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Threats, risks and vulnerabilities against Romanian security
Intili Andrei and Visan Remus
"Nicolae Balcescu" Land Forces Academy Sibiu

Abstract
The main threats, risk and vulnerabilities factors for the romanian security are: destabilizing actions,
perpetuation of frozen conflicts in the Black Sea region and instability in western Balkans, distortions
on energy markets,. cyber threats, terrorism, regional instability, cross-border crime, and corruption
Keywords:
Romanian security, threats, risk

Traditionally, threats, risks and vulnerabilities to defense and security are assessed
through military concepts, but the current security environment requires an extended approach, in addition to elements of security, and those of an economic, social, political, technological and environmental nature threats are capacities, strategies, intentions or plans that can
affect values, interests and national security objectives risks are the probability of occurrence of
an uncertain, impactful event directly or indirectly on national security (http://
www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf).
Vulnerabilities are the consequences of systemic dysfunctions or deficiencies that can be
exploited or can contribute to the materialization of a threat or risk.
The deterioration of the security situation at international, but especially regional level
requires knowing the main threats, risks and vulnerabilities faced by the country
In the context of the emergence and possible development of new forms of influence
and constraint as a result of a mix of unconventional and conventional components.
Threats
Destabilizing actions in the eastern neighborhood pose major challenges for Security of
the Euro-Atlantic area, creating regional instability and possible negative phenomena issues,
including migration, organized crime, but also the potential economic development. Perpetuation of frozen conflicts in the Black Sea region (https://www.viata-libera.ro/primapagina/76832-analiza-vl-conflictele-inghetate-si-strategia-ruletei-rusesti) and instability in the
Black Sea region and the Western Balkans create additional pressure on Romania. Inter-ethnic
and inter-ethnic tensions regional imbalances in the countries of the proximate can lead to the
emergence of regional conflicts.
Distortions on energy markets and competing projects of state actors or non-state affects
Romania's efforts to ensure a sufficient level of energy security.
Cyber threats launched by hostile, state or non-state entities over information infrastructures of strategic interest of public institutions and companies, cyber attacks by cybercrime groups or attacks extremist cyber-launched groups of hackers directly affect national security (http://www.criminalitatea-informatica.ro/stiri-de-ultima-ora/octombrie-rosu-cel-maiputernic-atac-cibernetic-la-adresa-romaniei-in-ultimii-20-de-ani/).
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Terrorism is a persistent threat, with forms of manifestation difficult to anticipate and
countered, including from the point of view of identifying and destroying recruitment flows,
and financing of these activities (http://www.presidency.ro/files/userfiles/
Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf). National contingents participating in external
missions are exposed to the risks and threats generated by the actions of the forces, organizations and clusters terrorist. Growing fundamentalist propaganda, especially in the virtual environment, favors the emergence of new cases of radicalization or involvement in extremistterrorist actions .
Proliferation of weapons of mass destruction and carrier vectors as well trafficking in dual - use goods may affect national security under the conditions of a destabilizing at regional level (http://intelligence.sri.ro/proliferarea-armelor-de-distrugere-masa-amenintare-asimentricala-adresa-securitatii-nationale/).
The hostile informative actions, which are aimed at developing support points on the national territory, especially for influence purposes, can obstruct the strategic projects of Romania
and state decisions.
Risks
Regional instability limits Romania's capacity to promote interests trategic, especially
those supporting the European path of the Republic Moldova, solving frozen conflicts, ensuring
energy security, protecting the rights of the Romanian communities and the economic activities
carried out in the Economic Zone exclusive Black Sea Romania (http://www.presidency.ro/
files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf).
The non - realization of Romania 's development objectives can be generated by the persistence of economic difficulties, the proliferation of the underground economy and corruption,
tax evasion, infrastructure precariousness, but also external factors such as perpetuation the development gaps at the European Union level and the low level of resistance to the EU major turmoil in the erratic markets, more so in the financial-banking area.
Social risks persist on the backdrop of trends such as decline demographics, emigration of
the active population, degradation of environmental factors, deficiencies in national health systems, education and social assistance, but also distortions in the labour market.
The radicalization of the extremist entities present in Romania can produces on the background of the exacerbation of extremist movements of ethnic, religious or other origin nature.
Cross-border crime, from drug trafficking, people, weapons and goods, illegal migration
to economic and financial crime, is another possible impact phenomenon on national security
(https://andreivocila.wordpress.com/2010/09/21/vulnerabilitati-ale-securitatii-nationalecoruptia-si-crima-organizata-2/).
Vulnerabilities
The capacity of state institutions to assess and mitigate the impact of risks threats is limited by the persistence of vulnerabilities in: absorption of European funds use of public money,
energy, critical infrastructure, agriculture, environmental protection, justice, health, education
and scientific research. Absence of a real multiannual budget planning, which will lead to the
assumption and observance of some investment programs, has negative effects, including in
terms of capacity building armed forces and compliance with military spending commitments.
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Corruption vulnerabilities of the state, it damages the economy and affects the country 's
development potential, good governance, decision - making for the benefit of citizens and communities, as well as confidence in the act of justice and in state institutions. On an external basis,
the persistence of corruption has a negative impact on the credibility and image of our country
(https://andreivocila.wordpress.com/2010/09/21/vulnerabilitati-ale-securitatii-nationalecoruptia-si-crima-organizata-2/).
Inter-institutional response to crisis situations is affected by precariousness resources and
incoherence in managing the various types of risks (http://cursdeguvernare.ro/daniel-daianuechilibrele-precare-ale-romaniei-o-lista-scurta-si-consideratii.html
