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Arabskie rewolucje – widok z Kremla

Arabskie rewolucje by³y dla Moskwy zaskoczeniem, podobnie jak dla innych œwiatowych
stolic. W odró¿nieniu od pañstw zachodnich, Rosja odmiennie ocenia nastêpstwa sytuacji
kryzysowej oraz forsuje w³asne metody jej rozwi¹zania. Sytuacjê w regionie rozpatruje
jednak g³ównie pod k¹tem pragmatycznego wzmocnienia w³asnej miêdzynarodowej
pozycji. Na przeszkodzie opracowania wspólnej z Zachodem linii postêpowania stoj¹ tak¿e
zauwa¿alne elitarne podzia³y, które odzwierciedlaj¹ spór ideowy o kierunek rozwoju Rosji
i jej miejsce w œwiecie.
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Robert Cheda, Research Fellow Fundacji im. Kazimierza Pu³askiego, w swoim
najnowszym artykule zastanawia siê nad znaczeniem „arabskiej wiosny” dla Rosji.
„Spogl¹daj¹c oczami Moskwy na arabskie rewolucje, trudno oprzeæ siê paradoksalnemu
wra¿eniu. Miedwiediew krytykuje Putina za s³owa o nowej krucjacie krzy¿owców na Libiê
i dymisjonuje ambasadora w tym kraju. Jednoczeœnie ostrzega przed prób¹ interwencji
humanitarnej w Rosji. Krytykowany Putin sk³ania Serbiê do udzia³u w gazowym projekcie
South Stream, wzmacniaj¹c energetyczn¹ mocarstwowoœæ. Konserwatyœci potêpiaj¹
operacjê NATO, ale ciesz¹ siê z jej impasu, zapominaj¹c przy tym o problemie afrykañskich
uchodŸców w Europie, który mo¿e odbiæ siê negatywnie na rosyjskich staraniach
o zniesienie unijnych wiz. Wszystkie ró¿nice znikaj¹ zaœ przed szczytem G-8, na którym
Rosja mówi ju¿ jednym g³osem i uzyskuje amerykañskie poparcie dla swojej akcesji do
WTO. Widoczna hybrydowoœæ rosyjskiej polityki zagranicznej ma jak widaæ, silne
wewnêtrzne uwarunkowania. G³ównym jest niechêæ wiêkszoœci elit do dokonania
cywilizacyjnego skoku modernizacyjnego w globaln¹ integracjê, bowiem pozorny chaos
decyzyjny uk³ada siê w przemyœlan¹ liniê obrony istniej¹cego status quo. ”.
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma!
Redakcja „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym think tankiem
specjalizuj¹cym siê w polityce
zagranicznej, którego misj¹ jest
propagowanie wolnoœci,
sprawiedliwoœci i demokracji.
Dzia³ania Fundacji obejmuj¹
prowadzenie badañ naukowych,
opracowywanie publikacji i analiz,
przygotowywanie seminariów oraz
konferencji, edukowanie i wspieranie
liderów. Fundacja jest jedn¹ dwóch
polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji
partnerskiej Rady Europy oraz jest
cz³onkiem „Grupy Zagranica”
zrzeszaj¹cej najwiêksze polskie
organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce
siê wspó³prac¹ z zagranic¹.
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D¿ibril, premier libijskiego rz¹du tymczasowego, stwierdzi³, ¿e arabskie
rewolucje s¹ skutkiem globalizacji, która otworzy³a region na nowy paradygmat kulturowy.
S¹dz¹c po has³ach protestów, które rozla³y siê od Tunisu po Sanê, zwolennicy zmian
rozumiej¹ go, jako prawo do wolnoœci od skorumpowanego autorytaryzmu i udzia³u
w g³ównym nurcie cywilizacyjnym – globalnej integracji. Nastroje arabskiej ulicy mo¿na
porównaæ do pieriestrojki, kiedy obywatele ZSRR odwa¿yli siê powiedzieæ publicznie „Tak
d³u¿ej ¿yæ nie mo¿na”. Dlatego te¿ znany rosyjski arabista, Gieorgij Mirski, podsumowa³
cele orientalnych rewolucji fraz¹ – „Mamy dosyæ. Nie wierzymy. Nie boimy siê”. Zachodni
politycy interpretuj¹ wydarzenia, jako zaskakuj¹cy, ale jednak triumf wartoœci
demokratycznych, zaœ Waszyngton uruchamia nowy Plan Marshalla. Dla moskiewskich
libera³ów jest to kolejne okno mo¿liwoœci partnerskiej wspó³pracy z USA i UE oraz
przesuniêcia granic westernizacji samej Rosji, czyli jej modernizacji. Ale dla moskiewskich
konserwatystów rewolucyjne zmiany s¹ widmem kr¹¿¹cym nad Rosj¹. Dlatego nazywaj¹
wydarzenia „arabskim wirusem” i protestuj¹ przeciwko humanitarnej operacji w Libii.
