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Kornel SAWI�SKI

„PRZEGL�D GEOPOLITYCZNY” 2011, T. 3 

ZNACZENIE LIBII W GEOPOLITYCZNYCH KONCEPCJACH 

NACJONAL-EUROPEJSKIEJ PARTII KOMUNITARNEJ (PCN) 

1) PCN – charakterystyka partii 

Zainteresowanie autora miejscem Libii w geopolitycznym programie Nacjonal-
Europejskiej Partii Komunitarnej (PCN) wynika z faktu oryginalno�ci programo-
wych propozycji, jak równie� z mo�liwych w przyszło�ci konsekwencji ju� ponad 
30-letniej działalno�ci PCN. Na dzie� dzisiejszy PCN działa w sposób zorganizo-
wany i aktywny w pi�ciu krajach europejskich: Francji, Belgii, Bułgarii, Mołdawii 
i Włoszech.  

Posiada równie� swoich przedstawicieli w o�miu innych pa�stwach, gdzie ich 
udział w działaniach partii wi��e si� głównie z aktywno�ci� internetow�. PCN stara 
si� równie� zbudowa� swoj� frakcj� w Rosji, czemu przy�wiecała mi�dzy innymi 
misja prowadzona przez sekretarza generalnego partii Fabrica Beaura mi�dzy wrze-
�niem 2008 a marcem 2009. Oprócz tego PCN posiada kontakty z osobami b�d�-
cymi na wysokich szczeblach politycznych w Abchazji, na Ukrainie i w Nadnie-
strzu. Cele działania PCN, pocz�wszy od roku 2000, s� bardzo podobne do celów 
PCE (Europejskiej Partii Komunitarnej) Jeana Thiriarta z lat 1965-69. PCN definiu-
je si� jako organizacja szkol�ca kadry, przygotowuj�ca ludzi, których rekrutuje 
głównie ze �rodowisk uniwersyteckich, du�o publikacji partii ukazuje si� w Inter-
necie, w formacie PDF, wychodz� równie� drukowane publikacje (w tym La Cause 
Des Peuples, sprzedawane w kioskach z pras� we Francji). PCN zaklasyfikowa�
mo�na równie� jako organizacj� typu think-tank, to znaczy dostarczaj�c�, zwłasz-
cza w Europie Wschodniej, idei, tez, analiz. W sferze bezpo�rednich działa� poli-
tycznych partia aktywnie wsparła prorosyjskie stanowisko Abchazji1 i Nadniestrza.2

PCN jest równie� jedn� z głównych sił spoza �wiata arabskiego,3 wspieraj�cych 
ruch baathistowski w Syrii4 i w Iraku.5 

                                                
1 L. Michel, « Pourquoi nous combattons (2e Partie) - Transnistrie, Abkhazie Et Ossétie Du Sud: 

Sur Le Front Des Republiques De La « CEI-2 » », La Cause Des Peuples, Bruxelles-Paris, n° 31, 
décembre 2006 Voir aussi: « Nous Sommes Tous Des Ossetes ! »,  Site officiel du PCN-NCP ; Août 
2008, Article consultable sur: http://www.pcn-ncp.com/front/ossetia/index.htm. 

2 Cyt. za:  « Transnistrie: Un nouvel Etat pour Une Autre Europe ! », La Cause Des Peuples, 
Bruxelles & Paris, n° 31; « Transdniestrie : Un Etat indépendant depuis 17 ans ! », La Cause Des 
Peuples, Bruxelles & Paris, n° 33. 

3 Dr. Nimrod Rapaheli (Senior Analyst of MEMRI ' s Middle East Economic Studies Program): 
“Anti-American Ba'th Activities In Paris”, MEMRI Inquiry and Analysis Series - No. 197, November 
19, Article consultable sur: http://memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=IA19704. 

4 Sur les Comites Syrie, cyt: Defendre La Fortresse Ba’athiste Syrienne, PCN-INFO, 29 mars 
2005, A consulter sur: http://www.pcn-ncp.com/PIH/pih-050329.htm. 

5 Consulter Al Ba’ath al Iraqui sur le site officiel des Comites Irak De Base: http://comitesirak. 
free.fr/abai/index.htm.   
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Mimo to wpływy PCN s� nikłe: najlepszym bodaj do tej pory wynikiem wybor-
czym było „otarcie si�” o 4 % podczas wyborów komunalnych we Fleurus (1994).6

Działalno�� PCN analizowa� mo�na na dwóch poziomach: bezpo�redniej aktywno-
�ci politycznej, która nie owocuje wyrazistymi efektami w ramach reguł, którymi 
rz�dzi si� parlamentarna demokracja. PCN w przestrzeni politycznych działa� na-
kierowana jest raczej na przygotowania do radykalnych rewolucyjnych rozwi�za�. 
Inaczej rzecz wygl�da, gdy na analityczny warsztat we�miemy geopolityczn� kon-
cepcj� PCN. Muammar Kaddafi reprezentuje wizj� zjednoczenia euro-afryka�-
skiego, co jest równie� jednym z kluczowych składników owej koncepcji . W prze-
konaniu lidera i głównego ideologa partii Belga Luca Michela libijska wizja zjed-
noczenia euro-afryka�skiego i synergii euro-arabskiej ma charakter awangardowy. 