). This vulnerability becomes even more important if we refer to the interoperability capability
of the various state institutions that have to act in case of asymmetric and type threats hybrid.
Currently, the internal security environment can be characterized as stable but for a more
faithful image, we will analyze each component that can give the measure to a stable / unstable
security environment. Therefore, we will consider on stage of our study the main subjects: political, economic, military, cultural and the environment in the context of membership of the Alliance North Atlantic and the evolution of the alignment process to the european aquis.
Political
The joining of the Romanian state to NATO, a defense and security organization of the
Euro-Atlantic area, guarantees the implementation of the values around which the Alliance was
established on a broader space of the European continent (http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/
amenintari_la_adresa_securitatii.pdf). Thus, the stability and protection necessary for the development of the processes of transformation of the Romanian society is ensured. At the same
time, it is possible to participate actively in the stabilization of hot zones of the globe by fulfilling some assumed missions.
Romania's approach to the sovereignty problem must be a modern one, in line with the
direction of action in national security policy, in order to achieve the national security objectives. Thus, we can talk about a transfer of sovereignty to the EU, with an emphasis on the political and economic component, which is necessary for participation in the European construction
process. It is expected that the defense will enter an agenda not too distant, depending on the
content of the future documents that will be concluded between NATO and the EU. The emphasis will be placed on the external aspects of national sovereignty, in order to increase the capacity to regulate economic and political mechanisms to provide a greater degree of coherence and
efficiency. This transfer can be considered a challenge, because it directly appeals to the mentality of the Romanian citizen, who has to make the transition from the mentality of resistance to
external influences to the design of the national influence at European level. There could be
opinions contradicting the necessity of such a process at the level of mentality, opinions justified
by the reactions that followed the acceptance of Romania in NATO and which were not to be
rejected. But we must also remember that NATO is known as a politico-military alliance, and its
influence on Romanian society has been particularly intense in the military field and political
decision-making mechanisms in defense matters. The European Union, however, is an institution with a strong political and economic character and its transformative influence on Romanian society is much stronger.
This challenge is compounded by the risk of a wave of skepticism at national level, driven by the immediate costs of European accession and benefits that will be felt after a certain period of time.
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The perception of increased costs in relation to their benefits or the period of their realization,
corroborated by mistaken perceptions of cultural or religious nature, may overcome the
boundaries of skepticism, resulting in social tensions. However, the experience of EU member
states in 2004 has shown that adaptation shocks can be overcome.
An important role in avoiding such risks is a stable internal political scene that will
boost the development of the efficiency of public institutions and will not propose isolationist
alternatives. Domestic security depends directly on the state's ability to perform effectively its
role as a guarantor of sovereignty and well-being and to prevent instability. National security
can not be sustained in a society lacking prosperity and well-being.
In general, politically, the internal security environment can be described as a stable
one, given the generally accepted criteria that give the measure of a stable political environment (competitive political participation, legally binding, an open system of recruitment of
the executive, legal and operational independence capacity of the executive, separation of
powers, press freedom, etc.), which gives credibility to the state, allowing the attraction of domestic and foreign private investments as a source of economic development (http://
www.wall-street.ro/tag/instabilitate-politica.html).
Social
Social risks are primarily caused by economic and social modernization in postindustrial societies (http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2010-04-20-71506070-raportul-comisiei-prezidentiale.pdf), but after the Cold War and the regionalization of the
conflict, most analysts, who had so far straightened their attention to the East West military
balance, have changed it to other regions of the world, where the evolution of the population
has created security problems. In this context, demography is one of the most important factors with an effect on Romania's security, which can be analyzed both through the paradigm
of population dynamics and by the classic approach, that of human capital. The most affected
social categories are women, young people and those outside or at the margins of the labor
market.
Globally, there are several trends whose potential effects on national, regional and
global security are significant: the decline in fertility rates in developing countries, rapid and
massive urbanization and, last but not least, migration flows. Romania is also among the
countries where these trends are developing.
Although the decline in quality of life, inequalities and social exclusion, the rise in the
number of those living below the poverty line, as the main consequences of Romania's demographic evolution, constitute government priorities, the risks and threats to national security
can be translated into: increasing intolerance and harm Social solidarity, the unacceptable decrease of the citizen's security level, the initiation of radical and extremist manifestations, the
intensification of the emigration phenomenon. The European Commission reports highlighted
the negative aspects in the following areas of the social fabric: labor law, equal treatment of
women and men, health and safety at work, social dialogue, public health, employment policy, inclusion and social protection.
Thus, in response to these potential risks and threats, Romania's security policy has, in
the social field, the following objectives:

Combating poverty;

Strengthening social dialogue and security;

Align with European employment rules;
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Reform of pensions;
Improving the social assistance system;
Improving the health of the population;
Ensure child protection as a national priority and regulate the adoption system;
Supporting and strengthening the family as a fundamental social entity;
Preventing and combating social marginalization;
Develop civicism, social solidarity and intercultural dialogue.

