. Liczne konflikty na tych terenach, głównie na tle religijnym i
politycznym zmuszają ludność do desperackiej ucieczki, która w wielu
wypadkach kończy się tragiczną śmiercią w wodach Morza Śródziemnego.
Dlatego też państwo włoskie podjęło się misji ratowania imigrantów, którzy
usiłują sforsować Kanał Sycylijski i dostać się z wybrzeży Libii do Europy. Akcję
pod nazwą Mare Nostrum (pol. Nasze Morze), rozpoczęto 18 października 2013
roku i została ona zorganizowana przez włoską Marynarkę Wojenną (wł. Marina
Militare)3 i Włoskie Siły Powietrzne (wł. Aeronautica Militare)4. Była ona reakcją na
tragiczne wydarzenia, które miały miejsce 3 października tego samego roku. W
dniu tym, na wodach terytorialnych Włoch pod wpływem pożaru, który
wybuchł na pokładzie, zatonął libijski statek przeznaczony do transportu
imigrantów. W wyniku tej katastrofy zginęło 366 osób, 20 osób uznano za
zaginione, a przeżyło tylko 155 osób, w tym 42 nieletnich. Dla upamiętnienia tej
największej tragedii na wodach Morza Śródziemnego, 3 października stał się we
Włoszech Dniem Pamięci Ofiar Imigracji, którego celem jest podniesienie
poziomu świadomości społecznej i solidarności w stosunku do migrantów. Po
zatonięciu statku włoski rząd postanowił wzmocnić krajowy system
monitoringu i udzielić pomocy napływającej ludności, aby tragedia z początku
października już się nie powtórzyła. Akcja Mare Nostrum trwała do 31
października 2014 roku, a zaangażowane w nią były tylko dwa kraje Unii
Europejskiej - Włochy i Słowenia (Busonero, 2014). W 2014 roku, kiedy to
problem napływu imigrantów do Włoch przybrał formę zagrażającą włoskiej
polityce wewnętrznej, kraje członkowskie Unii Europejskiej postanowiły
wesprzeć działania podjęte przez Włochów i zewnętrznie kontrolować sytuację.
Dlatego też akcja Mare Nostrum została zastąpiona akcją Triton zorganizowaną
przez organizację europejską Frontex mającą za zadanie ochronę granic krajów
Włoska Marynarka Wojenna (wł. Marina Militare) stanowi obok policji, carabinieri i
Włoskich Sił Powietrznych jedną z czterech sił zbrojnych Republiki Włoskiej. Powstała w
1946 roku zastępując Regia Marina – Marynarkę Wojenną Zjednoczonego Królestwa Włoch.
W ostatnim dziesięcioleciu bierze intensywny udział w akcjach koordynujących migracje
drogą morską, głównie z krajów Afryki Północnej.
4
Włoskie Siły Powietrzne (wł. Aeronautica Militare) powstała z przekształcenia nazwy
Regia Aeronautica założonej przez króla Wiktora Emanuela III w 1923 roku. Od 18 czerwca
1946 roku w wyniku proklamacji Republiki Włoskiej nosi nazwę Aeronautica Miliare
Italiana. Służby te biorą czynny udział w akcji monitoringu napływu ludności drogą morską.
3
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członkowskich Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem granic na
Morzu Śródziemnym. Akcja rozpoczęła się 1 listopada 2014 roku i angażuje 15
krajów członkowskich Unii (Islandia, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Niemcy,
Holandia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Austria, Szwajcaria, Rumunia,
Polska, Litwa i Malta) i jest ogromnym wsparciem dla Włoch, które nie były w
stanie samodzielnie podołać problemowi wobec narastającej fali migrantów.
Koszty miesięczne akcji Mare Nostrum szacowano na 9 milionów euro.
Podczas akcji Tryton wykorzystywane są dwa samoloty nadzoru, trzy
statki i siedem zespołów pracowników prowadzących działania wywiadowcze,
zapewniające kontrolę i identyfikację napływającej ludności. Budżet akcji
szacowany jest na 2,9 mln euro miesięcznie. Wydawać by się mogło, że Frontex
jest w stanie kontrolować sytuację i zapobiegać przypadkom zatonięcia statków
z migrantami. Okazuje się jednak, że mimo akcji Triton, liczba ofiar podróży do
Europy wzrosła w 2015 roku. W tych okolicznościach podjęto decyzję o
poszerzeniu obszar kontroli wód na Morzu Śródziemnym do 138 mil morskich
na południe od Sycylii. Podobna akcja pod nazwą Posejdon ma miejsce w Grecji,
gdzie również problem napływu imigrantów staje się zagrożeniem dla polityki
wewnętrznej tego kraju (Komisja Europejska, 2015).

Organizacja napływu ludności do Włoch
Istotnym aspektem prowadzonych akcji Mare Nostrum i Triton jest
organizacja identyfikacji i rejestracji ludności przybywającej do Europy. Z tego
też powodu na terenie kraju powstały cztery rodzaje instytucji, które mają za
zadanie zapewnienie bezpieczeństwa, identyfikacji i decydują o dalszych losach
imigrantów. Struktury te w 2015 roku dzieliły się na:
 14 ośrodków odbioru imigrantów (Centro di accoglienza, Cda) i
ośrodków dla osób ubiegających się o azyl (Centro di Richiedenti
Asilo, Cara), do których kierowani są imigranci z ośrodków
pierwszego wsparcia rozmieszczonych na południu kraju (Centro
di Primo Soccorso e Accoglienza, Cpsa)
 5 ośrodków identyfikacji i wydalenia (Centro di Identificazione ed
Espulsione, Cie)
 1861 struktur tymczasowych
 430 projektów systemu ochrony azylantów i uchodzców,
traktowanych jako struktury drugiego wsparcia - SPRAR (Sistema
di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati)
Imigranci w centrach pierwszego wsparcia takich jak Lampedusa, Agrigento,
Ragusa, Cagliari i Lecce, zaraz po dotarciu na ląd mają zagwarantowaną pierwszą
pomoc medyczną, wykonuje im się zdjęcia identyfikacyjne i tu również mogą
starać się o ochronę międzynarodową imigranta. W zależności m.in. od stanu
zdrowia, zostają przeniesieni do Cda, Cara lub Cie. W ośrodkach odbioru
imigrantów (Cda) imigranci zostają zidentyfikowani, a osoby ubiegające się o
ochronę międzynarodową zostają wysyłane do ośrodków dla osób ubiegających
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się o azyl (Cara). W przypadku osób, które pojawiły się na terytorium Włoch
nielegalnie (nie przysługuje im ochrona międzynarodowa) zostają skierowani do
Cie. W porównaniu z innymi ośrodkami imigranci nie mają możliwości
swobodnego opuszczenia struktury. W 2014 roku średni okres przebywania
nielegalnego uchodźcy w centrum Cie wahał się od 55 dni w centrum w Bari, 50
w Trapani, 32 w Rzymie i Turynie oraz 24 dni w Caltanissetta (Ryc. 2).
Ryc. 2. Rozmieszczenie Cpsa, Cda, Cara i Cie na terytorium Włoch w
2015 roku

Źródło: Opracowano na postawie raportu Włoskiego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, 2016
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Centra drugiego wsparcia przeznaczone są dla tych imigrantów, którzy
otrzymali już pierwszą pomoc w centrach Cda i Cara. Obecnie z powodu
przeludnienia centrów pierwszego wsparcia wielu imigrantów kierowanych jest
bezpośrednio do Sprar.

Bieżący napływ imigrantów do Włoch
Włochy są krajem o najdłuższej linii brzegowej w Europie (prawie 5 tys.
km), wzdłuż której wybudowano liczne porty morskie. Wiele z nich, o
mniejszym znaczeniu handlowym, stało się główną metą dla napływającej z
Afryki i Bliskiego Wschodu ludności. Przedstawiona analiza napływu ludności w
przedziale czasowym od 1 stycznia do 1 lipca 2016 wskazuje, iż największy
napływ ludności odnotowuje się do portów położonych w regionie Sycylii (8
portów - Augusta, Pozzallo, Lampedusa, Palermo, Messina, Catania, Trapani,
Porto Empedocle), gdzie odnotowano napływ 36 812 osób. Drugim regionem o
znacznej ilości napływającej ludności jest Kalabria, gdzie do portów w Reggio
Kalabria, Crotone i Corigiano Calabro napłynęło 10 039 imigrantów. Pozostałe
porty, które przyjmują uchodźców położone są w regionach Apulia (port w
Taranto i Brindisi), na Sardynii (port w Cagliari i Vibo Valenzia) oraz w
Kampanii (port w Salerno). Łączna liczba imigrantów w badanym okresie
czasowym wyniosła prawie 72 tys. osób.
Ryc. 3. Napływ migrantów do portów włoskich w okresie 1 stycznia – 1
lipca 2016 roku

Źródło: Opracowano na postawie raportu Włoskiego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, 2016

- 92 -

Noviello, M., Napływ ludności do Włoch ze szczególnym uwzględnieniem osób
niepełnoletnich, Przegląd Geopolityczny, 17, 2016, s. 85-99.

Z przeprowadzonej identyfikacji ludności wynika też, iż największy
odsetek imigrantów napływających do Włoch i rozpoczynających swoją podróż
na północnych wybrzeżach Afryki to mieszkańcy Nigerii, Erytrei, Gambii,
Wybrzeża Kości Słoniowej, Gwinei, Sudanu i Somalii (Ryc. 4). Jest też wielu
imigrantów z Senegalu, Mali oraz Egiptu.
Ryc. 4. Napływ ludności z Afryki i jej narodowość zadeklarowana w
momencie identyfikacji

Źródło: Opracowano na postawie raportu Włoskiego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, 2016
Ryc. 5. Imigranci dopływający do portów włoskich w latach 2014 – 2016

Źródło: Opracowano na postawie raportu Włoskiego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, 2016
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Istotne znaczenie ma również analiza okresu napływu ludności na
terytorium Włoch. Imigranci decydują się głównie na podróż w okresie miesięcy
letnich, kiedy warunki klimatyczne są bardziej sprzyjające, mniejsze jest ryzyko
zatonięcia podczas występujących często w okresie zimowym burz i temperatury
powierza są łagodne. Analiza napływu ludności w latach 2014 - 2016 wskazuje
te prawidłowości. W 2014 roku do Włoch dotarło 170,1 tys. imigrantów, w
2015 było ich nieco ponad 153 tys., zaś w 2016 roku (do1 lipca włącznie)
dotarło 70,9 tys. osób (Ryc. 5.).

Rozmieszczenie imigrantów na terenie Włoch
Imigranci przybywający na terytorium Włoch podzielić można na:
(1) przebywających w centrach pierwszego wsparcia,
(2) w strukturach tymczasowych
(3) w obiektach systemu ochrony azylantów i uchodźców.
Największa liczba imigrantów przebywa na terenie Lombardii i Sycylii. Na
terenie regionu Lombardii przebywa obecnie najwięcej imigrantów w
strukturach tymczasowych (16 234 osoby). W pozostałych regionach wartości te
nie przekraczają 10 000 osób (Kampania – 9 080, Piemont – 8 883, Toskania – 8
469 i Wenecja Euganejska – 7 945 osób). W regionie Sycylia, gdzie przybywa
najwięcej imigrantów liczba osób w tego typu strukturach wynosi nieco powyżej
4,7 tys. Nie oznacza to, iż imigranci zostają natychmiast przewożeni z Sycylii do
innych regionów. Ludność ta przebywa głównie w centrach pierwszego wsparcia
(5 283 osoby) i obiektach systemu ochrony azylantów i uchodźców ( 4 070
osób).
Na dzień 1 lipca 2016 roku w strukturach tymczasowych przebywało we
Włoszech ponad 97 tys. imigrantów, w centrach pierwszego wsparcia prawie 15
tys. osób, w obiektach systemu ochrony azylantów i uchodźców nieco ponad 20
tys. osób, co daje łącznie wartość 132 331 imigrantów (Tab. 2.)
Problem migracji osób nieletnich
Nielegalny napływ osób nieletnich wiąże się przede wszystkim z
przestępczym procederem polegającym na handlu ludźmi, pracą przymusową i
wykorzystywaniem seksualnym. Ofiarą handlu nieletnimi jest każda osoba, która
nie ukończyła 18. roku życia i jest pozbawiona podstawowych praw takich jak
własna tożsamość, możliwość dorastania w rodzinie, opieka zdrowotna i
oświata. Osoby te wykorzystywane są do żebractwa, prostytucji, przenoszenia
narkotyków i w niektórych przypadkach stają się ofiarami handlu ludzkimi
organami.5
Problem ten zauważono szczególnie podczas konferencji „Handel nieletnimi – mali
niewolnicy bez granic”, która miała miejsce w Rzymie w lipcu 2002 roku, kiedy to podano,
że tylko w 2008 roku na terenie Włoch odnotowano obecność 2 200 nieletnich prostytutek, z
5
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Tab. 2. Rozmieszczenie imigrantów na terenie Włoch w podziale na
regiony i rodzaj przyjmujących je struktur (aktualizacja 1.07.2016)
Nazwa regionu

Imigranci
Imigranci
przebywajcy
przebywajcy w
w
centrach
strukturach
pierwszego
tymczasowych
wsparcia

Miejsca
zajęte
w
strukturach
Imigranci
drugiego
ogółem
wsparcia
SPRAR (na
13.06.2016)

Procentowy
udział
imigrantów

16.234
1.069
17.303
13%
Lombardia
4.731
5.283
4.077
14.091
11%
Sycylia
1.829
314
10.088
8%
Wenecja Euganejska 7.945
9.080
1.208
10.288
8%
Kampania
8.883
967
9.850
7%
Piemont
3.679
3.532
1.950
9.161
7%
Apulia
4.795
871
4.129
9.795
7%
Lacjum
8.469
646
9.115
7%
Toskania
7.106
495
995
8.596
6%
Emilia-Romania
1.859
1.438
1.757
5.054
4%
Kalabria
Friuli-Wenecja
2.967
1.400
350
4.717
4%
Julijska
3.992
392
4.384
3%
Liguria
3.529
589
4.118
3%
Marche
3.928
88
4.016
3%
Sardynia
2.677
227
2.904
2%
Abruzja
146
2.236
2%
Trydent-Górna Adyga 2.090
1.914
368
2.282
2%
Umbria
1.740
422
2.162
2%
Molise
1.460
413
1.873
1%
Basilicata
298
0
298
0.2%
Dolina Aosty
97.376
14.848
20.107
132.331
100%
Włochy ogółem
Źródło: Opracowano na postawie raportu Włoskiego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, 2016

Ofiarami tego typu migracji są głównie dzieci i nastolatkowie, którzy
podróżując bez opieki dorosłych stają się dla organizacji przestępczych łatwą
zdobyczą. Zmuszane są do wykonywania bardzo niebezpiecznych prac w
których ponad 40% pochodziło z Albanii. W 2000 roku granice Włoch przekroczyło ponad 8
tys. nieletnich, w tym 70% z Albanii 8% z Maroka i 5% z Rumunii.
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rolnictwie, górnictwie, w fabrykach i na placach budowy. Jak podaje raport Save
the Children w 2015 roku ofiarami nielegalnej migracji na świecie było 168
milionów niepełnoletnich. Szacuje się, że w Europie w 2015 roku było ich
ponad 1,2 mln, a w samych Włoszech ponad 129 tysięcy. Skala handlu i
wykorzystywania ludzi jest bardzo trudna do oszacowania, gdyż często proceder
ten odbywa się w miejscach zamkniętych lub w mieszkaniach prywatnych.
Osoby te są często przewożone potajemnie z jednego miasta do drugiego, co
jeszcze bardziej utrudnia ocenę skali problemu.
Od początku stycznia do czerwca 2016 roku do Włoch przybyło drogą
morską, uciekając od wojny, głodu i przemocy, 70 222 osoby, w tym 11 608
dzieci. Dzieci te, w przewadze chłopcy, pochodzą głównie z Gambii (1 578),
Egiptu (1 575), Erytrei (1 465) i z Nigerii (814). W 2015 roku, w tym samym
okresie przybyło do Włoch 6 496 niepełnoletnich, spośród których 4 410 bez
opieki. W sumie w 2015 roku przybyło 12 360 dzieci i młodzieży poniżej 18
roku życia pozostających bez opieki, zaś w 2014 roku 13 026 osób. Aż 90%
niepełnoletnich przybyło do Włoch bez opieki. Oznacza to, iż w momencie
identyfikacji osoby te nie mogą zostać wydalone z terytorium Włoch. Należy
podkreślić, iż pomimo wypadków i niebezpieczeństwa utraty życia, coraz więcej
osób decyduje się na ucieczkę z własnego kraju, a pośród nich drastycznie rośnie
liczba nieletnich pozostających bez opieki. Według raportu Save the Children w
czerwcu 2015 roku przybyło do Włoch prawie 1 500 dzieci bez opieki, zaś w
tym samym miesiącu w 2016 roku liczba ta wzrosła do 3 500 osób. Jest to
bardzo poważny problem, który sprzyja wykorzystywaniu i handlu nieletnimi.
Wykorzystanie niepełnoletnich polega na czerpaniu nielegalnych zysków,
wśród których wyróżnić można:
 Zmuszanie do prostytucji lub innych form aktywności seksualnych
 Praca pod przymusem
 Niewolnictwo
 Pobieranie organów wewnętrznych w celu nielegalnego handlu
narządami
Walka z nielegalnym handlem ludnością jest bardzo trudna ze względu na to, iż
ofiary nie mają możliwości lub odwagi zgłosić się na policję w celu
poinformowania o ich sytuacji. Główna obawa polega na tym, iż ofiary obawiają
się, iż zostaną wydalone z terytorium kraju, na którym się znajdują. Włochy
starają się walczyć z tym problemem i dlatego też powołano specjalny program
wsparcia ofiar przestępstw regulowany przez kodeks 13 228/2003, który
przewiduje wsparcie i ochronę ofiar handlu. Zaś artykuł 18 Dekretu
Ustawodawczego 286/98 wprowadził instrument ochrony socjalnej. Oznacza
to, iż przepisy pozwalają na wyjście ofiary z sytuacji przemocy i dają możliwość
pozostania legalnie na terytorium kraju, bez konieczności wskazania sprawcy
przemocy, jak jest to ustalone w wielu krajach Europy. Prawo to aktualnie
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stosuje się prawie wyłącznie w przypadkach wykorzystywania seksualnego, gdzie
konieczne jest podanie informacji na temat sprawcy wykroczenia.
Do tej pory nie ma dokładnych statystyk na temat ofiar handlu i
wykorzystywania ludzi. Dostępne dane są wynikiem szacunku i prognoz, które
dają tylko przybliżony obraz wielkości zjawiska. We Włoszech, zgodnie z
najnowszymi prognozami, liczbę ofiar niewolnictwa i wyzysku szacuje się na 129
600 osób (Global Slavery Index, 2016). Biorąc pod uwagę dane z 2015 roku,
ofiary poddane ochronie liczyły 1 125 osób, z czego 75,2% to kobiety, spośród
których 15, 7% niepełnoletnie. Z wywiadów przeprowadzonych pośród ofiar
płci żeńskiej około 68% było zmuszanych do prostytucji, zaś prawie połowa
ofiar płci męskiej zmuszanych było do kradzieży i napadów.
Włochy stały się krajem tranzytowym dla dzieci, kobiet i mężczyzn,
które stają się ofiarami handlu i wykorzystania. Należy podkreślić, iż w 2016
roku odnotowano znaczny wzrost napływu dzieci niepełnoletnich pozostających
bez opieki osób dorosłych. Migrujące dzieci bez opieki są szczególnie narażone
na wyzysk, o czym informuje Europol6, który w 2015 roku zidentyfikował
zaginięcie 10 000 dzieci przybyłych na terytorium Europy. We Włoszech na
koniec 2015 roku było nieuchwytnych 6 135 małoletnich, głównie
Erytrejczyków (1 571), Somalijczyków (1 459), Egipcjan (1 325) i Afgańczyków
(649) (Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, 2015). Osoby te docierając na
terytorium Włoch, nie zatrzymują się na długo, gdyż ich celem jest dotarcie do
innych krajów Europy, zwłaszcza do Niemiec i Szwecji. W związku z tym, iż w
ciągu kilku dni zmuszeni są na opuszczenie centrów pierwszego wsparcia
znajdujących się na terytorium Włoch, podczas dalszej drogi zdani są na
korzystania ze wsparcia grup organizujących transport na północ kontynentu.
Podczas tej migracji giną ślady wielu dzieci stających się ofiarami nielegalnego
handlu ludnością.
Zakończenie
Włochy ostatnich dekad, kiedy stały się swoistym pomostem dla setek
tysięcy migrantów szukających w Europie swojego miejsca na ziemi, nie mogą
być wizytówką zachodniej cywilizacji. Z każdym rokiem coraz bardziej widać,
że państwo to, które i bez imigrantów ma trudne do złagodzenia wewnętrzne
problemy, nie poradzi sobie zwłaszcza w obliczu mającej miejsce inwazji
Afrykanów i mieszkańców Bliskiego Wschodu. Konieczna jest niewątpliwie
pomoc innych państw, co powinno wynikać z europejskiej solidarności jak i
odpowiedzialności tych, którzy do tej pory niefrasobliwie podchodzili do
problemu imigracji, stymulując ją dodatkowo nieprzemyślanymi zachowaniami.
Europol, czyli Europejski Urząd Policji to policyjna agencja Unii Europejskiej z siedzibą
w Hadze. Agencja rozpoczęła działanie w 1994 r., jako Europol Drugs Unit (EDU). W 1998
roku państwa członkowskie ratyfikowały Konwencję o Europolu, która weszła w życie
jeszcze w październiku tego samego roku. Europejska agencja policyjna swoją pracę
rozpoczęła 1 lipca 1999 roku, jednostka funkcjonuje do dzisiaj i posiada osobowość prawną.
6
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Przywódcy Niemiec i członkowie elity politycznej Unii Europejskiej nie
dostrzegali w inwazji obcej kulturowo ludności nic poza szansą na złagodzenie
deficytu nisko kwalifikowanej siły roboczej. Konsekwencje tej krótkowzrocznej
polityki płacą teraz Włochy, które z racji swojego położenia narażone są na
ponoszenie największych kosztów związanych z przyjmowaniem migrantów,
walki z szerzącą się przestępczością, pomocą humanitarną itd. Tak jak w
przypadku innych państw „frontowych” Europy, konieczne jest zmniejszenie
tempa napływu imigrantów, co nie będzie możliwe, jeżeli w państwach
afrykańskich i bliskowschodnich nie będą zapewnione warunki do godnego
życia, i jeżeli przywódcy europejscy nie zaprzestaną obłędnej polityki
wielokulturowości, która doprowadzi do wielu tragedii w dającej się przewidzieć
przyszłości.
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Summary
Immigrants in Italy with a special focus on minors
The article presents the aspect of human migration to Italy from North African countries
and areas of the Middle East with particular emphasis on the issue of organization of
the influx of people and support from Italy (Mare Nostrum action) and the European
Union Member States (Triton action). Migration to Europe in recent decades has become
very problematic, especially for Italy, which is considered to be a transit area, where the
organization of a system of identification of the population exceeds the capabilities of
many of the centers of first support (because of their overpopulation). The main causes of
human migration are considered to be the escape from conflicts and persecution, desire to
improve the quality of life by seeking employment, as well as the need to unite with the
members of the family who have already settled in the territory of the country. The
influx of people, especially minors who are not taken care of requires Italy to grant these
people immediate assistance and does not provide for their expulsion from the territory of
the country. The people who are not taken care of are particularly vulnerable to actions
on the part of illegal organizations through the exploitation of minors and people
trafficking.
Key words: Italy, illegal migration, Mare Nostrum action, Triton action, minors.
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Piotr L. WILCZYŃSKI
UZBROJENIE ARMII PAŃSTW MUZUŁMAŃSKICH I ICH
PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY. CZĘŚĆ II – AZJA I BAŁKANY
Abstrakt:
Artykuł stanowi drugą część przeglądu uzbrojenia armii państw muzułmańskich – jest
kontynuacją artykułu z tomu 16 „Przeglądu Geopolitycznego” (s. 59-76). Jego celem jest
zestawienie materiału faktograficznego niezbędnego z punktu widzenia analiz
potęgometrycznych i geostrategicznych. Dane dotyczące uzbrojenia armii uzupełniono
szczegółowymi informacjami o przemyśle zbrojeniowym państw muzułmańskich oraz
ich powiązaniach i współpracy wzajemnej jak i z innymi podmiotami.
Słowa kluczowe: uzbrojenie, potęga militarna, Azja, przemysł zbrojeniowy,
islam.

Wprowadzenie
Siłę militarną danego państwa można mierzyć na wiele sposobów.
Najczęściej uwzględniane są takie parametry jak budżety obronne, liczebność
personelu, zaawansowanie technologiczne uzbrojenia i jego ilość (Balcerowicz
2006). W artykule dokonano przeglądu uzbrojenia państw reprezentujących
cywilizację islamską, która w świetle aktualnych tendencji będzie rozszerzać swój
zasięg w Afryce, Europie i Azji. Bliski Wschód i kraje islamskie leżące już po
europejskiej stronie Bosforu, w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej, są
obecnie olbrzymim źródłem problemów dla Europy Zachodniej z racji
narastającej nielegalnej imigracji (Jaremczuk 2006; Kropska, Wilczyński 2015;
Romaniszyn 2009; Wilczyński W. 2015; Żebrowski 2014). Oprócz przeglądu
uzbrojenia dokonano enumeracji zakładów zbrojeniowych w krajach islamskich,
jako podstawy do rodzimej produkcji na wypadek wojny. Przedstawiono
również powiązania omawianych państw muzułmańskich w międzynarodowym
handlu bronią, które również są czynnikiem istotnym z punktu widzenia
stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa (Skulski 2011). W badaniach
uwzględnione zostały podmioty polityczne, zamieszkane przez ludność, która w
nie mniej niż 50% składa się z wyznawców islamu. Ich lista jest dosyć długa,
podzielono je zatem według kryterium geograficznego na kilka części:
 Lewant i Bałkany: Albania, Jordania, Kosowo, Liban, Syria,
Turcja
- 100 -

Wilczyński, P. L., Uzbrojenie armii państw muzułmańskich i ich przemysł zbrojeniowy.
Część II - Azja i Bałkany, Przegląd Geopolityczny, 17, 2016, s. 100-132.

 Arabia: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Jemen, Katar, Kuwejt, Oman,
ZEA
 Turkiestan: Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgizja, Tadżykistan,
Turkmenia, Uzbekistan
 Azja Południowo-Zachodnia: Afganistan, Irak, Iran, Pakistan
 Azja Południowo-Wschodnia: Bangladesz, Brunei, Indonezja,
Malediwy, Malezja.1
Obliczenia i analizy oparto na bazach danych dostępnych w sieci
Internet. O ile nie podano innych źródeł, były to bazy danych SIPRI
(Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem).2

Wyposażenie wojsk pancernych
Broń pancerna stanowi najważniejszy komponent wojsk lądowych.
Funkcje i zadania wojsk pancernych to głównie misje ofensywne (Magier 2012).
Wyposażenie wojsk państw muzułmańskich jest bardzo zróżnicowane pod
względem posiadanego sprzętu (tab. 1) i jego pochodzenia (Miller 2001).
W obszarze lewantyńsko-bałkańskim, muzułmańskie państwa posiadają
dość dobrze zorganizowane armie, z których najsilniejszą jest armia turecka.
Silne są również armie Jordanii i Syrii. Wojska pancerne stanowią dla nich
podstawę uzbrojenia na lądzie. Główny trzon jordańskich sił pancernych
stanowią zmodyfikowane w Jordanii czołgi Challenger 1, o nazwie Al-Hussein.
Ponadto Jordania posiada znaczną liczbę czołgów M60 Phoenix, czyli
jordańskiej modyfikowanej wersji M60 Patton (Hunnicut 1984), oraz czołgi AlKhalid, będące jordańską wersją czołgów Chieftain FV4030/2. Oprócz tego w
armii Król. Jordanii znajdują się starsze czołgi jak M60 A1 Patton i czołgi Tariq
(jordańska wersja brytyjskich czołgów Centurion) (Dunstan 2003). Z kolei Syria
posiada znaczny arsenał ale głównie czołgów przestarzałych pochodzenia
sowieckiego. Ich dokładna liczba trudna jest do oszacowania ze względu na
trwający w Syrii konflikt z rebeliantami. W tab. 1 podano dane szacunkowe dla
syryjskich T-72M, T-62M/K i T-55MV. Sąsiedni Liban, który też pogrążony jest
od kilku lat w walkach zbrojnych, posiada również przestarzały sprzęt. Są to
głównie radzieckie T-54/55 oraz amerykańskie M48 A5 Patton z dziesięcioma
nieco nowszymi M60 A3 Patton. Belgia ostatnio zaoferowała sprzedaż Libanowi
część swoich czołgów Leopard 1/A5, a Rosja obiecała zaopatrzyć ten kraj w
czołgi T-90. Status obu tych transakcji jest nie pewny, gdyż miały one być już
zrealizowane, a nadal Liban tych czołgów nie otrzymał.3 Albania nie zakupiła w
ostatnich dekadach żadnych czołgów. Posiada jednak dość pokaźny arsenał
radzieckich T-54/55 i chińskich Type-59. Sąsiednie Kosowo, jako jedno z
Źródło: Pew Research Center, Washington DC, Religious Composition by Country
(December 2012) dostęp: czerwiec 2014
2
SIPRI Data Base, www.sipri.org/databases/armstransfers, dostęp: lipiec 2015.
3
Steady Steps Forward of Lebanese Armed Forces: www.lebarmy.gov.lb/en/news/?32139,
dostęp: kwiecień 2015.
1
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młodszych państw, jeszcze nie utworzyło prawdziwej armii. Siły bezpieczeństwa
tego kraju nie posiadają wojsk pancernych.
Kraje Półwyspu Arabskiego, jako zasobne w ropę naftową, posiadają
nowoczesne wojsko. Świadczą o tym najnowsze czołgi na stanie krajów
naftowych tego obszaru. Arabia Saudyjska posiada nowoczesne amerykańskie
czołgi Abrams M1A2SEP. Do tego wiele starszych M60 A3 Patton i francuskie
AMX-30. Zupełnym przeciwieństwem bogactwa krajów Zatoki Perskiej jest
ogarnięty wojną domową Jemen, który dysponuje wojskami pancernymi, ale
znacznie przestarzałymi – radzieckimi T-34, T-54/55, T-62, T-72 i
amerykańskimi M60 A1 Patton. Oman posiada małą ale nieźle wyposażoną
armię. Sułtan Omanu postawił na współpracę z brytyjskim przemysłem
zbrojeniowym. Dlatego Oman zakupił nowoczesne brytyjskie Challengery 2, a
wcześniej czołgi Chieftain MK-5. Na wyposażeniu armii sułtańskiej są również
starsze amerykańskie czołgi M60 Patton (Cordesman, al-Rodhan 2007).
Sąsiednie Zjednoczone Emiraty Arabskie zaopatrzyły się z kolei we francuskie
czołgi AMX Leclerc. Ślady wcześniejszych zakupów ZEA to francuskie AMX30-S i włoskie OF-40 Mk2. Bahrajn posiada amerykańskie M60 A3 Patton.
Wydawać by się mogło, że każdy z krajów nad Zatoką Perską dąży do
posiadania innych czołgów niż sąsiedzi. Tezę tę potwierdza zamówienie
niemieckich czołgów Leopard 2 A7 przez Emirat Kataru. Kuwejt zakupił tuż
przed rozpadem Jugosławii M-84AB pochodzące z tego kraju, które brały udział
z niezłym wynikiem w operacji „Pustynna Burza”. W latach dziewięćdziesiątych
Kuwejtowi dostarczono także amerykańskie M1A2 Abrams.
Brak różnorodności uzbrojenia pancernego, czyli sytuacja odwrotna do
wyżej opisanej, ma miejsce wśród państw muzułmańskich wchodzących niegdyś
w skład ZSRR. Azerbejdżan posiada jeszcze T-55, ale główną bronią są
zmodernizowane w Izraelu czołgi T-72 Aslan SIM2, wspomagane przez
rosyjskie T-90. Największe państwo muzułmańskie tego obszaru, czyli
Kazachstan posiada znaczne ilości radzieckich T-72 i T-62. Kirgizja również
odziedziczyła T-72 po ZSRR. Tadżykistan, ma te same modele co Kazachstan,
jednak odziedziczył ich dużo mniej i sporo stracił w czasie wojny domowej w
latach dziewięćdziesiątych. Również Uzbekistan dysponuje wyłącznie czołgami
produkcji ZSRS: T-72, T-64, T-62 i T-54/55. Jedynym oprócz Azerbejdżanu
krajem tego obszaru, który zakupił już w Rosji nowe czołgi jest Turkmenia,
która doposażyła posiadane wojska w czołgi T-90, jednak główny trzon sił
pancernych stanowią nadal T-72.
Pozostałe kraje Azji Zachodniej, posiadające znacznie dłuższą
państwowość i bujną historię wojskową, posiadają bardziej różnorodne
podstawowe wyposażenie wojsk pancernych. Nie da się ustalić dokładnej liczby
czołgów Iraku w związku z wojną toczoną z tzw. Państwem Islamskim. USA
przekazało Irakowi swoje czołgi M1A1M Abrams, zaś ze starego arsenału
pozostały jeszcze pewne ilości starych radzieckich T-72 i T-55, a także Irak
pozyskał te rodzaje maszyn z krajów Europy Wschodniej, głównie z Węgier i
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Polski w ramach pomocy. Irak dopiero odbudowuje swoje siły pancerne. W
porównaniu z Syrią, również walczącą z ISIS Irak zmobilizował znacznie
większą armię, jednak o wiele słabiej wyposażoną w ciężki sprzęt. Bardzo
różnorodny sprzęt posiada Iran, który postawił w latach 90-tych na
samowystarczalność w zakresie uzbrojenia i produkuje własne czołgi. Lekkie
czołgi Tosan, oraz średnie i ciężke czołgi Zulfiqar 1, 2 i 3 to oryginalne modele
irańskie (Foss 2000). Fabryki w Iranie zmodernizowały także szereg modeli
starszych zagranicznych czołgów (tab. 1), między innymi z ZSRR, USA, Wlk.
Brytanii i Chin. Afganistan nie posiada nowych czołgów. Dużo jednak
pozostało po dawnej armii w postaci starych T-55 i T-62. Dokładnej liczby
działających czołgów nie da się określić ze względu na trwającą tam wojnę.
Sąsiedni Pakistan, od lat zawiązał ścisłą współpracę z ChRL.
Najnowocześniejszym czołgiem Pakistanu jest rodzimej produkcji Al-Khalid,
który produkowany jest również w Chinach pod nazwą MBT-2000. Pakistan
posiada szereg modeli chińskich czołgów, które modernizowane, lub
produkowane były na licencji we własnych zakładach zbrojeniowych. Poza
modelami związanymi z Chinami, na stanie armii Pakistanu jest jeszcze trochę
ukraińskich T-80UD i sowieckich T-54/55 oraz amerykańskich M48 A5 Patton.
W ostatnim z obszarów zajętych przez państwa muzułmańskie dwa nie
posiadają sił pancernych: Malediwy i Brunei. Bangladesz posiada wyłącznie
chińskie czołgi: Type-59, Type-69II MK2G i MBT-2000. Armia malezyjska
posiada skromną ilość polskich czołgów Pt-91 Twardy, oznaczanych lokalnie
„Pendekar”. Indonezyjskie siły zbrojne również nie posiadają wielkiego arsenału
pancernego. Na wyposażeniu w tym kraju są głównie francuskie lekkie czołgi
AMX-13 oraz niemieckie Leopard 2A4 (ryc. 1).