Kaddafi widzi dominuj�c� role Libii w tym procesie, widzi Libi� jako swego ro-
dzaju pomost euro-afryka�ski. To zdaniem PCN całkiem inna wizja ni� ta, repre-
zentowana przez polityków atlantyckich w Unii Europejskiej, którzy według Luca 
Michela: „Zamiast mostów stawiaj� mury. Politycy ze Strasburga, czy Brukseli, 
mówi�c o wolno�ci poruszania si�, o prawach człowieka itp., daj� a� nader jaskra-
wy przykład hipokryzji. W rzeczywisto�ci politycy ci doprowadzaj� do powstawa-
nia murów, mur z Schengen na wschodzie podzielił Europ� na dwie cz��ci, podob-
nie jak na południu mi�dzy Marokiem a Hiszpani�. Wewn�trz UE równie� istnieje 
Europa dwóch pr�dko�ci, ograniczone s� prawa: Polaków, Bułgarów, Rumunów. 
W czasach III Rzeszy mówiło si� wprost o «rasie panów» i «słowia�skich podlu-
dziach», Proces Barcelo�ski, Unia 	ródziemnomorska (w których Libia odmówiła 
udziału przyp. K.S.) post�puje w podobny sposób, buduj�c kolejny mur na Morzu 
	ródziemnym”.7 Powstała w lipcu 2008 roku w czasie konferencji w Pary�u Unia 
na rzecz Regionu Morza 	ródziemnego jest organizacj�, do której Libia jako jedyne 
pa�stwo basenu Morza 	ródziemnego nie przyst�piło. Odmowna argumentacja puł-
kownika Kaddafiego opierała si� na zarzucie niejawnego powrotu do neokoloniali-
zmu.8

Kaddafi widzi obszar Morza 	ródziemnego jako teren wymiany handlowej, kul-
turalnej, wspomina przeszło��, kiedy miejsce to stanowiło jeden polityczny orga-
nizm, a Leptis Magna dało rzymskiemu Imperium dynasti� Sewerów. Europejscy 
politycy o tym zapomnieli, dlatego PCN woli inspirowa� si� polityk� Kaddafiego, 
który buduje mosty, ni� polityk� Unii Europejskiej, buduj�cej mury.9

2) Libia od panarabizmu do panafrykanizmu 

Ostatnia dekada obrazuje fiasko panarabskiej polityki Libii. Prze�led�my tutaj 
�ródła zmiany rozkładu akcentów z panarabskich na rzecz my�lenia panafryka�-
skiego w polityce zagranicznej libijskiej d�amahiriji. 

                                                
6 1984-1995: La longue marche du PCN /w:/ La Lettre communautaire no. 219 (1999). 
7 Przemówienie Luca Michela w imieniu delegacji z kontynentu europejskiego, podczas otwarcia 

Konferencji „World Green Book Supporters” (Trypolis, Libia, 25 pa�dziernika 2009 r.), zapis w posia-
daniu autora. 

8 http://www.psz.pl/tekst-12477/Kadafi-Unia-Srodziemnomorska-powrotem-do-kolonializmu. 
9 Tam�e.  
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Luc Michel okre�la panarabsk� polityk� Kaddafiego, prowadzon� od pocz�tku re-
wolucji w 1969 roku, jako „Syzyfow� prac�”.10 Sam libijski przywódca tak argu-
mentował opuszczenie przez Libi� w 2002 roku Ligii Arabskiej: „Podpisali�my de-
klaracj� w Djerba”11, celem osi�gni�cia zjednoczenia mi�dzy Tunezj� a Libi�. Pod-
pisałem umow� w Hassi Messaoud z prezydentem Algierii Houari Boumedienne12. 
Miało to doprowadzi� do tego, aby oba nasze kraje zjednoczyły si�, gdyby Egipt 
(najsilniejsze wówczas pa�stwo arabskie – przyp. K.S.) uzna istnienie Izraela. Egipt 
uznał istnienie Izraela,13 ale do zjednoczenia mi�dzy Libi� a Algieri� nie doszło. 
Ogłosili�my zatem układ z Marokiem w Oujda.14

Dlaczego nic z tego tak naprawd� nigdy nie zostało osi�gni�te? Wina le�y nie po 
stronie Libii, ale jej partnerów. Anwar Sadat zerwał traktat Unii mi�dzy Egiptem 
a Libi�. Gaafar Nimeiri zerwał trójstronny traktat mi�dzy Sudanem, Egiptem a Li-
bi� (...) dali�my wam pieni�dze, dali�my wam bro�, ponosili�my ofiary z waszego 
powodu. Bez rezultatu. Dzisiaj wszyscy s� przyjaciółmi Stanów Zjednoczonych, 
uznali istnienie Izraela. Libia nigdy nie uzna Izraela, a� do ko�ca �wiata, je�li Bóg 
tego chce! Dzisiaj obra�a si� nas. Sadat zniewa�ył nas, tych, którzy oferowali mu 
w czasie wojny w pa�dzierniku 1973 r. setki samolotów Mirage, działa, amunicj�, 
pociski, buldo�ery, a tak�e konieczne udogodnienia, aby pokona� Kanał Sueski. 
Nieszcz�sny lud egipski nigdy nawet o tym nie słyszał. Nie zabiegam, o to by dzi�-
kowano mi, to tylko mój obowi�zek wobec historii. To równie� danina naszej krwi 
dla Liba�czyków, Palesty�czyków... Dali�my im nasze pieni�dze.  wiczyli�my ich 
oddziały. Przez to wszystko ogłoszono nas terrorystami, podczas gdy oni pogodzili 
si� z Amerykanami i z Izraelczykami. Z wszystkich wy�ej wymienionych powodów 
mój kraj jest do dzisiaj na czarnej li�cie ugrupowa� terrorystycznych”.15

W przemówieniu wygłoszonym 6 pa�dziernika 2003 r. (którego fragment wy�ej 
przytoczono) Kaddafi wyraził zm�czenie przemoc�, argumentuj�c wobec Zgroma-
dzenia „Komitetów Ludowych” zasadno�� ostatecznego wyj�cia Libii z Ligi Arab-
skiej. 