Alignment with the acquis communautaire is also a necessity in the field of health and
safety at work, so it is possible to eliminate the risks and threats to the individual's safety related to his or her work capacity. Also, in the field of public health, Romania needs to improve its
national network for surveillance and control of contagious diseases, an important danger to
national security. The EU recommends that our country continue its efforts to implement existing legislative measures to develop a national surveillance system for the spread of contagious
diseases, compatible with that of European countries.
By applying its security policy, Romania can counter the dangers, threats and risks to its
security, as well as the vulnerabilities present in almost all areas of the social and economic
spheres (http://www.sri.ro/upload/MPreda.pdf). As shown in the National Security Strategy
of Romania, the fragility of moral, material and spiritual support is accentuated by the pressures of multiple and complex factors that, over time, have influenced all levels and dimensions of national security: from individual security to the nation security and from the social
dimension to the environmental one.
Economic
Bound between the tensions in the ex-Soviet space and those in the Balkan space, Romania had difficulties in rapidly realizing the economic revival, because the area was not attractive for large investors. Also, the negative effects of the economic reform were different in the
country: the Moldovan region (which was anyway underdeveloped), compared to the Transylvanian region, felt more profoundly the effects of the restructuring (http://www.mediafax.ro/
economic/comisia-europeana-riscurile-economice-in-romania-generate-de-sectorul-bancar-decresteri-salariale-politici-fiscale-15340581). Adding the fact that the national territory is quite
extensive, Romania being in the category of the middle-class states in terms of territory, and
the problems encountered in the implementation of the different reform programs are different.
Romania's economy (http://www.ziare.com/articole/riscuri+economie+romania) is
currently characterized by visible progress towards a viable market economy. This trend was
possible due to some key elements of the economic reform process that Romania has traversed
in recent years. We can remember here:

Price liberalization;

Liberalization of foreign trade;

Development of the private economic sector;

Restructuring and privatization of state-owned enterprises;

Developing a free financial market and a stable banking system;