Tab. 1: Broń pancerna na stanie armii państw muzułmańskich Azji
i Europy
Czołgi:
Liczba
Kraj pochodzenia:
Państwo:
Afganistan4
Albania

Arabia
Saudyjska

Azerbejdżan
Bahrajn
Bangladesz

czołgów:
<50
<300
721
375
442
450
145
94
350
100
180
44

T-62
T-55
Type-59
T-54/55
M1A2SEP Abrams
M60 A3 Patton
AMX-30
T-90
T-72 Aslan SIM2
T-55
M60 A3 Patton
MBT-2000

ZSRR
ZSRR
ChRL
ZSRR
USA
USA
Francja
Rosja
ZSRR, Izrael
ZSRR
USA
ChRL

W związku z trwającą wojną domową, dokładnej liczby działających czołgów nie da się
ustalić.
4
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Indonezja
Irak

Iran

Jemen
Jordania
Katar
Kazachstan
Kirgistan
Kuwejt

Type-69II MK2G
Type-59
Leopard 2A4
AMX-13
M1A1M Abrams
T-72
T-55
Tosan-1
Zulfiqar 3
Zulfiqar 2
Zulfiqar 1
T-72S/M1
Chieftain Mk 5P Mobarez
Type-69
T-62
M60 Samsam
T-54/55 Type-72Z/Safir-74
Type-59
T-54/55
M47 Sabalan
T-72
T-62
M60 A1 Patton
T-54/55
T-34
Al-Hussein
M60 Phoenix
Al-Khalid
M60 A1 Patton
Tariq
Leopard 2 A7
T-72
T-62
T-72
M1A2 Abrams
M-84AB

50
174
26
275
<106
<125
<72
20
5
5
150
480
150
200
75
150
200
200
100
168
609
200
50
450
30
392
182
364
82
293
62
650
280
150
218
150

ChRL
ChRL
Niemcy
Francja
USA5
ZSRR
ZSRR
Iran
Iran
Iran
Iran
ZSRR, Iran6
Wlk. Bryt., Iran7
ChRL
ZSRR
USA, Iran
ZSRR, ChRL, Iran8
ChRL
ZSRR
USA, Iran
ZSRR
ZSRR
USA
ZSRR
ZSRR
Wlk. Brytania, Jordania10
USA, Jordania
Wlk. Brytania, Jordania
USA
Wlk. Brytania, Jordania
Niemcy
ZSRR
ZSRR
ZSRR
USA
Jugosławia

Ponad 40 Abramsów zostało przejętych lub zniszczonych w dotychczasowej wojnie z
Państwem Islamskim.
6
T-72M1 są produkcji radzieckiej, a T-72S były produkowane w Iranie na podstawie
licencji.
7
Zakłady przemysłowe w Iranie przerobiły kilka modeli przestarzałych czołgów
unowocześniając je i nadając nowe nazwy. M60 i M47 to oryginalnie były amerykańskie
modele Patton.
8
Są to dwa rodzaje czołgów, które przeszły tę samą modernizację i ujednolicenie w
zakładach irańskich. Safir-74 to zmodernizowane czołgi T-54, zaś Type-72Z to
zmodernizowana wersja Type-59.
9
Kraj pogrążony w wojnie domowej – dane szacunkowe za:
www.globalsecurity.org/military/world/yemen/army-equipment.html, dostęp: sierpień 2015.
10
Jordańskie przedsiębiorstwo KADDB modernizuje używane czołgi kupowane z zagranicy.
5
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Liban
Malezja
Oman
Pakistan

Syria
Tadżykistan
Turcja

Turkmenistan
Uzbekistan

M60 A3 Patton
M48 A5 Patton
T-54/55
PT-91 Twardy
Challenger 2
Chieftain Mk 5
M60 A3 Patton
M60 A1 Patton
Al-Khalid/MBT-2000
T-80UD
Type-59 Al Zarrar
Type-85-IIAP
Type-69-II
Type-63
Type-59
T-54/55
M48 A5 Patton
T-72M/A/AV
T-62M/K
T-55MV/AM/AMV
T-72
T-62
Altay
Leopard 2 A4
Leopard 1 A3
Leopard 1T Volkan
M60T Sabra
M60 A3/A3 TTS Patton
M60 A1
M48 A5T1/2 Patton
T-90
T-72
T-72
T-64
T-62
T-54/55
AMX Leclerc
AMX-30S
OF-40 Mk2

10
104
180
48
38
27
60
93
300
320
600
300
400
50
600
54
300
<1500
<1000
<2000
30
7
4
354
227
170
170
1372
104
1377
10
70
70
100
170
80
388
45
36

USA
USA
ZSRR
Polska
Wlk. Brytania
Wlk. Brytania
USA
USA
Pakistan, ChRL
Ukraina
ChRL, Pakistan
ChRL, Pakistan
ChRL, Pakistan
ChRL
ChRL
ZSRR
USA
ZSRR, Czechosłowacja11
ZSRR
ZSRR
ZSRR
ZSRR
Turcja
Niemcy
Niemcy
Niemcy, Turcja
USA, Izrael
USA
USA
USA, Turcja
Rosja
ZSRR
ZSRR
ZSRR
ZSRR
ZSRR
Francja
Francja
Włochy

Zjednoczone
Emiraty
Arabskie
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych z różnych
baz.

Broń pancerna, chociaż jest podstawowym uzbrojeniem każdej liczącej
się armii, rzadko jest produkowana w krajach muzułmańskich. Jedynie państwa
aspirujące do roli mocarstw regionalnych: Iran, Turcja, Pakistan i Egipt, wraz z
Model unowocześniony przez czechosłowackie zakłady zbrojeniowe pod koniec lat 80tych.
11
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dwoma mniejszymi krajami, to jest, Sudanem i Jordanią, wykształciły własny
przemysł broni pancernej.
Ryc. 1: Pochodzenie broni pancernej w państwach muzułmańskich

Źródło: Wilczyński, P. L., 2016.

Podstawowe karabiny piechoty
Bronią podstawową w każdej armii, zarówno małej jak i wielkiej, jest
broń indywidualna żołnierzy. Najtańszą i najpopularniejszą formą wojska
pozostaje piechota, dlatego karabiny piechoty stanowią broń, której zamówienia
są niezwykle intratne, duże i mające ogromne znaczenie dla przemysłu
zbrojeniowego. Poniżej wykazano, w których krajach państwa muzułmańskie
zakupiły podstawową broń piechoty, czyli karabiny. Państwa wybierają
zazwyczaj kilka rodzajów broni. Tabela 2 przedstawia główną i podstawową
broń, której w poszczególnych armiach jest najwięcej.
Karabinów Colt M4, krótszej i lżejszej wersji M16, używają Królewskie
Siły Zbrojne Jordanii. Ten karabin rzadko używany jest na świecie jako broń
podstawowa. Armia syryjska używa licznych rodzajów karabinów, lecz głównym
nadal pozostaje sowiecki AKM. Również Liban wciąż w większości wyposażony
jest stare sowieckie karabiny, mimo zakupów nowszego uzbrojenia
amerykańskich i europejskich producentów. Turcja, największe państwo tego
obszaru, na swoim podstawowym wyposażeniu posiada lokalnie produkowane
karabiny na licencji. Są to MKEK HK33E. Albania również wytwarza własne
karabiny, są to licencjonowane AKM o desygnacji ASH-82. Młode siły zbrojne
sąsiedniego Kosowa wyposażone są głównie w niemieckie HK G36.
Na Półwyspie Arabskim najsilniejszą armią jest wojsko Arabii
Saudyjskiej, gdzie głównym karabinem jest austriacki Steyr AUG. Jemen z kolei
przypomina państwa Afryki, gdzie podstawową bronią jest wciąż AK-47.
Nietypową dla państw muzułmańskich bronią jest INSAS, karabin podstawowy
Sułtanatu Omanu, który pochodzi z Indii, choć kraj ten posiada na wyposażeniu
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jednostek także austriackie Steyr AUG i amerykańskie M16. Te ostatnie są
podstawowym karabinem Emiratu Bahrajnu i Kuwejtu. Sąsiedni Katar
wykorzystuje niemieckie karabiny HK G3.
Wszystkie państwa muzułmańskie wchodzące niegdyś w skład byłego
ZSRR używają jako podstawowego karabinu AK-74. W Azerbejdżanie jest on
produkowany lokalnie w nieco zmodyfikowanej wersji.
Iracka armia walcząca obecnie z Państwem Islamskim wyposażona
została w amerykańskie karabiny M16. Za czasów Saddama Husajna
podstawowym karabinem był AKM. Sąsiedni Iran produkuje na licencji własne
karabiny HK G3A6. Na wyposażeniu armii Afganistanu wciąż główną bronią
pozostaje sowiecki AK-47, choć coraz więcej jest amerykańskich M16. Z kolei w
armii pakistańskiej najwięcej jest chińskich karabinów Type-56.

Tab. 2: Podstawowy karabin piechoty na wyposażeniu państw
muzułmańskich
PAŃSTWO
KARABIN
POCHODZENIE
Afganistan
Albania
Arabia Saudyjska
Azerbejdżan
Bahrajn
Bangladesz
Brunei
Indonezja
Irak
Iran
Jemen
Jordania
Katar
Kazachstan
Kirgistan
Kosowo
Kuwejt
Liban
Malediwy
Malezja
Oman
Pakistan
Syria
Tadżykistan
Turcja
Turkmenistan
Uzbekistan
ZEA

AK-47
ASH-82
Steyr AUG
AK-74M
M16
Pindad SS2
L1A1
Pindad SS2
M16
HK G3A6
AK-47
Colt M4
HK G3A3
AK-74
AK-74
HK G36
M16
AK-47
AK-47
SME Colt M4
INSAS
Type-56
AKM
AK-74
MKEK HK33E
AK-74
AK-74
HK G36

ZSRR
Albania
Austria
Azerbejdżan
USA
Indonezja
Wlk. Brytania
Indonezja
USA
Iran
ZSRR
USA
Niemcy
ZSRR
ZSRR
Niemcy
USA
ZSRR
ZSRR
Malezja
Indie
ChRL
ZSRR
ZSRR
Turcja
ZSRR
ZSRR
Niemcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych z różnych
baz
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Azja Południowa, której kraje muzułmańskie najmniej zagrożone są
eskalacją konfliktów z Bliskiego Wschodu mają głównie w posiadaniu
następującą broń podstawową piechoty: Malediwy – radzieckie AK-47;
Bangladesz – indonezyjskie karabiny Pindad SS2; Brunei – brytyjskie L1A1, a
Indonezja – rodzimy, wcześniej wymieniony Pindad SS2 (ryc. 2).
Ryc. 2: Główny karabin piechoty w państwach muzułmańskich

Źródło: Wilczyński, P. L., 2016, op. cit.

Pozostałe wyposażenie wojsk lądowych
Przechodząc do uzbrojenia na wyposażeniu armii muzułmańskich
omawianego obszaru, to jest, warte podkreślenia jest to, że mimo braku
posiadania dużych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, oraz ciągłego zagrożenia
wojną ze strony Izraela, lub ugrupowań rebelianckich, państwa obszaru
lewantyńsko-bałkańskiego bogato uposażyły swe armie. Mocarstwowa pozycja
w regionie wymaga tego od Turcji. Ale również pozostałe kraje są znacznie
lepiej uzbrojone. Przykładem takiego państwa jest Jordania. Jej armia poza
wieloma typami czołgów, posiada całą gamę transporterów opancerzonych.
Najwięcej jest ulepszonych w jordańskich zakładach KADDB amerykańskich
M113A2MK-1J. Na wyposażeniu piechoty są także lżejsze pojazdy, jak
południowoafrykańskie Ratel i amerykańskie AIFV, a samochody dla wojska to
amerykańskie HMMWV i rodzimej produkcji Desert Iris. Artyleria Jordanii to
przeważnie haubice samobieżne produkcji amerykańskiej M109A2 i M110A2.
Warto zaznaczyć, że Jordania od niedawna rozpoczęła produkcję własnej
artylerii rakietowej. Zestawy lekkich moździerzy to głównie chińskie PPT89. W
obronie p-lot Jordania stosuje zarówno ciężkie samobieżne zestawy rakietowe,
głównie amerykańskie M163 Vulcan, jak i ręczne wyrzutnie, w tym sowieckie i
rosyjskie zestawy Strzała i Igła różnych generacji. W obronie p-panc. stosuje się
głównie rodzimej produkcji lekkie zestawy rakietowe Nashab, wzorowane na
modelach rosyjskich. Mają one zastępować powoli wycofywane sowieckie
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zestawy RPG-26 i 27. Wyposażenie sąsiednie armii syryjskiej jest głównie
pochodzenia sowieckiego. Wśród pojazdów opancerzonych dominują BMP-1 i
BTR-50. Ciężarówki wojskowe to głównie marki Ural i UAZ. Cała artyleria i
broń p-panc również jest produkcji sowieckiej, uzupełniana zestawami
europejskimi, amerykańskimi i irańskimi. Syria posiada także wiele rakiet
balistycznych. Najwięcej jest tam irańskich Fateh-110 oraz północnokoreańskich
Hwasong-6. Cała artyleria p-lot. jest produkcji sowieckiej lub chińskiej. Armia
dysponuje również dronami, głównie irańskimi Ababil, Shahed i Mohajer.
Również Liban pogrążony w szeregu wojen domowych posiada różnorodne
wyposażenie sił lądowych. Dominują tam amerykańskie pojazdy Humvee i
M113. Broń p-panc. to głównie amerykańskie zestawy M72 i sowieckie RPG-7.
Podobnie jest w osłonie p-lot. W artylerii Libanu najwięcej jest amerykańskich
haubic M198. W Turcji większość broni strzeleckiej produkowana jest w kraju,
jednak często zdarzają się także jednostki z USA, krajów europejskich, Izraela, a
nawet Azerbejdżanu. Wśród samochodów turecka armia najwięcej posiada
brytyjskich Land Rover Defender oraz amerykańskich Jeep Wrangler.
Ciężarówki produkuje się lokalnie. Wykorzystuje się modele UNIMOG
produkowane przez Mercedes-Benz Türk A.Ş. w Aksaray. Wśród transporterów
opancerzonych najwięcej jest lokalnie produkowanych FNSS ACV-15 i lżejsze
Otokar Cobra. Sporo jest także wciąż starszych amerykańskich M113. Tureckie
siły lądowe używają w obronie p-panc. głównie sprzętu amerykańskiego, np.
BGM-71 TOW. W broni p-lot. najczęściej Turcy posiadają szwedzkie działka
Bofors 40 mm oraz szwajcarskie Oerlikon 20mm, czy niemieckie Rheinmetall 20
mm. Podstawową bronią artylerii są głównie produkty amerykańskie, np.
haubice M114 kal. 155mm, ale często spotkać w tych jednostkach można także
sprzęt rodzimej produkcji jak haubice T-155 Firtina. Systemy rakietowe również
są oparte o produkcję amerykańską np. wyrzutnie MGM-140 ATACMS i
rodzime J-600T Yildirim. Armia albańska, poza karabinami podstawowymi
własnej produkcji, jako lekką broń strzelecką używa głównie modeli niemieckich
H&K. Wśród pojazdów armii tego kraju dominują włoskie Iveco VM 90,
austriackie Mercedesy G klasy, oraz amerykańskie M113. Artyleria, broń p-panc.
i p-lot. jest w Albanii przestarzała, głównie pochodzenia chińskiego lub
sowieckiego. Siły zbrojne Kosowa nie posiadają żadnego ciężkiego sprzętu
wojskowego poza tureckimi pojazdami Otokar Cobra. Lekka broń jest głównie
produkcji niemieckiej i austriackiej.
Kraje Półwyspu Arabskiego są bardzo bogato wyposażone w sprzęt
wojskowy dzięki dostępowi do obfitych złóż ropy naftowej, dających tym
krajom spore nadwyżki budżetowe. Najsilniejsza w regionie armia saudyjska,
posiada szeroką gamę lekkiej broni, głównie belgijskiej i niemieckiej. Broń ppanc. jest przeważnie amerykańska, z BGM-71 TOW na czele. Obrona p-lot.
oparta jest głównie na systemach amerykańskich rakiet Patriot. Wśród lekkich
moździerzy przeważają modele francuskie, a cięższa artyleria to głównie haubice
amerykańskie różnych kalibrów. Artyleria rakietowa wyposażona jest w
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brazylijskie wyrzutnie ASTROS II. Podstawowym wozem bojowym jest tam M2
Bradley z USA, a wśród transporterów opancerzonych najpopularniejszym w
armii saudyjskiej jest produkowany w Rijadzie Al-Masmak i modernizowany w
Turcji M113. Pojazdy terenowe to głównie amerykańskie HMMWV. W
sąsiednim Jemenie najwięcej wyposażenia pochodzi z dawnego ZSRR, ale też z
USA, głównie broń lekka. Pojazdy zwiadowcze to głównie Panhard AML-90 i
BRDM-2, do tego wozy piechoty BMP-1 i 2 i transportery BTR różnych wersji.
Jemeńska artyleria wyposażona jest we francuskie i brytyjskie moździerze oraz
sowieckie haubice samobieżne i klasyczne, oraz wyrzutnie rakietowe. Również
artyleria p-lot. i broń p-panc. są to różne rodzaje sprzętu sowieckiego.
Głównymi dostawcami lekkiego uzbrojenia Omanu są państwa europejskie z
Wielką Brytanią na czele. Oman posiada liczne wojska zmechanizowane, które
korzystają najczęściej ze szwajcarskich wozów Mowag Piranha i francuskich
Panhard VBL, ale jest tam także wiele innych. Wśród lekkich samochodów
dominują brytyjskie Landrover i amerykańskie HMMWV. Wielka Brytania jest
także głównym dostawcą artylerii do Omanu (np. lekkie działa L118), choć
sporo sprzętu wywodzi się również z ZSRR. Broń p-panc to francuskie systemy
MILAN ale również sporo zestawów amerykańskich. Obrona p-lot w Omanie
oparta została na francuskim systemie rakietowym Mistral oraz sowieckich
wyrzutniach SA-7 Strela. Uzbrojenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich
również pochodzi z wielu krajów. Wśród pojazdów armii ZEA najwięcej jest
amerykańskich Oshkosh M-ATV oraz rosyjskich BMP-3. Artyleria również ma
wielu dostawców, a najwięcej jest w ZEA dział M109 A3 SPG z USA. Obrona
p-lot. oparta jest na działkach Panhard M3-VDA kal. 20mm z Francji. ZEA nie
posiada dział ani rakiet p-panc, jako, że wojska pancerne i lotnicze odpowiadają
za niszczenie jednostek pancernych wroga. Emirat Bahrajnu posiada wozy
bojowe z Francji (Panhard M3) i amerykańskie M113. Baterie artyleryjskie są
amerykańskie (M-198), podobnie jak broń p-panc. (BGM-71C TOW), podczas
gdy sprzęt p-lot. to szwedzkie lekkie wyrzutnie RBS 70. Jednostki wojskowe
Kataru posiadają bardzo dużo różnych pojazdów, najwięcej modeli francuskich
typów AMX i Renault. W artylerii katarskiej na wyposażeniu są obecne
południowoafrykańskie haubice G5 kal. 155mm, oraz brytyjskie moździerze.
Broń p-panc. zapewnia francuski koncern MBDA (wyrzutnie MILAN). Francja
również zaopatruje Katar w systemy p-lot. (MBDA Mistral). Ostatnie z państw
tego obszaru, Kuwejt, ma w posiadaniu wiele wozów opancerzonych, przede
wszystkim brytyjskie Desert Warrior i sowieckie BMP-3. Rolę lżejszych
pojazdów odgrywają amerykańskie HMMWV. Artyleria Kuwejtu bazuje na
chińskich haubicach samobieżnych PLZ-45 i amerykańskich M-109. Z ZSRR
jest też sprzęt p-lot. i p-panc. tego emiratu.
Uzbrojenie państw muzułmańskich Turkiestanu wywodzi się z ZSRS.
Jedynie siły specjalne mogą tam korzystać z zagranicznych modeli broni
strzeleckiej. Wśród wozów bojowych dominują BMP-1, 2 lub rzadziej 3.
Transportery opancerzone to najczęściej BTR-60, 70, 80, GAZ-2330, BRDM-2 i
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MT-LB. Tak samo jest z samochodami. Bardziej różnorodne są pojazdy lżejsze
Azerbejdżanu, który odróżnieniu od pozostałych, postawił na turecki Otokar
Cobra i brytyjski Landrover Defender. Broń rakietowa również pamięta ZSRS,
najczęściej rolę rakiet balistycznych pełnią OTR-21 Toczka, ale posiadają je
tylko Azerbejdżan i Kazachstan. Artyleria rakietowa to bardzo popularna broń
w byłym ZSRS. Państwa tu omawiane odziedziczyły wiele zestawów, głównie
BM-21 Grad i BM-27 Uragan. Jedynie Kazachstan zainwestował i stworzył
wspólnie z Izraelem wyrzutnie Naiza, a Azerbejdżan kupił zestawy tureckie T122 Sakarya i izraelskie LAR-160. Klasyczna artyleria krajów byłego ZSRR to
najczęściej sowieckie działa D-30 kal. 122 mm i D-20, D-1 oraz 2A65 kal. 152
mm uzupełnione zestawami moździerzy PM-38 oraz artylerią samobieżną 2S9
Nona, 2S1 Gvozdika, SO-152, czy 2S7 Pion. Jedynie Azerbejdżan wprowadził
na szerszą skalę nowsze rodzaje artylerii, np. tureckie haubice samobieżne T-155
Firtina. Obrona p-lot również oparta jest na sprzęcie sowieckim: działek ZSU23 i AZP S-60 różnych wariantów, oraz zestawów S-125 Newa/Peczora, 2K12
Kub, 9K33 Osa, czy 9K35 Strela, a podstawowa broń p-panc. to RPG-7, albo
9K111 Fagot, albo 9M113 Konkurs.
Na obszarze Azji Południowo-Zachodniej, największą armię posiada
Irak, toczący wojnę z ISIS. Armia iracka posiada zarówno wyposażenie nowe,
głównie amerykańskie, jak i odziedziczone po armii byłego dyktatora. Wśród
broni p-panc. najwięcej jest jugosłowiańskich wyrzutni M79 oraz sowieckich
RPG-7, p-lot. – rosyjskich zestawów SA-16, S-60 i amerykańskich AN/TWQ-1
Avenger. Wśród lekkich pojazdów dominują amerykańskie HMMWV i
ukraińskie ciężarówki KrAZ. Bojowe wozy piechoty to sowieckie BMP-1, a
transportery opancerzone to w Iraku najczęściej amerykańskie ILAV Badger i
M113A2, rzadziej sowieckie MT-LB. Wśród artylerii rakietowej Irak posiada
rosyjskie TOS-1 i sowieckie BM-21, a haubice samobieżne pochodzą główne z
Chin (Type 83), ale także z USA (M109). Resztę artylerii stanowią działa M198 z
USA, rzadziej austriackie GHN45 i inne. Sąsiedni Iran ma bogate wyposażenie,
w dużej mierze produkowane lokalnie. Bronią p-panc. są irańskie zestawy
rakietowe Toophan i sowieckie RPG-29. W piechocie zmechanizowanej służą
rosyjskie BMP-2 i amerykańskie M113, ale także wiele innych modeli. Główny
samochód terenowy to irański Safir. Iran produkuje też wszystkie modele
moździerzy na wyposażeniu piechoty, np. Razm i Vafa. Artyleria posiada
wyrzutnie rakietowe Farj 1 irańskiej produkcji na licencji chińskiej, oraz wiele
różnych haubic, z których najwięcej jest M1954 produkcji ZSRS. Broń p-lot też
jest głównie produkcji sowieckiej. Są to zestawy rakietowe S-200 oraz działka
ZSU-23-4. Sąsiedni Afganistan ma bardzo różnorodne wyposażenie armii,
pochodzące zarówno z ZSRS (transportery opancerzone BMP-1 i 2, wyrzutnie
rakietowe BM-21 Grad, działka p-lot ZSU-23-4 i ZU-23-2 oraz ZPU-4, haubice
D-30, M-46),(Giustozzi 2007) jak i z Zachodu (transportery amerykańskie
M113A2, oraz wozy bojowe M1117, MaxxPro i samochody HMMWV, haubice
M114). Ciekawostką jest, że niektóre jednostki wprowadziły na stan polskie
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karabiny wz. 1996 Beryl, choć główną bronią na długie lata będzie amerykański
M16. Bogate ciężkie uzbrojenie jest na stanie armii Pakistanu. Wśród pojazdów
bojowych dominują amerykańskie M113, oraz dużo mniej licznie występujące
M901 ITV, Cougar i M88A1 ARV. Z Wielkiej Brytanii Pakistan zakupił pojazdy
Ferret AFV, z Turcji pojazdy Otokar Akrep i Otokar Cobra, z ChRL wozy
WZ551, Type 63, a z dawnego ZSRR PT-76, BTR-70 i 80 oraz BRDM-2.
Pakistan ma również kilka polsko-czechosłowackich transporterów OT-64
SKOT. Wojska artyleryjskie Pakistanu są wyposażone w haubice M110, M109
(A2 i A5), oraz M7 Priest produkcji amerykańskiej, a także chińskie NORINCO
SH1. Artyleria rakietowa to przede wszystkim wyprodukowane w Pakistanie na
chińskiej licencji wyrzutnie Azar (Type 83), rodzime KRL 122 i chińskie A100E. Lekka artyleria tego kraju ma także na wyposażeniu wiele rodzajów armat
i haubic: amerykańskie M115, M198, M114, M59, M101, tureckie MKEK
Panter, Chińskie Type-54, 56, 59, 60 i produkcji ZSRR – działa D-30. Pakistan
ma też dużo brytyjskich dział Ordnance QF 25-pounder. Pakistańska artyleria ppanc oparta jest na modelach amerykańskich: BGM-71, TOW-2A, TOW-2RF,
dział M40, chińsko-pakistańskich systemów rakietowych Bakhtar-Shikan,
radzieckich AT-11 Sniper, a także pochodzących z Europy Zachodniej
systemów Cobra i MILAN. Duży jest też zasób artylerii p-lot w armii
pakistańskiej. Rakiety ziemia-powietrze to francuskie Crotale i włoskie Aspide2000 oraz Spada-2000, a także chińskie FM-90. Osobiste lekkie systemy
rakietowe (MANPADS) do zwalczania celów powietrznych są głównie
produkcji rodzimej (system Anza I, II i III). Do tego Pakistan posiada chińskie
HN-5A, francuskie zestawy Mistral, szwedzkie – RBS 70 i amerykańskie FIM-92
Stinger. Działka p-lot w Pakistanie to przeważnie stare sowieckie ZPU, ale także
chińskie działka Type 55/Type 65 i nowsze PG99, a także szwajcarskie Oerlikon
działko podwójne kal. 35 mm i działka szwedzkie – Bofors, kal. 40 mm. Nie
wolno także zapominać, że Pakistan posiada arsenał jądrowy, jednak jako broń
niekonwencjonalna, jest on wyjęty spod tematyki niniejszego opracowania.
Spośród muzułmańskich krajów Azji Pd-Wsch., ciężkiego sprzętu nie
posiadają Malediwy. Z kolei Bangladesz jest największym poza Rosją
dysponentem rosyjskich wozów opancerzonych: MT-LB, BTR-80 i BTR-82A.
Artyleria samobieżna Bangladeszu oparta jest na serbskich zestawach Nora B-52
i baterii rakietowej WS-22 produkcji chińskiej. Do obrony przeciwlotniczej
używa się tam chińskich zestawów FM-90 i FN-16, a w broni p-panc. dominują
rosyjskie Metis-M i chińskie PF-98. Małe, acz bogate Brunei, posiada pojazdy
bojowe w niewielkich ilościach. Są to francuskie VAB i indonezyjskie Anoa, a
także starsze brytyjskie konstrukcje: FV105 Sultan i FV106 Samson. Artyleria
również jest pochodzenia brytyjskiego i stanowią ją działa L118 i moździerze
L16. Malezja posiada całkiem spory arsenał wozów bojowych. Najliczniej
występują niemieckie Condor APC. Malezja produkuje wspólnie z Turcją i
Tajlandią ACV 300 Adnan, AV8 Gembita i AV4. Dodać do tego należy
belgijskie wozy SIMBAS, południowokoreańskie K-200 KIFV, hiszpańskie
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URO VAMTAC, szwedzkie Bandvagn 206 i brytyjskie Alvis Stormer. Artyleria
malezyjska jest mniej różnorodna. Podstawą jest tam włoskie działo OTO
Melara Mod.56. Z Europy pochodzą jeszcze działa VSEL FH-70. Na stanie
znajdują się także południowoafrykańskie działa Denel G5 i amerykańskie
M109. Artyleria rakietowa zakupiona została z Brazylii – system Astros II.
Obrona p-lot. oparta jest na lekkich zestawach brytyjskich Rapier, Startreak i
Starburst, chińskich FN-6, sowieckich 9K38 Igła i pakistańskich Anza, a także
działka szwedzkie Bofors 40 mm i szwajcarskie Oerlikon 35 mm. Bardzo bogaty
arsenał ma także Indonezja. Bronią p-panc. są tam rosyjskie wyrzutnie 9K115-2
Metis, szwedzkie MBT LAW, chińskie PF-89 i PF-98, hiszpańskie C90-CR,
francuskie LRAC F1, amerykańskie FGM-148 Javelin i stare jugosławiańskie
M80 Zolja. Indonezyjska armia posiada także szeroką gamę broni p-lot, a wśród
nich: francuskie zestawy Mistral, szwedzkie RBS 70, chińskie QW-1 Vanguard,
polskie zestawy Grom i brytyjskie rakiety Rapier. Indonezja produkuje swoje
rodzime wozy bojowe Pindad Badak, Komodo i Anoa. Oprócz nich różne
jednostki indonezyjskie posiadają także wozy niemieckie Marder, amerykańskie
M113, Cadillac Gage Commando, brytyjskie Alvis Stormer, francuskie AMXVCI i Vehicule de l’Avant Blinde oraz Renault Sherpa 2, południowokoreańskie
Doosan DST Tarantula, chińskie WZ551, południowoafrykańskie Casspir,
australijskie Bushmaster PMV, a także sowieckie BTR-40. Artyleria indonezyjska
wyposażona jest głównie w wyprodukowane przez indonezyjską korporacją
PTDI wyrzutnie rakietowe Rhan 122 i NDL-40. Do tego podobnie jak Malezja,
znajdują się tu wyrzutnie brazylijskie Astros II. Armatohaubice samobieżne
francuskiej produkcji CAESAR oraz działa koreańskie KH-179 i singapurskie
FH-2000. Starsze modele to amerykańskie M101 i jugosłowiańskie działa
górskie M48. Dość słabo wyposażona jest obrona p-lot. Indonezji. Podstawą
jest tu szwajcarskie sprzężone działo Oerlikon 35 mm, oraz sowieckie działa
ZU-23-2 i AZP S-60 oraz szwedzkie działka Bofors 40 mm.
Uzbrojenie lotnictwa
Siły powietrzne państw muzułmańskich przeważnie uzależnione są od
dostaw sprzętu zagranicznego. Rozwinięte lotnictwo posiadają zatem jedynie
bogatsze państwa muzułmańskie. Tabela 3 przedstawia zbiorczo wielkość
lotnictwa poszczególnych państw.12
Zaangażowanie państw obszaru lewantyńskiego w rozmaite akcje
bojowe przeciwko ISIS wymaga wyposażenia lotnictw tych państw w bardzo
dobry sprzęt. Dlatego kraje te posiadają dużo lepsze lotnictwo niż nie jedno
państwo europejskie. Jordania na przykład posiada silne lotnictwo liczące ponad
450 maszyn, głównie amerykańskich i francuskich. Funkcje bojowe pełnią
The World Air Forces – 2014, http://www.flightglobal.com/blogs/thedewline/2013/12/free-download-world-air-forces-directory-2014/, dostęp: sierpień 2015.
12
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Tab. 3: Samoloty i śmigłowce bojowe lotnictw państw muzułmańskich
PAŃSTWO