Jak wiadomo, Libia w marcu 2002 roku opu�ciła szeregi Ligi Arabskiej. Kaddafi 
przedstawił 30 sierpnia 2003, własn� ide� zjednoczonej Arabii, która zast�pi� mia-
łaby Lig� Arabsk�. Zacytujmy libijskiego lidera: „Nowy projekt powinien by� wy-
posa�ony w jedn� Konstytucj�, Rad� Prezydenck�, ministerstwa, Bank Centralny, 
Fundusz Walutowy, wspólny rynek. W wymiarze wewn�trznym organizacja po-
winna przyj�� kształt konfederacji lub federacji. Spory mi�dzy np. Syri� a Libanem 
zostan� za�egnane przez porozumienia, których zadaniem b�dzie zalegalizowanie 

                                                
10 Le Qutidien Du PCN, PCN-NCP’S Daily News, El Diario Del PCN, Leader of, issue 777 – oc-

tober 25 2003, Luc Michel: Libya Between Threats of war and imperialistic blackmails. 
11 Wi�cej http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Islamic_Republic#The_Djerba_Declaration. 
12 Ahmed Aghrout, Keith Sutton, Regional Economic Union in the Maghreb, The Journal of Mod-

ern African Studies, 28, I (1990), s. 115-139.  
13 http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Egipt,stosunki_dwustronne,Izrael. 
14 http://untreaty.un.org/unts/60001_120000/12/39/00023950.pdf. Autentyczny tekst umowy mi�-

dzy królem Maroka Hassanem II a przewodnicz�cym Muammarem al.-Kaddafim, liderem „rewolucji 
pierwszego wrze�nia”. 

15 Zapis przemówienia Pułkownika Kaddafiego z 6 pa�dziernika 2003 roku na Forum Powszech-
nego Kongresu Ludowego, zapis w udost�pniony dzi�ki sekretariatowi MEDD Mouvement européen 
pour la démocratie directe.
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syryjskiej obecno�ci wojskowej i wyga�ni�cie sporu syryjsko-liba�skiego. Na wpół 
istniej�ca Arabska Unia Maghrebu b�dzie mogła w ramach tego pomysłu odzyska�
nowe �ycie. Media nigdy o nim nie mówiły, oczywi�cie na rozkaz władzy politycz-
nej. Wiele natomiast mówiły o do dzi� niejasnych kulisach wydarze� Lockerbie czy 
katastrofy samolotu DC-10 francuskich linii lotniczych UTA”.16

W dalszej cz��ci powy�szego wyst�pienia Muammar Kaddafi, na tle fiaska pa-
narabskich projektów politycznych, przybli�a, czym�e ma by� ów projekt. „Arabo-
wie s� w rzeczywisto�ci niezdolni do kompletnego zrealizowania idei zjednoczenia. 
Stracili swoj� godno��, swój honor. S� sko�czeni. Ich system jest sko�czony. My, 
Libijczycy, nie mo�emy traci� z nimi wi�cej czasu. Od tej chwili nale�ymy do Unii 
Afryka�skiej, do Afryki (...). Liga Arabska nie jest w rzeczywisto�ci nic warta, 
urz�dnicy tej instytucji od czterech miesi�cy nie dostaj� wynagrodze�, pa�stwa 
członkowskie nie płac� składek (...). Arabowie czekaj�, na własn� zagład�, na rze�, 
wszyscy czekaj�, pa�stwo jedno po drugim, miasto jedno po drugim, po Bagdadzie, 
Gazie, Jeninie”.17

Kaddafi postanowił zatem zwróci� si� w kierunku Afryki. Jego zdaniem Libia 
zbyt du�o wycierpiała dla Arabów. Jego wizja zjednoczenia i wyzwolenia �wiata 
arabskiego spełzły na niczym, podobnie jak niegdy� projekt wyzwolenia i zjedno-
czenia pa�stw Ameryki Łaci�skiej pod wodz� Simona Boliwara (porównania tego 
u�ył Luc Michel).18

„Arabski nacjonalizm przemin�ł raz na zawsze. Arabom, którzy utworzyli Lig�
wespół z Amerykanami i Izraelczykami, gdyby jakim� cudem udało si� w przyszło-
�ci zjednoczy�, to nie uda im si� nigdy osi�gn�� siły i niepodległo�ci, poniewa�
utracili oni na zawsze swego ducha”.19

„Amerykanie utworzyli federacj� pi��dziesi�ciu Stanów. Nie byli narodem, ale 
stali si� nim. Tak samo jest z Turcj�, Iranem, Włochami… tak długo mówili�my 
Arabom: «Jednoczmy si�!» Bez rezultatu”.20

„Odt�d tylko w Afryce lider libijskiej rewolucji b�dzie widział potencjał i na-
dziej� na «�ródło nowej siły dla Libii». Egipcjanie, Suda�czycy, Libijczycy, Tune-
zyjczycy, Algierczycy, Maroka�czycy, Mauretanie, jeste�cie Afrykanami. Nie mo-
�ecie mówi� wi�cej o nacjonalizmie arabskim, arabskiej jedno�ci. Jeste�cie cz��ci�
afryka�skiego kontynentu. Odt�d powinni�cie mówi� i my�le� w kategoriach Unii 
Afryka�skiej”.21