Modernization of the system of taxes and duties.
At present, we can appreciate that Romania offers various attractions for foreign investors (being regarded as the second largest market in Central and Eastern Europe, with new areas of activity, a good geographical position, a workforce with a good professional training and,
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last but not least, a significant industrial potential).
The administrative and political measures adopted to encourage and support the
business environment have led to a significant development of the private economic sector.
In fact, the sector's contribution to GDP growth is almost comparable to that recorded in important EU countries. It should be noted that although the private sector tends towards
a 100% share in agriculture, the industrial sector has seen an increase in recent years with
a noticeably lower share, due mainly to the large number of mining enterprises or in the energy sector, sectors more difficult to transfer to the private sector (http://www.romaniaactualitati.ro/fonduri_europene_pentru_sectorul_privat_din_romania-64049). This is not the
same situation in the services sector, where the share of the private sector is well above the
percentage recorded in other transition economies.
The recent, good, evolution of the private economic sector can be interpreted as due to
both private investment and the accelerated dynamics imposed on the privatization process.
Cultural
The Romanian cultural space is currently characterized by the manifestation of two
present tendencies at European level as well: the accent on modernity, a tendency that goes
hand in hand with the effort of preserving the national traditions.
Establishing norms and channels of communication and interaction within the triangle of political, ethnic and religious factors (https://www.edusoft.ro/cultura-romana/), currently existing internally, lead to the formation of the opinion that vulnerabilities, risks and
threats of a cultural nature, especially ethnic-religious are reduced, the policies of widespread openness to minorities and the robust ecumenical coexistence relationship existing at
the level of all religious confessions in Romania play an important role in this state of affairs.
In this context, Romania benefits from the support of several defining features: the historical
continuity of state institutions; trong ethno-religious homogeneity; eligious tolerance; he
mentality of the consistent anti-extremist population, sometimes with moderately conservative accents;; genuine European vocation.
Military
Under a stable domestic environment and supported by real progress in terms of economic development, Romania has recently concentrated its military efforts on reforming the
military system, including the "operationalisation of forces to participate in European Union
missions, in European Security and Defense Policy, as well as NATO, UN and sub-regional
forums / initiatives” (http://www.mapn.ro/).
The main military objective is to achieve interoperability with other NATO member
states' armed forces. It is a complex objective and encompasses all the dimensions of the military institution: structures, training-instruction, endowment. It also does not exclude the
component of military status and civil military relations. As a NATO member, the Romanian
state has important missions in the realization of the infrastructure, having to provide support for both the Romanian Army and for the allied and partner forces in the national territory. Failure to achieve this goal, due to the lack of capabilities due to limited spending on defense, would call into question Romania's credibility externally.
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The continuity of the Euro-Atlantic and European integration processes generates an
environment in which the military actions of one state against another remain unlikely in the
near future. But integrative processes begin to shape their spatial boundaries, at least for the
next decade. This dynamic provokes multiple reactions in the vicinity of the neighboring interests, especially in the ex-Soviet one: on the one hand, the deepening of the dialogue and
cooperation with NATO and the EU, especially from Georgia, Ukraine and Russia, and on
the other hand Russia's tendency to coagulate mechanisms and structures to strengthen its
position in pan-European processes. The situation is favored by the fact that, in most of the
states that appear in this space, the political regimes are characterized by profound dysfunctions of the democratic exercise. As a result, genuine democracies, though having interests in
the area, are forced to keep a certain distance, while Moscow is not disturbed by the situation.
On this reality, the game between the two poles, evolves the main actors in the post-soviet
space.
Romania's position at the frontier of a Euro-Atlantic political-military space and, in the
perspective of the European one, where the political-military component becomes more and
more obvious, besides the already existing economic one, offers multiple advantages (http://
www.rumaniamilitary.ro/tag/granita-de-est-a-nato). It is a position in which Germany was
over 40 years old and which has inhibited its political behavior until unification and the first
wave of NATO enlargement, but it has stimulated its economic dialogue with the East of the
continent. The advantages will first of all be of an economic nature, but they can only be operationalized through political dialogue.
At the same time, there may be distortions characteristic of inflamed power relations:
radicalization of the political approach, forced interpretations of international treaties and
treaties (bilateral political treaties, regulations on the Danube River, M. Neagră, etc.), diplomatic gestures of bad will, difficulties in access to resources, etc. These could be managed in
such a way that they are not considered as challenges to NATO or the EU, but only a matter