Oficjalnie Moskwa podwa¿a zachodni¹ interpretacjê wydarzeñ, poddaj¹c w w¹tpliwoœæ
zdolnoœæ arabskich spo³eczeñstw do demokracji. Szermuje prognozami postêpuj¹cej
radykalizacji nastrojów, na tle pogarszaj¹cej siê sytuacji ekonomicznej, która stanie siê
po¿ywk¹ dla islamskich fundamentalistów. Spotêguje wiêc konflikt cywilizacji, globalne
zagro¿enie terroryzmem, a w wymiarze regionalnym doprowadzi do dalszej destabilizacji,
pod postaci¹ nasilenia konfliktu palestyñsko-izraelskiego i „somalizacji” Libii. Zaœ
konflikty Maghrebu i Bliskiego Wschodu, mog¹ zagroziæ delikatnej równowadze na
Œrodkowym Wschodzie, a nawet w poradzieckiej Azji Œrodkowej. Dlatego Rosja upatruje
wyjœcia z sytuacji wy³¹cznie w procesie politycznym, uwzglêdniaj¹cym prawo ka¿dego
z pañstw objêtych rewolucj¹ do suwerennego wyboru ustrojowego, uwzglêdniaj¹cego
jedynie interesy s¹siedzkie. Zatem kluczowa rola winna przypaœæ wielostronnym
mechanizmom, takim jak kwartet bliskowschodni (z udzia³em Rosji), oraz regionalnym
organizacjom wspó³pracy. Mimo, ¿e Rosja nie zawetowa³a rezolucji RB ONZ nr 1973, to
g³ówne oœrodki w³adzy krytykuj¹ operacjê NATO w Libii. Wiceminister SZ FR, Siergiej
Riabkow, nazwa³ dzia³ania zachodnie „rodem z second handu, w którym kiepski krawiec
dopasowuje wszystkie ubrania pod jedn¹ miarê”. Temperatura dyskusji miêdzynarodowej
i wewnêtrznej w Rosji jest tak wysoka, ¿e znany analityk, Aleksiej Makarin, móg³ pozwoliæ
sobie na ¿art, przemianowuj¹cy politologiê w egiptologiê.
Dotychczasow¹ politykê Moskwy w regionie mo¿na okreœliæ jako ograniczon¹ do
wspó³pracy surowcowej i wojskowo-technicznej. Sytuacja uleg³a pewnej zmianie z chwil¹
rozpoczêcia niekorzystnej dla relacji ze œwiatem arabskim interwencji irackiej. W tym
samym czasie Rosja, prze¿ywaj¹ca renesans energetycznego mocarstwa, zerwa³a
z prozachodni¹ opcj¹ integracyjn¹ na rzecz polityki samodzielnego centrum si³y
w multilateralnym œrodowisku. Aktywnie poszukiwa³a sojuszników asymetrycznej gry
w niezadowolenie z amerykañskiej supermocarstwowoœci, uto¿samianej z ingerencj¹
kulturow¹. W ocenie Aleksieja Ma³aszenko z Moskiewskiego Centrum Carnegie, Rosja od
kilku lat stara siê intensyfikowaæ kontakty z Maghrebem i udzia³ w uregulowaniach bliskoi œrodkowowschodnich. Postrzega swoj¹ rolê jako poœrednictwo miêdzy cywilizacj¹
muzu³mañsk¹ i transatlantyck¹, a tak¿e miêdzy islamskimi radyka³ami i umiarkowanymi.
Jednoczeœnie jednak gra z Zachodem w antyterroryzm oraz wspó³pracuje selektywnie
w dziedzinie bezpieczeñstwa i nierozprzestrzeniania broni atomowej, bo wg Moskwy
tzw. po³udniowa ciêciwa niestabilnoœci rozci¹ga siê w³aœnie w œwiecie islamu – od
Maghrebu, po Indonezjê. Taka polityka nie przynios³a spodziewanego rezultatu, bowiem
skutkiem rosyjskich mediacji jest niespójne stanowisko wspólnoty miêdzynarodowej
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wobec najwa¿niejszych zagro¿eñ, a tak¿e przed³u¿anie w nieskoñczonoœæ wszelkich
procesów negocjacyjnych.