Unia panafryka�ska, w któr� powinny zaanga�owa� si� kraje arabskie, jest nie 
tyle konieczno�ci� – to zdaniem Kaddafiego kwestia przetrwania. Unia Europejska 
woli współpracowa� z wi�kszymi regionalnymi cało�ciami.22

                                                
16 Cyt.za: „Przemówienie płk. Kaddafiego na forum „Zgromadzenia Ludowego”, potwierdzaj�ce 

ostatecznie wyj�cie Libii z Ligii Arabskiej, tekst w posiadaniu autora. 
17 Tam�e. 
18 Le Qutidien Du PCN, PCN-NCP’S Daily News, El Diario Del PCN, Leader of, issue 777 – oc-

tober 25 2003, Luc Michel: Libya Between Threats of war and imperialistic blackmails. 
19 Cyt.za: „Przemówienie płk. Kaddafiego na forum „Zgromadzenia Ludowego”, potwierdzaj�ce 

ostatecznie wyj�cie Libii z Ligii Arabskiej, tekst w posiadaniu autora. 
20 Tam�e. 
21 Tam�e. 
22 Continental, Nr 25, June-July 2002. 
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Kaddafi jest przede wszystkim zwolennikiem globalnej wizji integracji w per-
spektywie rodz�cych si� politycznie zorganizowanych wielkich przestrzeni i blo-
ków geopolitycznych.  

Projekt Kaddafiego zasadza si� na dwu poziomach z jednej strony zbli�enia eu-
ro-arabskiego, z drugiej konwergencji euro-afryka�skiej, a nadrz�dnym celem tych 
koncepcji jest równoprawna integracja pa�stw i narodów basenu Morza 	ródziem-
nego..

Przytoczmy znów słowa samego Kaddafiego: „Europa chciałaby zajmowa� si�
regionalnymi cało�ciami. Chciałaby na przykład, by kraje Afryki Północnej ograni-
czyły rol� poszczególnych przywódców pa�stw tego regionu, tworz�cych UMA, 
Arabsk� Uni� Maghrebu. Ale spory mi�dzy Marokiem i Algieri� doprowadziły do 
zamro�enia tej wspólnoty. Z mojej strony nie zgadzam si� z tym. To powód dla, 
którego wyszedłem naprzeciw tym problemom, współtworz�c projekt Comessa 
(Wspólnot� pa�stw Sahelu i Sahary).23 To du�o wi�ksza cało��, której kształt b�-
dzie korzystny równie� dla Europy”.24

W Kaddafim PCN widzi równie� niezachwianego zwolennika europejskiej jed-
no�ci (który dostrzega w Euro skuteczn� alternatyw� dla dolara), monetarny klucz 
do powstania �wiata wielobiegunowego.   

„Chcemy pokoju na Morzu 	ródziemnym. Chcemy pilnowa� wspólnoty ara-
bskich i europejskich interesów, rozwoju i współpracy mi�dzy nami”, dodaje Kad-
dafi.25 

Potrzeb� d��enia do jedno�ci działa� z Uni� Europejsk� podkre�la Sanoussi Jac-
kem, były nigeryjski minister integracji z Afryk�: „Chcemy patrze� w kierunku 
Morza 	ródziemnego i Europy. Przez długi czas byli�my duszeni przez zamkni�cie 
naszej północnej granicy, przez któr� przechodzi około 90% dostaw �ywno�ci i wy-
robów włókienniczych”.26 Francuski dziennik ekonomiczny Les Echos uj�ł ten pro-
blem w nast�puj�cy sposób: „Kraje Afryki Północnej maj� najmłodsz� ludno��
�wiata: 40% populacji ma mniej ni� 14 lat.  

W zwi�zku z tym, �e przez kilka lat na północnym brzegu Morza 	ródziemnego 
pojawił si� bardzo powa�ny problem zwi�zany ze starzeniem si� ludno�ci (brak siły 
roboczej, finansowania emerytur, stagnacja konsumpcji), kraje południowego brze-
gu Morza 	ródziemnego musz� bezwzgl�dnie tworzy� miejsca pracy, aby unikn��
wybuchu niepokojów społecznych. Od krajów południowego brzegu Morza 	ród-
ziemnego zale�y w bardzo du�ej mierze przyszło�� Europy, je�li chodzi o wymian�
handlow�. Ponad 60% eksportu z Maroka, Algierii i Tunezji jest przeznaczone na 
rynki Unii Europejskiej. Wi�kszo�� produktów wywo�onych na drug� stron� Morza 
	ródziemnego to wyroby włókiennicze i produkty rolne. Wzrost eksportu produk-
tów rolnych z Afryki Północnej do Europy w znacz�cy sposób przyczyniłby si� do 
rozwoju tych krajów. Ten element, oraz fakt, �e tendencje demograficzne s� od-