of bilateral interstate relations. Behind them may be seen relatively easy elements of potential
military. Within the same framework of power relations, there may also be some military risk
factors that could not be included in armed attacks or preparations for actions requiring the
invocation of Article 5 of the Washington Treaty or other mechanisms in consultations within
the Alliance; reactivation of military bases in the proximity of the Romanian territory, modernization programs for equipping and equipping them, military demonstration actions
(military exercises, firing, launching of missiles, etc.) with frequencies other than ordinary
frequencies, electronic warfare sequences etc. Such gestures could trigger press campaigns
that would slowly contribute to designing and maintaining the opponent's image with far
more serious consequences over the long term (http://www.mae.ro/sites/default/files/
file/pdf/TRATATUL%2520NORD-ATLANTIC.pdf).
Environment
The last decades have been marked by an industrial development that has led to an
increase in the volume of chemicals used as raw material or as constituents in the manufacturing of different products. This could not be left without any trace of the ecosystem, many
of the residual products of the manufacturing process being discharged or stored in the environment. They have been added to various accidents that have resulted in environmental
damage for several decades to hundreds of years (nuclear reactor accidents such as Chernobyl, chemical plants, etc.).
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Among the effects of the human activities specific to the modern economy on the environment,
we mention the appearance of the greenhouse effect, the depletion of the ozone layer which
leads to the increase of the level of ultraviolet radiation, the soil degradation and so on. In the
life of human collectivities, such consequences have resulted in demographic changes, impoverishment of natural resources, changes that have in some cases led to widespread conflict.
Considering the direct link between climate change and the state of stability / instability
at the level of human collectives, scientists and decision-makers have begun to work together
to prevent such environmental risks, with particularly serious implications for human being.
The conclusion of the Kyoto Treaty, which regulates the effects of industrial action on the environment, is an example of global cooperation (http://www.ecomagazin.ro/mediul-natural-siromania/). Most recent studies show that climate change is the environmental factor that can
generate risks with combined effects at all levels of security (http://www.mmediu.ro/
categorie/schimbari-climatice/1). The emergence of climate change is possible due to the often
combined effects of natural factors (soil erosion, hydrological cycle, water scarcity) and human
activities (population growth, massive urbanization, uncontrolled agricultural activities).
Considering the specificity of the regional security environment of Romania, especially the socio-economic dimensions, ethno-religious, political, environmental damage can contribute
greatly to: triggering natural disasters, followed by massive, uncontrolled migrations of population, which can generate humanitarian, socio-economic crises, followed by the emergence of
violent conflicts (http://www.ador-romania.ro/domenii/mediu-si-dezvoltare-durabila/185strategia-na%C8%9Bional%C4%83-de-securitate-a-mediului).
While the last years have been characterized by the occurrence of weather phenomena
that normally do not they belong to the climate specific to the region where they are locate our
country (the case of Făcăeni tornado), it is possible that, in the near future, the effects of climate
change to be felt in a way more accentuated on the territory of Romania (https://
www.natgeo.ro/dezbateri-globale/mediu/9632-fenomene-extreme-din-romania ). So a factor
appears risk that is difficult to control, which may have repercussions between them more importantly on domestic and regional stability generate economic and socio-political insecurity.
The emergence of some such regional risk factors can not be neglected, or such a situation triggered in the proximity of Romania borders can cause massive affluence of refugees to the territory of our country.
Conclusions
Romania's national security and defense can no longer be torn by the security of Europe
as a whole NATO is the most important alliance of the contemporary world and the processes
of European integration must take this into account reality efficiency and modernization of European and European processes transatlantic agenda must be important priorities of the Romania, considering the potential, as well as its role wide in promoting and maintaining stability in
a region which is of particular importance for Europe.
Currently placed between two potential areas (Western Balkans and Space, Ex-soviet),
Romania should coagulate a strategy whose central objective is to reduce mistrust between the
Euro-Atlantic and European integrated and post-Soviet space, subject to contradictory tendencies. In this regard, could provide NATO and the EU with their experiences its previous (not
always unfavorable) moments less polarizing, and unsuitable geographic position highlighted
only in illusory geostrategic terms, and the real opportunities that still exist for romanian politics in that space. Establishing it like that priority, the Romanian state could effectively participate in dialogue between NATO and the EU structures different actors from this area, and its
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realization could had an echo much stronger than the current contributions romanians in maintaining peace and stability in the world, because it would have, first of all, a strong political
content.
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Problem terroryzmu islamskiego w kontekście kampanii
prezydenckiej w USA w 2016 roku
Jarosław Świstak
Akademia Sztuki Wojennej
Wydział Bezpieczeństwa