Co zatem z punktu widzenia Moskwy zmieni³a „arabska wiosna”? Pozornie niewiele. Rosja
zaoferowa³a mediacje w konflikcie libijskim. Uzna³a koniecznoœæ odejœcia Kaddafiego, ale
zablokowa³a projekt rezolucji potêpiaj¹cy Syriê, czym kokietuje tak¿e Teheran
i Palestyñczyków. Wczeœniej wyrazi³a niezainteresowanie udzia³em w Grupie Kontaktowej
ds. Libii i mimo misji wiceprezydenta Bidena i sekretarza Gatesa, odrzuci³a propozycje
mówienia w tej sprawie jednym g³osem. Jednak spojrzawszy uwa¿niej na analizy rosyjskich
think-tanków, nie sposób pomin¹æ postrzegania arabskiej rewolucji jako nowego okna
mo¿liwoœci w relacjach rosyjsko-amerykañskich i rosyjsko-europejskich. Fiodor £ukjanow,
naczelny redaktor cenionej w krêgach w³adzy „Rosji w œwiatowej polityce”, wzywa do
œcis³ego wspó³dzia³ania mocarstw na szczeblu regionalnym, wskazuj¹c na stracon¹ szansê
zapobiegniêcia obecnoœci al.-Kaidy w Afganistanie. Siergiej Karaganow, dyrektor
wp³ywowej Rady Polityki Zagranicznej i Obronnej, wskazuje na mo¿liwoœæ kontynuacji
rosyjsko-amerykañskiej „pieriezagruzki” na Bliskim Wschodzie. Sprzyjaj¹ temu
rekapitulacja waszyngtoñskiej polityki przywództwa, dokonana przez prezydenta Obamê
w Londynie oraz obustronnie pozytywne skutki rosyjsko-amerykañskiego „resetu”. Jeœli
dodaæ do tego spotykaj¹ce siê z coraz wiêkszym zrozumieniem Europy, rosyjskie inicjatywy
bezpieczeñstwa, to Karaganow uznaje za realn¹ rosyjsk¹ ideê Zwi¹zku Europejskiego,
opartego na partnerstwie „starej” Europy i Rosji. Oczywiœcie jest to integracja
w moskiewskiej manierze koncertu mocarstw, a raczej trójk¹tów USA-Rosja-UE i USARosja-Chiny, stabilizuj¹cych Afrykê oraz Bliski i Œrodkowy Wschód. Nietrudno dostrzec,
¿e w obu konstelacjach Rosja jest g³ównym partnerem Stanów Zjednoczonych. Z tym, ¿e
bardziej przypomina to geopolitykê, bo nadziei na odbudowê pozycji Rosji w regionie nie
ukrywa specjalny przedstawiciel prezydenta ds. Afryki – Michai³ Margie³ow, który bêdzie
jednoczeœnie rosyjskim negocjatorem w Libii. Margie³ow ostrzega publicznie, ¿e jeœli Rosja
nie w³¹czy siê do geopolitycznej rywalizacji o afrykañskie bogactwa, przegra ze œwiatowymi
konkurentami. Trudno pomin¹æ tak¿e fakt, ¿e Libia i Syria zalegaj¹ Rosji ze sp³at¹
kilkumiliardowych kredytów, zaœ Maghreb i Bliski Wschód nale¿¹ do g³ównych odbiorców
rosyjskiego uzbrojenia. Trudno tak¿e pomin¹æ zainteresowanie rosyjskich koncernów
energetycznych w nowym podziale pracy na libijskich polach naftowych.
Jednak nawet tak specyficzne podejœcie integracyjne, œciera siê w Moskwie z opcj¹
konserwatywn¹, której zwolennicy, niezwykle liczni w elitach w³adzy i biznesu,
wykorzystuj¹ arabskie rewolucje do bicia na alarm w obronie zagro¿onej suwerennoœci
Rosji. To oni s¹ g³ównymi spadkobiercami imperialnej tradycji i twórcami dzisiejszej
„egiptologii”, podobnie jak w okresie kolorowych rewolucji byli rzecznikami
„ukrainistyki”. Sprzeciwiaj¹ siê prawno-miêdzynarodowemu uprawomocnieniu
interwencji humanitarnej. Partia w³adzy „Jedna Rosja” przygotowa³a projekt rezolucji
parlamentarnej, ostro potêpiaj¹cej dzia³ania NATO. Interwencjê oceni³y negatywnie
wszystkie nurty nacjonalistyczne. G³os teologicznej krytyki rozleg³ siê równie¿ z siedziby
moskiewskiego patriarchatu. By³y tak¿e szczere ¿yczenia „ugrzêŸniêcia NATO w libijskich
piaskach”, które przyspieszy zgodny ze scenariuszem WWW ekonomiczny upadek
Zachodu, a rosyjskiej cywilizacji przywróci nale¿ne miejsce w œwiecie.