                                                
23 Nicole Mari, « Méditerranée-Europe. Un pont entre deux continents », Continental, N°25, juin-

juillet 2002. 
24 Oficjalna strona internetowa Wspólnoty Pa�stw Sahelu i Sahary http://www.cen-sad.org/, warto 

wspomnie�, �e oficjalna centralna siedziba organizacji znajduje si� Trypolisie/. 
25 Nicole Mari, « Méditerranée-Europe. Un pont entre deux continents », Continental, N°25, juin-

juillet 2002.  
26 Tam�e. 
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wrócone po obu stronach Morza 	ródziemnego, powinny zach�ca� do wspólnych 
bada� nad rozwi�zaniami tych problemów”.27 Według PCN Kaddafi jest jedynym 
arabskim i afryka�skim przywódc�, który rozumie te kwestie, w odró�nieniu np. od 
innych afryka�skich przywódców, „w�sko my�l�cych” polityków z Maroka czy 
Tunezji.28  
  

3) PCN-Libia: geopolityka i ideologia 

Zwi�zki PCN z Libi� maj� dwoisty charakter: ideologiczny i geopolityczny. 
Bezpo�rednie wsparcie PCN dla Libii datowa� mo�na ju� od 1986 roku, kiedy to 
zorganizowano akcje plakatowe w całej przestrzeni frankofo�skiej: w Brukseli, 
Charleroi, Lille, Pary�u i Marsylii. Akcja ta była wsparciem PCN dla Libii po ame-
ryka�skich bombardowaniach Trypolisu i Benghazi z 1986 roku. Zacytujmy Luca 
Michela:: 

„Gdy w 1986 r. USA zaatakowały Libi� z pomoc� ruszyła im Margareth Tha-
tcher ze wzgl�du na solidarno�� brytyjsko-ameryka�sk�. Arabowie patrzyli wów-
czas na bombardowanie Libii jak widzowie w kinie, dlatego wła�nie Libia pod 
przywództwem Kaddafiego walczyła od 1969 roku na rzecz Unii Pa�stw Arabskich 
i dlatego od tamtego czasu jest wpisana w poczet najwa�niejszych wrogów syjoni-
stów, Amerykanów i �wiata zachodniego”.29

Bardzo wa�n� dat�, je�eli chodzi o sformalizowanie istniej�cego i aktywnego 
poparcia PCN dla Libii był wrzesie� 2004 roku, kiedy to partia podpisała porozu-
mienie o współpracy z Mouvement des Comites Revolutionnaires Libyens (Ruch 
Libijskich Komitetów Rewolucyjnych). Miało to miejsce w Trypolisie na III Kon-
wencji MCR. Podpisuj�c wy�ej wymienion� umow� lider PCN, Luc Michel zobo-
wi�zał si� do podj�cia misji zjednoczenia ruchu w całej Europie, w ramach MEDD, 
le Mouvement Europeen pour la Democratie Directe (Europejskiego Ruchu na 
rzecz Demokracji Bezpo�redniej).30

Jak ju� wspomniano wcze�niej stosunek PCN do Libii charakteryzuje zwi�zek 
ideologii i geopolityki. Dobr� ilustracj� tej sytuacji była wypowied� Luca Michela 
na wspomnianej Konwencji MCR: „Rol� europejskiego ruchu rewolucyjnego, na-
sz� rol�, jest zapewnienie ci�gło�ci demokracji bezpo�redniej w procesie zjedno-
czenia Europy zaprojektowanej jako alternatywa dla pseudo-demokracji parlamen-
tarnej «Zachodu». Korupcja i nieskuteczno��, widoczne na co dzie�, to cechy 
prawdziwej oligarchicznej i plutokratycznej natury systemu zachodniego. W obli-
czu pokusy zamkni�tej Europy, egoistycznej i sterylnej, tworzonej przez zwolenni-
ków liberalizmu, naszym zadaniem jest obrona idei «braterskiej Europy», dotarcie 
do ludzi z czterech kontynentów, solidarno�ci Afryki, Eurazji i Bliskiego Wschodu: 

                                                
27 Jean-Pierre Lehmann et Valérie Engammare, « Multilatéralisme: le double langage de la 

France », Les Echos, quotidien, Paris, 23 octobre 2003. 
28 Le Quotidien du PCN, PCN-NCP’S daily news, el diario del PCN, Leader of issue 777 – october 

25 ‘2003,  Luc Michel:  Libya Between Threats of war and imperialistic blackmails.  
29 L. Michel, Pcn-Ncp’s News, issue 777 october 25, 2003.  
30 « IIIe Convention internationale du MCR » et « Création du MEDD pan-européen », in 

Democratie  Directe, bulletin d'information du MEDD, édition francophone, Bruxelles & Paris,  n° 11 
(2e série), mars 2005, A consulter sur: http://midd.free.fr/pdf/BDD11(e).pdf. 
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«nowego wielkiego narodu!». W tym kontek�cie obrona Libii, do�wiadczonego 
przewodniego narodu (nation-pilote – przyp. K.S.), narodu urzeczywistniaj�cego 
idee demokracji bezpo�redniej, b�d�cego pomostem mi�dzy Europ� a Afryk�, inte-
gruj�cego ludy Morza 	ródziemnego w imi� pokoju i solidarno�ci, tworz�cego no-
we Mare Nostrum (Nasze Morze – przyp. K.S), jest dla naszej partii priorytetem z 
oczywistych wzgl�dów”.31   

Rozwini�cie tych tez znajdujemy w wyst�pieniu Luca Michela na V edycji Let-
niego Uniwersytetu dla ruchów alternatywnych, ekologicznych i pacyfistycznych, 
odbywaj�cego si� w Walonii od 27 do 31 lipca 2005, w którym nakre�la on kierun-
ki działania nowego paneuropejskiego ruchu (MEDD): 