Afganistan
Arabia
Saudyjska

Azerbejdżan
Bahrajn
Bangladesz
Indonezja

Irak

Iran

Jemen13
Jordania

13

MASZYNA
EMB 314 A-29
Mi-35
MD 530F
F-15SA
F-15E
F-15D
F-15C
Eurofighter Typhoon
Panavia Tornado IDS
AH-64 Apache D
Bell 406
MiG-29
MiG-21
Su-25
Mi-24
F-16C
F-5E
AH-1 Cobra
MiG-29
Chengdu J-7
F-16 A/C
F-5
BAe Hawk 209
Su-30MK2
Su-27SKM
EMB 314
AH-64D Apache
Mi-35
F-16D
F-16C
Su-25
Mi-35
Mi-28
SA 342 Gazelle
Bell 407
Saeqeh
Mirage F1
MiG-29A
Chengdu J-7
F-14 Tomcat
F-5 Tiger II
F-4 Phantom II
Azarakhsh
Su-25
Su-24
Bell AH-1J Sea Cobra
Toophan 1
Toophan 2
MiG-29SMT/UBT
MiG-21bis/MF/UM
F-5E/F
Su-22M
Mi-24D
F-16A
F-5E
AT-802
CASA AC-235
Bell AH-1F
UH-60 Black Hawk

LICZBA
10
7
18
84
64
16
64
48
80
82
13
13
5
11
18
17
8
8
8
37
12
6
15
11
5
8
8
5
3
4
12
6
13
6
30
6
24
30
20
44
60
68
36
6
30
50
10
1
~5
~4
~3
~3
~8
32
29
6
2
49
10

RODZAJ
CAS
Śmigłowiec szturmowy
Śmigłowiec zwiadowczy
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec wielozadaniowy
CAS
Śmigłowiec szturmowy
Śmigłowiec zwiadowczy
Myśliwiec
Myśliwiec
CAS
Śmigłowiec szturmowy
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec
Śmigłowiec szturmowy
Myśliwiec
Myśliwiec
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec
CAS
Śmigłowiec szturmowy
Śmigłowiec szturmowy
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec wielozadaniowy
CAS
Śmigłowiec szturmowy
Śmigłowiec szturmowy
Śmigłowiec szturmowy
Śmigłowiec zwiadowczy
Myśliwiec
Myśliwiec
Myśliwiec
Myśliwiec
Myśliwiec
Myśliwiec
Myśliwiec wielozadaniowy
CAS
CAS
CAS
Śmigłowiec szturmowy
Śmigłowiec szturmowy
Śmigłowiec szturmowy
Myśliwiec
Myśliwiec
Myśliwiec
CAS
Śmigłowiec szturmowy
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec
CAS
CAS
Śmigłowiec szturmowy
Śmigłowiec szturmowy

Dane szacunkowe z sierpnia 2015.
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POCHODZENIE
Brazylia
Rosja
USA
USA
USA
USA
USA
Wlk. Brytania
Wlk. Brytania
USA
USA
Rosja
ZSRR
Rosja
Rosja
USA
USA
USA
ZSRR
ChRL
USA
USA
Wlk. Brytania
Rosja
Rosja
Brazylia
USA
Rosja
USA
USA
ZSRR
Rosja
ZSRR
Francja
USA
Iran
Francja
ZSRR
ChRL
USA
USA
USA
Iran
ZSRR
ZSRR
USA
Iran
Iran
Rosja
ZSRR
USA
ZSRR
ZSRR
USA
USA
USA
Hiszpania
USA
USA
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Katar

Kazachstan

Kirgizja
Kuwejt
Liban

Malezja

Oman
Pakistan

Syria

Tadżykistan
Turcja
Turkmenia

Uzbekistan
ZEA

Mirage 2000 5EDA
Alpha Jet
MiG-31
Su-30SM
MiG-29
MiG-27
Su-27
Su-25
Su-24
MiG-23
Mi-24
Mi-24
Mi-8
F/A-18
AH-64 Apache D
Cessna 208
Hawker Hunter
SA 341 Gazelle
Su-30 MKM
F/A-18B Hornet
MiG-29N
BAe Hawk 108/208
F-5 Tiger II
Agusta A109
Westland Lynx
F-16D
BAe Hawk 203
Westland Super Lynx
JF-17
F-16 C/D
F-16 A/B
F-7P
Mirage 5
Mirage III
Bell AH-1F/S Cobra
MiG-29B
MiG-25
MiG-23
MiG-21
Su-24
Su-22
Mi-24D
SA 342 Gazelle
Mi-2
MiG-29A/UB
Su-25
Mi-24
Mi-8
F-16D
F-16C
F-4E Terminator
Mi-24
Mi-8
MiG-29
Su-27
Su-25
Mi-24
Mi-8
F-16E/F
Mirage D 2000
AH-64 Apache D
UH-60 Black hawk

9
6
29
4
39
12
13
14
25
3
18
4
8
27
16
3
3
7
18
8
12
20
18
9
6
12
11
15
59
18
58
185
82
75
51
~40
~30
~130
~140
~20
~50
~30
~30
~20
24
43
10
8
57
179
47
4
11
39
30
20
25
40
79
68
28
28

Myśliwiec
CAS
Myśliwiec
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec
Myśliwiec
Myśliwiec
CAS
CAS
Myśliwiec
Śmigłowiec szturmowy
Śmigłowiec szturmowy
Śmigłowiec wielozadaniowy
Myśliwiec wielozadaniowy
Śmigłowiec szturmowy
CAS
Myśliwiec
Śmigłowiec szturmowy
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec
Śmigłowiec wielozadaniowy
Śmigłowiec wielozadaniowy
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec
Śmigłowiec szturmowy
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec
CAS
Myśliwiec wielozadaniowy
Śmigłowiec szturmowy
Myśliwiec
Myśliwiec
Myśliwiec
Myśliwiec
CAS
CAS
Śmigłowiec szturmowy
Śmigłowiec szturmowy
Śmigłowiec wielozadaniowy
Myśliwiec
CAS
Śmigłowiec szturmowy
Śmigłowiec wielozadaniowy
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec
Śmigłowiec szturmowy
Śmigłowiec wielozadaniowy
Myśliwiec
Myśliwiec
CAS
Śmigłowiec szturmowy
Śmigłowiec wielozadaniowy
Myśliwiec wielozadaniowy
Myśliwiec
Śmigłowiec szturmowy
Śmigłowiec szturmowy

Francja
Francja, Niemcy
Rosja
Rosja
Rosja
Rosja
Rosja
Rosja
ZSRR
ZSRR
Rosja
Rosja
ZSRR
USA
USA
USA
Wlk. Brytania
Francja
Rosja
USA
ZSRR
Wlk. Brytania
USA
Włochy
Wlk. Brytania
USA
Wlk. Brytania
Wlk. Brytania
Pakistan/ChRL
USA
USA
ChRL
Francja
Francja
USA
Rosja
Rosja
ZSRR
ZSRR
ZSRR
ZSRR
Rosja
Francja
Polska
Rosja
Rosja
Rosja
ZSRR
USA, Turcja
USA, Turcja
USA, Izrael
Rosja
ZSRR
Rosja
Rosja
Rosja
Rosja
ZSRR
USA
Francja
USA
USA

Źródło: opracowanie własne na podst. zebranych danych z różnych baz
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między innymi myśliwce F-16 oraz śmigłowce Bell AH-1 Cobra. Ze względu na
wysoki poziom zabezpieczenia informacyjnego na wszystko co dotyczy spraw
wojskowych związanych z Syryjskimi Arabskimi Siłami Powietrznymi obecny
ich stan jest nadal w dużej mierze nieznany, dlatego podawane są jedynie dane
szacunkowe. Mimo wszystko, syryjskie lotnictwo posiada od 300 do 600 maszyn
w różnym stanie technicznym, głównie pochodzenia sowieckiego/rosyjskiego.
Sąsiedni Liban ma dużo mniejsze lotnictwo złożone z około 70 sprawnych
maszyn, przeważnie amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich. Turcja z
kolei, jako mocarstwo regionalne posiada najsilniejsze lotnictwo w omawianym
obszarze z 668 samolotami i helikopterami. Są to maszyny rodzimej produkcji
na licencjach, lub z kilku innych krajów, jak Korea Pd., Niemcy, Hiszpania, czy
USA. Albańskie lotnictwo niegdyś posiadało samoloty bojowe, głównie
chińskie, lecz od 2005 roku, wszystkie ze względu na wiek zostały wycofane.
Kraj ten ma w posiadaniu obecnie jedynie helikoptery, z których żaden nie służy
bojowo, lecz są to maszyny transportowe i ogólnoużytkowe, głównie produkcji
włoskiej i niemieckiej. Kosowo nie posiada lotnictwa.
Największą siłą powietrzną na Półwyspie Arabskim jest lotnictwo Arabii
Saudyjskiej z 522 maszynami. Funkcję bojową pełnią tam głównie różne
myśliwce amerykańskie i brytyjskie. Lotnictwo Jemenu jest w bardzo złym stanie
technicznym, choć dość liczne. Przyczyną jest trwająca wojna domowa i brak
funduszy, oraz wiek maszyn. Większość z nich pochodzi z ZSRS/Rosji. Dane
dotyczące Jemenu ze względu na wojnę są szacunkowe. Liczne jest lotnictwo
Omanu, liczące prawie 250 maszyn, głownie brytyjskich, amerykańskich i
włoskich. Liczniejsze jest lotnictwo ZEA, które posiada prawie 370 maszyn, z
których niemal połowa pochodzi z USA, a większość pozostałych z Francji.
Lotnictwo Bahrajnu liczy ponad 100 maszyn, głównie amerykańskich. Emirat
Kataru ma nieco mniejsze lotnictwo liczące 76 maszyn, przeważnie francuskich.
Niemal setkę ma za to Kuwejt, który oparł swe lotnictwo głównie na maszynach
amerykańskich.
W obszarze byłego ZSRS, kraje muzułmańskie odziedziczyły głównie
maszyny produkcji sowieckiej, których modele niekiedy wciąż produkowane są
w Rosji. Lotnictwo Azerbejdżanu, obecnie w sile ponad 300 samolotów i
śmigłowców. Nieco mniejsze jest lotnictwo Kazachstanu – 238 maszyn i
Uzbekistanu - 165. Turkmenia posiada tylko 90 maszyn. Bardzo słabe jest zaś
lotnictwo Kirgizji – 15 maszyn, i Tadżykistanu – 20.
Lotnictwo Iraku jest obecnie odtwarzane. Mimo to liczy już 279 maszyn,
głównie amerykańskich i rosyjskich. Bardzo prężnie rozwija się lotnictwo Iranu.
Posada aż 401 maszyn bojowych oraz 461 samolotów i śmigłowców
treningowych, transportowych i innych. Większość tego sprzętu jest
pochodzenia amerykańskiego z lat 80 i 90 XX wieku. Obecnie Iran rozwija
własne konstrukcje. Afganistan odtwarza swoje lotnictwo i obecnie posiada
ponad 100 maszyn głównie używanych sprzedanych przez Rosję. Coraz częściej
jednak kupuje także konstrukcje amerykańskie i brazylijskie. Bardzo
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rozbudowane siły powietrzne posiada Pakistan, który ma arsenał ponad 1100
maszyn w lotnictwie, różnorodnej produkcji, najczęściej chińskiej,
amerykańskiej, francuskiej, ale także rodzimej.
Spośród krajów Azji Pd.-Wsch. Malediwy posiadają jedynie dwa
śmigłowce ratunkowe. Dużo większy Bangladesz posiada niespełna 200 maszyn,
głównie chińskich i rosyjskich/ZSRS. Malezyjskie lotnictwo posiada
nowoczesne maszyny z różnych krajów, głównie z Rosji i Wielkiej Brytanii
również w liczbie około 200. Sułtanat Brunei posiada 37 maszyn w lotnictwie,
lecz żadna z nich nie jest przeznaczona do celów bojowych. Sułtan planuje
zakupić jednak myśliwce brytyjskie. Ostatni kraj regionu, czyli Indonezja,
posiada 237 maszyn, z czego większość dość nowoczesna, ale z bardzo wielu
krajów, niektóre produkowane lokalnie (ryc. 3).

Ryc. 3: Pochodzenie samolotów bojowych w lotnictwie państw
muzułmańskich

Źródło: Wilczyński, P. L., 2016, op. cit.

Wyposażenie marynarki
Flotę z oczywistych względów posiadają jedynie państwa nadmorskie.
Nie wszystkie jednak stać na nowoczesne okręty. Wiele z państw posiada jedynie
łodzie patrolowe. Stwarza to dla nich zagrożenie, jednak profesjonalny sprzęt
wojskowy jest bardzo drogi, nic więc dziwnego, że flotę zbudowały tylko
największe państwa. Tab. 4 przedstawia wielkość flot poszczególnych krajów.
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Miejsce

Tab. 4: Wielkość flot pełnomorskich państw muzułmańskich
PAŃSTWO Fregaty Korwety Okręty
Okręty
i inne
podwodne desantowe
cięższe
okręty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Turcja
Iran
Indonezja
Egipt
Bangladesz
Pakistan
Malezja
ZEA
Algieria
Maroko
Arabia Saud.
Syria
Liban
Brunei
Tunezja
Oman
Jemen
Bahrajn
Senegal
Kuwejt
Albania
Jordania
Sierra Leone
Irak
Dżibuti
Libia
Malediwy
Katar
Somalia
Gambia
Mauretania
Sudan
Komory

16
5
6
13
7
10
4
0
3
6
7
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

8
3
26
4
6
0
6
11
6
1
4
0
0
0
0
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13
37
2
4
2
6
2
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29
12
28
17
15
0
2
7
3
3
0
3
2
4
1
2
1
0
2
0
0
0
3
0
1
2
1
1
1
0
0
0
0

Okręty,
łodzie
patrolowe i
kutry
rakietowe
97
129
65
81
33
46
41
34
20
22
9
44
65
48
41
8
23
25
24
33
28
27
7
21
16
1
14
11
11
7
5
2
2

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych z różnych
baz. Uszeregowanie własne na podstawie szacunku potencjału bojowego.

Marynarka Jordanii jest niewielka, gdyż państwo to posiada tylko
niewielki dostęp do Morza Czerwonego. Działa też niewielka jednostka na
Morzu Martwym. Składa się wyłącznie z lekkich łodzi patrolowych bądź
patrolowo-desantowych, głównie rodzimej produkcji, ale także m. in.
brytyjskich, chińskich i amerykańskich. Marynarka syryjska oparta jest o dwie
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fregaty sowieckie klasy Petya III, z okrętem flagowym „Al-Assari” na czele. We
flocie służą także okręty patrolowe, z których większość pochodzi z ZSRS i
Iranu, a niewielka część jest rodzimej produkcji. Syria posiada także trzy polskiej
produkcji okręty desantowe. Liban z kolei nie ma ciężkich okrętów, ale znaczną
ilość lżejszych jednostek głównie produkcji brytyjskiej i z ZEA. Największa flota
przedstawianego w tym akapicie obszaru należy do Turcji i liczy 212 okrętów,
bez mniejszych jednostek pomocniczych. Flagowym jest fregata klasy Oliver
Hazard Perry TCG „Gaziantep”. Połowa tureckich fregat pochodzi z USA,
starsza połowa zaś z Niemiec. Francja jest głównym dostawcą tureckich korwet,
choć kraj ten rozpoczął budowę własnych klasy Ada w Stambule. Turcja buduje
na licencji własne okręty podwodne. Są to wzorowane na niemieckich Typ209/1200 okręty klasy Atilaj, Typ-209T1/1400 klasy Preveze, Typ-209T2/1400
klasy Gür. Oprócz tego Turcja posiada wiele klas mniejszych okrętów, co daje
jej miejsce w czołówce spośród flot krajów muzułmańskich. Niewielką flotę,
złożoną z 31 okrętów, głównie lekkich okrętów patrolowych posiada Albania.
Są to jednostki starsze, głównie włoskiej i amerykańskiej produkcji (Wertheim
2005).
Flota Arabii Saudyjskiej składa się głównie z amerykańskich fregat i
korwet, brytyjskich trałowców oraz francuskich okrętów pomocniczych. Łącznie
wielkość floty Arabii Saudyjskiej nie jest tak imponująca jak na tak bogaty kraj,
gdyż posiada on tylko 27 okrętów. Jemen aktywnie wykorzystuje swoją flotę w
Zat. Adeńskiej w walce z somalijskimi piratami. Do tego celu używa dwóch
korwet sowieckich klasy Tarantul-I oraz ponad dwudziestu mniejszych
jednostek. Marynarka Omanu również oparta jest na korwetach i okrętach
patrolowych. Skupiają się na ochronie statków w Cieśninie Ormuz. Większość
jednostek dla tego kraju wyprodukowały stocznie brytyjskie. Dość dobrze
wyposażona jest marynarka ZEA posiadająca prawie 80 okrętów. Głównie
pochodzą one ze stoczni krajów europejskich. Mały Bahrajn posiada okręt
flagowy RBNS „Sabha” – fregatę klasy Oliver Hazard Perry. Do tego wyspę
ochrania wiele mniejszych okrętów głównie ze stoczni brytyjskich. Sąsiedni
Katar ma dużo mniejszą flotę, wyłącznie małych jednostek produkcji brytyjskiej.
Łącznie jest ich 12 okrętów i wiele małych łodzi. Kuwejt z kolei postawił na
wielość małych okrętów, których liczba (33) znacznie przekracza potrzeby kraju.
Kraj ten posiada łącznie ponad 100 jednostek, głównie niewielkich łodzi
motorowych sprowadzanych z Europy Zachodniej.
Floty państw muzułmańskich byłego ZSRR oparte są jedynie na małych
okrętach i łodziach oraz operują jedynie na Morzu Kaspijskim. Jedynie
Azerbejdżan odziedziczył z byłego ZSRS fregatę klasy Petya, będącą
największym okrętem wojennym na tym zamkniętym akwenie. Kraj ten
utrzymuje również 6 statków desantowych klasy Północny, wyprodukowanych
w Gdyni.
Marynarka Iraku nie ucierpiała bardzo w czasie ostatnich wojen.
Obecnie liczy 88 niedużych okrętów i łodzi głównie amerykańskiej i chińskiej
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produkcji. Iran ma potężną flotę złożoną głównie z małych jednostek produkcji
chińskiej, północnokoreańskiej lub rodzimej. Łącznie jest ich 231. Afganistan
nie ma dostępu do morza, więc floty nie posiada, zaś Pakistan ma nowoczesną
marynarkę z 63 okrętami. Są to przeważnie jednostki rodzimej produkcji
uzupełnione o okręty zachodnie i chińskie
Morskie państwo Malediwy posiada sporą flotę złożoną z 18 okrętów,
głównie małych jednostek patrolowych pochodzenia brytyjskiego i indyjskiego.
Dość dużą flotę (aktualnie równe 100 jednostek) posiada Bangladesz
dysponujący jednakże dość przestarzałymi okrętami, przeważnie produkcji
chińskiej, ale także rodzimej oraz zagranicznych producentów: USA, Singapuru,
Wlk. Brytanii i Korei Południowej. Tylko mniejsze jednostki produkuje się w
krajowych stoczniach. Malezja z kolei ma mniejszą flotę, złożoną z 68 okrętów,
ale nowocześniejszą, częściowo zakupioną na Zachodzie, częściowo zaś
produkowaną we własnej stoczni. Wśród głównych dostawców dla floty
malezyjskiej znajdują się Niemcy, Francja i Włochy. Sułtanat Brunei posiada aż
60 okrętów, wyłącznie niewielkich, poza desantowymi, ale dobrze
wyposażonych. Większość pochodzi z Singapuru, a także z Niemiec i W.
Brytanii. Największą w regionie jest flota indonezyjska, której liczne jednostki
pochodzą głównie ze stoczni niemieckich. Spora grupa okrętów Indonezji
pochodzi również z Holandii i Korei Pd. Indonezja część wyprodukowała także
we własnej stoczni (Wertheim 2005, ryc. 4).
Ryc. 4: Wielkość flot państw muzułmańskich

Źródło: Wilczyński, P. L., 2016, op. cit.

Potencjał wojsk
Na potencjał bojowy składa się wiele czynników. Omówienie ich
wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Jednym z najważniejszych jest
liczba żołnierzy (tab. 5). Wiele rankingów posiada skomplikowane procedury
potęgometryczne. Są one znane również w Polsce (Sułek 2001). Na arenie
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międzynarodowej jednym z popularniejszych portali zajmujących się tą tematyką
jest „Global Firepower”.14
Tab. 5: Personel wojskowy państw muzułmańskich
Państwo:
Irak*
Pakistan
Egipt
Turcja
Iran
Indonezja
Bangladesz
Arabia Saud.
Afganistan*
Maroko
Algieria
Syria*
Liban*
Sudan
Malezja
Jordania
ZEA
Azerbejdżan
Jemen*
Uzbekistan
Gwinea
Libia*
Kazachstan
Tunezja
Oman
Turkmenistan
Czad
Albania
Kuwejt
Mauretania
Kirgistan
Tadżykistan
Niger
Somalia*
Katar
Senegal
Burkina Faso
Bahrajn
Dżibuti
Sierra Leone
Mali
Brunei
Kosowo
Gambia
Malediwy
Komory

Siły lądowe:
<800000
550000
486000
415000
350000
233000
260000
175000
196000
175000
170000
125000
129000
104000
80000
90000
64500
56800
55000
40000
43000
35000
24000
27000
20000
18500
19000
14400
11000
15000
15000
12000
12000
12000
8500
10000
10600
6000
8000
8000
7300
1200
2200
1700
500
400

Marynarka:
2300
31000
18000
48600
17000
74000
17000
50000
0
7800
6000
6500
1000
1000
15000
1000
2000
5000
2000
0
1000
3000
3000
4500
4000
500
0
1300
2200
600
0
0
0
500
1800
1500
0
1800
1000
500
100**
1900
0
100
500
500

Lotnictwo:
14000
65000
30000
60000
52000
38000
14000
20000
6800
13500
14000
40000
2000
13000
15000
12000
4000
7900
3000
15000
1000
4000
12000
4000
10000
3000
100
3100
5000
300
500
200
100
0
1500
300
600
1500
200
0
400
300
0
0
20
100

Liczba żołnierzy ogółem:
~800000
646000
534000
523600
419000
315000
291000
245000
202800
195300
190000
~171500
~132000
118000
110000
103000
70500
69700
~60000
55000
45000
~42000
39000
35500
34000
22000
19100
18800
18200
15900
15500
12200
12100
~12000
11800
11800
11200
9300
9200
8500
7800
3400
2200
1800
1020
1000

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych z różnych
baz.
*dane szacunkowe; państwo w trakcie konfliktu zbrojnego.
** flotylla rzeczna.
14

Global Firepower Portal, www.globalfirepower.com, dostęp: sierpień 2015.
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Tab. 6: Ranking potencjału bojowego państw muzułmańskich Azji i
Bałkanów w pierwszej 50-tce wg portalu Global Firepower
Miejsce w świecie
Państwo15
10.
Turcja
12.
Indonezja
17.
Pakistan
23.
Iran
28.
Arabia Saudyjska
35.
Malezja
42.
Syria
50.
Zjedn. Emiraty Arabskie
Źródło: http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp, dostęp:
sierpień 2015.

Według rankingów, najsilniejszym z państw muzułmańskich jest obecnie
Turcja, rzadziej wskazuje się Indonezję. Najwięcej żołnierzy mają raczej te
państwa, które aktualnie toczą wojnę, jak Irak. Największą flotą dysponuje
Indonezja, jako państwo położone na wyspach. Zaś najliczniejszy personel sił
powietrznych zatrudnia Pakistan (ryc. 5). Dość duży i zrównoważony potencjał
posiada Egipt i Iran. Turcja i Indonezja są najsilniejszymi z omawianej grupy
państw (tab. 6).
Ryc. 5: Liczebność sił zbrojnych państw muzułmańskich

Źródło: Wilczyński, P. L., 2016, op. cit.