W rzeczywistoœci, niezale¿nie od opcji œwiatopogl¹dowej, dla Moskwy bardzo istotny jest
aspekt ekonomiczny „arabskiej wiosny”. Ostatnia gwa³towna zwy¿ka cen ropy na
œwiatowych rynkach by³a wynikiem niestabilnoœci politycznej tego regionu, co znacz¹co
podreperowa³o rosyjski bud¿et, nadszarpniêty przez œwiatowy kryzys i w du¿ej mierze
decydowaæ bêdzie o stabilnoœci socjalnej, a wiêc politycznej Rosji. Kontrakt w³adzy
z obywatelami oparty jest na biernoœci politycznej tych ostatnich, w zamian za stabilizacjê
bytow¹ op³acan¹ z pañstwowej szkatu³y. Jest to niezwykle wa¿ne w okresie wyborczym,
charakteryzuj¹cym siê, na podobieñstwo zrewoltowanych pañstw arabskich, wzrastaj¹c¹
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aktywnoœci¹ obywatelsk¹ o pod³o¿u socjalnym. Z tym, ¿e podobnie jak tam, tak¿e i w Rosji
prawdziw¹ przyczyn¹ s¹ korupcja i brak konkurencji oraz brak strukturalnych reform
gospodarki. DoraŸnie jednak to Moskwa jawi siê Europie, jako stabilny dostawca
surowców. Z tym, ¿e rosyjscy ekonomiœci doœwiadczeni niedawnym efektem pêkniêcia
cenowej bañki surowcowej ostrzegaj¹ – w d³ugoterminowej perspektywie, niestabilnoœæ
Maghrebu i Bliskiego Wschodu nie le¿y w interesie Rosji. Mo¿e przyczyniæ siê do drugiej
fali recesji w pañstwach-odbiorcach rosyjskiego gazu i ropy, wp³ywaj¹c na kolejne
za³amanie cen i wielkoœci dostaw. Na razie nadzwyczajne dochody rosyjskiego bud¿etu
powoduj¹ odrodzenie syndromu petro state, determinuj¹c negatywnie myœlenie elit w³adzy
i biznesu o celowoœci modernizacji spo³eczno-politycznej i unowoczeœnienia
gospodarczego.
Spogl¹daj¹c oczami Moskwy na arabskie rewolucje, trudno oprzeæ siê paradoksalnemu
wra¿eniu. Miedwiediew krytykuje Putina za s³owa o nowej krucjacie krzy¿owców na Libiê
i dymisjonuje ambasadora w tym kraju. Jednoczeœnie ostrzega przed prób¹ interwencji
humanitarnej w Rosji. Krytykowany Putin sk³ania Serbiê do udzia³u w gazowym projekcie
South Stream, wzmacniaj¹c energetyczn¹ mocarstwowoœæ. Konserwatyœci potêpiaj¹
operacjê NATO, ale ciesz¹ siê z jej impasu, zapominaj¹c przy tym o problemie afrykañskich
uchodŸców w Europie, który mo¿e odbiæ siê negatywnie na rosyjskich staraniach
o zniesienie unijnych wiz. Wszystkie ró¿nice znikaj¹ zaœ przed szczytem G-8, na którym
Rosja mówi ju¿ jednym g³osem i uzyskuje amerykañskie poparcie dla swojej akcesji do
WTO. Widoczna hybrydowoœæ rosyjskiej polityki zagranicznej ma jak widaæ, silne
wewnêtrzne uwarunkowania. G³ównym jest niechêæ wiêkszoœci elit do dokonania
cywilizacyjnego skoku modernizacyjnego w globaln¹ integracjê, bowiem pozorny chaos
decyzyjny uk³ada siê w przemyœlan¹ liniê obrony istniej¹cego status quo.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym, apolitycznym think tankiem specjalizuj¹cym siê w polityce zagranicznej,
którego misj¹ jest propagowanie wolnoœci, sprawiedliwoœci i demokracji, oraz wspieranie
dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi
swoj¹ dzia³alnoœæ zarówno w Polsce, jak i za granic¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem
Europy Œrodkowej i Wschodniej oraz Ameryki Pó³nocnej.
Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po
1989 r. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja)
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania
Fundacji obejmuj¹ m.in..: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów
(www.instytutprzywodztwa.pl).
Fundacja jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl), wspó³organizatorem Akademii M³odych
Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla
Organizacji Pozarz¹dowych (www.non-gov.org).
Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzyma³ profesor
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander
Kwaœniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana.
Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na
www.pulaski.pl.

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego
to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej,
gospodarki œwiatowej oraz bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z redakcj¹ KMP
(office@pulaski.pl). ¯eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój
e-mail na stronie www.pulaski.pl.
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