- Wielka Europa od Reykjaviku do Władywostoku to projekt o wiele wi�kszy 
ni� Unia Europejska, obejmuj�cy równie� kraje nieistniej�cego Zwi�zku Ra-
dzieckiego oraz Jugosławii. MEDD (Europejski Ruch na rzecz Demokracji Bez-
po�redniej) programowo nie uznaje granic w Europie, podobnie jak w wizji 
Afryki, któr� reprezentuje Kaddafi, który cz�sto podkre�lał, �e „dla niego nie ma 
granic”.32

- Libijska Demokracja Bezpo�rednia jest jedyn� prawdziw� i uczciw� alternaty-
w� dla bankrutuj�cych i pozornych demokracji parlamentaryzmu bur�uazyjnego 
w Europie; 
- Nale�y broni� i promowa� Libi�, do�wiadczone pa�stwo-przewodnie demo-
kracji bezpo�redniej oraz dorobku d�amahirii;  
- Demokracja bezpo�rednia jest nierozerwalnie zwi�zana z socjalizmem i spra-
wiedliwo�ci� społeczn�; 
- Walka o jedno�� i niepodległo�� Europy jest nieodł�czn� cz��ci� walki naro-
dów na czterech kontynentach; 
- Zjednoczona Afryka oraz Europa powinny by� szczególnie zainteresowane ob-
szarem Morza 	ródziemnego – jako pomostem euro-afryka�skim, w którym 
wiod�c� rol� odgrywa Libia; 
- Kaddafi widzi Morze 	ródziemne jako morze pokoju, jedno�ci i sprawiedliwo-
�ci mi�dzy narodami po obu jego stronach; 
- Pokój musi by� priorytetowym celem w nowym stuleciu. Nale�y poło�y� kres 
imperializmowi, a zwłaszcza NATO, które operuje dzi� na trzech kontynen-
tach”.33

W innym miejscu lider PCN wypomina współczesnym elitom europejskim hi-
storyczn� amnezj�: „Europejczycy zapomnieli o swoich korzeniach, zapomnieli o 
demokracji bezpo�redniej. Przypominaj�c sobie o nich, powinni wzorowa� si� na 
libijskiej d�amahirii. Demokracja bezpo�rednia (organizm zbudowany na bazie 
wolnego zgromadzenia wolnych ludzi) obecna była u ludów przedchrze�cija�skiej 
Europy: Celtów, Germanów i Słowian (w okresie �redniowiecza została wyparta 
przez system feudalny – przyp. K.S.34)”.35 Według lidera PCN idea demokracji bez-
                                                

31 III Konwencja MCR., Libia- wrzesie� 2004, Unification of the network of the revolutionnare 
committees” in Europe”. Creation of the Movement for the European Direct Democracy.      

32 Y. Lacoste, Geopolityka �ródziemnomorza, Warszawa 2010, s. 328. 
33 PCN-Info Hebdo, Edition speciale du 2 auot 2005.     
34 Szerzej, K. Modzelewski, Barbarzy�ska Europa, Warszawa 2004. 
35 Przemówienie w imieniu delegacji z kontynentu europejskiego, podczas otwarcia spotkania 
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po�redniej została reaktywowana wraz z drug� Komun� Parysk� 1871, pierwszymi 
radami po rewolucji pa�dziernikowej, demokracja bezpo�rednia obecna była rów-
nie� w titoistowskiej Jugosławii. Wsz�dzie takie same zało�enie doktrynalne: rz�dy 
narodu w jak najwi�kszym stopniu organizowane przez sam naród, a lud traktowa-
ny jest jako polityczny podmiot. Charakterystyczne jest, �e z okazji przybycia do 
Trypolisu prezydenta Francji Chiracka w 2004 roku mury libijskiej stolicy pokryte 
zostały plakatami, oddaj�cymi hołd Wielkiej Rewolucji Francuskiej.36 Zdaniem Mi-
chela inspiracje dla demokracji bezpo�redniej reprezentowała w przeszło�ci rów-
nie� Szwajcaria. Jednak to alpejskie pa�stwo traci w jego przekonaniu ostatnim 
czasie status wzorca demokracji bezpo�redniej, o czym �wiadczy� ma fakt, �e 
Szwajcaria, nieb�d�ca członkiem NATO, partycypowała w agresji i okupacji Afga-
nistanu37. Jedyn� realnie istniej�c�, autentyczn� inspiracj� demokracji bezpo�red-
niej we współczesnych czasach jest zatem dla PCN libijska d�amahirija”.38

PCN zamierza wykorzysta� do�wiadczenie sieci MEDD, b�d�cej cz��ci� MCR 
„Europejskiego ruchu na rzecz Demokracji Bezpo�redniej”, który działa aktywnie 
w przestrzeni frankofo�skiej w Belgii, Francji, Szwajcarii, ale tak�e w Mołdawii, 
Bułgarii, współpracuj�c dynamicznie równie� z delegacjami europejskimi z Biało-
rusi, Serbii czy Ukrainy. Istnieje biuro w Kiszyniewie (stolicy Mołdawii), gdzie 
MEDD-MCR dysponuje sekretariatem franko-rosyjskim.39 PCN buduje swoje 
struktury równie� dzi�ki sieciom kontaktów internetowych, jest obecny na Facebo-
oku i Twitterze, co słu�y koordynacji i przepływowi informacji dla integracji kadr 
organizacji. W ten sposób m.in. lansuje si� „Uniwersytety zwolenników Zielonej 
Ksi��eczki”. Przypomnijmy, �e PCN organizował od 2000 roku Uniwersytety dla 
„pacyfistów, ruchów ekologicznych i ruchów alternatywnych” na W�grzech, 
w Niemczech, we Francji i dwa w Belgii, wiele delegacji organizowało pó�niej po-
dobne inicjatywy na lokalnym poziomie. Dla propagowania swoich idei w kontek-
�cie znaczenia Libii PCN prowadzi ró�ne działania, jak np. zabiega o otwarcie In-
stytutu �wiata Arabskiego w Pary�u czy te� planuje stworzenie katedr badania „Zie-
lonej Ksi��eczki” na uniwersytetach europejskich.40