15

Nie sklasyfikowano Iraku.
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Przemysł zbrojeniowy
Albania – w Poliçan znajduje się baza wojskowa Poliçan Arsenal,
produkująca dla armii albańskiej rodzimą wersję AKM o desygnacji ASH-82.
Baza wojskowa Pasha Liman we Vlora posiada niewielką stocznię Vlore Naval
Shipyard, gdzie buduje się okręty patrolowe.
Arabia Saudyjska – mimo, że uzurpuje mocarstwową pozycję w regionie,
nie posiada rozwiniętego przemysłu zbrojeniowego jak Turcja, czy Iran. Saudi
Groups, firma z siedzibą w Rijadzie produkuje jedynie opancerzone ciężarówki
Al Maskak i kilka innych rodzajów podobnych pojazdów. Położone również w
Rijadzie Miasteczko Nauki i Technologii Króla Abdullaha (ang. KACST)
wytwarza na potrzeby armii drony Saqr. Tamże zlokalizowana Abdallah Al Faris
Company for Heavy Industries produkuje dwa rodzaje bojowych wozów
piechoty np. eksportowy Al Fahd. W Ad-Dammam położona jest ważna
arabska fabryka AVF (Armored Vehicles & Heavy Equipment Factory), która
produkuje opancerzone pojazdy terenowe Al Shibl i Twaiq.
Azerbejdżan – produkcja zbrojeniowa Azerbejdżanu nadzorowana jest
bezpośrednio przez tamtejsze ministerstwo obrony. Posiada ono sześć
głównych fabryk i kilka mniejszych.16 RPE Iglim w Baku jest największym
dostawcą części dla lotnictwa i stoczni. „Radiogurashdirma” również w Baku
odpowiada za produkcję systemów łączności. Położona w Shirvan RPE
„Neftgazavtomat” buduje części automatyczne do różnego rodzaju pojazdów
używanych w Azerbejdżanie. RPE „Automatic Lines” posiada zakłady w Baku,
które budują broń automatyczną, np. karabiny wielkokalibrowe Istigal, ale także
na licencji karabiny AK-74M, karabiny snajperskie Yulguzag, HP-7.62 i UP-7.62.
„Avia-Agregat” konstruuje części dla lotnictwa w Baku, nieopodal
wspomnianego RPE Iglim. Zakład ten współpracuje z przedsiębiorstwami
izraelskimi, dzięki czemu produkuje na licencji ich drony Orbiter i Aerostar.
RPE „Dalga” w Baku to producent elektroniki dla okrętów wojennych. Oprócz
wyżej wymienionych sześciu dużych przedsiębiorstw, w Azerbejdżanie
funkcjonuje kilkanaście mniejszych zakładów. Między innymi zakłady
elektromechaniczne w Terter produkują silniki do pojazdów wojskowych, a
zakład „Araz” w Baku dostarcza systemów telekomunikacyjnych. Azerbejdżan
dzięki współpracy powyższych zakładów buduje na licencji samochody Gyurza
(lic. Toyota Hilux).
Bangladesz – w Khulnie zlokalizowana jest stocznia wojenna KSY
(Khulna Shipyard), która produkuje nowoczesne korwety rakietowe klasy
Durjoy. Mniejsza stocznia DEW Narayanganj niedaleko Dakki produkuje
mniejsze jednostki używane przez marynarkę Bangladeszu, takie jak trałowce lub
holowniki.
Ministry of Defense Industry of Azerbaijan Republic,
http://www.mdi.gov.az/?/en/content/140/, dostęp: sierpień 2015.
16
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Indonezja – produkuje własne karabiny Pindad SS2, pistolety Pindad
P1/P2, pistolety maszynowe Pindad PM2, karabiny snajperskie Pindad SPR 1-3,
maszynowe Pindad SM i granatniki Pindad SPG1 w zakładach zbrojeniowych w
Bandung. Zakłady te produkują także dwa rodzaje transporterów
opancerzonych oraz samochody opancerzone Komodo. PTDI, korporacja
specjalizująca się w budowie samolotów (wspólnie z Hiszpanią – CN-235),
produkuje również dla Indonezji artylerię rakietową np. Rhan 122, czy NDL-40.
PTDI również ma siedzibę w Bandungu. PT Pal Batam Shipbuilder w Surabaya
produkuje okręty patrolowe i rozpoczął współprodukcję fregat dla azjatyckich
odbiorców wspólnie ze stocznią holenderską Damen. Jest jeszcze stocznia PT
Palindo na wyspie Batam produkująca również łodzie i okręty patrolowe.
Irak – w Bagdadzie znajdują się zakłady Al-Qadissiya Establishments,
które produkowały w czasach dyktatury Husajna liczne modele broni
strzeleckiej na licencjach. Były to karabiny Zastava M70 Tabuk, pistolety Beretta
M1951 Tariq, oraz karabin snajperski Tabuk (orginalny projekt iracki) i SVD AlKadeish, a także karabin maszynowy Zastava M72.
Iran – przedsiębiorstwem państwowym, podległym ministerstwu obrony
jest Defense Industries Organization w Teheranie. Jego działalność była ściśle
tajna do niedawna. Posiada ono kilka fabryk. Całą linię produkcyjną dla
czołgów, zarówno modernizującą stare zagraniczne modele, jak i budującą nowe
posiada fabryka DIO w Teheranie (Shahid Kolah Dooz Industrial Complex).
Niektóre części do czołgów i wozów opancerzonych budowano także w
Isfahanie (7th of Tir Industries) i Meszhedzie (Khorasan Metallurgy
Industries).17 Zestawy rakiet p-panc. Saeghe i Toophan oraz rakiety balistyczne
Fateh-110, Zelzal, Shahab-2 produkowano w fabryce Aerospace Industries
Organization w Gostaresh Research Center i różne rodzaje paliwa rakietowego
odpowiednio w dwóch zakładach w Saman Industries Group w Lavizan (paliwa
stałe) i w Parchin (paliwa płynne). Iran produkuje też nowoczesne drony oraz
spadochrony w Ghods Aviation Industry w Teheranie.18 Iran Aviation
Industries Organization w Teheranie buduje śmigłowce Toofan I i II, zaś Iran
Aircraft Manufacturing Industrial Co. (HESA) w Shahinshahr buduje myśliwce
Azarakhsh i Saekes. Różne części wyposażenia żołnierzy, jak hełmy produkuje
się w fabryce Ya Makhdi. Iran wytwarza również własne okręty. Stoczniowe
skrzydło przemysłu zbrojeniowego wytwarza m. in. okręty patrolowe Tir-II i
MIG-S 1800, eksportowane do innych krajów. Nad Morzem Kaspijskim działają
zakłady STMI w Bandar-e Azazat, a nad Zat. Perską zakłady ISOICO w Bostam
oraz SADRA w Bushehr, gdzie powstają irańskie okręty podwodne i fregaty.
Dane odtajnione przez Iran na podstawie rezolucji ONZ w sprawie kontroli proliferacji
broni jądrowej: www.globalsecurity.org/wmd/world/iran/kolahdouz.htm, dostęp: sierpień
2015.
18
Ghods Aviation Industry, http://www.globalsecurity.org/military/world/iran/ghodsaviation.htm, dostęp: sierpień 2015.
17
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Iran posiada najbardziej rozwinięty przemysł zbrojeniowy spośród państw
muzułmańskich.19
Jordania – jedyną firmą zbrojeniową w Jordanii jest państwowa KADDB
(King Abdullah Design and Development Bureau). Posiada ona zakłady
zbrojeniowe w miejscowości Khalidiya 50 km od Ammanu. Modernizuje się tam
czołgi i inny sprzęt, głównie zagraniczny, ale także produkuje nowe podzespoły,
nowe rodzaje uzbrojenia, a także amunicję. Swoje drugie życie w postaci nowych
modeli uzyskały tam czołgi Al Khalid, Al Hussain, Tariq oraz M60 Phoenix.
KADDB jest również odpowiedzialna za montaż samochodów opancerzonych
Nimr produkowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wspólnie z
Koreą Południową w zakładach tych produkuje się także artylerię rakietową
Hanwha-70, i samodzielnie lekkie zestawy rakietowe AB-19. KADDB to także
fabryka samochodów terenowych dla wojska. Buduje się tam pojazdy Desert
Iris, Al-Thalab LRPV, AB2 Al-Jawad, czy LTATV. Dużo materiałów pochłania
eksportowa wersja zestawów rakiet p-panc. Nashab, które wzorowane są na
zestawach rosyjskich (Diez 2000). Zakład wspólnie ze spółką RiverHawk
Worldwide LLC, utworzył Jordan RiverHawk Shipbuilding and Support.
Podmiot ten odpowiada za budowę jordańskich lekkich łodzi patrolowych dla
marynarki tego kraju w porcie wojennym Akaba nad M. Czerwonym. Są to
łodzie klasy Abdullah, oraz AMP-137 PB.
Kazachstan – we współpracy z Izraelem zakłady mechaniczne w
Pietropawłowsku (PZTM) opracowały trzy różne systemy artyleryjskie:
wyrzutnie rakietowe Naiza, ciężki moździeż samobieżny Aibat oraz haubicę
samobieżną Semser. Stocznia Zenit w Uralsku zaprojektowała także kutry
rakietowe klasy Kazakhstan, będące na stanie floty kaspijskiej tego kraju.
Liban – posiada jedną małą stocznię, firmę rodzinną – Lemco-Marine,
produkującą szybkie łodzie patrolowe w mieście Halat.
Malezja – jednym z głównych przedsiębiorstw kraju jest DefTech.
Produkuje on wspólnie z tureckim FNSS pojazdy opancerzone ACV-300 ale
także inne z partnerami z Tajlandii. SME Ordnance produkuje na licencji
karabiny Colt M4, Steyr AUG i HK 33. Malezja produkuje także okręty wojenne
w Boustead Naval Shipyard położonej w Lumut w sułtanacie Perak, jak fregaty
klasy SGPV oraz mniejsze jednostki.
Pakistan – jedną z największych korporacji zbrojeniowych w Pakistanie
jest Heavy Industries Taxila (HIT). Położone w pendżabskiej Taxili zakłady
zasłynęły, dzięki współpracy z chińskim NORINCO, wyprodukowaniem czołgu
Al-Khalid, w Chinach znanego jako MBT-2000. Zakłady produkują również na
licencji czołgi Al-Zarrar, przerabiając i modernizując najpopularniejsze w
pakistańskiej armii chińskie czołgi Type-59. Dodatkowo wyprodukowano tam
na licencji inne chińskie modele – Type-69-II i Type-85-IIAP. HIT produkuje
Szczegóły: http://www.globalsecurity.org/wmd/world/iran/dio-sub.htm, dostęp: sierpień
2015.
19
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również transportery opancerzone Talha oraz Muhafiz. W Kahuta w Pendżabie
znajdują się Khan Research Laboratories, w których produkowane są lekkie
wyrzutnie rakiet Baktar-Shikan, KRL 122, czy Azar. Tu też opracowano
pakistański projekt programu atomowego. W mieście Kamra położony jest PAC
(Pakistański Kompleks Aeronautyczny), który obecnie wspólnie z Chinami
produkuje myśliwce JF-17 i broń p-lot np. wyrzutnie rakiet Anza. Prywatna
położona w Islamabadzie firma NESCOM specjalizuje się w konstruowaniu
dronów, mając już kilka modeli w sprzedaży. Pakistan posiada także stocznię
wojenną Karachi Shipyard & Engineering Works, w Karaczi, gdzie konstruuje
się fregaty klasy Zulfiqar, okręty podwodne klasy Khalid oraz kilka rodzajów
okrętów patrolowych (Głogowski 2016).
Syria – jednym z nielicznych syryjskich zakładów zbrojeniowych jest
położona w Latakii stocznia Maritime Industries Group produkująca lekkie
okręty patrolowe, kopie irańskich klas Tir-II i MIG-S 1800.
Turcja – produkcja nowych czołgów Altay w Turcji należy do
konsorcjum czterech tureckich korporacji, z firmą Otokar na czele.20 Położona
w mieście Sakarya fabryka wytwarza podwozie i układy odpowiedzialne za
napęd. Za elektrykę i elektronikę czołgu odpowiada turecka firma Aselsan z
Ankary.21 Trzecim członkiem konsorcjum jest turecki MKEK, prowadzącej
produkcję w Ankarze, Kirikkale i Cankiri, który odpowiada za uzbrojenie
czołgu. Główna armata czołgu wytwarzana jest w fabryce w Kirikkale,
maszyneria wieży czołgu w Ankarze, a karabin maszynowy w Cankiri.22 Za
pancerz odpowiada z kolei Roketsan, spółka z Ankary, czwarty członek
konsorcjum. Wspomniane przedsiębiorstwo Otokar produkuje również lekkie
pojazdy opancerzone Akrep, Arma. Firma Aselsan odpowiada również za
modernizację niemieckich czołgów Leopard 1T Volkan, a wcześniej również
amerykańskich M48 Patton. Aselsan konstruuje także system p-lot. Atiglan i
Zipkin. MKEK jest posiadaczem Kirikkale Arsenal Co., firmy, która na licencji
produkuje MKEK HK33, podstawowy karabin armii tureckiej. Zakład ten
produkuje również karabinki MKEK MPT, przeznaczone do walk w trudnych
warunkach terenowych, jako bardziej odporne na uszkodzenia, różnice
temperatur i inne utrudnienia pola walki. Produkuje się tam też karabiny
snajperskie MKEK JNG-90, Kalekalip KNT-308 oraz granatniki T-40. Z kolei
Rokestan buduje systemy artyleryjskie. Wśród najważniejszych są haubice T-122
Sakarya, haubice samobieżne T-155 Firtina i wyrzutnia rakiet T-300 Kasirga i J600T Yildirim. Rakiety p-panc. Mizrak-U i Cirit to również produkcja firmy
Rokestan. Turcja produkuje również na licencji samoloty myśliwskie F-16 w
Ankarze w zakładach należących do Turkish Aerospace Industries (TAI).
Przedsiębiorstwo to wytwarza także drony (np. TAI Anka), ale głównym
www.otokar.com.tr, dostęp: lipiec 2015.
www.aselsan.com.tr, dostęp: lipiec 2015.
22
www.mkek.gov.tr/en/default.aspx, dostęp: lipiec 2015.
20
21
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przedsięwzięciem jest współprodukcja z firmą Agusta Westland tureckich
śmigłowców T129 ATAK, a dawniej produkowanie na licencji helikopterów
Sikorsky T-70 oraz modernizację wszystkich niemal samolotów i helikopterów
w posiadaniu tureckiego lotnictwa wojskowego. Broń ręczną, np. pistolety
Sarsilmaz Kilinc 2000 produkuje także turecka firma Sarsilmaz Silaz Sanayi,
której fabryka znajduje się w Düzce na wschód od Stambułu. Z kolei
produkowane na licencji włoskiej Beretty pistolety Yavuz16 produkuje tureckie
przedsiębiorstwo GIRSAN z fabryką w Giresun w północno-wschodniej Turcji.
Kolejny producent broni, a także jej replik, stworzył dla tureckich sił zbrojnych
strzelbę półautomatyczną kal. 12 mm o wyglądzie karabinu M16. Jest to strzelba
MKA 1919 produkowana w Stambule przez Akdal Arms. Kolejnym bardzo
ważnym producentem uzbrojenia w Turcji jest koncern FNSS Savunma
Sistemleri z Ankary. Produkuje on różne pojazdy, jak wspólnie z malezyjskim
DefTech opancerzone amfibie ACV-300. FNSS produkuje także opancerzone
pojazdy inżynieryjne FNSS Kunduz/AZMiM i SYHK oraz transportery
opancerzone Pars. Rozwijającą się spółką dostarczającą armii tureckiej szeregu
pojazdów własnej marki (np. BMC Kirpi-transporter opancerzony) jest
zlokalizowana w Izmirze firma BMC. Ankarska Nurol Makina, produkuje
kolejny model tureckich wozów opancerzonych Nurol Ejder. W Ankarze ma
również siedzibę TUBITAK SAGE, instytut badawczy, w którym wytwarza się
obecnie system artylerii rakietowej TOROS. Turcja posiada również stocznię
wojenną Istambul Naval Shipyard. Buduje ona korwety klasy Ada. Druga
Stambulska Stocznia - Istanbul Camialtı Shipyard wybudowała okręty patrolowe
klasy AB-25. Trzecia stocznia ze Stambułu – Dearsan – również buduje okręty
patrolowe, np. klasy Tulza. Czwarta, o nazwie Taskizak, wyprodukowała okręt
desantowy klasy Osman-Gazi. Inna stocznia, położona Gölcük, nad M.
Marmara, buduje okręty na licencji, oraz modernizuje posiadane przez Turcję
zagraniczne klasy okrętów, czy są to fregaty, okręty podwodne, czy mniejsze
jednostki.
ZEA – Emirates Defense Technology - firma posiadająca fabrykę w
Abu Dhabi produkuje pojazdy opancerzone o nazwie Nimr. Są to samochody
przeznaczone głównie dla realizacji misji pokojowych w regionie
bliskowschodnim. Pojazd ten przeszedł w ręce konsorcjum EDT i Advanced
Industries of Arabia z Jordanii, będącej w posiadaniu KADDB – monopolisty
zbrojeniowego z tego kraju. Pojazd Nimr posiada swe wersje przeciwlotnicze i
przeciwpancerne. W Abu Dhabi ma swą siedzibę kilka innych fabryk. Caracal
International LLC produkuje pistolety Caracal. Tawazun Advanced Defense
Systems produkuje wspólnie z Rosjanami karabiny snajperskie Lobaev OVL.
Systemy rakietowe Jobaria DSMCL produkowane są tam przez firmę Jobaria. W
Ajman znajduje się niewielka stocznia produkująca wojskowe szybkie łodzie
patrolowe o nazwie Gulf Crafts.
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Pozostałe kraje opisywanej części świata nie mają rozwiniętego
rodzimego przemysłu zbrojeniowego i wszystko co potrzebne jest dla
funkcjonowania wojska sprowadzane jest z zagranicy (ryc. 6).

Ryc. 6: Rozmieszczenie zakładów przemysłu zbrojeniowego państw
muzułmańskich

Źródło: Wilczyński, P. L., 2016, op. cit.

Pochodzenie wyposażenia armii jako wskaźnik współczesnych aliansów
Na podstawie pochodzenia poszczególnych typów uzbrojenia można
określić, którym państwom kraje muzułmańskie Azji i Europy ufają i z którymi
chcą się wiązać w tak ważnej materii jaką jest zaopatrzenie w broń. Poniżej
przedstawiono (tab. 7), które kraje mają największy udział w produkcji
uzbrojenia posiadanego aktualnie przez poszczególne państwa.
Analizując powyższą tab. 7 można pokusić się o stwierdzenie, że
państwa muzułmańskie nie są gotowe na długotrwałe konflikty, które jak uczy
doświadczenie historyczne, często powodują przewroty i upadki rządów i
państw. Jedynie największe państwa są zdolne wyprodukować potrzebne
uzbrojenie. Inne do tego pretendują, lecz nie dysponują odpowiednimi
środkami.
Kraje muzułmańskie poprzez uzależnienie od dostaw uzbrojenia weszły
przeważnie w orbitę wpływów gospodarczych Rosji, USA lub rzadziej Chin.
Nadal silna jest obecność i lobbying francuskich firm zbrojeniowych w byłych
koloniach tego kraju. Przemysł zbrojeniowy Rosji i rosyjskie produkty znacznie
lepiej sobie radzą na rynku afrykańskim niż amerykański, czy chiński. Udział
brytyjski w rynku również ulega konkurencji na rzecz Rosji, a także Francji.
Drogie uzbrojenie z Japonii, USA i krajów Europy Zachodniej nie nadaje się do
pokrycia zapotrzebowania biedniejszych państw. Dlatego z biegiem lat kraje te
wyszły stopniowo z kręgu wpływów dawnych metropolii, najpierw wchodząc w
sfery USA i ZSRS w czasach zimnej wojny, a obecnie Rosji, Chin i nowych
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państw rozwijających przemysł zbrojeniowy (RPA, Brazylia, kraje Europy
Wschodniej) (Wilczyński 2013).
Tab. 7: Główni dostawcy uzbrojenia dla państw muzułmańskich
Państwo muzułmańskie
Afganistan
Albania
Arabia Saudyjska
Azerbejdżan
Bahrajn
Bangladesz
Brunei
Indonezja

Główny dostawca uzbrojenia
Rosja
Włochy
USA
Rosja
USA
ChRL
Wlk. Brytania
Indonezja

Irak
Iran
Jemen
Jordania
Katar
Kazachstan
Kirgizja
Kosowo
Kuwejt
Liban
Malediwy

USA
Iran
Rosja
USA
Niemcy
Rosja
Rosja
Niemcy
USA
USA
Rosja

Malezja
Oman
Pakistan
Syria

Malezja
Wlk. Brytania
ChRL
Rosja

Tadżykistan
Turcja
Turkmenia
Uzbekistan
ZEA

Rosja
USA
Rosja
Rosja
USA

Źródło: Opracowanie własne.

Pozostali ważni dostawcy
USA
ChRL, Albania, USA, Rosja
Austria, Francja
Izrael, Turcja
Francja
Rosja
Francja, Singapur
Francja, USA, Rosja, Niemcy,
UK
Rosja
ChRL, Rosja, USA
USA
Jordania, W. Brytania
Francja, W. Brytania
Izrael
Kirgizja
Turcja
Rosja
Rosja, W. Brytania
W.Brytania, India, RPA,
Singapur
Niemcy, W.Brytania, Włochy
USA
USA, Pakistan, W. Brytania
ChRL, Francja, Iran, Japonia,
Korea Pn., Polska, Szwajcaria,
ZEA
Tadżykistan
Turcja
Turkmenia
Uzbekistan
Francja

Wnioski
Dzięki dokonaniu przeglądu aktualnych baz danych udało się sporządzić
ranking państw muzułmańskich Afryki i sprawdzić, które z nich stanowią istotną
potęgę. Dzięki temu można przewidywać, z jakich kierunków może nadejść w
południowoeuropejskim obszarze geostrategicznym nieunikniona w świetle
koncepcji „zderzenia cywilizacji” kolejna ekspansja islamu. Egipt i Algieria to
obecnie najsilniejsze państwa muzułmańskie nad Morzem Śródziemnym.
Maroko oraz Tunezja, mimo, że nieco słabsze, posiadają całkiem zaawansowane
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uzbrojenie, a Libia poprzez swoją destabilizację, może być również terenem z
którego ta destabilizacja będzie eskalować w kierunku północnym na Europę
(Mickiewicz 2006). O ile Egipt może być przez jakiś czas powstrzymywany przez
sąsiedztwo Izraela i konkurencję w regionie ze strony Turcji, to państwa
Maghrebu ścigają w rankingach potęgi kraje iberyjskie, Włochy i destabilizowaną
przez imigrantów Francję.
Przegląd uzbrojenia wojsk państw muzułmańskich pozwolił na
stworzenie wizerunku żołnierza potencjalnej armii muzułmańskiej, która
mogłaby przejść do Europy. Bojownicy tacy byliby pochodzenia arabskiego, z
dużym udziałem Murzynów z Afryki Subsaharyjskiej. Ci drudzy byliby znacznie
słabiej uzbrojeni. Głównym karabinem byłby AK-47. Wspierani byliby głównie
przez stare, ale tanie i łatwe w utrzymaniu czołgi i wozy bojowe produkcji
sowieckiej. Islam dysponuje jednak także elitarnymi jednostkami uzbrojonymi w
nowszy sprzęt. Inwazja mogłaby się odbyć za pomocą wielu małych jednostek
nawodnych w sposób zdecentralizowany, ale masowy. Każdy z bojowników
świetnie by władał bronią w przeciwieństwie do Europejczyków, gdyż najeźdźcy
byliby weteranami poprzednich konfliktów, a ich ofiary nie miałyby nawet
podstawowego przeszkolenia wojskowego (Cambinda 2011). Walcząc w imię
Allaha, najeźdźcy byliby też dużo odważniejsi i mieliby wyższe morale, co
mógłby rekompensować jedynie lepszej jakości i sprawności sprzęt armii
europejskich. Jest to tylko wizja, ale czyż nie nasuwa się ona samoistnie po
zapoznaniu się z powyższymi materiałami? Szczęśliwą okolicznością z punktu
widzenia Zachodu jest silne skonfliktowanie państw wewnątrz cywilizacji
islamskiej, które sprawia, że nie jest ona zdolna wytworzyć potęgi
porównywalnej z Chinami.
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Summary
Military equipment of Muslim states armies and their armament
industries. Part 2 – Asia and the Balkans
This is the second part of a review of equipment in hands of Muslim states armies. It
includes the Muslim states of the Middle East, Turkestan and Southern Asia, as well as
the Muslim states of the Balkans. This review should serve for future powernomics
ratings and for creation of geopolitical scenarios. The information and data concerning
Muslim states armies which are included in the paper, were supplemented by verified
data on armament industries in these countries. In conclusion, after presentation of
contemporary state of the military affairs the possible future scenarios and the future
probable geopolitical interactions have been suggested. They were presented on both the
civilizational level and the regional one.
Key words: arms, military power, Asia, military equipment, military industry,
islam.
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Rafał KOPEĆ
AUTONOMIA SYSTEMÓW BOJOWYCH
Abstrakt:
Autonomiczne systemy bojowe są jednym z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju
broni. Autonomizacja pozwolić ma na urzeczywistnienie wizji robolucji, czyli rewolucji
w sposobie prowadzenia działań zbrojnych polegającej na szerokim wykorzystaniu
robotów. Jest to zagadnienie niezmiernie istotne w kontekście prognozowania
kierunków rozwoju sił zbrojnych, ale narażone na liczne uproszenia z powodu
zawiłości terminologicznych. Artykuł podejmuje wyzwanie określenia istoty autonomii
systemów bojowych. Autor odpowiada na pytania o założenia autonomii w odniesieniu
do maszyn, odróżnia autonomię od pojęć pokrewnych, określa stopnie autonomii oraz jej
kryteria względem systemów bojowych., wreszcie staje wobec dylematu, czy autonomia
systemów bojowych jest kwestią przyszłości czy elementem teraźniejszości.
Słowa kluczowe: autonomia, roboty bojowe, robolucja, broń inteligentna, pętla
decyzyjna.

Wprowadzenie
Prowadzenie działań zbrojnych podlega nieustannym przekształceniom.
Rewolucyjne zmiany w tym zakresie zyskują miano tzw. rewolucji w sprawach
wojskowych (Kopeć 2014). Być może stoimy obecnie u progu kolejnej
rewolucji, związanej tym razem z wykorzystaniem robotów na polu bitwy.
Zwolennicy takiego podejścia (Windeck 2014, s. V) mówią o tzw. robolucji
(robolution). Termin ten, powstały z połączenia słów robotyzacja i rewolucja,
opiera się na założeniu, że robotyzacja prowadzi do rewolucyjnych zmian i
stanowi punkt zwrotny w historii militarnej. Pozostaje pytanie, jak bliska jest ta
perspektywa.
Nie jest to pytanie trywialne, gdyż od odpowiedzi na niego zależy
określenie kierunków przyszłego rozwoju sił zbrojnych. W ten kontekst wpisują
się chociażby sugestie dokonania przeskoku generacyjnego. W polskich
warunkach propagatorem tej idei był gen. Stanisław Koziej (2008, s. 38), który
namawiał do skupienia się na pracach nad przyszłościowymi rodzajami broni,
zakładając, że takie systemy jak bezpilotowe aparaty latające „z pewnością za 15
– 20 lat zdominują powietrzny wymiar operacji wojskowych”. Teza taka
postawiona została w 2008 roku, więc horyzont czasowy, w którym ta wizja ma
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się zmaterializować, nieubłaganie się zbliża. Tymczasem uzbrojone bezpilotowe
statki latające, awangarda robotyzacji pola bitwy, nadal stanowią w najlepszym
razie niszę i są użyteczne tylko w ściśle określonych warunkach (w sytuacji
całkowitego braku obrony powietrznej i sił powietrznych przeciwnika).
Jedną z najpoważniejszych słabości obecnie stosowanych systemów jest
możliwość zakłócenia kanałów łączności, albo wręcz przejęcia kontroli nad
aparatami bezzałogowymi przez przeciwnika1. Najprawdopodobniej taki
scenariusz udało się zrealizować Irańczykom, którzy sprowadzili na ziemię i
przejęli w stanie praktycznie nieuszkodzonym amerykański rozpoznawczy dron
RQ-170 Sentinel2. Rozwiązaniem tych problemów mogą być aparaty
autonomiczne, gdzie „ośrodek decyzyjny” w postaci jakiejś formy sztucznej
inteligencji zostanie umieszczony na pokładzie maszyny.
W pełni użyteczne uderzeniowe bezpilotowe statki latające, być może
będące pokłosiem obecnie realizowanego programu badawczo-rozwojowego
UCLASS (Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance and Strike)
zapewne nie wejdą do użytku przed rokiem 2030 (Gajzler 2015, s. 14). Jednym z
najważniejszych kierunków rozwojowych przyszłych aparatów bezzałogowych
ma być zwiększenie autonomii (podkreśla to m.in. opracowany przez
amerykański Departament Obrony w 2013 Unmanned Systems Integrated
Roadmap FY 2013-20383). Podkreśla się, że zwiększona autonomia może być
rozwiązaniem problemu kontroli nad łączami przesyłu danych, ale również
sprawdzi się w sytuacji rosnącej dynamiki pola walki, gdzie środowisko jest zbyt
skomplikowane, by człowiek mógł dalej bezpośrednio kierować systemami
bojowymi4.
W kontekście prognozowania kierunków rozwoju sił zbrojnych należy
więc określić dokładnie, czym jest autonomia maszyn bojowych oraz
odpowiedzieć na pytanie, na ile jest ona kwestią przyszłości, czy też może
pewne jej formy funkcjonują już w obecnie użytkowanych systemach bojowych.
Te dwa pytania porządkują treść niniejszego artykułu.

A. Kim i in., Cyber Attack Vulnerabilities Analysis for Unmanned Aerial Systems,
American Institute of Aeronautics and Astronautics,
https://engineering.purdue.edu/HSL/uploads/papers/cybersecurity/cyber-attack-litreview.pdf.
2
K. Hartman, Ch. Steup, The Vulnerability of UAVs to Cyber Attacks – An Approach to the
Risk Assessement, NATO CCD COE Publications, s. 7-8,
https://ccdcoe.org/cycon/2013/proceedings/d3r2s2_hartmann.pdf.
3
Unmanned Systems Integrated Roadmap FY 2013-2038, Department of Defense, s. 15-16,
http://archive.defense.gov/pubs/DOD-USRM-2013.pdf.
4
Joint Doctrine Note 2/11; The UK Approach to Unmanned Aircraft Systems, Ministry of
Defence, s. 5-10,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/33711/201105
05JDN_211_UAS_v2U.pdf.
1
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Autonomia a artefakty
Zastosowanie pojęcia autonomii w stosunku do artefaktów jest
przedmiotem wielu kontrowersji. Termin ten bowiem pochodzi z języka
greckiego i powstał z połączenia słów autos – samo, nomos – prawo. Dosłowne
rozumienie autonomii oznacza zatem, że byt autonomiczny jest w stanie
nałożyć na samego siebie własne normy. Tak właśnie zakłada klasyczna
filozoficzna koncepcja autonomii – autonomicznym jest ten, kto ma zdolność
do przestrzegania prawa moralnego, które sam sobie narzucił (Smith, Kraemer
2006, s. 74). W sensie religijnym autonomia oznacza wolną wolę, nawet jeśli byt
autonomiczny został stworzony przez wyższą istotę. Byt ten może stać się
autonomiczny względem swojego twórcy, jeśli twórca wyposaży go w możliwość
rozwijania (i dyspozycje do rozwijania) wolnej woli. Silne i normatywne
rozumienie autonomii oznacza zdolność do wyłamania się z prawa moralnego
kreatora i wdrożenia swojego własnego. Autonomia jest więc relacją pomiędzy
stwórcą (kreatorem) a stworzeniem.
Co to oznacza w przypadku maszyn? Autonomiczne artefakty powinny
posiadać zdolność do rozwijania i podążania za prawem moralnym niezależnym
od ich kreatora, nawet przeciwstawnym mu. Maszyny w pełni autonomiczne w
sensie normatywnym musiałyby charakteryzować się wolną wolą. Takie
rozumienie autonomii, zwłaszcza w kontekście sztucznej inteligencji, jest
odmienne od rozumienia funkcjonalnego, typowego dla dyskusji o
autonomicznych robotach.
Zupełna niezależność robotów od ludzkiej kontroli, mimo iż jest
popularnym i nośnym motywem literatury i filmu science-fiction, pozostaje w
najlepszym razie kwestią odległej przyszłości (wypadałoby powiedzieć
„najgorszym”, bo obecne w kulturze wizje rebelii robotów zazwyczaj zakładają
podporządkowanie lub zagładę rodzaju ludzkiego). Pełnię autonomii
rezerwujemy bowiem tylko dla istot świadomych. Trzeba mieć przy tym na
uwadze fakt, że intersubiektywne twierdzenie o posiadaniu lub nieposiadaniu
przez inną istotę świadomości jest praktycznie niemożliwe. Niepozostawiająca
wątpliwości weryfikacja, czy dany byt (np. maszyna) posiada świadomość jest
niewykonalna (według Alana Turinga, można by to zrealizować tylko, gdyby
było się tą maszyną), a konsekwentne żądanie takiej weryfikacji prowadzi do
solipsyzmu, czyli stwierdzenia, że rzeczywistość jest jedynie zbiorem
subiektywnych wrażeń podmiotu poznającego (Piesko 2002, s. 84). W
kontekście maszyn możemy obecnie mówić jedynie o tym, że przejawiają one
„autonomiczno-podobne” funkcje. Funkcjonowanie autonomiczne będzie więc
oznaczało „zdolność systemu, platformy czy oprogramowania, do realizacji
zadania bez ludzkiej interwencji, przy użyciu zachowań będących wynikiem
interakcji pomiędzy programem komputerowym a zewnętrznym środowiskiem”
(Kuptel, Williams 2014, s. 9).
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Autonomia a automatyzacja
Definicje autonomii odnoszące się tylko do działania przy braku
interwencji operatora są zdecydowanie niewystarczające. Przykładem tego
sposobu definiowania autonomii jest definicja Departamentu Obrony USA,
która zakłada, że autonomia oznacza zdolność do działania w realnym
środowisku bez żadnej formy kontroli przez dany okres Lin, Bekey, Abney
2008, s. 103). Kryterium czasowe określa, jak długo maszyna funkcjonować
może bez odwołania się do ludzkiej interwencji, np. wskazania celu bądź
autoryzacji ataku (Thomas 2015, s. 137). W tym przypadku maszyna zdalnie
sterowana charakteryzować się będzie zerową autonomią, a – przykładowo –
miny autonomią nieskończoną. Mogą one bowiem działać, po tym jak zostaną
uzbrojone, zupełnie bez odwoływania się do ludzkiej autoryzacji.
W takim ujęciu zarówno prosta mina, jak i wyrafinowany system pokroju
fikcyjnego HAL-a z filmu 2001 Odyseja kosmiczna Stanleya Kubricka, w równej
mierze spełniałyby kryteria autonomii. Tego rodzaju podejście wynika z
utożsamienia dwóch różnych terminów – autonomii i automatyzacji. Zdolność
do działania bez interwencji operatora charakteryzuje bowiem już systemy
określane jako automatyczne. Czym zatem różni się autonomia od automatyzacji
i w jakiej relacji względem siebie znajdują się te dwa pojęcia?
Oba pojęcia odnoszą się do procesów, które mogą być wykonywane od
początku do końca bez ludzkiej interwencji. Automatyzacja to jednak tylko i
wyłącznie działanie bez ludzkiej interwencji, nieuwzględniające zdolności do
samokierowania i podejmowania decyzji. Jest to rutynowe realizowanie
sekwencji krok po kroku. Z kolei systemy autonomiczne są niezależne w
ustalaniu i realizowaniu swoich własnych zadań (Marra, McNeil 2012, s. 1150).
Oznacza to posiadanie pewnego poziomu zdolności do adaptowania się do
kompleksowych i nieprzewidywalnych sytuacji. Odróżnia to autonomię od
automatyzacji, która jest prostą zależnością typu wejście-zestaw reguł-wyjście, co
powoduje, że zachowania są zdeterminowane i w dużym stopniu przewidywalne.
Autonomię w kontekście automatyzacji rozumieć można dwojako (Johnson
2014):
1. Autonomia jako krańcowa automatyzacja. Automatyzacja zakłada
mechanizację zadania – jest ono postrzegane jako sekwencja sformalizowanych
operacji, które maszyna jest w stanie wykonać samodzielnie. Krańcowa
automatyzacja oznacza, że maszyna jest w stanie samodzielnie wykonać
wszystkie lub prawie wszystkie operacje. Na drugim końcu skali znajdują się
systemy, które wymagają ingerencji (kontroli, podejmowania decyzji) w czasie
wykonywania tych operacji. Według tego rozumienia autonomia ma swoje
granice, a człowiek zawsze kontroluje maszynę – nawet jeśli nie znajduje się w
pętli decyzyjnej (nie jest operatorem), pozostaje tym, który zaplanował cały
proces i poszczególne kroki w jego ramach (jest kreatorem).
2. Autonomia jako pojęcie odmienne od automatyzacji. Autonomiczne
systemy są odmienne względem automatycznych, gdyż ich zachowanie nie jest
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zaprogramowane. Autonomia dopuszcza co prawda funkcjonowanie w oparciu
o instrukcje dotyczące tego, co i w jaki sposób maszyna ma robić, ale jest to
sytuacja zupełnie odmienna niż zaplanowanie wszystkich sekwencji działania.
Instrukcje pozwalają jedynie na ogólne zarządzanie funkcjonowaniem maszyny,
a nie na jej kontrolowanie. Zachowanie maszyny, będące odpowiedzią na
bodźce środowiska, nie może być w pełni wyspecyfikowane lub
zaprogramowane. Autonomia zakłada podejmowanie własnych decyzji, chociaż
w oparciu o reguły i ograniczenia. Z kolei systemy zautomatyzowane, chociaż
działają niezależnie od zewnętrznego wpływu lub kontroli, podążają po
wcześniej zdefiniowanej ścieżce, a ich zachowanie może być zawczasu w pełni
wyspecyfikowane.
Można też spojrzeć na zależności autonomii i automatyzacji nieco
inaczej i potraktować automatyzację jako niezbędny, ale niewystarczający,
komponent autonomii. Automatyzacja, czyli zdolność do działania bez
zewnętrznej interwencji, będzie więc pierwszym elementem autonomii. Drugim
elementem będzie zdolność do podejmowania decyzji, która zakłada posiadanie
woli (możliwości wyboru w działaniu lub myśleniu) i zamiaru (intencji, celowego
dążenia do realizacji zadań). Prawdziwa autonomia wymaga jeszcze trzeciego
komponentu, czyli zdolności do uczenia się – wyciągania konkluzji na podstawie
doświadczeń i włączania ich w proces realizacji kolejnych działań (Marra,
McNeil, op.cit. s. 1150-1151).
Stopniowanie autonomii
Podział systemów na autonomiczne i automatyczne jest oczywiście
uproszeniem. Stopień autonomii scharakteryzować możemy nieco bardziej
szczegółowo za pomocą kilku kryteriów, wskazanych przez Paula Scharre (2014,
s. 13):
1. Stopień kontroli:
a. systemy semiautonomiczne (human in the loop): możliwość działania
automatycznego przez pewnego momentu (np. do wystąpienia sytuacji
wymagającej podjęcia decyzji określonego rodzaju), potem konieczność
ingerencji człowieka;
b. systemy nadzorowane (human on the loop): możliwość nieprzerwanego działania
autonomicznego, przy zachowaniu przez człowieka możliwości nadzorowania
maszyny i ingerencji, kiedy uzna to za stosowne;
c. systemy w pełni autonomiczne (human out of the loop): możliwość
nieprzerwanego działania autonomicznego i brak możliwości ingerencji
człowieka;
2. Kompleksowość maszyny:
a. systemy automatyczne (automatic): prosta, mechaniczna odpowiedź na bodziec
środowiska (np. w systemach wyzwalających wybuchy min);
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b. systemy zautomatyzowane (automated): bardziej złożone systemy kształtujące
zachowanie nie tylko w oparciu o bodźce środowiska, ale również na podstawie
zespołu reguł, np. pojazdy zdolne do samodzielnej nawigacji i kierowania;
c. systemy autonomiczne (autonomous): systemy mające zdolność do
samokierowania (self-direction), czyli takiego kształtowania swojego zachowania,
które nie wypływa bezpośrednio ze sposobu zaprogramowania; możliwości te
mogą być dodatkowo uzupełnione przez zdolność samouczenia (self-learning);
3. Typ funkcji, która jest zautomatyzowana. Trudno mówić o stopniu
autonomizacji bez wskazania, o jakie działania chodzi, bo różne działania
charakteryzują się różnym stopniem komplikacji i ryzyka wynikającego z
ewentualnej błędnej decyzji, np. maszyna może być w pełni autonomiczna w
zakresie nawigowania, ale zupełnie nieautonomiczna (czyli human-controlled) w
zakresie wybierania miejsca, do którego zmierza.
Wyznaczenie precyzyjnych i nie budzących wątpliwości granic pomiędzy
stopniami w ramach poszczególnych kryteriów jest niezmiernie trudne. Nie ma
wyraźnej granicy między poziomami kompleksowości – systemami
automatycznymi, zautomatyzowanymi, autonomicznymi. W uproszczeniu
kontinuum rozciąga się od prostych układów funkcjonujących na zasadzie
bodziec-reakcja do systemów zdolnych do wyciągania konkluzji na podstawie
informacji na temat środowiska pozyskanych za pomocą sensorów. Różnica
polega na kompleksowości myślenia – sprowadza się do określenia, kiedy mamy
do czynienia, a kiedy nie, z analizowaniem informacji. Jest więc płynna i trudna
do uchwycenia. W przypadku trzeciego kryterium trudno wręcz mówić o
wyznaczeniu konkretnych stopni.
William C. Marra i Sonia K. McNeil (op. cit. s. 1151-1155) określają te
kryteria inaczej, w nieco odmienny sposób rozkładając akcenty, natomiast
wyróżnione przez nich trzy cechy określające autonomię, zasadniczo pokrywają
się z cechami wskazanymi przez Scharre’a.
Cechy te to:
1. Niezależność – częstotliwość interwencji operatora niezbędna do
funkcjonowania maszyny. Jeśli maszyna potrzebuje ciągłej interwencji operatora,
jest po prostu zdalnie sterowana – to druga strona kontinuum, sytuująca się na
przeciwnym biegunie względem pełnej autonomii. W owym kontinuum można
wyróżnić wiele stadiów pośrednich, które najlepiej opisuje spektrum autonomii,
opisane w dalszej części tekstu.
2. Dyskrecjonalność – możliwość podejmowania decyzji w sposób
swobodny. Określa ona zdolność do zmiany planów operacyjnych w celu
wypełnienia zadania bez interwencji operatora. Ta cecha decyduje o możliwości
samodzielnego dostosowania środków do celów, przy założeniu, że cele są
określane przez człowieka. Pełna autonomia może oznaczać również zdolność
do wyznaczania celów.
3. Adaptacyjność – zdolność do skutecznego funkcjonowania w
warunkach niepewnego i nieprzewidywalnego środowiska. Natężenie tej cechy
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decyduje o tym, z jakimi rodzajami problemów maszyna jest w stanie sobie
poradzić, do jakich nieplanowanych sytuacji oferowanych przez środowisko jest
w stanie się dostosować.
Poszczególne stopnie autonomii w ramach danych kryteriów mogę
pozostawać względem siebie we wzajemnie krzyżujących się relacjach.
Przykładowo, dany system może być autonomiczny w realizacji funkcji
nawigowania, nadzorowany w przypadku funkcji selekcji celów i
semiautonomiczny, gdy chodzi o ich rażenie. Co więcej, dana funkcja może być
realizowana w różnych trybach, np. gdy operator może przejść z trybu
nadzorowanego na semiautonomiczny czy wręcz na tryb ręcznego, zdalnego
sterowania.
Wewnątrz pętli
Mówiąc o obecności bądź nieobecności człowieka w pętli decyzyjnej
(loop) mamy na myśli pętlę OODA (observe-oriente-decide-act) Johna Boyda.
Tłumaczy ona sposób podejmowania decyzji, zarówno człowieka (schemat
stworzony został na potrzeby podejmowania decyzji przez pilotów myśliwskich
w czasie walki powietrznej), jak i maszyny. Poszczególne elementy pętli to:
obserwacja (prowadzona przy pomocy zmysłów w taki sposób, by
zaabsorbować tak wiele informacji, jak to możliwe), orientacja (synteza tych
informacji i konwersja tej wiedzy pod kątem decyzji, która ma być podjęta),
decyzja („zważenie” dostępnych opcji i podjęcie decyzji), działanie w oparciu o
podjętą uprzednio decyzję (Fadok 1994, s. 16).
Stopień autonomiczności maszyny można określić przez jej zależność od
człowieka w zakresie podejmowania decyzji w ramach pętli. W debatach na
temat autonomii dominuje uproszczone stanowisko, wedle którego człowiek
jest albo w pętli albo poza nią. Pamiętać jednak należy, że cykle pętli
wielokrotnie się powtarzają, niejednokrotnie zachodząc na siebie. Pętle mogą
mieć różny zakres – mogą być węższe lub szersze w zależności od tego, jak
szeroko zostało zdefiniowane zadanie stojące przed maszyną (Marra, McNeil,
op. cit. s. 1179). Maszyny mogą charakteryzować się różnym stopniem
autonomii w odniesieniu do poszczególnych elementów pętli decyzyjnej, np. być
autonomiczne w obserwacji, a półautonomiczne w podejmowaniu decyzji. Samo
podejmowanie decyzji również może być zróżnicowane, jeśli chodzi o stopień
autonomii w zależności od tego, czego dotyczy decyzja (np. inaczej może być
traktowana decyzja odnośnie do zmiany kierunku ruchu, a inaczej decyzja o
otwarciu ognia).
Stopień kontroli człowieka nad maszyną, inaczej niezależność maszyny
od operatora, w sposób bardziej szczegółowy przedstawia spektrum autonomii
skonstruowane przez R. Parasuramana, T. Sheridana i Ch. Wickensa (2000, s.
286-297). Autorzy ci posługują się terminem automatyzacja, jednakże jego
rozumienie jest zbliżone do rozumienia terminu autonomia prezentowanego w
niniejszym opracowaniu. Spektrum to wyróżnia więcej stopni niż stosunkowo
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prosta kategoryzacja
autonomiczne.