Abstract
The problem of islamic terrorism in the context of 2016 US presidential campaign.
Since 9/11 combating islamic terrorism became one of the most important issues to American people and
a significant topic in presidential elections. With the emergence of ISIS and recent spate of attacks in USA and other Western countries, the public became increasingly frustrated with the Washington’s prosecution of the war on
terror. The text focuses on the last race for the White House. It illustrates top GOP and democratic candidates’
strategies on fighting jihadism and underscores the desire of the large segment of Americans wanting a radical
change in government’s approach to that menace.

Keywords
jihadism, war on terror, antiterror strategy, Patriot Act, neoconservatism, political correctness, extremism, Arab
Spring, civil war, extreme vetting, radicalization

Zamachy al-Kaidy na World Trade Center i Pentagon, symbole amerykańskiej potęgi gospodarczej i politycznej, pokazały, że terroryzm stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ładu międzynarodowego. Oznaczały wyraźną zmianę, jeśli chodzi o zakres i metody walki terrorystów. W ich przypadku
nie chodziło już o pozbawienie życia kilku czy kilkudziesięciu osób, ale o tysiące ofiar. Celem dżihadystów było zadanie przeciwnikowi jak najdotkliwszych strat i spowodowanie poczucia zagrożenia na
niespotykaną dotąd skalę oraz wykazanie słabości Zachodu i udowodnienie, że można pokonać nawet
takie mocarstwo jak Ameryka. Ataki te spowodowały, że w USA nastąpiły zasadnicze zmiany w podejściu do problemu bezpieczeństwa narodowego. Po 11 września wprowadzono szereg antyterrorystycznych aktów prawnych, m.in. bardzo restrykcyjną ustawę Patriot Act (Clarke, 2004, s. 256). Kwestia terroryzmu stała się absolutnym priorytetem Waszyngtonu i jednym z wiodących tematów kampanii wyborczych, niezwykle istotnym dla elektoratu.
W artykule przedstawiam głęboką frustrację Amerykanów spowodowaną w znacznej mierze,
nieskuteczną ich zdaniem, antyterrorystyczną polityką George’a W. Busha i jego następcy Baracka
Obamy. Pokazuję, że tegoroczna kampania wyborcza ujawniła panujące wśród Amerykanów silne nastroje antyestablishmentowe. Próbuję zbadać, w jakim stopniu zjawisko terroryzmu jest w USA problemem, który wyznacza podział polityczny w społeczeństwie, jakie miejsce zajął w programie kandydatów na fotel prezydenta i jak wpłynął na decyzje głosujących.
Aktualnie brak jest kompleksowych opracowań w tym zakresie. Mój tekst jest wstępem do dalszych analiz.
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Zwrot w polityce antyterrorystycznej Waszyngtonu po atakach na WTC i Pentagon
Mimo że po pierwszym zamachu na World Trade Center przeprowadzonym przez dżihadystów
26 lutego 1993 roku (Wright, 2006, s. 178), Amerykanie wykazywali rosnące zaniepokojenie terroryzmem, to jednocześnie wraz z końcem zimnej wojny zmalało ich zainteresowanie sprawami
międzynarodowymi. Pomiędzy 1989 i 2000 rokiem największe sieci telewizyjne ograniczyły wiadomości z zagranicy aż o dwie trzecie. Sytuacja uległa zmianie po 11 września. Uświadomiono sobie wówczas
wagę relacji z innymi krajami. Zrozumiano, że do walki z ekstremistami islamskimi niezbędna jest budowa szerokiej, międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej.
Cała klasa polityczna oraz 91% społeczeństwa optowało za militarną odpowiedzią na tragedię
w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Prezydent George W. Bush – którego popularność tuż po zamachach
zyskała bezprecedensowy poziom, przekraczając 90% – przemawiając w Kongresie 20 września 2001
roku użył określenia „wojna z terroryzmem” (Pastusiak, 2016, s. 487). Uznał, że w zaistniałej sytuacji ma
prawo podejmować unilateralne akcje przeciwko krajom stwarzającym bezpośrednie i bliskie zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych bez zgody ONZ.
Jego decyzja o odwetowej interwencji w Afganistanie rozpoczętej 7 października 2001 roku
(mającej na celu zabicie ukrywanego w tym kraju przez talibów bin Ladena i innych członków jego organizacji) spotkała się z powszechnym poparciem w kraju, jak i wśród sojuszników Stanów Zjednoczonych na całym świecie.
Natomiast bardzo wiele kontrowersji wzbudziła inwazja USA na państwo rządzone przez Saddama Husajna. Powodem tego był fakt, że wojsko amerykańskie wkroczyło do Iraku, choć nie potwierdziło się – deklarowane przez Busha jako przyczyna ataku – oskarżenie Bagdadu o posiadanie i rozbudowę broni masowego rażenia oraz związki z organizacjami terrorystycznymi, w tym z al-Kaidą
(Pastusiak, 2007, s. 535).
Liczni i bardzo wpływowi neokonserwatyści w administracji Busha uznali jednak, że konfrontacja zbrojna z Irakiem jest nieunikniona. Byli zdania, że Stany Zjednoczone jedynie prowadząc agresywną politykę zagraniczną, są w stanie bronić swych interesów oraz wpływać na ład międzynarodowy.
Amerykanie zarzucali prezydentowi, że ta interwencja przyczyniła się do pogorszenia stosunków z krajami muzułmańskimi, radykalizacji społeczności muzułmańskiej, oraz wzrostu nastrojów antyamerykańskich na świecie. Jednak w 2004 roku amerykańscy wyborcy ponownie oddali swe głosy na
George’a Busha. Uznali, że był kompetentny i stanowczy w kwestiach bezpieczeństwa. Nazywał siebie
„prezydentem czasu wojny”, podczas gdy kandydat demokratów John Kerry przezywany był przez