                                                                                                                            
�wiatowej Zgromadzenie „World Green Book Supporters”(Trypolis, Libia, 25 pa�dziernika 2009 r.), 
zapis w posiadaniu autora. 

36 Co ciekawe socjalistyczny mer Pary�a Bertrand Delanoe odrzucił projekt nazwania jednej 
z głównych ulic Pary�a nazwiskiem Maksymiliana Robbespiera. 

37 Szwajcarska misja, podj�ta bez pytania obywateli o zgod� w referendum, zako�czyła si� w 2008 
roku, http://www.currentconcerns.ch/index.php?id=562. 

38 Konferencja Luca Michela, Mi�dzynarodowe sympozjum na rzecz Demokracji Bezpo�redniej 
zorganizowane w Sheba (Libja) przez «Centrum zielonej ksi��eczki» Organizowane od 26 lutego do 3 
marca 2007, La Democratie Directe En Europe: Theories Et Praxis. Une vieille idée qui est 
l’alternative du XXIe Siècle! (Zapis w posiadaniu autora). 

39 «III Konwencja Mi�dzynarodowa MCR» et «Création du MEDD pan-européen», in 
DEMOCRATIE DIRECTE, bulletin d'information du MEDD, édition francophone, Bruxelles & Paris, 
nr 11 (2e série), mars 2005, A consulter sur: http://midd.free.fr/pdf/BDD11(e).pdf; Et: Interview de 
Luc MICHEL (en français et en arabe) à la Radio internationale «La Voix De L'Afrique», Tripoli, 
Libye, 1er  mars 2007, A écouter en streaming sur : http://midd.free.fr/accueil.htm. 

40 Przemówienie w imieniu delegacji z kontynentu europejskiego,podczas otwarcia spotkania 
�wiatowej Zgromadzenie „World Green Book Supporters”(Trypolis, Libia, 25 pa�dziernika 2009 r.), 
zapis w posiadaniu autora. 
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4) Libia – Rosja 

Pisz�c o znaczeniu geopolitycznym Libii w programie PCN wobec kon-
sekwentnie prorosyjskiego stanowiska partii na szczególn� uwag� zasługuj� sto-
sunki rosyjsko-libijskie. 

Rosja, która zdaniem Luca Michela pod rz�dami Władimira Putina odzyskała 
swoj� pozycj� suwerennego mocarstwa, równie� jest Europ�41 i obecnie, ku zado-
woleniu lidera PCN, zacie�nia swoje wi�zi z Libi�.42

W pa�dzierniku 2009 w Moskwie miało miejsce spotkanie Kaddafiego z prezy-
dentem Miedwiediewem. Była to pierwsza wizyta libijskiego przywódcy w rosyj-
skiej stolicy od 1985 roku. Kaddafi zadeklarował gotowo�� Libii do zainstalowania 
na swoim terenie baz marynarki rosyjskiej, argumentuj�c, �e obecno�� wojskowa 
Rosji jest gwarantem nieagresji na ze strony USA. 

Morze 	ródziemne jest strategicznym, geopolitycznym w�złem dla rosyjskiej 
floty – przypomina rosyjski ekspert Ilya Kramnik.43 Geostrategiczne znaczenie Mo-
rza 	ródziemnego dla Rosji datuje si� na 200 ostatnich lat od czasu, gdy admirał 
Spiridov pokonał Turków w bitwie pod Czesm�. Zniszczenie Turków w bitwie pod 
Czesm� i blokada cie�niny Dardanele odgrywało wa�n� rol� w wojnie 1768-1774, 
przyczyniaj�c si� do zwyci�stwa Rosji. Od tego czasu ekspedycje w kierunku Mo-
rza 	ródziemnego stały si� jednym z głównych zada� floty rosyjskiej. Dzisiaj re-
gion ten, le��cy na skrzy�owaniu Europy, Azji i Afryki, zachował swoje strategicz-
ne znaczenie. Bior�c pod uwag�, �e bandera rosyjskiej marynarki wojennej (krzy�
�w. Andrzeja), pojawia si� coraz cz��ciej pomi�dzy Gibraltarem a Port-Said, mo-
�emy stwierdzi�, �e Rosja zdaje sobie z tego �wietnie spraw�.44 Podstawowe pro-
blemy istniej�ce mi�dzy Rosj� a Libi� zostały rozwi�zane dopiero w kwietniu 2008 
roku, kiedy były prezydent Rosji Putin odwiedził Trypolis. Efektem tej wizyty było 
umorzenie libijskiego zadłu�enia w wysoko�ci 4,6 mld dolarów, pochodz�cego 
jeszcze z czasów radzieckich, w zamian za lukratywne kontrakty dla rosyjskich 
firm.45 W opinii rosyjskich ekspertów warto�� wszystkich rosyjsko-libijskich umów 
cywilno-prawnych mo�e si�ga� od 2 do 4 mld dolarów.  