na

systemy

półautonomiczne,

nadzorowane

i

Tab. 1: Spektrum autonomii

Poziom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Charakterystyka
Człowiek wykonuje wszystkie czynności, komputer nie oferuje żadnej pomocy
Komputer oferuje zestaw alternatywach działań do wyboru, oraz…
Dokonuje selekcji, wybierając kilka z nich, albo…
Sugeruje jedną z alternatyw i…
Realizuje działanie zgodnie z sugestią, jeśli człowiek wyrazi zgodę, albo…
Daje człowiekowi określony czas na zablokowanie decyzji, po czym – jeśli
człowiek nie zablokuje jej – w sposób automatyczny przystępuje do działania,
albo…
Przystępuje do działania automatycznie, po czym przekazuje człowiekowi
stosowną informację
Przekazuje informację po zrealizowaniu działania, ale tylko w przypadku, jeśli
człowiek takiej informacji zażąda
Przekazuje informację po zrealizowaniu działania, ale tylko w przypadku, jeśli on
sam – czyli komputer – uzna to za stosowne
Komputer decyduje o wszystkich działaniach i podejmuje je w sposób
autonomiczny, zupełnie ignorując człowieka

Źródło: R. Parasuraman, T. Sheridan, Ch. Wickens 2000, s. 287.

Poziomy od 2 do 5 alokują zdolność decyzyjną pomiędzy człowiekiem a
maszyną. Poziomy 6 do 9 dają inicjatywę maszynie, pozostawiając człowiekowi
– tylko na pierwszym z nich – możliwość aprobaty lub zablokowania podjętej
przez maszynę decyzji. Na pozostałych poziomach człowiek otrzymuje tylko
coraz bardziej ograniczone prawo do informacji, a na ostatnim szczeblu zostaje
całkowicie wykluczony z pętli decyzyjnej.
Autonomia a broń „inteligentna”
Autonomiczne systemy bojowe traktowane są często jako kolejne
ogniwo rozwoju tzw. broni inteligentnej (smart weapnon). Określenie „broń
inteligentna” jest jednak pojęciem co prawda nośnym i działającym na
wyobraźnię, ale niezbyt precyzyjnym. Pojęciem, które lepiej oddaje zasadę
działania tego typu broni, jest określenie precision-guided munition (PGM) –
amunicja precyzyjnego rażenia, a dosłownie amunicja precyzyjne kierowana.
Oznacza to broń, które używa układu poszukującego do namierzenia energii
będącej odbiciem celu lub punktu celowania, przetwarzając ją w komendy
kierujące broń do celu (Puckett 2004, s. 648). W przypadku broni inteligentnej
kluczowy jest więc system kierowania. Wyróżniamy trzy rodzaje systemów
kierowania, kluczowych dla broni precyzyjnego rażenia:
1. kierowanie programowe: pocisk porusza się po zaprogramowanej
wcześniej trasie,
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2. kierowanie zdalne: pocisk porusza się na podstawie sygnałów
zewnętrznych,
3. samonaprowadzanie: pocisk działa w sposób autonomiczny.
Pojawia się dylemat, na ile pojęcia „broń inteligentna” i „autonomiczne systemy
bojowe” są ze sobą tożsame. Czy każdą broń działającą za zasadzie
samonaprowadzania nazwać można autonomiczną?
Typologia stosowana przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych
wyróżnia trzy grupy uzbrojenia charakteryzującego się mniejszym lub większym
poziomem „inteligencji” (Sharkey 2010, s. 377):
1. Broń działająca według przygotowanego wcześniej scenariusza
(scripted): w tej kategorii mieści się broń kierowana działająca na zasadzie
programowej (np. pociski manewrujące), na zasadzie samonaprowadzania (np.
torpedy z samonaprowadzaniem czy rakiety funkcjonujące w oparciu o zasadę
fire&forget, tzw. „odpal i zapomnij”), a także systemy przeciwlotnicze, w tym
systemy typu CIWS (Close-In Weapon Systems, systemy obrony bezpośredniej,
stosowane przede wszystkim na okrętach do obrony przed pociskami
przeciwokrętowymi). Kluczowym czynnikiem jest działanie w ramach prostego
schematu bodziec-reakcja, bez udziału myślenia deliberatywnego (czyli takiego,
gdzie decyzja podjęta przez maszynę nie prostym rezultatem zarejestrowanego
bodźca). Z tego powodu nie mogą być traktowane jako broń autonomiczna,
nawet jeśli cechują się wysokim stopniem niezależności od operatora (jak w
przypadku systemów samonaprowadzających się). Rodzaj systemu kierowanie
nie determinuje więc wprost, czy dana broń mieści się w kategorii broni
autonomicznej czy też nie.
2. Broń nadzorowana (supervised): ta kategoria obejmuje zarówno systemy
nadzorowane (w myśl kryterium stopnia kontroli Scharre’a), jak i „niższą”
kategorię systemów semiautonomicznych (czyli systemy human in the loop oraz
human on the loop). Broń nadzorowana realizuje wszystkie bądź wybrane funkcje z
pomocą operatora, który ma podejmowa
decyzje. Do tej kategorii zaliczają się np. uzbrojone drony, jak MQ-1 Predator
czy MQ-9 Reaper. Spełniają one więc tylko częściowo – na tyle, na ile potrafią
działać niezależnie – kryteria pozwalające zaliczyć tego typu broń do grupy
broni autonomicznej.
3. Broń inteligentna (intelligent): w tej kategorii broni inteligencja maszyny
jest wykorzystywana do podejmowania decyzji, postrzegania i interpretowania
znaczenia informacji pozyskanych z sensorów, rozwiązywania problemów i
współpracy z innymi systemami. Pozostaje pytanie, czy broń spełniająca tak
wyśrubowane wymagania została już skonstruowana.
Autonomiczne systemy bojowe postrzegać można również szczytowy
etap rozwoju broni inteligentnej, w myśl kontinuum zaprezentowanego przez
Armina Krishana w książce Killer Robots (2009). Autor wyróżnia następujące
rodzaje broni:
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1. Broń zrobotyzowana – skomputeryzowana, wyposażona w sensory,
zdalnie sterowana lub autonomiczna, np. pociski manewrujące; trzeba
zaznaczyć, że autor postrzega roboty w sposób ogólny jako maszyny
programowalne, mogące charakteryzować się różnym stopniem niezależności od
operatora (od zdalnego sterowania, poprzez nadzór, aż do autonomii).
2. Broń bezzałogowa – zrobotyzowana platforma bojowa możliwa do
powtórnego wykorzystania, nie przeznaczona do misji „samobójczych”, w
czasie których byłaby niszczona, np. drony (ale z wyłączeniem np. precyzyjnie
naprowadzanych pocisków).
3. Broń autonomiczna – broń skomputeryzowana, będąca wstanie
samodzielnie, bez ludzkiej ingerencji, wybierać i razić cele.
Typologia ta w sposób syntetyczny, choć nieco uproszczony sposób prezentuje
linię rozwojową broni inteligentnej. Poszczególne kategorie nie charakteryzują
sie jednak niewyłącznością, a zastosowanie kryterium wielorazowości użycia do
wyróżnienia drugiej kategorii może budzić wątpliwości (z punktu widzenia
zdolności maszyny do niezależnego działania w złożonym środowisku nie ma
znaczenia fakt, czy maszyna ta jest możliwa do jednokrotnego czy
wielokrotnego użycia).

Kryteria autonomii
Podsumowując omówione powyżej zagadnienia można pokusić się o
wyszczególnienie zespołu cech, którymi powinien charakteryzować się
autonomiczny system bojowy.
System ten powinien łącznie spełniać trzy warunki. Powinien być:
1. Niezależny
2. Asertywny
3. Adaptacyjny
Ad. 1. Rozpatrując kryterium niezależności szczególną uwagę należy
zwrócić na systemy nadzorowane (human on the loop). Jeśli systemy zdalnie
sterowane (remote controlled) oraz semiautonomiczne (human in the loop) w sposób
oczywisty nie mogą być traktowane jako autonomiczne, a systemy human out of
the loop sytuują się na przeciwnym biegunie kontinuum, to sytuacja z systemami
nadzorowanymi nie jest jednoznaczna.
Z jednej strony obecność człowieka w pętli decyzyjnej, jego kontrola nad
wyborem i porażeniem celów, sugerowałaby, że tego typu systemy należy
wykluczyć z grupy systemów autonomicznych. W myśl tego rozumowania
różnica między systemami półautonomicznymi a nadzorowanymi jest w
zasadzie niewielka – w obu przypadkach mamy do czynienia z kontrolą nad
działaniami maszyny sprawowaną przez człowieka. Polega ona albo na
konieczności autoryzacji ataku (systemy semiautonomiczne), albo może na
możliwości jego powstrzymania (systemy nadzorowane). Różnica ta pod
względem formalnym jest stosunkowo niewielka (w obu przypadkach mamy do
czynienia z kontrolą człowieka), pod względem funkcjonalnym zaś jest
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ogromna. Może się bowiem okazać, że na dynamicznym polu walki, z powodu
krótkiego czasu pozostawionego człowiekowi na ewentualne weto, prawo do
jego stosowania będzie iluzoryczne, w praktyce jedynie nominalne (Crootof
2015, s. 1849).
Żeby więc uznać system nadzorowany za zdecydowanie
nieautonomiczny (np. dla potrzeb prawnej regulacji tych systemów) trzeba by
założyć, że systemy takie w każdej sytuacji dają człowiekowi odpowiedni czas na
ewentualną decyzję wstrzymującą atak. Jak jednak precyzyjnie określić
„odpowiedni czas”? Czyż nie zależy to od celu i sytuacji? Na te pytania nie ma
jednoznacznej odpowiedzi.
W takim razie, różnica między systemami kontrolowanymi przez
człowieka (czyli nadzorowanymi), a systemami w pełni autonomicznymi, nie
okazuje się tak znacząca, jak się to pozornie wydaje. Szczególnie z
konstrukcyjnego punktu widzenia jest ona niewielka – systemy nadzorowane i
tak muszą mieć wbudowaną zdolność do autonomicznego działania, tylko nie
zawsze musi ona być wykorzystana. Definicja autonomii nie powinna więc
czynić różnicy między tymi trybami, bo w każdym przypadku osiągnięto
zdolność do autonomicznego działania.
Biorąc pod uwagę kryterium niezależności za systemy zdalnie sterowane
uznamy np. niemieckie bomby kierowane z okresu II wojny światowej Fritz X, a
także pierwsze pokolenie przeciwpancernych pocisków kierowanych z lat 50. i
60. – francuskie SS.10 i ENTAC, szwajcarsko-niemieckie Cobra, radzieckie 3M6
Trzmiel, 3M11 Falanga i 9M14 Maultka (generalnie systemy te odchodzą w
przeszłosć). Systemy semiautonomiczne to np. uzbrojone drony w rodzaju
Predatora i Reapera. Przykładami systemów nadzorowanych będą głównie
systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, np. amerykański system okrętowy
Aegis, izraelski system przeciwrakietowy Iron Dome, a także rozwijane systemy
C-RAM (Counter Rocket, Artillery, and Mortar – systemy zwalczające rakiety oraz
pociski artyleryjskie i moździerzowe, np. amerykański Centurion i niemiecki
MANTIS) oraz okrętowe systemy typu CIWS, np. amerykański Phalanx czy
holenderski Goalkeeper). Systemami w pełni autonomicznymi będą miny,
rakiety samonaprowadzające się odpalane na zasadzie fire&forget,
przeciwpancerne systemy artyleryjskie z głowicami samonaprowadzającymi
(szwedzko-francuski BONUS, niemiecki SMArt, amerykański SADRAM) oraz
hipotetyczne autonomiczne roboty bojowe. Z punktu wiedzenia kryterium
niezależności do systemów autonomicznych zaliczają się dwie ostatnie grupy.
Ad. 2. Precyzyjne określenie takiego stopnia asertywności maszyny, od
którego uznać ją za autonomiczną jest zadaniem niezmiernie skomplikowanym.
Przypomnijmy, że chodzi o to, na ile maszyna jest zdolna do podejmowania
decyzji w sposób swobodny, na ile może samodzielnie decydować o sposobie
wypełnienia zadania. Z konieczności przyjęto więc uproszczone, ale możliwe do
stosunkowo precyzyjnej operacjonalizacji kryterium. Za maszyny autonomiczne
uznano te, gdzie operator nie wskazuje konkretnego celu. System ma niszczyć
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cele o danych charakterystykach (mogą to być np. pojazdy opancerzone albo
osoby mające przy sobie broń). Z kolei systemy charakteryzujące się
specyficznym wskazywaniem celów przez operatora – wskazuje on konkretny
cel – np. dany pojazd czy daną osobę – nie mogą być uznane za autonomiczne.
Z tego punktu wiedzenia np. pociski manewrujące rażące zaprogramowany
wcześniej cel nie będą autonomiczne. Za nieautonomiczne uznamy także rakiety
fire&forget działające w trybie LOBL (lock on before launch – wskazywanie celu
przed odpaleniem) np. rakiety typu powietrze-powietrze. Rakiety
samonaprowadzające działające w trybie LOAL (lock on after launch –
wskazywanie celu po odpaleniu) sytuują się na pograniczu autonomii, np. rakiety
przeciwokrętowe bywają odpalane w kierunku wykrytej wcześniej grupy
okrętów, ale samodzielnego wyboru ostatecznego celu dokonuje głowica
samonaprowadzająca. Podobnie jest z artyleryjską amunicją przeciwpancerną, z
tym, że tu już regułą jest odpalanie w kierunku grupy celów, a nie celu
pojedynczego. Z kolei systemy defensywne, np. przeciwlotnicze czy
przeciwrakietowe, a także uzbrojeni roboty-strażnicy (np. stosowany do
nadzorowania strefy zdemilitaryzowanej na Półwyspie Koreańskim Samsung
Techwin SGR-A1) zdecydowanie są systemami autonomicznymi z tego punktu
widzenia.
Ad. 3. Kryterium zdecydowanie najtrudniejszym do precyzyjnego
stopniowania jest adaptacyjność. Generalnie można przyjąć tu podział na
systemy reaktywne oraz refleksyjne (deliberatywne). Gdzie wyznaczyć granicę
między nimi? Pewną podpowiedzią może być stopień ustruktyryzowania
środowiska, w ramach którego systemy te działają. Systemy działające w
środowiskach wysoce ustrukturyzowanych nie muszą rozważać wielu
zmiennych, więc działają raczej w oparciu o zasadę bodziec-reakcja, a nie w
oparciu o konkluzje wyciągane na podstawie analizy tych zmiennych (czyli w
oparciu o myślenie). Nie chodzi tu tylko o stopień komplikacji środowiska, w
którym funkcjonuje maszyna (np. operowanie w przestrzeni powietrznej jest
mniejszym wyzwaniem dla maszyny niż działanie w środowisku lądowym), ale
także o rodzaj wykonywanych zadań (w tym przede wszystkim o rodzaj
zwalczanych celów). System mający za zadanie samodzielnie wykryć i zniszczyć
pojazd opancerzony czy nadlatujący samolot będzie zdecydowanie bardziej
reaktywny niż system mający np. zidentyfikować i wyeliminować wrogich
rebeliantów noszących cywilnie ubrania. Podobnie, łatwiej wyobrazić sobie
bezzałogowy bombowiec strategiczny (zadanie, które ma do wykonania jest
stosunkowo proste) niż autonomiczny samolot wielozadaniowy, zdolny do
stawienia czoła nieprzewidywalności pola walki.
Z tego punktu widzenia archetypem systemu reaktywnego będą miny, za
systemy reaktywne można uznać też rakiety samonaprowadzające oraz
przeciwpancerne systemy artyleryjskie. Do tej grupy zaliczymy także systemy
typu CIWS (niszczą wszystkie nadlatujące rakiety) czy, już z pewnymi
wątpliwościami, system Iron Dome (niszczy nadlatujące rakiety, jeśli kierują się
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na obszary zamieszkane; system prowadzi więc już pewien rodzaj analizy). Na
pograniczy systemów refleksyjnych sytuują się kompleksowe systemy
przeciwlotnicze, np. Aegis – mogą one operować w skomplikowanym
środowisku, zwłaszcza jeśli funkcjonują w sytuacji kryzysu, a nie otwartego
konfliktu. Klasyfikacja potencjalnych celów nie jest zadaniem łatwym i nawet,
jeśli mamy do czynienia z systemem nadzorowanym i ostateczną decyzję
podejmuje człowiek, może dochodzić do tragicznych pomyłek. Do takiej doszło
m.in. 3 lipca 1988 roku, kiedy omyłkowo zestrzelono irański samolot pasażerski
z 290 osobami na pokładzie przez wyposażony w system Aegis amerykański
krążownik USS Vincennes (Rochlin 1989).

Wnioski
Autonomizacja bezzałogowych systemów bojowych jest jednym z
najbardziej obiecujących kierunków rozwojowych techniki wojskowej.
Autonomia to jednak nie tylko niezależność od zewnętrznego operatora, ale
przede wszystkim pewny poziom zdolności do adaptowania się do
kompleksowych i nieprzewidywalnych sytuacji występujących w realnym
środowisku. W sposób oczywisty określenie „pewny poziom” jest pojęciem
nieostrym i dokonano jego przybliżenia za pomocą kryteriów niezależności,
adaptacyjności i asertywności.
Systemy bojowe spełniające kryteria autonomii istnieją i są używane
przez siły zbrojne. Jak dotychczas ich proliferacja jest stosunkowo ograniczona
– są to tylko systemy defensywne i stacjonarne (w tym sensie, że niezdolne do
autonomicznego poruszania się – niektóre systemy, np. okrętowe, są bowiem
zamontowane na mobilnych platformach, ale mobilność nie jest w ich
przypadku funkcją poddaną autonomizacji). Z prawdziwą rewolucją będziemy
mieli do czynienia wówczas, gdy pojawią się systemy mobilne i ofensywne,
spełniające przy tym wszystkie wymienione kryteria autonomii. Wydaje się
jednak, że nawet w przypadku systemów powietrznych, których rozwój jest
najbardziej zaawansowany, jest to jednak perspektywa stosunkowo odległa.
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Summary
Autonomy of combat systems
Autonomous combat systems are one of the most promising directions of weapon
development. Weapons’ autonomization could bring the vision of robolution to the
reality, which means the possibility of waging war with a wide range of robots. This is a
crucial issue when it comes to the forecast of the military development. However, there is
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a danger of oversimplifying this development due to terminological loophole. The aim of
the article is to determine the essence of autonomy of combat systems. It raises the
questions about the conditions of a machine’s autonomy, about the discrimination
between autonomy and related terms, about the steps of autonomy and its criterions in
regard to combats systems. Finally, it answers the question whether autonomous combat
systems are an element of the reality or a matter of future.
Key words: autonomy, combat robots, robolution, intelligent weapon, decision
cycle.
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Błażej SAJDUK
LATAJĄCE SYSTEMY BEZZAŁOGOWE – INNOWACJA NA
WSPÓŁCZESNYM POLU WALKI? WNIOSKI DLA POLSKICH SIŁ
ZBROJNYCH PŁYNĄCE Z KONFLIKTÓW NA UKRAINIE
Abstrakt:
Artykuł zawiera analizę wpływu latających systemów bezzałogowych na rozwój sił
zbrojnych średnich państw w najbliższych latach i nadchodzącej dekadzie. O wielkim
znaczeniu małych i średnich platform bezzałogowych w przyszłości świadczy przebieg
obecnego konfliktu na wschodzie Ukrainy. Do rozpowszechnienia tej technologii w
krajach II i III świata przyczynią się nowi producenci AUAS, a zwłaszcza Chiny.
Słowa kluczowe: latające systemy bezzałogowe, Polska, Ukraina.

Wprowadzenie
Poniższy artykuł stanowi próbę sformułowania odpowiedzi pytania o
konsekwencje pojawienia się na współczesnym polu walki platform
bezzałogowych. Kluczowy przy tym wydaje się fakt, iż konsekwencje te mogą
mieć w dłuższym horyzoncie czasowym charakter rewolucyjny. Autor
podejmuje również próbę wskazania najważniejszych trendów w rozwoju tej
technologii.
Specyfika zachodzących zmian, ma dwa wymiary, zarówno ilościowy, jak
i jakościowy. Wymiar ilościowy odnosi się do przyśpieszającego tempa nasycania
sił zbrojnych niemal wszystkich państw na świecie systemami bezzałogowymi1.
Wymiar jakościowy skupia się na rosnącym szybko stopniu skomplikowania i
zaawansowania wykorzystywanych platform. Wszystko wskazuje na to, że
dynamika tych zmian zwieńczona zostanie zintegrowaniem systemów
bezzałogowych z aktualnie wykorzystywanymi systemami załogowymi w takim
stopniu, iż z tej fuzji zrodzi się rozwiązanie jakościowo nowe2. Za tymi
Zob. M.C. Horowitz, M. Fuhrmann, Dronign On: Explaining the Proliferation of
Unmanned Aerial Vehicles
http://www.gspia.pitt.edu/Portals/26/PDF/HF%20Drone%20Proliferation%209%2012%2014
%20-%20Pitt.pdf, b.m.w. 2014.
2
Zob.: P. Scharre, Robotics on the Battlefield – Part I: Range, Perssistance and Daring,
http://www.cnas.org/sites/default/files/publicationspdf/CNAS_RoboticsOnTheBattlefield_Scharre.pdf, b.m.w. 2014; P. Scharre, Robotics on the
1
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procesami będzie podążać adaptacja taktyki i strategii militarnej3. Wielce
prawdopodobne jest, że w przyszłości systemy obdarzone znacznym stopniem
autonomii będą towarzyszyć ludziom lub ich zastąpią w zadaniach z kategorii
czynności tzw. brudnych, niebezpiecznych i nudnych (ang. Dirty, Dangerous and
Dull, DDD).
Nawiązując do tytułu, należy już na wstępie zaznaczyć, iż uzbrojone
bezzałogowe systemy powietrzne (UBSP) nie stanowią, zdaniem autora,
innowacji w sensie ścisłym. Abstrahując od dużej ilości definicji terminu
„innowacja”, należy zaznaczyć, iż w najbardziej rygorystycznym rozumieniu,
czyli takim, które zakłada wielowymiarowe i pełne nowatorstwo, technologia
bezzałogowa nie jest innowacją, bowiem nie jest ona nowa i nie została
połączona z w pełni nowatorskim zastosowaniem. Przeciwnie, technologia
UBSP, to jedynie synteza znanych już od dłuższego czasu rozwiązań4, w tym
latających modeli oraz zdalnej komunikacji, sensorów i uzbrojenia
wykorzystywanego na platformach załogowych. Przyjmując jednak optykę Ewy
Okoń-Horodyńskiej, która zdefiniowała innowację, jako „proces polegający na
przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do
praktycznego zastosowania”5, czyli jeśli termin innowacja pozbawić wymogu
pełnowymiarowej nowatorskości, zarówno w wymiarze technologicznym jak i
zastosowania, to UBSP, jawią się jako innowacyjne systemy uzbrojenia6. Jak
zauważył Kamieński (2009, s. 53-89) brak pełnowymiarowej innowacyjności jest
przesłanką, która powoduje iż pojawienie się na dużą skalę technologii
bezzałogowych, w tym zwłaszcza latających, może stanowić realny przełom w
sposobie prowadzenie działań wojskowych, a może nawet wstęp do kolejnej
rewolucji w sferze wojskowości (ang. Revolution in Military Affairs, RMA). Należy
Battlefield – Part II: The Coming Swarm,
http://www.cnas.org/sites/default/files/publicationspdf/CNAS_TheComingSwarm_Scharre.pdf, b.m.w. 2014.
3
R.O. Work, S. Brimley, 20YY: Preparing for War in the Robotic Age,
http://www.cnas.org/sites/default/files/publications-pdf/CNAS_20YY_WorkBrimley.pdf,
b.m.w. 2014; J. Stillion, Trends in Air-To-Air Combat, s. 41–55,
http://issuu.com/csbaonline/docs/csba6110_air_to_air_report?e=15123547/11484803, b.m.w.
2015.
4
Zob. J. D. Blom, Unamnned Aerial Systems: a Historical Perspective,
http://usacac.army.mil/cac2/cgsc/carl/download/csipubs/OP37.pdf, b.m.w. 2010.
5
E. Okoń-Horodyńska, Wykłady ‘Polityka innowacyjna UE [za:] A. Panasiuk, Z. Kłoda,
Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom, Warszawa 2010, s. 8;
http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/10041.pdf.
6
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż rozstrzygające o jakości każdego systemu
bezzałogowego są montowane na nich urządzenia odpowiedzialne za prowadzenie wywiadu,
obserwacji i rekonesansu, (ang. intelligence, surveillance, and reconnaissance, ISR),
komunikację oraz poruszanie się poza zasięgiem wzroku operatora. Sama platforma
przenosząca jest ważna, jednak to od wymienionych komponentów zależy użyteczność
danego bezzałogowca.
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pamiętać, iż ze względu na stopień zaawansowania współczesne platformy
bezzałogowe można przyrównać do „Forda T” – pierwszego produkowanego
seryjnie od 1908 roku samochodu osobowego. Widząc jak bardzo różnią się
współczesne auta od swojego protoplasty łatwo wyobrazić sobie drogę, jaką
mogą jeszcze przebyć UBSP w przyszłości. Za tymi zmianami będą oczywiście
podążać zmiany w strategii i taktyce ich wykorzystania. Obecnie koncepcje
wykorzystania UBSP w działaniach wojennych znajdują się, zdaniem autora, w
fazie rozwoju porównywalnej do sposobów wykorzystania pierwszych czołgów
na frontach pierwszej wojny światowej.