oponentów „flip-flopper”, co oznacza człowieka wciąż zmieniającego poglądy (Pastusiak, 2016, s. 505).
W kampanii wyborczej Bush podkreślał determinację w walce z terroryzmem. W swoich wystąpieniach
akcentował takie wartości jak: wolność, demokracja, prawa człowieka i walka z tyranią.
W trakcie jego drugiej kadencji poziom zagrożenia terrorystycznego w USA zmniejszył się. Jednak wraz z przedłużającym się, niezwykle kosztownym konfliktem zbrojnym w Iraku, rosnącymi stratami wśród żołnierzy, popularność prezydenta gwałtownie spadła. W latach 2006–2008 oscylowała na poziomie 25–37%.
W drugiej połowie 2007 roku w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się bardzo poważny kryzys
ekonomiczny. W trakcie kampanii prezydenckiej w następnym roku kwestia terroryzmu nie była już tak
istotna jak wcześniej. Zdominowały ją problemy gospodarcze. W 2009 roku prezydentem został demokrata Barack Obama, stanowczy krytyk wojny w Iraku. Nowy gospodarz Białego Domu zapowiadał, że
będzie w większym stopniu stosował tzw. miękką władzę (soft power), czyli dyplomację, w przeciwieństwie do tzw. twardej władzy (hard power) (Pastusiak, 2016, s. 527), a więc siły militarnej, do której często
uciekał się Bush. Obama wprowadził zakaz tortur, stosowanych w okresie prezydentury jego poprzednika wobec podejrzanych o dżihadyzm i obiecał zamknięcie więzienia wojskowego w Guantanamo,
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którym byli oni przetrzymywani od 2002 roku. Przestał używać określenia „wojna z terroryzmem”
i „terroryzm islamski,” ale wbrew opinii liberalnych kręgów kontynuował działania zbrojne.
Jego strategia antyterrorystyczna kładła większy nacisk na zwalczanie al-Kaidy w Pakistanie
i Afganistanie, a także w Jemenie i Somalii. Zdecydowanie więcej uwagi niż Bush poświęcił konfliktowi w Afganistanie. Doprowadził do zawarcia przełomowej umowy z Iranem w sprawie ograniczenia programu nuklearnego tego kraju w zamian za zniesienie sankcji ekonomicznych. Jego sukcesem
było zgładzenie bin Ladena (Indyk, Lieberthal, O’Handlon, 2014, s. 66) i wprowadzenie bardziej
skutecznych oraz znacznie mniej kosztownych metod walk (masowe użycie dronów).
Nie udało mu się jednak zapobiec pogorszeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie, która stawała
się coraz bardziej niestabilna. Na początku 2011 roku w Tunezji, Egipcie, Bahrajnie, Jemenie, Libii
i Syrii doszło do gwałtownych zamieszek przeciw panującym w tych państwach autorytarnym reżimom. Potocznie nazywano je „arabską wiosną”. Stany Zjednoczone w marcu tego roku rozpoczęły
bombardowania
w Libii, które przyczyniły się do upadku reżimu w Trypolisie. W pozostałych wzmiankowanych wyżej krajach Waszyngton nie interweniował zbrojnie. W Syrii rozpoczęła się długotrwała wojna domowa, która ostatecznie objęła swym zasięgiem również terytorium Iraku. W obu państwach nastąpił
gwałtowny wzrost fundamentalizmu islamskiego, co doprowadziło do powstania najpotężniejszej na
świecie organizacji dżihadystycznej, tzw. Państwa Islamskiego, zwanego też ISIS lub Daesh.
W związku z wielką ofensywą ISIS w Iraku 8 sierpnia 2014 roku Stany Zjednoczone rozpoczęły bombardowania w tym kraju, a półtora miesiąca później również na
terenie Syrii. Jednak pomimo znaczących sukcesów i wsparcia szerokiej koalicji międzynarodowej
nie udało się do dnia dzisiejszego pokonać tzw. Państwa Islamskiego. Oponenci zarzucali Obamie, że
jego polityka antyterrorystyczna również nie sprawdziła się. W społeczeństwie amerykańskim wzrastała krytyka jego administracji.
Kwestia walki z terroryzmem islamskim jako jeden z głównych tematów prawyborów Partii Republikańskiej
Począwszy od maja 2014 roku tzw. Państwo Islamskie zaczęło przeprowadzać zamachy nie
tylko w Iraku i Syrii, lecz również w Stanach Zjednoczonych i innych zachodnich państwach: Belgii,
Australii, Kanadzie, Francji, Danii i Niemczech. Wśród Amerykanów znacznie wzrosło poczucie zagrożenia terrorystycznego W takiej atmosferze wiosną 2015 roku rozpoczynała się tegoroczna kampania prezydencka w USA, trwająca jak zwykle około półtora roku. Sposób obsady urzędu głowy
państwa w tym kraju polega na bardzo złożonym systemie pośrednich wyborów elektorskich, a nie
na wyborach powszechnych i bezpośrednich oraz należy do najczęściej krytykowanych przepisów
konstytucji Stanów Zjednoczonych (Laidler, Szymanek, 2014, s.243).
W ostatnich prawyborach w obozie republikańskim o nominację ubiegało się 17 kandydatów,
najwięcej w historii prawyborów w USA. Wśród nich byli przedstawiciele establishmentu, jak Jeb
Bush, Chris Christie, Carla Florina, Lindsey Graham i Marco Rubio, praz kandydaci antysystemowi –
Donald Trump, Ted Cruz i Paul Rand.
W obliczu nasilenia ataków dżihadystów kwestia bezpieczeństwa i walki z terroryzmem grała w kampanii bardzo istotna rolę. Wszyscy kandydaci republikańscy bardzo krytycznie oceniali politykę Obamy w tej dziedzinie. Zgadzali się z poglądem, iż osłabiła ona pozycję USA na świecie
(https://ballotpedia.org/Ballot). Byli zdania, że prezydent nie posiada strategii wobec ISIS. Zdecydowanie nie akceptowali jego poglądu, że nie należy używać terminu „islamski terroryzm”. Ich zdaniem nie miał racji, twierdząc, że terroryści muzułmańscy to po prostu szaleńcy i że nie ma podstaw,
by mówić, iż ich działania nie są motywowane religijnie. Niemal wszyscy protestowali przeciw