Nale�y zwróci� uwag�, �e Libijczycy chc� naby� nowoczesne modele broni ro-
syjskiej, z których wiele nadal nie pojawia si� na wyposa�eniu armii rosyjskiej. S�
to, mi�dzy innymi, ci��kie �migłowce bojowe Ka-52 Aligator, nowoczesne my-
�liwce wielozadaniowe Su-35, MiG-29SMT i Su-30MK, które s� bardzo cenione 
przez ekspertów od techniki wojskowej.46

                                                
41 L. Michel, « Pourquoi nous combattons aujourd’hui (1e Partie) – Contre Washington, L’otan Et 

La Fausse « Europe » Atlantiste De Bruxelles : Avec Moscou Pour Une Autre Europe, Grande Et 
Libre, De Vladivostok À Reykjavik ! », in La Cause Des Peuples, Bruxelles-Paris, n° 31, décembre 
2006. 

42 http://www.mcrlebye.org/Politique/ID01.14.10.09.php, szerzej na ten temat zob. równie�: 
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,5871635,Stare_sojusze__Kadafi_w_Moskwie_i_Mi
nsku.html. 

43 RIA  Novosti, (10.10.2008). 
44 http://www.wprost.pl/ar/140548/Rosyjska-eskadra-okretow-na-Morzu-Srodziemnym/ 
45 http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2008-0423/wizytaprezydentaputina-

w-libii. 
46 http://www.mcrlebye.org/Politique/ID01.14.10.09.php. 
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Nale�y zauwa�y�, �e Rosja nie jest pierwszym krajem, od którego Libia kupiła 
du�e partie nowej broni. W grudniu 2007 r. Muammar Kadafi odbył wizyt� w Pary-
�u.47 Po rozmowach z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym, przywódcy obu 
krajów podpisali szereg umów na dostaw� przez Francj� 14 my�liwców bombardu-
j�cych Rafale, 35 �migłowców, 6 okr�tów wojennych, pojazdy opancerzone i �rodki 
transportu DCA. Umowa przewiduje równie� modernizacj� samolotów Mirage F-1, 
które s� na wyposa�eniu wojsk libijskich. W sumie warto�� francuskiej broni dla 
Trypolisu wynosi 4,5 mld euro. Ponadto Libia nabyła od Francji 21 samolotów Air-
bus za co najmniej 1,5 mld dolarów dla cywilnych linii lotniczych. Rosja i Francja 
s� głównymi dostawcami broni dla Libii. Jest to wielki przełom, poniewa� 5 lat te-
mu kraj ten był w sporze ze „społeczno�ci� mi�dzynarodow�” a sankcje gospodar-
cze utrudniały normalny rozwój libijskiej gospodarki.  

Podsumowanie 

W dyskursie PCN pojawia si� przekonanie o tym, �e Europejczycy s� coraz bar-
dziej rozczarowani kryzysem ekonomicznym, nierówno�ciami społecznymi, spo-
łeczn� pauperyzacj�, czy wyra�nym p�kni�ciem mi�dzy społecze�stwami a zepsu-
tym systemem liberalnej demokracji. 

Wła�nie dlatego PCN proponuje dla Europy alternatyw� w postaci demokracji 
bezpo�redniej. Deklaruje przy tym ch�� zwalczania propagandy wymierzonej prze-
ciwko Kadafiemu i Libijskiej D�amahiriji. 

PCN sugeruje by zacz�� od dwóch pryncypialnych kwestii: 
1) Zniesienia czego� takiego jak granice, rozumiane w tradycyjny dla tego poj�-

cia sposób, i rozpocz�cie my�lenia w kategoriach wielkich jednolitych prze-
strzeni geopolitycznych. 

2) Zaprzestania my�lenia o Europie jako tylko Unii Europejskiej, nawet razem z 
krajami, które s� w tej chwili stowarzyszone z UE, jak Serbia czy Mołdawia. 

Praktycznie od samego pocz�tku istnienia PCN, partia jako dominuj�ce �ródło 
inspiracji wymieniała system stworzony przez pułkownika Kaddafiego. System 
demokracji bezpo�redniej, wzorowany na tezach z „Zielonej Ksi��eczki”, jest obok 
Komuny Paryskiej, Rad Robotniczych i 
ołnierskich z pierwszego okresu po 
rewolucji Pa�dziernikowej, titoistowskiego modelu jugosłowia�skiego socjalizmu, 
czy wreszcie w�gierskiego „socjalizmu gulaszowego”, czołowym modelem do 
na�ladowania dla przyszłej wielkiej unitarnej i komunitarnej Europy rozci�gaj�cej 
si� horyzontalnie „Od Dublina po Władywostok” i wertykalnie od „Narviku po 
Sahar�”.   

SUMMARY

LIBYA IN GEOPOLITICAL CONCEPTS OF THE NATIONAL-EUROPEAN 

COMMUNITARIAN PARTY (PCN-NCP) 

                                                
47 http://www.rfi.fr/actupl/articles/096/article_3127.asp. 
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Article descirbes the ties of PCN-NCP with the Libyan Jamahiriya, the proximity of 
the geopolitical thesis of Moammar Gaddafi and those of Luc Michel and PCN-
NCP, on Eurasiatic Greater-Europe, the necessary emergence of a multipolar world, 
the Mediterranean designed as a place of common civilization and the role of 
Bridge of Libya among European and African Unions. 