Ogólna charakterystyka (U)BSP
UBSP były odpowiedzią sił zbrojnych świata Zachodu na XXI-wieczne
zagrożenie, jakim było pojawienie się na dużą skalę międzynarodowego
terroryzmu. Fakt ten spowodował, że konstrukcja pierwszej generacji platform
była podporządkowana jednemu celowi: efektywnemu wsparciu działań
naziemnych mających na celu zwalczenie organizacji terrorystycznych oraz
partyzantów. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku rola pierwszych platform
ograniczała się do działań zwiadowczych prowadzonych 24 godziny na dobę
przez siedem dni w tygodniu. Po uzbrojeniu w pierwszych latach XXI wieku
maszyn w pociski powietrze-ziemia (m.in. AGM-114 Hellfire, AGM-176 Griffin
czy GBU-44/B Viper Strike), oraz powietrze-powietrze (AIM-92 Stinger), ich
rola wzrosła, okazały się bardzo przydatnym środkiem do niszczenia celów oraz
bezpośredniego wsparcia walczących na ziemi żołnierzy. Skala działań, przede
wszystkim amerykańskich sił zbrojnych, spowodowała, że w 2012 roku magazyn
„Foreign Policy” określił amerykański sposób prowadzenia walki z terroryzmem
doktryną Obamy7. Aktualnie na świecie co najmniej 71 państw posiada BSP a 23
prowadzą badania nad wersjami uzbrojonymi8. Wydaje się, że technologia
bezzałogowa należy do najbardziej dysruptywnych. Tej proliferacji nie da się już
powstrzymać. Wszystko to pomimo istnienia od 1987 roku Reżimu Kontroli

D. Rhode, The Obama Doctrine, “Foreign Policy” 03/04 2012,
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/02/27/the_obama_doctrine. Różnica w
porównaniu do poprzedniego prezydenta jest najwyraźniej widoczna w ilości ataków
przeprowadzanych na terytorium Pakistanu – formalnie sojusznika USA. Według New
American Foundation za prezydentury G. W. Busha, w latach 2004–2009 w Pakistanie
wykonano 48 uderzeń, podczas, podczas gdy do końca grudnia 2015 za prezydentury B.
Obamy, w latach 2009–2015 przeprowadzono 353 ataków. Analysis,
http://securitydata.newamerica.net/drones/pakistan-analysis.html.
8
L.E. Davis, M.J. McNerney, J. Chow, T. Hamilton, S. Harting, D. Byman, Armed and
Dangerous?, b.m.w. 2014, s. 9,
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR449/RAND_RR449.
pdf. Por. World of Drones: Military, http://securitydata.newamerica.net/world-drones.html
7
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Technologii Rakietowej (ang. Missile Technology Control Regime, MTCR)9, w którym
34
państwa-sygnatariusze
zgodziły
się
dobrowolnie
ograniczać
rozprzestrzenianie technologii (w tym bezzałogowych).
Aktualnie do klasyfikacji BSP stosuje się wiele systematyk, które
najczęściej pod uwagę biorą udźwig i wagę, zasięg oraz pułap na którym operują
maszyny10. Na potrzeby wywodu autor, godząc się na pewne uproszczenie,
przyjął intuicyjny podział na latające uzbrojone i nieuzbrojone systemy
bezzałogowe oraz te wykorzystywane na poziomie taktycznym (małe i średnie
platformy zdolne do unoszenia się na wysokości do kilku kilometrów na
odległości kilkuset kilometrów) oraz maszyny wykorzystywane na poziomie
strategicznym (duże platformy zdolne do lotu na pułapie kilku kilometrów i
więcej na dystansach powyżej kilku tysięcy kilometrów).
Tab. 1. Klasyfikacja BSL wraz z przykładowymi platformami i krajem ich
pochodzenia
Uzbrojone

Nieuzbrojone

Poziom taktyczny
(małe i średnie
platformy)

Turecki Bayraktar TB2, Irański
Alabil-T, Pakistański Burraq,
Chiński CH-4B

Izraelski Aerostar

Poziom
strategiczny
(duże platformy)

Amerykańskie RQ-1B Predator,
MQ-1C Gray Eagle, MQ-9
Reaper

Amerykański RQ-4 Global Hawk

Źródło: opracowanie autora

Dotychczas UBSP dużej i średniej wielkości były wykorzystywane nad
bardzo specyficznymi polami walki. Irak, Afganistan, Pakistan, Jemen, Somalia,
Libia, Mali, oraz Syria były obszarami, na których obrona przeciwlotnicza nie
istniała, została zniszczona lub nie reagowała na działania BSP z powodów
Drugim ograniczeniem jest Porozumienie Wassenaar w sprawie Kontroli Eksportu Broni
Konwencjonalnej oraz Dóbr i Technologii Podwójnego Zastosowania (ang. The Wassenaar
Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and
Technologies) – dobrowolne porozumienie zawarte 12 lipca 1994 roku pomiędzy rządami 41
państw, którego celem jest ograniczenie proliferacji uzbrojenia oraz komponentów służących
do jego produkcji, porozumienie obejmuje osiem kategorii sprzętu w tym BSP.
10
Np. Missile Technology Control Regime wyróżnia kategorię I (platformy o udźwigu co
najmniej 500 kg i zasięgu co najmniej 300 km) i kategorię II (platformy o zasięgu ponad 300
km bez względu na udźwig). Introduction The Missile Technology Control Regime (MTCR),
b.m.w. 2010, s. III, http://www.mtcr.info/english/MTCR_Annex_Handbook_ENG.pdf. Z
kolei Unmanned System Integrated Roadmap FY2013 – 2038 wyróżnia pięć grup BSP za
kryteria przyjmując prędkość, pułap lotu, masę. Unmanned System Integrated Roadmap
FY2013 – 2038, s. 6, http://archive.defense.gov/pubs/DOD-USRM-2013.pdf, b.m.w. 2013.
9
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politycznych. Obecnie wykorzystywane UBSP nie byłyby w stanie przetrwać na
teatrze działań wojennych toczącym się na niebie rozwiniętych państw.
Pośrednio potwierdzają to amerykańskie doświadczenia znad cieśniny Hormuz,
gdzie amerykańskie BSP nie były w stanie operować bez eskorty załogowych
samolotów myśliwskich11. Tym samym faktyczna możliwość efektywnego
wykorzystania dużych i średnich UBSP jest ograniczona i w zasadzie sprowadza
się do obszaru nisko rozwiniętych ekonomicznie państw. W czasach pokoju
BSP będą zapewne pełnić istotne role zwiadowcze, patrolując wody przybrzeżne
oraz oceany12. Okoliczności te wpłyną na trendy rozwoju floty BSP na świecie.
W najbliższej przyszłości (15–20 lat) proliferacja latających systemów
bezzałogowych będzie dotyczyć przede wszystkim maszyn małych, nie
przenoszących uzbrojenia, wykorzystywanych do prowadzenia akcji
zwiadowczych oraz systemów średniej wielkości zdolnych do rażenia celów. Te
dwa typy BSP będą pozyskiwane przez siły zbrojne najszybciej, ponieważ
stosunkowo najłatwiej je wyprodukować w oparciu o rodzimą technologię,
stanowią zarazem najtańsze dostępne rozwiązanie zwiększające zdolności
wykorzystywanych już systemów bojowych (w tym np. artylerii). Zdaje się to
potwierdzać duża różnorodność tego rodzaju platform tworzonych i
wykorzystywanych, również bojowo, w krajach rozwijających się o
ograniczonych budżetach obronnych. Równocześnie nasycanie sił zbrojnych
krajów niezamożnych będzie dokonywać się z dynamiką niewiele mniejszą od tej
obserwowanej w armiach państw wysokorozwiniętych. Proces ten będzie
możliwy dzięki stosunkowo niskiemu kosztowi pozyskania platform produkcji
innej niż amerykańska czy izraelska, np. chińskich lub irańskich. Miało to już
miejsce w przypadku sił zbrojnych Iraku oraz organizacji Hamas. Ponadto coraz
więcej państw zacznie produkować BSP własnej produkcji. Powyższe
obserwacje zdają się potwierdzać konflikty na Ukrainie oraz działania sił irackich
wymierzone w tzw. Państwo Islamskie.
Wykorzystanie (U)BSP na Ukrainie
Na Ukrainie wszystkie strony konfliktu na dużą skalę wykorzystują BSP do
prowadzenia zwiadu. Szczególnie strona ukraińska, która z dużym opóźnieniem
otrzymywała zdjęcia satelitarne od zachodnich sojuszników zmuszona została
W marcu 2013 roku para amerykańskich myśliwców, w tym najprawdopodobniej samolot
piątej generacji F-22 Raptor, musiała przechwycić Irańską maszynę drugiej generacji F-4
Phantom zbliżającą się do bezzałogowego MQ-1 Predator. T.Shanker, Iran Chases U.S.
Drone Over Persian Gulf, “The New York Times”, 14.03.2013,
http://www.nytimes.com/2013/03/15/world/middleeast/iran-pursues-us-drone-over-persiangulf.html?_r=0.
12
Warto zwrócić uwagę, iż będzie to jednak możliwe i efektywne, gdy wydłuży się czas ich
pracy i lotu m.in. poprzez rozwój możliwości tankowania w powietrzu.
11
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do pozyskiwania informacji na własną rękę13. Najprostszym rozwiązaniem stało
się wykorzystywanie możliwości jakie stwarzają bezzałogowe platformy latające.
Nawet prosta konstrukcja może okazać się przydatnym źródłem informacji dla
walczących żołnierzy. W mediach głośno było o ukraińskiej jednostce zwiadu
„Fury”, składającej się z ochotników, którzy produkowanymi i pozyskiwanymi
przez siebie BSP prowadzili na własną rękę działania zwiadowcze na rzecz
oddziałów ukraińskich14. Zdjęcia i obraz przekazywany w czasie rzeczywistym
były szczególnie istotne dla prowadzenia efektywnego ostrzału artyleryjskiego.
Podobnie separatyści i siły rosyjskie korzystały na dużą skalę z możliwości i
informacji, jakie oferowały zarówno ich własne, cywilne zaadaptowane do
realiów pola walki BSP, a także rosyjskie wojskowe BSP, również te
produkowane na izraelskiej licencji, czego dowodem było zestrzelenie rosyjskiej
maszyny Forpost15 nad Ukrainą w maju 2015 roku16. Szacuje się, że 85%
ukraińskich strat było spowodowane ostrzałem artyleryjskim, którego
skuteczność była zwielokrotniona wykorzystaniem zwiadu prowadzonego
właśnie za pomocą BSP17.
Jako symboliczne można traktować przeprowadzenie przez irackie siły
zbrojne w grudniu 2015 roku ataku na infrastrukturę Państwa Islamskiego. W
akcji nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż w operacji wykorzystano
UBSP chińskiej produkcji CH-418. Tym samym przełamany został monopol
The Russian Military Forum: Russia's Hybrid War Campaign: Implications for Ukraine
and Beyond, https://www.youtube.com/watch?v=8WA1rP5WGfY, 10.03 2015.
14
"Fury" Ukrainian Artillery Recon Drone Unit,
https://www.youtube.com/watch?v=6f1xWEiaTlw, 19.03.2015.
15
Są to BSP produkowane przez Israel Aerospace Industries o nazwie Searcher. M. Dura,
Rosja wprowadza na uzbrojenie izraelskie drony, http://www.defence24.pl/55832,rosjawprowadza-na-uzbrojenie-izraelskie-drony, 8.02.2014.
16
Exclusive Access to the Russian Forpost Drone Shot Down in Ukraine,
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/06/13/the-russian-forpost-drone-shotdown-in-ukraine/, 13.06.2015. Na marginesie należy zaznaczyć, iż w tym okresie rosyjskie
władze stanowczo zaprzeczały obecności rosyjskich sił zbrojnych na terytorium Ukrainy.
17
S.J. Freedberg Jr., Russian Drone Threat: Army Seeks Ukraine Lessons,
http://breakingdefense.com/2015/10/russian-drone-threat-army-seeks-ukraine-lessons/,
14.10.2015.
18
P. Boehler, G. Doyle, Use By Iraqi Military May Be A Boon For China-Made Drones,
“The New York Times” 17.12.2015,
http://www.nytimes.com/2015/12/18/business/international/china-drone-export-iraq.html.
Wcześniej, w styczniu 2015 roku media obiegła informacja, jakoby w Nigerii, w trakcie
działań przeciw Boko Haram rozbił się UBSP chińskiej produkcji CH-3. J. Binnie,
Suspected Nigerian CH-3 UAV crashes, http://www.janes.com/article/48373/suspectednigerian-ch-3-uav-crashes, 27.01.2015. We wrześniu 2015 roku siły pakistańskie
przeprowadziły atak w Waziristanie za pomocą UBSP Burraq, platformy własnej produkcji,
którego konstrukcja jest bardzo podobna do chińskiego UBSP CH-3. Pakistan's drone kills
three militants in Shawal: ISPR, http://www.dailytimes.com.pk/national/07-Sep2015/pakistan-s-drone-kills-three-militants-in-shawal-ispr, 07.09.2015.
13

- 153 -

Sajduk, B., Latające systemy bezzałogowe – innowacja na współczesnym polu walki?
Wnioski dla polskich sił zbrojnych płynące z konfliktów na Ukrainie, Przegląd
Geopolityczny, 17, 2016, s. 148-156.

USA i Wielkiej Brytanii oraz Izraela na prowadzenie walki przy użyciu UBSP, co
więcej wykorzystano przy tym technologię nie pochodzącą bezpośrednio z
krajów zachodnich.
Powyższe fakty wskazują na dwa trendy w rozwoju UBSP i ich
proliferacji. Po pierwsze rynek UBSP ulega dywersyfikacji. Najzamożniejsze
państwa będą bazować na średnich i dużych platformach amerykańskich lub w
późniejszym okresie na rodzimych systemach bezzałogowych19. W Europie
Wielka Brytania20, Francja21 i Włochy22 wykorzystują już różne wersje
amerykańskiej platformy MQ-9 Reaper, przy czym Wielka Brytania aktywnie
wykorzystuje wersję uzbrojoną w Afganistanie, Iraku i Syrii. Do grona
użytkowników tych maszyn dołączą niebawem Holandia23 (w wersji
nieuzbrojonej), oraz Włochy, które planują uzbroić własną flotę już posiadanych
maszyn24. Drugą grupę będą stanowić państwa mniej zamożne i rozwijające się
(np. India, Indonezja), które korzystać będą z rozwiązań izraelskich, w tym
głównie platform średniej wielkości (np. Hermes 450). W tym miejscu należy
zaznaczyć, iż firmy izraelskie są potentatami na rynkach latających systemów
bezzałogowych – według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań
nad Pokojem odpowiadają za sprzedaż ponad 60% wszystkich BSP między 1985
a 2014 rokiem25. Trzecią grupę tworzyć będą kraje niezamożne, których warunki
geograficzne i wojskowe (brak zaawansowanych systemów przeciwlotniczych na
Aktualnie Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania tworzą grupę państw prowadzących prace
nad stworzeniem do 2025 roku europejskiego UBSP. Zob. Hiszpania w programie
europejskiego drona MALE. Niemcy liderem projektu,
http://www.defence24.pl/280523,hiszpania-w-programie-europejskiego-drona-male-niemcyliderem-projektu, 10.12.2015.
20
10 UBSP MQ-9 Reaper. Wielka Brytania planuje co najmniej podwojenie floty maszyn
MQ-9 Reaper (pl. żniwiarz), które, w brytyjskiej wersji będą nosić nazwę Protector (pl.
obrońca). Prime Minister David Cameron announces investment in counter terrorism
capabilities for the Armed Forces, https://www.gov.uk/government/news/new-investmentin-counter-terrorism-for-uk-armed-forces, 4.10.2015.
21
Francja aktualnie posiada 3 BSP MQ-9 Reaper, docelowo planowane jest pozyskanie 16
maszyn tej klasy. N. de Larrinaga, France orders third MQ-9 Reaper UAS,
http://www.janes.com/article/56690/france-orders-third-mq-9-reaper-uas, 15.12.2015;
France – MQ-9 Reapers,
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/france-mq-9-reapers, 27.06.2013.
22
Włochy posiadają aktualnie nieuzbrojone 6 MQ-1 Predator i 6 MQ-9 Reaper. T. Kington,
Italy Wins US State Dept. OK To Arm Its Reapers,
http://www.defensenews.com/story/defense/air-space/strike/2015/11/05/italy-wins-us-statedept-ok-arm-its-reapers/75242852/, 11.05.2015.
23
Holandia planuje nabycie w sumie 4 BSP MQ-9 Reaper. The Netherlands – MQ-9
Reapers, http://www.dsca.mil/major-arms-sales/netherlands-mq-9-reapers, 6.02.2015.
24
Italy – Weaponization of MQ-9s, http://www.dsca.mil/major-arms-sales/italyweaponization-mq-9s, 4.11.2015.
25
Za: Israel tops UAV exporters’ list, http://i-hls.com/2015/03/israel-tops-uav-exporters-list/,
24.03.2015.
19
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obszarze wykorzystania UBSP) skłonią do wyboru tańszych rozwiązań chińskiej
lub innej produkcji.
Po drugie niezbędne w rozwoju nowej generacji średnich i dużych UBSP
będzie zwiększenie ich przeżywalności na współczesnym polu walki, nasyconym
systemami przeciwlotniczymi (w tym do walki elektronicznej). Tylko w ten
sposób UBSP będą mogły stanowić oręż przydatny w walce pomiędzy
zaawansowanymi technologicznie państwami. A będzie to możliwe dzięki
rozwinięciu i efektywnej implementacji w szczególności dwóch technologii –
autonomii26 oraz stealth27, czyli obniżonej wykrywalności dla radarów.

Wnioski dla Polski
Polskie siły zbrojne w latach 2013–2022 planują wydać kilka miliardów
złotych na zakup BSP, w tym systemów uzbrojonych. W ramach programów o
kryptonimach „Zefir” i „Gryf”, odpowiednio do 2017 i 2019 roku nasze siły
zbrojne ma zasilić od kilkunastu do kilkudziesięciu platform zdolnych do
wykonywania uderzeń28, które mają zostać pozyskane od zagranicznego
dostawcy. Jednak zakup średnich i dużych systemów w ich obecnej fazie
rozwoju należy traktować jako inwestycję kontrowersyjną. Oczywistą zaletą
wyposażenia polskiej armii w średniej wielkości i duże UBPS jest fakt, iż
rodzime siły zbrojne uzyskają dzięki realizacji tych programów nowe możliwości
bojowe, wydaje się że nie będą one dopasowane do wyzwań jakim czoła będą
musiały stawiać polskie siły zbrojne w ewentualnej konfrontacji z przeciwnikiem
na własnym terytorium. Polska zyska jednak cenną zdolność do uczestniczenia
w międzynarodowych koalicjach wojskowych np. antyterrorystycznych bez
konieczności bezpośredniego narażania własnych żołnierzy. Decyzja ta jednak
utrudni i spowolni rozwój rodzimego przemysłu i uzależni nas od technologii
pochodzącej od kraju dostawcy.
Prawdopodobnie Polsce nie uda się nabyć systemów wraz z kodami
źródłowymi. Co więcej nie posiadając własnych satelitów wojskowych, a chcąc
wykorzystać w pełni możliwości posiadanych UBSP, nasze siły zbrojne będą
zmuszone dzierżawić łącze satelitarne od państw sojuszników. Warto zauważyć
w tym kontekście, że utrata komunikacji z aparatem operującym poza linią
wzroku jest powodem wielu awarii a często również bezpośrednią przyczyną

Zob. Unmanned System Integrated Roadmap FY2013 – 2038, s. 66 – 73,
http://archive.defense.gov/pubs/DOD-USRM-2013.pdf, b.m.w. 2013; Directive 3000.09,
http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/300009p.pdf, 21.11.2012.
27
Zob. passim, R. Martinage, Toward a Third Offset Strategy—Exploiting U.S. Long-Term
Advantages to Restore U.S. Global Power Projection Capability, http://csbaonline.org/wpcontent/uploads/2014/10/Offset-Strategy-Web.pdf, b.m.w. 2014.
28
Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w Latach 2013–2022, 3.02.215,
http://mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2015/02/program_uzbrojenia_3_luty_2015.pdf.
26
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utraty maszyn29. Jest to istotne, ponieważ nasz kraj nabędzie maksymalnie
kilkadziesiąt aparatów średniej wielkości, przez co utrata każdej maszyny będzie
wyraźnie odczuwalna.
Kraje o ograniczonych możliwościach budżetowych, modernizujące
swoje siły zbrojne, takie jak Polska powinny wyciągnąć wnioski z powyższych
obserwacji. Chcąc podnosić zdolności bojowe własnej armii nasz kraj powinien
rozpocząć od wsparcia rodzimych programów rozwojowych dotyczących
najmniejszych i małych systemów bezzałogowych, które są relatywnie najtańsze
i dowiodły już swojej przydatność w działaniach wojennych na Ukrainie. Co
najważniejsze, nasz przemysł już teraz jest w stanie dostarczyć rozwiązania
nieodstępujące od światowych standardów w tej klasie. Z zakupem średniej
wielkości i dużych UBSP warto się wstrzymać30 i poczekać na efekty prac nad
Europejskim UBSP lub rozwojem nowych platform kolejnej generacji, tak aby
nie inwestować w sprzęt, który nie zwiększy zdolności bojowych polskich
żołnierzy na teatrze działań zbliżonym do tego, z jakim mieliśmy do czynienia
już na Ukrainie.
Summary
The Unmanned Aerial Systems – can it be an innovation on the modern
battlefield? Conclusions drawn from conflict in Ukraine for the Polish
Military Forces
The aim of the paper is to analyze the influence of Armed and Unarmed Unmanned
Aerial Systems (A/U AUS) on military forces of medium powers like Poland in the near
future (by 2030). The author claims that small and medium unarmed platforms are the
future of this technology and that conflict in Ukraine seems to prove the observation.
The New emerging producers of AUAS, like China will also significantly influence the
speed of drone proliferation around the countries of the Second and the Third world.
Key words: unmanned aerial systems, Ukraine, Poland.

Od stycznia 2007 roku do października 2015 na świecie utracono 223 średnie (U)BSP.
Drone Crash Database, http://dronewars.net/drone-crash-database/, 10.2015; Zob. C. Cole,
What 200 military drone crashes tells us about the drone wars,
http://dronewars.net/2015/02/27/what-200-military-drone-crashes-tells-us-about-the-dronewars/, 27.02.2015; C. Whitlock, When drones fall from the sky,
http://www.washingtonpost.com/sf/investigative/2014/06/20/when-drones-fall-from-thesky/, 20.06.2014.
30
Duże BSP mogą jednak stanowić bardzo ważne narzędzie pozwalające uzupełnić naszym
siłom zbrojnym brak własnego zwiadu satelitarnego. Ich wysoki koszt można jednak
ograniczyć, czego doskonałym przykładem jest udział Polski w NATOwskim programie
Alliance Ground Surveillance, którego trzon będzie stanowić pięć dużych BSP RQ-4 Global
Hawk Block 40.
29
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Arkadiusz MACHNIAK
SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO W TRAKCIE MISJI
ISAF W AFGANISTANIE
Abstrakt:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) jest jedną z dwóch wojskowych służb
specjalnych jakie zaangażowane były w osłonę i zabezpieczenie informacyjne dla
Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) realizującego zadania mandatowe w
ramach sił koalicyjnych w operacji International Security Assistance Forces (ISAF) w
Afganistanie. W ocenie ekspertów do spraw bezpieczeństwa oraz polityków służba ta
wywiązała się wzorowo z postawionych przed nią zadań, chociaż nie brakowało słów
krytyki za rzekomo popełnione błędy. Operacje z udziałem SKW lub te realizowane na
podstawie przekazywanych przez nią informacji na teatrze działań wojennych w
Afganistanie w okresie trwania misji ISAF pozytywnie oceniane były przez
przedstawicieli sił koalicyjnych i wpłynęły na budowanie pozytywnego wizerunku
Polskich Sił Zadaniowych jako wiarygodnych i profesjonalnych partnerów.
Słowa kluczowe: kontrwywiad wojskowy, operacja, siły koalicji, Afganistan.
Wstęp

Po atakach jakie miały miejsce w Nowym Jorku w dniu 11.09.2001 r.,
skala zagrożeń terrorystycznych związanych z fundamentalizmem islamskim
wymusza na społeczności międzynarodowej konieczność reakcji o charakterze
politycznym oraz militarnym. Przykładem takiej reakcji była operacja ISAF
realizowana na terenie Afganistanu w latach 2002 - 2014 przeciwko Talibom. W
jej ramach działania prowadził również Polski Kontyngent Wojskowy (PKW),
początkowo dyslokowany w różnych częściach Afganistanu, a następnie
odpowiedzialny tylko za prowincję Ghazni. W strukturach PKW istotną rolę
odgrywała Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). Przedstawienie
działalności tej formacji w realiach tak niebezpiecznej misji jaką była operacja
ISAF w Afganistanie jest zadaniem trudnym ze względu na brak materiałów
źródłowych. Wynika to z natury działań służb specjalnych, które w sposób
wyjątkowo oszczędny informują o meandrach swoich działań, szczególnie tych
o podłożu operacyjno - rozpoznawczym. Nawet fragmentaryczne informacje o
kulisach działania kontrwywiadu wojskowego mogą być odbierane jako
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zagrożenie dla bezpieczeństwa realizowanych operacji1. W tych okolicznościach
jedynym źródłem danych dla niniejszego opracowania są informacje jakie
udostępniła SKW środkom masowego przekazu. Wykorzystanie informacji
medialnych daje jednak możliwość skonstruowania pewnego obrazu działalności
SKW na teatrze wojennym w Afganistanie. Analiza doniesień medialnych
wskazuje na złożoność prowadzonych operacji,
skalę ich trudności i
niebezpieczeństwa. W żaden sposób jednak nie ujawnia metod pracy
operacyjnej, danych personalnych oficerów operacyjnych oraz wspomagających
te działania osób wykorzystywanych jako tajni informatorzy. Analiza taka
pozwala ponadto ocenić, na ile prawdziwe jest założenie, zgodnie z którym
SKW jako newralgiczna komórka organizacyjna PKW w Afganistanie w czasie
operacji ISAF, odegrała jedną z kluczowych ról i w sposób istotny wpływała na
osłonę tego kontyngentu oraz bezpieczeństwo polskich żołnierzy.
Terroryzm jako współczesne zagrożenie o charakterze globalnym
Terroryzm jest nieodwracalnie związany z cywilizacją XX wieku.
Przeprowadzone w wyniku zamachów terrorystycznych akty przemocy
zmieniały oblicze współczesnego świata, generowały liczne ofiary śmiertelne,
zmuszały polityków do określonych reakcji. Terroryzm to synonim zbrodni,
która dotyka zarówno ludzi władzy, jak również tych nie mających z polityką nic
wspólnego. Mianem terrorystów określa się ludzi, którzy w imię swoich (według
nich jedynie słusznych) ideałów oraz celów, jak również metod działania,
uciekają się do zbrodni, nie bacząc na liczbę ofiar czy też skalę zniszczeń
spowodowanych tymi działaniami (Jałoszyński 2008, s. 31).
Zjawisko współczesnego terroryzmu ulega gwałtownym zmianom,
zwłaszcza pod względem motywów jakimi kierują się członkowie organizacji
terrorystycznych. Ostatnie 20 lat to prawdziwa erupcja terroryzmu religijnego
eksportowanego na cały świat przez państwa islamskie. Terroryzm
reprezentowany przez fundamentalizm islamski jest interpretowany jako przejaw
„zderzenia cywilizacji” (Huntington 2000). Światu zdominowanemu przez
najnowsze zdobycze techniki, funkcjonującemu w warunkach liberalnej
demokracji i technologii informacyjnej, przeciwstawione są miliony
fanatycznych wyznawców islamu. Przywódcy islamskich organizacji
terrorystycznych wykorzystują fakt ubóstwa i zacofania wyznawców Koranu do
budowania w nich nienawiści wobec zachodniej cywilizacji (Jałoszyński 2011, s.
12). Warto w tym miejscu przytoczyć wypowiedź jednego z teologów i
radykalnych filozofów islamskich, uważanych za jednego z najbardziej
wpływowych myślicieli islamskich w XX wieku, jakim jest Sayyd Abdul A’la
Maududi: (…) celem islamskiego dżihadu jest wyeliminowanie wszystkich systemów
W przedmiotowej sprawie zobacz: www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/435711,SKWzdradza-wrazliwe-szczegoly-akcji-w-Afganistanie. Wywiad gen. Stanisława Petelickiego byłego dowódcy jednostki „Grom” (odczyt: 16.01.2016).
1
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niemuzułmańskich i wprowadzenie w ich miejsce rządów opartych na islamie. W tych
rewolucyjnych zapędach islam nie zamierza ograniczać się do jednego kraju czy nawet grupy
państw. Celem islamu jest rewolucja na skalę światową” (cyt. za: Sadowski 2013, s. 29).
Współczesny terroryzm jest czynnikiem zakłócającym funkcjonowanie
systemu międzynarodowego, jak również pozostaje istotną kategorią zagrożenia
bezpieczeństwa współczesnych państw. Jako zagrożenie o charakterze
asymetrycznym terroryzm jest zjawiskiem generowanym w ramach konfliktów
między stronami, z których jedna na skutek dysproporcji potencjału militarnego
i innych zasobów oraz odmienności kulturowych, decyduje się na wybór metod
asymetrycznych. W tym przypadku metody asymetryczne w działaniach
terrorystycznych powinno się pojmować jako strategie niekonwencjonalne z
punktu widzenia przeciwnika, przy czym pojęcie „asymetryczność” odnosi się
do aktywności słabszej strony konfliktu (Liedel 2010, s. 17). Wspólnym
mianownikiem wielu definicji terroryzmu jest to, że skierowany jest on
przeciwko społeczeństwu, a w zamierzeniu ma mieć wpływ na decyzje rządu
(Kmiecik 2013, s. 36). Współczesny terroryzm uderza w społeczeństwo po to,
aby uzyskać skutek psychologiczny, to jest zastraszyć i wymusić oczekiwane
decyzje.
Cechą jaka odróżnia terroryzm od innych form politycznej przemocy
byłoby więc dążenie do zastraszenia przeciwnika przez nagłośnienie aktu terroru
(tzw. strategia pośrednia). Skupianie się terrorystów na efekcie psychologicznym
jest wynikiem nie tyle zamiaru, co konieczności, gdyż terroryści są zbyt słabi, by
mogli pokusić się o złamanie potencjału nieprzyjaciela. Ta słabość nie jest
jednak zamierzona - jeżeli tylko mogą, to przechodzą do prowadzenia
regularnych działań ofensywnych i próbują przejmować kontrolę nad
terytorium. Sam efekt psychologiczny może również wtórnie wywoływać skutki
militarne. Każdy akt przemocy wywołując efekt psychologiczny, służy
dezorganizacji i demoralizacji sił przeciwnika (Tomasiewicz 2014, s. 116).
Aby wypracować skuteczną ochronę przed terroryzmem zasadnym
pozostaje stworzenie odpowiednich systemów przeciwdziałania temu
dynamicznemu zjawisku (Liedel 2010, s. 199). Systemy te powinny uwzględniać
ewolucję metod działania sprawców zagrożeń terrorystycznych. W ciągu
ostatnich 20 lat nastąpiła zmiana metod stosowanych przez terrorystów, co
wiąże się m.in. z motywacją sprawców. Obserwuje się bowiem wzrost liczby
ataków dokonywanych z powodu motywacji religijnej lub etnicznej, zmniejsza
się natomiast zagrożenie ze strony tych sprawców, których do działania
popychała ideologia lewicowa (Piekarski 2015, s. 243).
Współcześnie terrorystyczna przemoc jest poważnym zagrożeniem
porównywalnym z wcześniejszymi groźbami konfliktów międzynarodowych.
Znaczenie
globalnego
terroryzmu,
zglobalizowanej
przestępczości
zorganizowanej, a także grup religijnych w ponadnarodowej skali pozwalają
mówić o nowym systemie światowym (Borkowski 2014, s. 52).
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Misja ISAF jako operacja „wymuszenia pokoju”
Do ataków w Nowym Jorku w dniu 11.09.2011r. przyznała się Al-Kaida
przy współpracy z afgańskimi Talibami. W praktyce oznaczało to, iż interwencja
USA w tym kraju jest tylko kwestią czasu. Na początku stycznia 2002 r. w rejon
Kabulu zaczęły docierać pierwsze jednostki wojskowe dyslokowanych w tym
rejonie wojsk ISAF. Tempo działań przeciwko Talibom na terenie Afganistanu
zwiększyło się kiedy podjęta została decyzja o przekazaniu całej misji ISAF w
kompetencje NATO (Regina-Zacharski 2010, s. 283). Na podstawie
porozumienia zawartego w grudniu 2001 r. w Bonn między rządem Afganistanu
i NATO, oraz na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1386
powołującej operację na podstawie rozdziału VI Karty Narodów
Zjednoczonych, była to jedna z operacji reagowania kryzysowego (AJ P3.- 4),
konkretnie operacją wsparcia pokoju (AJ P3.-4.1), a dokładnie ze względu na cel
i podstawy prawne - była operacją wymuszenia pokoju (peace enforcement
operation) (Trembecki 2010, s. 1).
Na poziomie strategicznym przedsięwzięcia NATO w Afganistanie
cechowały się częstymi zmianami koncepcji działania oraz brakiem ciągłości
prowadzonych czynności. Do 2004 r. w ramach prowadzonych operacji główny
nacisk był prowadzony na zwalczanie Al-Kaidy, przez co zaniedbywano
działania sprzyjające poprawie funkcjonowania władz centralnych oraz
uzdrowieniu sytuacji bytowej społeczności lokalnych. Po 2004 r. doszło do
modyfikacji strategii, kładąc większy nacisk na pozyskiwanie kontroli nad
ludnością afgańską i współpracę ze społecznościami lokalnymi. Z uwagi na
coraz większą ilość ataków ze strony rebeliantów, w połowie 2005 r. ponownie
zmodyfikowano strategię. By wesprzeć siły USA, zdecydowano się na
rozszerzenie odpowiedzialności wojsk ISAF na prowincje południowe
i wschodnie (Trembecki, op. cit. s. 34-35).
Operacja ISAF miała na celu wspieranie rządu Afganistanu w
sprawowaniu i rozszerzaniu władzy oraz stworzenie warunków do odbudowy
oraz rozwoju. Przy takim określeniu stanu końcowego operacji celem działania
dla sił wielonarodowych było nie tyle zniszczenie Talibów, ile pozbawienie ich
zaplecza czyli wsparcia ze strony społeczeństwa.
Niepowodzenia kampanii w Afganistanie zmusiły jej dowodzących do
ponownej zmiany strategii, co nastąpiło pod koniec 2009 r., kiedy to
zdecydowano o konieczności radykalnego podniesienia efektywności działań
koalicji, poprzez zwiększenie zaangażowania i poprawę koordynacji działań.
Podjęto decyzję o zwiększeniu liczebności wojsk koalicji do 120 tysięcy. Za
główny cel misji uznano zwalczanie grup współpracujących z Talibami. W
wymiarze wojskowym NATO zauważyło konieczność rozwoju afgańskich sił
zbrojnych i porządkowych, gdyż olbrzymia przewaga militarna NATO nie
okazała się niewystarczająca do tego, aby rozstrzygnąć konflikt z Talibami przez
ponad dekadę (Belica 2014, s. 37-38).
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W 2008 r. w skład ISAF wchodziło 28 kontyngentów państw NATO, 7
kontyngentów europejskich państw partnerskich sojuszu oraz 4 kontyngenty z
państw pozaeuropejskich. Siły te w 2008 r. liczyły 52,9 tys. personelu
wojskowego i cywilnego. Największe kontyngenty skierowały USA (14 tys.),
Wielka Brytania (8,5 tys.), RFN (3,4 tys.), Włochy (2,9 tys.), Kanada (2,5 tys.),
Holandia (1,8 tys.), Francja (1,7 tys.). Większość państw delegujących swoje
kontyngenty nie zgadzała się, by ich wojska brały udział w walkach lub
ewentualnie brały udział w nich jedynie w sposób symboliczny. Przykładem są
w tym przypadku siły niemieckie, które mimo jednego z liczniejszych
kontyngentów, do działań bojowych wyznaczyły specjalną kompanię stanowiącą
zaledwie 3% ogólnych ich sił. Na funkcjonowanie sił ISAF olbrzymi wpływ
miała polityka poszczególnych państw wchodzących w skład koalicji np. USA
dążyła do rozwiązania siłowego i całkowitej likwidacji sił terrorystów. Wielka
Brytania dążyła do porozumienia z Talibami, Niemcy zaś byli skupieni na
budowaniu korzystnych relacji z Tadżykami i Uzbekami, co miało sprzyjać ich
ekspansji terytorialnej w Azji Środkowej. Taka rozbieżność interesów i celów od
samego początku nie sprzyjała spójności działań międzynarodowych i stanowiła
w pewnym sensie o ich słabości. Oczywiście nie umknęło to wiedzy ugrupowań
terrorystycznych, które starały się te słabości skutecznie wykorzystywać
(Hudyma 2011, s. 147-148).
Misja ISAF była największym wyzwaniem dla NATO po zakończeniu
zimnej wojny. Stawką wojny w Afganistanie obecnie są również dalsze losy walki
z terroryzmem. Utrata kontroli nad Afganistanem przez rząd w Kabulu może
oznaczać powrót do sytuacji sprzed 2001 r., ale ponadto może być dalszym
impulsem do rozwoju globalnego terroryzmu. Dalsza destabilizacja w
Afganistanie może mieć wpływ na sytuację związaną z bezpieczeństwem
w Azji Centralnej (Lakomy 2013, s. 229-230). Nie bez znaczenia był udział w tej
operacji Sił Zbrojnych RP. Decyzja o zmianie polskiego zaangażowania na
terenie Afganistanu zapadła w drugiej połowie 2006 r. Wówczas to władze
państwa zadecydowały o zakończeniu działalności PKW w ramach operacji
„Enduring Freedom” i przyłączeniu się do operacji NATO prowadzonej w
ramach międzynarodowych sił ISAF. Podejmując tę decyzję uzasadniano ją
wywiązaniem się naszego kraju z zobowiązań wynikających z członkostwa
w NATO. Podkreślano, że zwiększenie liczebności polskiego kontyngentu w
Afganistanie ma związek z przyjętymi w NATO wskaźnikami określającymi
skalę zaangażowania danej armii poza granicami kraju w stosunku do jej ogólnej
liczebności. Decyzja o zmianie charakteru polskiego zaangażowania w
Afganistanie zbiegła się z decyzją o wyznaczeniu końcowej daty pobytu polskich
żołnierzy w ramach misji prowadzonej w Iraku (Matuszczak 2014, s. 87).
Aktualnie siły międzynarodowe pozostają w Afganistanie jedyną
alternatywą dla powrotu rządów Talibów lub przed ogarnięciem tego kraju
wojną wszystkich ze wszystkimi i ostatecznego rozpadu struktur państwa.
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Działania SKW w zakresie osłony PKW
Konflikt zbrojny w Afganistanie w istotny sposób zmienił podejście do
kwestii prowadzenia rozpoznania operacyjnego. Był to wynik konieczności
prowadzenia konfliktu według zasad COIN (counterinsurgency : działania
przeciwpartyzanckie - przyp. aut.). Głównym celem COIN jest bowiem
neutralizacja warunków mogących powodować rozwój ruchów partyzanckich.
Amerykańskie dokumenty charakteryzują kontrwywiad jako dyscyplinę
rozpoznania odpowiedzialną za neutralizowanie działalności rozpoznawczej
przeciwnika skierowanej przeciwko siłom własnym lub sojusznika.
Kontrwywiad obejmuje wszelkie działania mające na celu wykrywanie,
identyfikację, badanie działalności konkurentów czy też przeciwników
(Danielewicz 2013, s. 170, 182). To właśnie do zadań kontrwywiadu jako jednej
z wyspecjalizowanych komórek należy rozpoznawanie zagrożeń skierowanych
przeciwko rodzimym siłom zbrojnym (Liber 2014, s. 76). We współczesnych
konfliktach międzynarodowych szczególna rola przypada służbom specjalnym,
tak cywilnym jak i wojskowym, które mają docierać do wybranych struktur
przeciwnika i penetrować jego korporacje gospodarcze, wywiadowcze lub
kontrwywiadowcze (Grzegorzowski 2013, s. 253-254). Praca kontrwywiadu nie
może sprowadzać się wyłącznie do bieżącego zbierania i opracowywania
określonych informacji. Ważne jest dążenie do uzyskiwania informacji
wyprzedzających, co w wielu przypadkach powinno pozwolić na neutralizację
pojawiających się zagrożeń (Żebrowski 2010, s. 112).
W głównym akcie prawnym określającym kompetencje SKW wskazano
na zadania tej formacji w zakresie ochrony bezpieczeństwa polskich jednostek
wojskowych, innych jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy pełniących
służbę poza granicami kraju. Ponadto ustawodawca wykazał, iż SKW ma za
zadanie realizację działań przewidzianych dla tej służby a wynikających z innych
ustaw i porozumień, których RP jest sygnatariuszem2. SKW zajmuje się
przestępstwami przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwom wojennym.
Przeciwdziała ponadto zamachom na jednostki sił zbrojnych (Kraj 2012, s. 34).
Według publicznych wypowiedzi przedstawicieli SKW, nawet obecnie
(po zakończeniu misji ISAF w 2014 r. - przyp. aut.) nie mogą oni zdradzić
szczegółów operacji czy też metod pracy. Mogą jedynie wykazać jaką rolę
odgrywali w systemie bezpieczeństwa PKW w ramach misji ISAF.
Przedstawiciele SKW przyznają publicznie, iż w trakcie misji ISAF występując
jako tzw. Narodowa Komórka Kontrwywiadu (NKK) za priorytet uznawali
zapewnienie bezpieczeństwa dla personelu PKW, jak również sił koalicyjnych co
wymuszało uzyskiwanie określonych informacji poprzedzające działania
wojskowe np. wysyłanie patrolów w teren. Podstawowym zadaniem oficerów
Ustawa z 09.06.2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu
Wojskowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz.709, Nr 218,poz.1392,z 2007 r. Nr 25,poz.162),
s.3.
2
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NKK było więc docieranie do środowiska zewnętrznego, celem uzyskiwania
informacji na temat zagrożeń. Przy realizowaniu czynności w przedmiotowej
sprawie oficerowie NKK zazwyczaj pozostawali w „cieniu”, czyli realizowali
swoje czynności służbowe na drugim planie, co zapewniało skuteczne i
bezpieczne pozyskiwanie informacji (Bernabiuk 2014, s. 44-45).
Jedną z płaszczyzn zainteresowania SKW było uzyskiwanie informacji
na temat lokalizacji składów środków walki, które mogły być wykorzystane
przez Talibów do ataków na siły koalicji ISAF. Żołnierze PKW w 2003 r.
przejęli na podstawie informacji przekazanych przez NKK ponad 1400 kg
substancji wykorzystywanych do produkcji materiałów wybuchowych.3 W
samym tylko miesiącu marcu 2010 r. na podstawie informacji uzyskanych przez
SKW przeprowadzono operacje, które skutkowały przejęciem na terenie
prowincji Ghazni środków walki w postaci 500 kilogramów materiałów
wybuchowych, ponad 1400 sztuk amunicji do wielkokalibrowego karabinu
maszynowego, blisko 20 granatów ręcznych, 29 granatów moździerzowych, 14
granatów do RPG i 10 min umożliwiających konstrukcję improwizowanych
ładunków wybuchowych tzw. IED.4
SKW realizując zadania związane z kontrwywiadowczą osłoną PKW
zobowiązana była do posiadania wszelkiej niezbędnej wiedzy na temat sytuacji
jaka ma miejsce w bazach. Oficerowie SKW musieli mieć pod kontrolą
niepowołane osoby mające dostęp do swoich ludzi, a także sojuszników, sprzętu
czy też informacji. Każdego Afgańczyka, czy to zatrudnionego w bazach, czy też
przybywającego na ich terenie musieli traktować jako potencjalnego szpiega.
SKW działało również poza obszarem baz koalicji ISAF. Na końcowy efekt
pracy SKW i ewentualny sukces miało wpływ mnóstwo czynników, natomiast
deficyt pozytywnych efektów powodował negatywne opinie na temat pracy
SKW w Afganistanie oraz wzrost zainteresowania polityków odpowiedzialnych
za nadzór nad polskimi służbami specjalnymi, którzy oczekiwali od
kierownictwa tej formacji wyjaśnień dotyczących działań polskiego
kontrwywiadu wojskowego5.
Oficerowie NKK nieustannie uczestniczyli w operacjach. Odpowiadali
za zdobywanie informacji oraz ich analizę. SKW dawała gwarancję tego co
robiła ale jej operatorzy gotowi byli ponosić konsekwencje własnych błędów na
miejscu, w przypadku ewentualnego niepowodzenia. SKW nie mogło być
obciążeniem dla operacji wykonywanych na podstawie przekazywanych
informacji przez siły specjalne ale na równi uczestniczyło w akcjach
realizowanych czy to przez „ Grom” tzw. TF-49 lub Jednostkę Komandosów z
www.polskatimes.pl/artykul/8051179,siedem-nielatwych-lat-sluzby-kontrwywiaduwojskowego,id.t.html (16.01.2016).
4
www.wojsko-polskie.pl/pl/misje-zagraniczne/polskie-kontyngenty-wojskowe-misjapokojowa-w-afganistanie/14759,wiesci-z-afganistanu,html (30.01.2016).
5
gcodziennie.pl/3665-pozbawieni-ochrony-panstwa-polscy-zolnierze-gina-wafganistanie,html#.VpkFyfnhDIU (15.01.2016).
3
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Lublińca tzw. TF - 50. Jednak operatorzy SKW zawsze pozostawali w drugim
szeregu (Bernabiuk, op.cit., s. 46).
W dniu 07.10.2011 r. na podstawie informacji przekazanych przez SKW
żołnierze z TF-50 przeprowadzili operację mającą na celu zatrzymanie
Jahodiego, jednego z głównych dowódców Talibów w dystrykcie Gelan, który
był odpowiedzialny za wielokrotne ostrzały bazy koalicyjnej Warrior. Mimo, że
operacja nie zakończyła się pełnym sukcesem tj. zatrzymaniem w/w
komendanta, to w jej wyniku zatrzymano 10 innych Talibów podejrzewanych o
działalność terrorystyczną skierowaną przeciwko wojskom ISAF. Oficerowie
NKK po przeprowadzeniu czynności służbowych przekazali zatrzymanych
Talibów funkcjonariuszom afgańskich służb specjalnych. Współdziałanie NKK
oraz wojsk specjalnych czyli zgrupowań TF-49 oraz TF-50, przy wsparciu
żołnierzy rozpoznania osobowego Humint i afgańskich służb specjalnych
skutkowało zatrzymaniem w nocy z 08.
na 09. 10.2011 r. dwóch Talibów, w
tym jednego znajdującego się na liście celów ISAF. Przy zatrzymanych
zarekwirowano broń, sprzęt telefoniczny oraz dokumenty świadczące o
działalności terrorystycznej skierowanej przeciwko ISAF6.
Należy zaznaczyć, iż przygotowanie operacji prowadzonych przez siły
specjalne na podstawie informacji SKW było wyzwaniem wymagającym
ogromnych przygotowań. Każda taka operacja poprzedzona była pracą
rozpoznawczą i wywiadowczą, którą prowadziły komórki SKW oraz SWW.
Wielokrotnie w działaniach wymagających dużej precyzji, w tym wymierzonych
przeciwko osobom znajdującym się na liście ISAF zwanej JPEL (Joint
Prioritized Effects List) wykorzystywano informacje przekazywane przez NKK
(Matuszak, op.cit., s. 102).
Jednym z najbardziej spektakularnych sukcesów SKW mającym szeroki
rozgłos polityczny była operacja w wyniku, której odbito z rąk Talibów afgańską
parlamentarzystkę Faribę Kakar, porwaną w 2013 r. niedaleko bazy w Ghazni.
SKW podjęło wówczas czynności zmierzające do odnalezienia zakładniczki.
Podobne działania realizowały sojusznicze służby ISAF na prośbę władz
afgańskich. Do realizacji zadania mającego na celu odbicie Fariby Kakar
wyznaczono dwa zespoły, w tym jeden polski z jednostki „Grom” tj. TF-49.
Przez okres prowadzenia poszukiwań Fariby Kakar komponenty SKW obecne
na terenie Afganistanu dostarczały informacje dotyczące w/w urzędniczki
afgańskiej. Do bezpośredniego wsparcia TF-49 został przydzielony zespół
SKW. Wspólne starania przyczyniły się do uwolnienia z rąk Talibów Fariby
Kakar we wrześniu 2013 r.7
Jednym z newralgicznych momentów działania SKW w ramach misji
ISAF był atak sił talibskich na polską bazę w Ghazni w dniu 28.08.2013 r. SKW
www.special-ops.pl/aktualności/id290,afganistan-kolejne-akcje-polskich-sil-specjalnych-iskw (15.01.2016).
7
facet.interia.pl/obyczaje/militaria/news-niesamowita-akcja-polskich-komandosow-scenyjak-z-filmu,nId,1026033 (26.01.2016).
6
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wielokrotnie uzyskiwała informacje o planach ataku Talibów. Baza zaatakowana
została jednocześnie z kilku kierunków. SKW w chwilę po zaatakowaniu bazy w
Ghazni uzyskała informacje o kolejnej zbliżającej się ciężarówce z Talibami,
zamierzającymi zaatakować ogrodzenie bazy. Na podstawie informacji
przekazanych przez SKW do służb afgańskich udało się przedmiotową
ciężarówkę zatrzymać i zneutralizować przed osiągnięciem celu (Bernabiuk,
op.cit. s. 47).
W wyniku współpracy SKW z Polskimi Siłami Zadaniowymi w ramach
misji ISAF przeprowadzono 94 skuteczne operacje ukierunkowane na
zatrzymanie Talibów w łącznej liczbie 241 terrorystów oraz likwidacji
należących do nich magazynów uzbrojenia. Zneutralizowano znaczne ilości
materiałów wybuchowych i uzbrojenia, w tym 5 pojazdów mechanicznych
przygotowanych do ataku na bazę w Ghazni, 23 tony materiałów wybuchowych,
32 sztuki broni przeciwlotniczej, 25 sztuk moździerzy i wyrzutni rakietowych, 69
sztuk różnego rodzaju granatów ręcznych, 94 sztuki różnego rodzaju min, 49
rakiet, 499 pocisków, granatów do RPG i moździerzy, a ponadto około 8 tysięcy
sztuk amunicji przeciwlotniczej, 400 sztuk amunicji artyleryjskiej i ponad 15
tysięcy sztuk amunicji strzeleckiej. Na podstawie informacji przekazywanych
przez SKW w trakcie misji ISAF przeprowadzono przez siły TF-49 oraz TF-50
łącznie 155 operacji. Na szczególną uwagę zasługuje tytaniczny wysiłek
operatorów NKK w trakcie XIII zmiany ISAF w postaci 40 zrealizowanych
operacji. Należy zaznaczyć, że struktura kontrwywiadu zmienia się w zależności
od doświadczeń oraz bieżących potrzeb wojska, co czyni wspomniany element
służb specjalnych kluczowymi komórkami organizacyjnymi sił zbrojnych w ich
ochronie przed zagrożeniami terrorystycznymi (Liber, op.cit. s. 88).
Działania SKW spotkały się z uznaniem w szeregach oficerów wojska
polskiego zaangażowanych w działalność PKW w Afganistanie. Ocena
działalności SKW wskazywała, iż polskie służby stworzyły w ramach tej misji
sprawny i szybki system pozyskiwania informacji, który umożliwiał określanie
celów i w efekcie zaplanowanie oraz prowadzenie operacji przeciwko Talibom8.
Również kręgi polityczne odpowiedzialne za nadzór nad polskimi
służbami specjalnymi pozytywnie opiniowały prace SKW w ramach misji ISAF
wskazując, że dzięki informacjom tej formacji jest możliwym zapewnienie
bezpieczeństwa polskim żołnierzom.9
Podsumowanie
Za rzecz niezbywalną uważa się wymiar zagwarantowania państwom
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego umożliwiającego kreowanie
www.creatiopr.pl/specjalsi-angazowac-się-misje-zagraniczne: wywiad prasowy z czerwca
2013 r. gen. Jerzego Guta dowódcy Centrum Operacji Specjalnych Dowództwa Komponentu
Wojsk Specjalnych (16.01.2016).
9
www.lex.pl/czytaj/-/artykul/speckomisja-pozytywnie-o-dzialaniach-sluzb-w-Afganistanie
(16.01.2016).
8
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ładu pokojowego oraz zapewnienie obywatelom spokoju społecznego.
Bezpieczeństwo, pokój oraz konsekwentny ład społeczny i polityczny jako
niezbywalne wartości ogólnoludzkie uzyskują na ogół priorytetowe usytuowania
w humanistycznie ujętych systemach wartości społecznych, zyskując najczęściej
zróżnicowaną wykładnię interpretacyjną w artykułowanych stanowiskach
różnych podmiotów politycznych (Ponczek 2006, s. 6).
Świat po 11.09.2001 r. zmienił się w sposób drastyczny i stwierdzenie to
nie jest wyłącznie figurą retoryczną. Neutralizacja zjawiska terroryzmu i
postrzeganie bezpieczeństwa jako absolutnego priorytetu stały się katalizatorem
przyśpieszonej instytucji i służb zaangażowanych w globalną wojnę z
terroryzmem (Borkowski, op.cit., s. 80).
Terroryzm
jest
zjawiskiem
historycznie
zmiennym,
wielopłaszczyznowym i dynamicznym, występującym w różnych postaciach.
Terroryzm zmienia się pod wpływem rozwoju cywilizacyjnego, a zwłaszcza
postępu naukowo-technicznego. Powoduje to nieuchronne zmiany jakościowe.
Wzrost znaczenia terroryzmu jako czynnika wpływającego na rozwój stosunków
międzynarodowych spowodował też zmiany w koncepcjach jego zwalczania.
Początkowo było to domeną policji i służb porządkowych, by w krótkim czasie
stać się zadaniem policji politycznych i służb specjalnych. Ten model posłużył
za punkt wyjścia do budowy prawnomiędzynarodowej formy zwalczania
terroryzmu (Aleksandrowicz 2015, s. 176-177).
Sytuacja jaka ma aktualnie miejsce w Afganistanie wymaga dalszej
obecności i zaangażowania społeczności międzynarodowej. Położenie
geograficzne oraz potencjalne złoża surowców mineralnych sprawiają, że o
wpływy w Afganistanie walczyć będą zarówno mocarstwa globalne, jak i
regionalne. Rywalizacja mocarstw w tym regionie Azji oraz wewnętrzne
konflikty powodują, iż Afganistan najprawdopodobniej długo jeszcze będzie
obszarem działań wojennych (Kruk 2014, s. 84).
W ramach ISAF istotną rolę z punktu realizowanych zadań operacyjnych
oraz zobowiązań mandatowych odegrał PKW. SKW stanowiła integralną
komórkę organizacyjną PKW w Afganistanie, która to ze względu na charakter
realizowanych zadań odegrała istotną rolę w zakresie osłony kontrwywiadowczej
PKW oraz misji ISAF. Była strukturą mającą charakter „ oczu i uszu” dla
Wojska Polskiego w Afganistanie, która zapewniała spływ informacji
gwarantujących rozpoznanie i bezpieczeństwo dla komponentu polskiego
w ramach misji ISAF. Działania SKW w ramach misji ISAF wpływały
niewątpliwie na budowanie wizerunku nie tylko PKW jako całości, ale również
uwiarygodniały profesjonalizm polskiego kontrwywiadu w oczach służb
specjalnych państw NATO.
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Summary
Polish military counterintelligence service in the International Security
Assistance Forces in Afghanistan
Military Counterintelligence Service (SKW) is one of two military special services which
were involved in the cover and security information for the Polish Military Contingent
performing the tasks mandated in the framework of coalition forces (International
Security Assistance Forces - ISAF) in Afghanistan. According to security experts and
politicians this service complied perfectly with the tasks set before, although there was
no shortage of criticism for alleged errors. Actions involving SKW or those carried out on
the basis of information provided by them during the period of the ISAF mission were
positively evaluated by representatives of the coalition forces and contributed to a
positive image of Polish Task Force as a reliable and professional partner.

Key words: military counterintelligence service, operation, coalition forces,
Afghanistan.
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SPRAWOZDANIE Z III KONGRESU AZJATYCKIEGO – TORUŃ,
18-20 MAJA 2016 R.
Już po raz trzeci w Toruniu odbyło się jedno z najważniejszych
wydarzeń naukowych w Europie, poświęconych szeroko rozumianej
problematyce azjatyckiej - III Kongres Azjatycki. Myśl przewodnią
tegorocznych obrad stanowiła „Zmieniająca się rola Azji we współczesnym świecie”.
Patronat nad Kongresem objęli m.in. minister spraw zagranicznych Witold
Waszczykowski, wojewoda kujawsko-pomorski, Mikołaj Bogdanowicz,
marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Piotr Całbecki, prezydent
miasta Torunia, Michał Zaleski oraz rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretynowicz.
Część merytoryczna kongresu rozpoczęła się 19 maja w toruńskim
Dworze Artusa. Oficjalnego otwarcia obrad oraz przywitania przybyłych gości
dokonał kierownik naukowy konferencji, prof. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa
oraz dr Adam Marszałek- prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku, będącego
głównym organizatorem wydarzenia. W Kongresie udział wzięło ponad 400
uczestników z Polski i kilkunastu innych państw, w tym: Tajlandii, Chin, Indii,
Indonezji, Rosji, Azerbejdżanu, Kirgizji i Uzbekistanu. Obrady podzielono na
43 panele tematyczne, na których naukowcy, przedstawiciele środowiska
biznesowego, a także politycy wygłosili ponad 260 referatów. Do
najważniejszych zagadnień omówionych na konferencji zaliczyć należy: sytuację
gospodarczą i polityczną poszczególnych państw azjatyckich, pozycję jaką
zajmują na arenie międzynarodowej, kwestie związane z bezpieczeństwem i
potencjałem geopolitycznym. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom bogatej
azjatyckiej kultury, religii oraz problemom społecznym. Pierwszy dzień
Kongresu uświetniony został uroczystym bankietem, który pozwolił na lepszą
integrację środowiska skupionego wokół tematyki azjatyckiej. Stanowił
doskonałą okazję do dokończenia dyskusji rozpoczętych podczas obrad
panelowych, wymianę kontaktów, jak również poczynienia wstępnych negocjacji
w sprawie podjęcia współpracy w przyszłości. Podkreślić należy, że w programie
wydarzenia znalazł się cykl imprez towarzyszących, który nadały mu wyjątkowej
oprawy i stworzyły atmosferę wyjątkowości. Wśród najważniejszych znalazły się:
„Dzień Tajlandii”, „Dzień Indii”, prezentacja kuchni uzbeckiej, pokazy filmowe,
wystawa prac o tematyce azjatyckiej, promocja książek uczestników konferencji,
zwiedzanie Muzeum Toruńskiego Piernika, oraz zwiedzanie zamku krzyżackiego
z pochodniami. III Kongres Azjatycki wyróżnił się nie tylko bardzo wysokim
poziomem merytorycznym oraz międzynarodowym charakterem. Godną
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podkreślenia jest również doskonała organizacja wydarzenia.

Karolina Zub
Sekretarz Redakcji
Przeglądu Geopolitycznego
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Matthew Sussex, Roger E. Kanet (red.), Russia, Eurasia, and the New
Geopolitics of Energy. Confrontation and Consolidation, Palgrave
Macmillan, New York 2015, s. 252, ISBN 978-1-137-52372-3.
Eurazja to największy pod względem terytorialnym, demograficznym i
ekonomicznym kontynent, silnie zróżnicowany pod względem cywilizacyjnym i
politycznym. Na jego peryferiach zlokalizowane są rywalizujące między sobą
cywilizacje, reprezentowane przez wielkie mocarstwa i ośrodki siły, takie jak
Unia Europejska, Chiny, India, Japonia, Turcja, Arabia Saudyjska i Iran.
Wnętrze Eurazji wraz z jej północną, trudno dostępną częścią znajduje się we
władaniu Federacji Rosyjskiej lub państw pozostających w jej strefie wpływów,
utworzonych w wyniku rozpadu ZSRS. Ponieważ we wnętrzu Eurazji ukryte są
znaczne, nie w pełni rozpoznane zasoby surowców, w tym strategicznych
surowców energetycznych, obszary te stanowią przedmiot rywalizacji
międzynarodowej. Głównymi jej stronami są Federacja Rosyjska, Unia
Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki, oraz Chiny. Rozgrywająca się obecnie
walka o przyszły porządek regionalny w zachodniej części Eurazji stanowi
główny kontekst recenzowanej książki. Składa się ona z dwóch części, z których
pierwsza dotyczy narastającej konfrontacji między Rosją a Zachodem (z
naciskiem na metody stosowane przez Rosję w wojnie z Ukrainą), zaś druga
przedstawia zagadnienia kontroli nad zasobami surowców energetycznych,
szlakami ich transportu oraz bezpieczeństwa energetycznego.
Część pierwszą rozpoczyna opracowanie M. Sussexa (Univ. of
Tasmania) na temat tzw. wielkiej strategii rosyjskiej w odniesieniu do obszaru
Heartlandu w okolicznościach narastającego napięcia. Jest ono konsekwencją
tego, że zarówno budowana przez Rosję Unia Eurazjatycka jak i forsowane
przez Unię Europejską Partnerstwo Wschodnie, odnoszą się do tych samych
państw. Prawdziwym przedmiotem rywalizacji tych dwóch ośrodków siły są
strefy wpływów (rynki) oraz zasoby strategicznych surowców. Chociaż sposoby
walki uległy silnemu zróżnicowaniu i nadal podlegają zmianie, cele pozostają te
same. W drugim rozdziale D. Moulioukova (Univ. of Miami) stawia pytanie: czy
rosyjska polityka zagraniczna jest schizofreniczna. Pytanie dotyczy w
szczególności polityki wobec Zachodu. Polityka ta jest pochodną zarówno
„natury Rosji” jak i napięć, jakie pojawiają się między biznesem a polityką,
komplikując procesy podejmowania decyzji. Rosja porzuciła pokusę wejścia w
zdominowane przez Zachód organizacje i stara się kreować wielobiegunowy
system , w którym sama objęłaby rolę głównego oponenta Zachodu. Dlatego
będzie się ona włączać w światową gospodarkę selektywnie i ostrożnie,
podejmując jednocześnie kroki w celu nawiązywania współpracy z państwami
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BRICS, a zwłaszcza z Chinami. Kolejny rozdział autorstwa L. Arakelyan (Univ.
of Miami) poświęcony jest polityce wielkich mocarstw wobec Kaukazu
południowego (u nas nazywanego Zakaukaziem, co upowszechniło się w
okresie ZSRS). Autorka zastanawia się nad przyszłością bezpieczeństwa w
regionie, jeżeli każde z trzech zlokalizowanych tam państw wybierze inną opcję
polityczną i innych sojuszników. Pro-zachodnia polityka Gruzji, wejście Armenii
do strefy wpływów Rosji oraz presja tego mocarstwa na Azerbejdżan
(skłaniający się do zbliżenia z Turcją) aby nakłonić to państwo do wejścia do
Unii Eurazjatyckiej, jak również możliwość inkorporacji Pd. Osetii i Abchazji do
tej organizacji, silnie gmatwają sytuację geopolityczną w regionie.
Drugą część książki otwiera opracowanie Ch. Zieglera (Univ. of
Louisville), który charakteryzuje bezpieczeństwo i politykę energetyczną państw
zachodniego Turkiestanu (dawna sowiecka Azja Środkowa). Zwraca on uwagę
na ich specyfikę, a zwłaszcza nieufność wobec przyjętych na Zachodzie norm
ograniczonej suwerenności i demokracji liberalnej, w której silny nacisk
położony jest na przestrzeganie praw człowieka. Państwa te opierają się
programom promocji demokracji, presji globalizacji i transgranicznemu
przenikaniu idei, dążąc do szukania związków z tymi mocarstwami, które
podzielają ich tradycyjne wyobrażenia na temat państwa i suwerenności (Rosja,
Chiny). Kolejna autorka, E. Pirro (Iowa State University), przedstawia politykę
Federacji Rosyjskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz
Chin w stosunku do państw zachodniego Turkiestanu. Pokazuje ona, jak chcąc
uzyskać dostęp do znajdujących się tam surowców, wymienione mocarstwa
zmuszone są dostosowywać swoje polityki do uwarunkowań geograficznych i
historycznych poszczególnych państw. Następnie N. Lomagin (Państwowy
Uniwersytet w Sankt Petersburgu) przekonuje o malejącym znaczeniu Europy z
punktu widzenia polityki zagranicznej Rosji, dla której coraz większą wagę mają
stosunki z państwami azjatyckimi. Niezależnie od trwającej konfrontacji z
Zachodem, Rosja zmuszona jest koncentrować uwagę na Azji, co wymusza
szybki rozwój gospodarczy Chin. Kolejny rozdział poświęcony jest
poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak możliwa jest obserwowana względna
stabilność polityczna państw zachodniego Turkiestanu mimo tzw. przekleństwa
zasobów. Jego autor, W. McLean (Univ. of Tasmania), wyjaśnia w jaki sposób
na stabilność i bezpieczeństwo poszczególnych państw wpływają wpływy z
eksportu surowców i raczej skromne korzyści odnoszone z tego tytułu przez
ludność, a także przedstawia rolę miejscowych elit wspierających autorytarny
model rządzenia. W kolejnym rozdziale R.B. Piet (Qatar University) przedstawia
sytuację i politykę energetyczną Kazachstanu, Uzbekistanu i Turkmenii. Państwa
te sprzedają większość swoich surowców za pośrednictwem Rosji, korzystając z
magistral przesyłowych ropy naftowej i gazu ziemnego należących do Rosji i
przebiegających przez jej terytorium. Nadzieję na możliwość dywersyfikacji
eksportu i uniezależnienia się od Rosji dają projektowane magistrale przesyłowe
na wschód do Chin. Jest to największy rywal Rosji na obszarze Turkiestanu i
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zarazem największy potencjalny rynek zbytu, który nie jest zależny od rosyjskich
rurociągów. Ostatni rozdział autorstwa G.P. Herd (Europejskie Centrum
Studiów nad Bezpieczeństwem w Garmisch-Partenkirchen) dotyczy rywalizacji,
jaką w państwach zachodniego Turkiestanu toczą Rosja i Chiny. Autor stara się
wykazać odmienność ograniczeń geopolitycznych, na jakie napotykają obydwa
mocarstwa a także różnice w wykorzystywanych mechanizmach (Unia
Eurazjatycka – Ekonomiczny Pas Szlaku Jedwabnego). Narzędzia chińskie
okazują się o wiele bardziej efektywne, co wg autora doprowadzi w przyszłości
do zupełnego zdominowania Rosji przez Chiny.
Przyszły porządek w Eurazji zależeć będzie od tego, kto utrzyma lub
uzyska status mocarstwa, oraz w jakim kierunku potoczą się procesy, których
efektem będzie nowa architektura polityczno-ekonomiczna. Faktem o
najwyższej doniosłości jest to, że dla Chin, Indii i Europy liczy się przede
wszystkim dostęp do pól gazowo-naftowych Kazachstanu (Tengiz),
Azerbejdżanu (Szach Deniz) i Turkmenii. Tymczasem od Kaukazu aż po Morze
Śródziemne mamy do czynienia ze strefą niestabilności z upadłymi państwami,
gdzie wciąż dochodzi do wojen na tle etnicznym i terror jest na porządku
dziennym. Słaby wpływ na sytuację mają projekty integracji regionalnej
inicjowane przez Zachód, Rosję, jak i Chiny (Organizacja Szanghajska).
Ukazanie głównych tendencji w zmianach układu sił w Eurazji z naciskiem na
pozycję Rosji, ocena potencjału integracyjnego dawnego obszaru sowieckiego, a
także wykazanie wpływu zasobów surowców energetycznych na politykę
mocarstw jak i państw-eksporterów, nie nastrajają optymistycznie. Autorzy
reprezentujący zachodnie instytucje badawcze bardzo krytycznie oceniają
perspektywy bezpieczeństwa i stabilizacji, a także integracji regionalnej państw
eurazjatyckich powstałych w wyniku rozpadu ZSRS. Mimo istnienia momentów,
w których poprawność polityczna autorów wpływa na sposób formułowania
problemów, recenzowana książka jest niewątpliwie pomocna w zrozumieniu
skomplikowanej sytuacji geopolitycznej w środkowej części Eurazji, która jest
obszarem o wielkim znaczeniu z punktu widzenia przyszłego bezpieczeństwa
międzynarodowego.
Witold J. Wilczyński
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Karol Wasilewski, Turecki sen o Europie - tożsamość zachodnia i jej
wpływy na politykę zagraniczną Republiki Turcji, Wyd. WDiNP UW,
Warszawa 2015, s. 315, ISBN 978-83-6318-393-6.

Karol Wasilewski, z wykształcenia turkolog, jest absolwentem Instytutu
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest
doktorantem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, a także
ekspertem w Centrum Inicjatyw Międzynarodowych ds. Turcji. Jego książka
„Turecki sen o Europie” składa się z trzech części zatytułowanych kolejno:
„Sen”, „Przebudzenie” i „Rzeczywistość”. Przeprowadza ona czytelnika od
czasów, kiedy Imperium Osmańskiego przeżywało apogeum swojej potęgi (od
połowy XIV do połowy XVI wieku), gdy tytułowym „snem” była idea podboju
i opanowania całej Europy, aż po koniec XX wieku, kiedy Turcja zaczęła „śnić”
o staniu się jej częścią.
Bardzo rzetelnie i obiektywnie napisana książka Karola Wasilewskiego w
części pierwszej ukazuje czytelnikowi czas Imperium Osmańskiego, gdy staje się
oczywiste, że silne do tej pory „Centrum Świata” pozostaje daleko w tyle za
Europą zarówno pod względem ekonomicznym jak i technologicznym. Turcja
której rzeczywistość społeczna organizowana była w sposób niezmienny od
wieków, ewidentnie nie nadążała za rozwojem społeczno-ekonomicznym
Zachodu. Tymczasem okazało się, że nie można rozwiązać narastających
nowych problemów starymi metodami. W zmaganiu się z problemami
wewnętrznymi jak i zewnętrznymi imperium osmańskie szybko traciło swój
potencjał i siły. Nowoczesna technologia dociera na ziemie państwa
Osmańskiego z dużym opóźnieniem. W 1517 r. wraz ze zmianą polityki
zagranicznej przez sułtana Selima, a później jego syna Mahmuda II nadchodzą
reformy i nowy początek. Później, pod wpływem rewolucji francuskiej, a także
dzięki licznym tureckim elitom wykształconym w stolicach europejskich
(Londyn, Paryż) następuje modernizacja i proces „cywilizowania” Islamu.
Wasilewski kompetentnie ukazał okres reform w Turcji zmierzających do
utworzenia nowoczesnego państwa – tanzimat (1836-1879), a także szczegóły
procesu westernizacji. Na koniec porusza kwestię kontrowersyjnej postaci
sułtana Abdulhamida II, który bez wątpienia miał ogromny wpływ na kierunki i
tempo reform. Starając się bezstronnie ocenić jego wpływ na turecką historię
Wasilewski postawił pytanie, czy był on despotą, tyranem czy może
zwolennikiem reform.
W części II zatytułowanej „Przebudzenie” Karol Wasilewski ukazuje
proces, w którym Turcja wyrywa się ze stanu odrętwienia i włącza się w nurt
przemian zachodzących w innych krajach. Następuje rozpad Imperium
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Osmańskiego, a na jego gruzach powstaje nowa Republika Turcji. Autor
omawia dalszy rozwój procesu modernizacji i westernizacji za rządów
młodoturków, gdzie zmiany były głębsze i bardziej radykalne. Po upadku
Imperium Osmańskiego i powstaniu nowej Republiki, za panowania Mustafy
Kemala, Turcja dołącza do Zachodu. Autor opisuje tu elementy „wiecznej
rewolucji”, czyli republikanizm, laicyzm, nacjonalizm, populizm, etatyzm i
rewolucyjny reformizm.
Po „przebudzeniu” Turcji nadchodzi czas przyglądania się
rzeczywistości. W części trzeciej o tym właśnie tytule autor dokonuje analizy
tureckiej polityki zagranicznej w kontekście europejskiej tożsamości. W części
zatytułowanej „Rzeczywistość” omówiona została integracja Turcji z Zachodem
(wydarzenia od 1945 do 2013r.). Autor skupia się na polityce zagranicznej w
stosunku do Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i muzułmańskiego
Bliskiego Wschodu. Zwraca również uwagę, z jaką trudnością tureckie siły
wojskowe weszły do NATO i omawia relacje turecko – amerykańskie,
nazywając Turcję, za Obamą, „modelowym partnerem”.
Książka zakończona jest epilogiem, w którym omówione są wydarzenia
polityczne w latach 2013 – 2015, w czasie rządów Partii Sprawiedliwości i
Rozwoju (Adalet ve Kalkinma Partisi). Autor pytając w epilogu o „nowy sen”
zwraca uwagę na możliwość zmiany kierunku w polityce zagranicznej i powrót
do tradycji Imperium Osmańskiego. Ogromną zaletą książki Karola
Wasilewskiego jest różnorodność źródeł, z których autor korzystał, zarówno
tureckich, angielskich i polskich, wykorzystując w swojej pracy nie tylko
publikacje naukowe, raporty i dokumenty, ale również odwołując się do prasy, a
także odsyłając czytelnika do artykułów umieszczonych na własnym blogu.
Książka Karola Wasilewskiego „Turecki sen o Europie” napisana jest
przystępnie i czyta się ją z dużym zainteresowaniem. Jest niewątpliwie
wartościową pozycją, rzetelnym i obiektywnym źródłem wiedzy z zakresu
historii i stosunków międzynarodowych. W szczególności jest to pozycja
niezbędna dla tych wszystkich, którzy starają się zrozumieć gwałtowne
wydarzenia, jakie w Turcji nastąpiły w bieżącym, 2016 roku.
Özgür Soner
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S. Vaduva, A.R. Thomas (red.), Geopolitics, Development, and National
Security: Romania and Moldova at the Crossroads, Springer, Heidelberg,
New York, Dordrecht and London 2015, s. 118, ISBN 978-3-319-12684-5.

Wydana w ramach znanej serii SpringerBriefs in Political Science publikacja
stanowi sześć artykułów luźno powiązanych nie tylko ze sobą, ale również i z
motywem przewodnim, zawartym w treści tytułu. Autorzy przedmowy,
Sebastian Vaduva z Uniwersytetu Emanuela w Oradei (Rumunia) i Andrew R.
Thomas z Uniwersytetu Akron (Ohio), widzą w nim próbę przyjrzenia się
dwóm nacjom, które z jednej strony – łączy wspólny język, historię i
dziedzictwo kulturalne, a z drugiej – po ponad dwudziestu latach od rozpadu
Związku Radzieckiego, będącego dla nich przełomowym wydarzeniem
historycznym, dzieli coraz większy dystans na drodze do integracji z zachodnimi
strukturami międzynarodowymi, takimi jak NATO i UE. Autor niniejszej
recenzji nie zamierza polemizować na temat adekwatności doboru artykułów do
tematu publikacji, ocenę w tym względzie zostawiając czytelnikowi, który
poniżej znajdzie opis ich treści wraz z krótkim komentarzem tam, gdzie będzie
to dotyczyć interesujących nas kwestii geopolitycznych.
Opracowanie „Governmental Administration and the Security of Romania in a
Global Context” rozpoczyna się od rozważań temat globalizacyjnych wyzwań
stojących przed elitami politycznymi w XXI wieku. W tym kontekście autorzy
(Sebastian Vaduva i Petru Filip z Uniwersytetu Emanuela) dość ogólnikowo
odnoszą się chociażby do kwestii rozwoju technologicznego (który wciąż
przyspieszając, primo – zmienia realia funkcjonowania w ogólnoświatowym
systemie wolnorynkowym, secundo – przyczynia się do jeszcze większego
dystansowania od siebie gospodarek rozwiniętych i rozwijających się ze względu
na zaadoptowanie przez te pierwsze nowoczesnego, krótszego „cyklu życia”
produkowanych dóbr, w którym nie ma miejsca na jego „starzenie się”), szans i
zagrożeń wynikających ze zjawiska globalizacji, jak również perspektywy
centralnego, zintegrowanego zarządzania globalną wioską. Rozważania te
stanowią tło dla drugiego toru, którym podąża opracowanie, odnoszącego się do
Rumunii. Autorzy wprowadzają czytelników w tematykę uwarunkowań
polityczno-społecznych Rumunii po upadku bloku wschodniego, zawierającego
krytyczne spojrzenie na spuściznę okresu komunistycznego, na koniec analizując
proces dostosowywania prawa państwowego do unijnego, w związku z
integracją europejską, sfinalizowaną wstąpieniem tego państwa do UE w 2007
roku. Z opracowania daje się wyraźnie wyczuć pro-europejskie i pro-atlantyckie
sympatie autorów, widzących w dalszej, ściślejszej integracji ze strukturami
zachodnimi, jedyną słuszną polityczną drogę dla Rumunii na przyszłość.
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Zdecydowanie najciekawszym, z geopolitycznego punktu widzenia,
artykułem w publikacji jest kolejny – „Geopolitics and Security by the Black Sea: The
Strategic Options of Romania and Republic of Moldova”. Dan Dungaciu z Uniwersytetu
Bukareszteńskiego w sposób niezwykle wszechstronny omawia środowisko
geopolityczne basenu Morza Czarnego, odnosząc się zarówno do kwestii
geograficznych (ogólne nakreślenie sytuacji surowcowej i wynikającego z niej
przebiegu osi geopolitycznych w regionie), politycznych (takich, jak jedno z
najbardziej doniosłych dla Europy transformacji w zagranicznej polityce
Niemiec z realizowania koncepcji neo-gaullistowskiej, zakładającej niemieckofrancuską przeciwwagę dla wpływów USA w Europie, do koncepcji euroatlantyckiej, celującą w zbliżenie UE z największym mocarstwem, czy też skutki
upadku projektu Konstytucji dla Europy w 2005 roku), aktywności NATO w
regionie od lat 90-tych (programy Northern European Initiative i Northern Dimension
Initiative) i później (rozważania nt. ewentualnego rozciągnięcia Action Endeavour
na Morze Czarne w 2005 roku). Autor nie zapomina o tym, jak kształtowały się
doktryny bezpieczeństwa, które – jego zdaniem – mają odniesienie do
omawianego regionu, a więc o przejściu z zimnowojennej koncepcji „low politics
– high politics”, zakładającą podporządkowanie pozornie mniej istotnych kwestii,
takich jak ekologiczne, ekonomiczne, czy społeczne, tej najważniejszej –
polityczno-militarnej, do bardziej zrównoważonej, określanej mianem „Szkoły
Kopenhaskiej”. Przytacza ponadto szereg opracowań komparatystycznych
dotyczących analiz porównawczych kwestii bezpieczeństwa w regionach
pozostałych mórz europejskich.
Reasumując tak wielowątkowe przedstawienie kontekstu, autor
opracowania konkluduje, że jedynie postępująca ekspansja NATO (a w ślad za
nim UE) w regionie może być gwarantem stabilizacji politycznej. Biorąc pod
uwagę udane przystąpienie Rumunii do paktu w 2004 roku, następnym celem
powinna być Mołdawia, przy czym należy pamiętać, iż jest to cel nie tyle o
charakterze wojskowym, lecz bardziej politycznym, mającym mieć
oddziaływanie na wszelkie nie-militarne aspekty funkcjonowania państwa.
Od czasu napisania artykułu zaszły w regionie niezwykle doniosłe
zmiany polityczne, dlatego pozycja obecnego komentatora jest wobec autora
niezwykle uprzywilejowana, zwłaszcza, że trudno się oprzeć wrażeniu, że te
zmiany polityczne (m. in. kryzys ukraiński wraz z aneksją Krymu przez
Federację Rosyjską w 2014 roku, czy też utrata wpływów USA w Turcji w 2016
roku w wyniku polityki wewnętrznej prezydenta Reçepa Erdogana) wynikają
właśnie z reakcji na próbę zwiększenia wpływów NATO, a zwłaszcza USA w
regionie. Biorąc pod uwagę jeszcze inne wydarzenia i uwarunkowania polityczne
(wojna w Gruzji w sierpniu 2008 roku, będąca soczewką problematyki Kaukazu
w ogóle, czy też wciąż postępująca do chwili obecnej oligarchizacja władzy w
Mołdawii), można odnieść wrażenie, że rekomendowane przez autora
zaangażowanie polityczne krajów NATO w regionie niekoniecznie mogło być
wyłączną receptą na jego stabilizację.
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Artykuły stanowiące III i IV rozdział publikacji dotyczą, odpowiednio,
przepływu nowych technologii w pomiędzy „globalną wioską” a Rumunią w
kontekście postępującej globalizacji, oraz propozycji badań dotyczących analizy
rumuńskiego sektora turystycznego. Pierwsze z powyższych opracowań jest z
geopolitycznego punktu widzenia o tyle interesujące, że przy okazji zapoznania
się z danymi nt. wywołanych zjawiskiem globalizacji dysproporcji w dostępie do
tak istotnych czynników wzrostu gospodarczego, jak nowe technologie, czy
zagraniczne inwestycje (Foreign Direct Investments), pomiędzy krajami rozwiniętymi
a rozwijającymi się, można znaleźć ciekawe (dość pesymistyczne w swojej
wymowie) statystyki dotyczące zjawiska „brain drain”, czyli odpływu z krajów
rozwijających się najbardziej wartościowych intelektualnie jednostek do centrów
badawczych w USA i innych krajach rozwiniętych. Drugie opracowanie może
mieć geopolityczne znaczenie po przeprowadzeniu zaproponowanych w nim
badań tylko przy przyjęciu, że turystyka, jako strategiczna gałąź gospodarki
Rumunii, będzie miała znaczący wpływ dla budżetu tego państwa.
Rozdział V, zawierający opracowanie „Between Russia and the EU: The
Sociopolitics of the Republic of Moldova – A Transdisciplinary Approach” jest dość
teoretycznym politologicznie przedstawieniem uwarunkowań politycznospołecznych Mołdawii w jej najnowszej historii po odzyskaniu niepodległości w
1991 roku. Z pewnością wartościowe dla czytelnika obeznanego z problematyką,
dla nawet oczytanego laika będzie jednak obszernym i zbyt ogólnikowym
zbiorem komentarzy do poszczególnych faz przemian politycznych w tym kraju.
Wartościowe w artykule jest niezwykle trafne zidentyfikowanie przynajmniej
części przyczyn, dla których transformacja z post-sowieckiej republiki w prężnie
działającą demokrację w stylu zachodnim zachodzi tak opornie. Autor wymienia
tu m. in.: społeczny rozłam na frakcje: pro-rumuńską, pro-rosyjską i optującą za
niezależną drogą „pośrodku”; spory dystans od strefy oddziaływania zachodnich
instytucji, który to czynnik – jako zdecydowanie mniejszy w przypadku takich
państw, jak Rumunia, Polska, czy kraje bałtyckie – przyniósł dla nich całkowicie
odmienne rezultaty; brak skonsolidowanego przekazu medialnego, w sposób
jednoznaczny promującego zachodni, pro-europejski kurs polityki państwa.
Autor optymistycznie zakłada jednak, że wstąpienie Mołdawii do UE może
nastąpić już około roku 2019 (opracowanie pochodzi z grudnia 2014 roku), przy
czym w dalszej części przytomnie zauważa, że zaangażowanie NATO i UE
może wywołać negatywne reakcje ze strony Rosji.
Wydaje się, iż w artykule, jak już wspomniano, posiadającym
niezaprzeczalną wartość merytoryczną, autor potraktował pewne kwestie po
macoszemu. Mianowicie, w tak obszernym opracowaniu, powinno z pewnością
znaleźć się więcej informacji na temat czynników, które w sposób niezwykle
silny pełnią rolę hamującą procesy demokratyzujące w Mołdawii. Pierwszym z
nich jest fakt istnienia, właściwie w jej granicach (albowiem niepodległość tego
quasi-państwa nigdy nie została uznana przez Mołdawię, nie występuje tu
również oficjalna granica państwowa), separatystycznej republiki Naddniestrza.
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Kolejnym – niezwykłe jak na realia europejskie dogłębne zawłaszczenie państwa
przez elity oligarchiczne, które są głównie zainteresowane jego drenażem
materialnym, aniżeli czymkolwiek innym. Warto również byłoby wspomnieć o
ogromnej skali emigracji zarobkowej o stałym charakterze, obejmującym, wg
oficjalnych statystyk, około 15-20 % populacji kraju. Te czynniki, wg autora
niniejszej recenzji, są niezwykle istotne dla poruszanych w artykule kwestii.
Ponadto należy również zauważyć, że w chwili obecnej, w 2016 roku, biorąc pod
uwagę zarówno uwarunkowania międzynarodowe, jak również sytuację
polityczną wewnątrz Mołdawii, przyjęcie jakiejkolwiek daty wstąpienia tego kraju
do UE jest niepoprawnym optymizmem. Zapewne było ono nim również pod
koniec roku 2014.
Publikację zamyka ciekawy, skądinąd, artykuł, będący analizą
porównawczą dwóch systemów wierzeń w czasach antycznych – politeizmu
Mezopotamii i monoteizmu biblijnego, w kontekście kwestii poczucia
bezpieczeństwa ekonomicznego i militarnego w starożytnych społeczeństwach.
Trudno jednakże odnieść jego treść do zagadnień, nurtujących czytelników,
którzy poszukują informacji na temat aktualnych uwarunkowań i trendów
geopolitycznych w regionie, czy to Morza Czarnego, czy nawet – bliższego
opracowaniu – Bliskiego Wschodu.
Podsumowując całą publikację, należy domniemywać, że czytelnik
nieobeznany bliżej z tematyką dotyczącą obydwu rumuńskojęzycznych państw
pozostanie po jej lekturze z bagażem dość ogólnikowej wiedzy na temat
uwarunkowań politycznych oraz społeczno-gospodarczych, a także problemów
tych krajów, z jakimi musiały się one zmagać w swojej najnowszej –
zapoczątkowanej upadkiem Żelaznej Kurtyny – historii. Z kolei dla osoby biegle
orientującej się w omawianej tematyce, będzie ona cenna o tyle, o ile dość
wybiórczo i ogólnie potraktowane kwestie z tego zakresu, będą uzupełnieniem
posiadanej wiedzy.
Autorzy publikacji, bez wyjątku - tam, gdzie opracowanie traktuje o
kwestiach geopolitycznych – prezentują wyraźnie pro-europejski i pro-atlantycki
kurs, obawiając się jednocześnie rosyjskiej ingerencji w niezaprzeczalnie – wg
nich – postępującą europeizację regionu. Publikacja ukazała się w grudniu 2014
roku, a opracowania w niej zawarte – przynajmniej niektóre – mają z pewnością
wcześniejszą metrykę. Obawy autorów okazały się słuszne, a ich optymizm – w
zakresie europeizacji – nie znalazł potwierdzenia w rzeczywistości. Ekspansja
Zachodu została zahamowana. W tym świetle należy uznać, że wydarzenia w
regionie, które miały miejsce od 2014 roku, na tyle zmieniły rzeczywistość, iż
jego percepcję należałoby z całkowitą pewnością zaktualizować, a oczekiwania
urealnić.
Adam Myślicki
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Noty o autorach
Jarosław Dutka – doktorant na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Obrony Narodowej, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im.
Bolesława Chrobrego w Głuchołazach, gdzie od 2014 roku stworzył i prowadzi
innowacyjną klasę mundurowo-geopolityczną, członek zarządu Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego.
Anton Fogaš – dr, Wydział Geografii Uniwersytetu Preszowskiego na Słowacji,
członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Michał Hyra – doktorant, Wydział Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu
Opolskiego. Specjalizuje się w zakresie stosunków międzynarodowych w
regionie Islamu.
Małgorzata Karwińska – absolwentka Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie,
doktorantka na Uniwersytecie Śląskim, specjalizuje się w zakresie zarządzania
kryzysowego.
Rafał Kopeć – dr adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się
wokół polityki bezpieczeństwa, studiów strategicznych oraz problematyki
współczesnych konfliktów zbrojnych i tendencji rozwojowych w zakresie
techniki wojskowej. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Arkadiusz Machniak – dr, absolwent historii na WSP w Rzeszowie, zajmuje się
historią służb wywiadu i kontrwywiadu., cywilnymi i wojskowymi organami
bezpieczeństwa publicznego okresu PRL oraz szeroko rozumianymi
zagadnieniami
z
zakresu
bezpieczeństwa
wewnętrznego
oraz
międzynarodowego.
Adam Myślicki – doktorant, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie, politolog zajmujący się problematyką wschodnią, z
doświadczeniem zawodowym udziału w misji szkoleniowo-doradczej UE dla
służb granicznych Mołdawii i Ukrainy w latach 2013-2015.
Monika Noviello – doktorantka i absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie, a także absolwentka Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu; prowadzi
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badania w zakresie konsekwencji geopolitycznych przemian demograficznych ze
szczególnym uwzględnieniem Włoch.

Błażej Sajduk – dr, politolog i historyk myśli politycznej, adiunkt w Zakładzie
Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J.
Tischnera w Krakowie. Zainteresowania badawcze: wymiary etyczny i społeczny
wykorzystania najnowszych technologii, nowoczesne metody nauczania, analiza
polityczna i filozofia polityki. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Özgür Soner – doktorant, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; publicysta turecki
pochodzenia kurdyjskiego, współpracownik organizacji humanitarnych
zaangażowanych na rzecz uchodźców; ekspert w zakresie tematyki
geopolitycznej Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza problemów Turcji i Kurdystanu.
Olga Wasiuta – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik
Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, politolog, ekspert w dziedzinie
stosunków międzynarodowych Rosji i Ukrainy, członek Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego.

Viktor Verba – doktorant, Wydział Geografii Uniwersytetu Preszowskiego na
Słowacji, członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Piotr L. Wilczyński – dr, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie, ekspert z zakresu geografii wojennej i geostrategii, specjalista od
przemysłu zbrojeniowego i surowców strategicznych. Prezes Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego.
Witold J. Wilczyński – dr hab., Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, Wiceprezes ds. Naukowych Polskiego Towarzystwa
Geopolitycznego.
Karolina Zub – sekretarz redakcji Przeglądu Geopolitycznego, członek
Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
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Zasady publikowania
1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej: PG) publikowane są jedynie
oryginalne artykuły, materiały, recenzje i sprawozdania z zakresu geopolityki,
geografii politycznej, stosunków międzynarodowych, nauk o polityce, nauk
o bezpieczeństwie oraz metodologii nauk społecznych.
2. Proponowana publikacja przechodzi dwa etapy recenzji: recenzję
wewnątrzredakcyjną oraz przynajmniej dwie anonimowe recenzje zewnętrzne.
3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza
wydawniczego (ok. 40 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron maszynopisu).
Redakcja PG (dalej: redakcja) zastrzega sobie prawo do skracania oraz adjustacji
tekstów.
4. Redakcja przyjmuje materiały do publikacji w językach: polskim
i angielskim. Każdy tekst powinien zawierać krótkie podsumowanie w języku
angielskim lub polskim w przypadku materiałów obcojęzycznych (75-150
wyrazów). W przypadku przekładów na język polski redakcja prosi o dołączenie
materiału oryginalnego.
5. Proponowane teksty powinny być sporządzone w powszechnie
dostępnych edytorach tekstów (np. Microsoft Word lub OpenOffice). Można je
nadsyłać drogą elektroniczną na elektroniczny adres redakcji (podany na stronie
redakcyjnej). Materiały do publikacji powinny spełniać poniższe kryteria:
a) wielkość czcionki tekstu: 12 pkt, Garamond, czcionka przypisów: 10 pkt,
Times New Roman, interlinia: 1,0 wiersza, wszystkie marginesy: 2,5 cm;
b) na pierwszej stronie powinno znaleźć się imię i nazwisko autora (autorów)
oraz pełny wyśrodkowany tytuł, który powinien być pogrubiony pisany
kapitalikami; wszystkie śródtytuły w tekście powinny być pogrubione i
wyjustowane do lewej strony oraz mieć wielkość 12 pkt;
c) akapity i wszelkiego rodzaju przypisy powinny mieć wcięcie o szer.
standartowej 1,25 cm;
d) oznaczenia cytatów powinny zaczynać się w dolnej i kończyć w górnej frakcji
tekstu;
e) załączone do tekstu mapy powinny być sporządzone wyłącznie w kolorystyce
czarno-białej lub odcieniach szarości (pismo jest drukowane w technologii
monochromatycznej) a także dozwolone jest dodatkowo nadsyłanie
odpowiedników tych map w kolorze (na stronę internetową);
f) standardowy przypis w tekście opracowania jeśli odnosi się do bibliografii
zapisujemy w nawiasie okrągłym z nazwiskiem i datą wydania. Przypis w
bibliografii powinien zawierać następujące dane: nazwisko autora, inicjał imienia,
rok wydania, tytuł i ewentualnie pełny podtytuł pracy, miejsce wydania, numery
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stron. W przypisach bibliograficznych nie stosujemy żadnych wyróżnień w
postaci pogrubienia, podkreślenia, itp.; w przypadku periodyków naukowych
zaczynamy jak wyżej jeśli chodzi o tytuł, następnie podajemy rok wydania,
numer tomu, numer czasopisma, strony; w przypadku artykułów z prac
zbiorowych zaczynamy notkę bibliograficzną tak jak wyżej, po czym
postępujemy wg schematu: [w:] tytuł: redakcja, miejsce i data wydania, strona; w
przypadku odnośników do przypisów internetowych, umieszczamy je w
przypisach dolnych i zaczynamy standardowo podając, nazwisko i inicjał imienia
autora, tytuł i ewentualnie pełny podtytuł pracy, po czym podajemy, po
przecinku pełny adres internetowy z działającym hiperłączem, z podaniem daty
korzystania z Internetu;
g) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale.
Autorów prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji;
h) w przypadku powtarzających się pozycji bibliograficznych wprowadzamy
ogólnie znane skrótowce w wersji łacińskiej: idem, ibidem, op.cit., passim.
6. Na końcu tekstu należy załączyć krótką notę o autorze.
7. Polskie Towarzystwo Geopolityczne jako stowarzyszenie naukowe nie
identyfikuje się z żadnym ugrupowaniem politycznym, ani z żadną ideą
geopolityczną. Wszelkie materiały prezentowane na łamach PG, o ile nie
zaznaczono tego wcześniej, nie są mogą być utożsamiane z poglądami redakcji,
ani też nie reprezentują oficjalnego stanowiska Towarzystwa.
8. Przesłanie artykułu, recenzji lub innego materiału (drogą
elektroniczną lub tradycyjną) do redakcji "Przeglądu Geopolitycznego" jest
równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na rzecz wydawcy czasopisma,
chyba że strony dokonały uprzednio osobnych uzgodnień na piśmie.
9. Autorzy są zobowiązani do:
a) złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu (autorzy są zobligowani do
potwierdzenia, że artykuł jest oryginalny i nie został złożony w żadnej innej
redakcji),
b) określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułów,
c) złożenia oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów,
d) złożenia oświadczenia o źródłach finansowania.
10. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie
prawo do adiustacji, doboru tytułów i śródtytułów oraz dokonywania skrótów w
nadesłanych artykułach, recenzjach i innych materiałach. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść reklam w czasopiśmie.
Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego”
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