przyjmowaniu uchodźców syryjskich, zwłaszcza niebędących chrześcijanami, twierdząc, że istnieje
ryzyko, że niektórzy z nich mogą stanowić zagrożenie terrorystyczne. Opowiadali się przeciwko
planom Obamy dotyczącym zamknięcia więzienia w Guantanamo.
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Odnośnie problemu zwalczania dżihadyzmu za granicą uważali, że prezydent za mało uwagi poświęcił kwestii Iraku, doprowadzając do sytuacji, którą islamiści wykorzystali, by wzmocnić swoje siły w
tym kraju. Byli zdecydowanie przeciwni umowie z Teheranem, zawartej w 2015 roku. Ostrzegali, że stanowi ona wielkie zagrożenie dla ładu międzynarodowego.
Kandydaci systemowi stali na stanowisku, że Assad, który doprowadził do wybuchu wojny domowej w Syrii, stanowi przeszkodę na drodze do zawarcia pokoju i że nie da się wyeliminować plagi terroryzmu w tym kraju, dopóki nie odsunie się go od władzy (https://ballotpedia.org/Ballot). Uważali, że
należy zbroić tzw. umiarkowanych rebeliantów syryjskich, dążących do obalenia reżimu i ustanowić
strefę zakazu lotów nad tym krajem w celu uniemożliwienia bombardowania ich oddziałów przez lotnictwo rosyjskie oraz podległe rządowi w Damaszku.
Natomiast Donald Trump, Ted Cruz i Rand Paul, reprezentujący frakcję izolacjonistyczną, byli
przeciwni powyższym planom, sądząc, że upadek Assada doprowadzi do przejęcia kontroli nad krajem
przez islamistów. Trump i Cruz byli też bardziej radykalni od kandydatów systemowych w zakresie metod walki z terrorystami.
Początkowo za faworyta w prawyborach uważano Jeba Busha. Jednak w obliczu kolejnych ataków dżihadystów okazało się, że ani on, ani pozostali przedstawiciele systemowi nie mają szans na zwycięstwo. Po
najkrwawszym w historii Francji ataku, dokonanym przez ISIS w Paryżu 13 listopada 2015 roku i przeprowadzonym wkrótce później, 2 grudnia, przez sympatyków tej organizacji zamachu
w San Bernardino w Kalifornii, badania wykazały, że 84% Amerykanów uważa, że organizacja ta stanowi największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych (McCarthy, 2016,
www.forbes.com).
W tej sytuacji coraz większe poparcie zaczęli zyskiwać Donald Trump i Ted Cruz, zdecydowanie
dążący do zaostrzenia polityki antyterrorystycznej. W dlaszej części artykułu skupię się na poglądach
nowojorskiego miliardera, zajmującego najbardziej nieustępliwe stanowisko wobec ekstremistów islamskich.
Trump umiejętnie wykorzystywał panujące aktualnie wśród Amerykanów nastroje zagrożenia
terrorystycznego. Trzy dni po atakach w Paryżu, 16 listopada ubiegłego roku, po raz kolejny wyraził
sprzeciw wobec przyjmowania syryjskich uchodźców, w czym poparli go wszyscy partyjni rywale prócz
Lindsay’a Grahama (https://ballotpedia.org/Ballot), oraz gubernatorzy 31 stanów. Wezwał też do monitorowania meczetów w celu sprawdzania, czy nie szerzą dżihadystycznej ideologii.
Po pierwszym śmiercionośnym zamachu Daesh na terenie USA, przeprowadzonym w San Bernardino 2 grudnia 2015roku, w którym brała udział imigrantka z Pakistanu (zginęło wówczas 14 osób),
wezwał do tymczasowego zakazu wjazdu muzułmanów do Stanów Zjednoczonych.
Jego wypowiedź wywołała ogromne kontrowersje. Potępił ją prezydent Barack Obama, Hillary
Clinton
i szereg innych polityków Partii Demokratycznej, jak również republikańscy rywale Trumpa – Jeb Bush
i Lindsay Graham, a także speaker Izby Reprezentantów John Ryann. Stanowisko miliardera skrytykowali też premierzy Wielkiej Brytanii i Francji, David Cameron i Manuel Valls (www.theatlantic.com/
international/archive/2015/). Parlament w Londynie obradował nawet odnośnie zabronienia Donaldowi Trumpowi wjazdu do Zjednoczonego Królestwa, lecz ostatecznie wniosek ten nie został poddany pod
głosowanie. Dziennikarz CNN, Ivan Watson zwrócił uwagę, że nawet po 11 września żaden z polityków
nie wysuwał podobnych propozycji.
Mimo wspomnianego wyżej, jak i szeregu innych, budzących powszechną krytykę kontrowersyjnych postulatów Trumpa, dotyczących m.in. zabijania rodzin terrorystów (LoBianco, 2015,
www.cnn.com/2015/12/02/politics/), ponownego wprowadzenia tortur wobec podejrzanych o fundamentalizm islamski, czy utworzenia bazy danych muzułmanów mieszkających w USA, poparcie dla niego utrzymywało się wciąż na wysokim poziomie. Świadczyło to o głębokiej frustracji Amerykanów
w związku z rosnącym latami zagrożeniem dżihadyzmem i potrzebie nowych, bardziej radykalnych metod walki w tym zakresie.
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Jak wspomniałem, jeśli chodzi o kwestię polityki bliskowschodniej, podobnie jak jego partyjni
koledzy, bardzo krytycznie mówił na temat umowy zawartej przez administrację Baracka Obamy
w lipcu 2015roku w sprawie ograniczenia przez Iran programu nuklearnego w zamian za zniesienie na
ten kraj sankcji w wysokości 150 miliardów USD (Sanger, 2016, www.nytimes.com). Oświadczył, że nie
rozwiązuje ona problemu, gdyż jego zdaniem nadal istnieje duże niebezpieczeństwo, że Teheran
wejdzie w posiadanie broni nuklearnej, a odmrożone fundusze wykorzysta do finansowania terroryzmu.
Trump uważał, że błędem było obalenie reżimów w Iraku i Libii. Twierdził, ze choć Hussajn i
Kadafi byli bezwzględnymi tyranami, to jednak nie byli islamskimi fundamentalistami i walczyli z dżihadyzmem. Uważał, że Waszyngton musi zaprzestać obalać świeckie dyktatury w krajach muzułmańskich. Opowiadał się za zmasowanymi nalotami na pozycje Daesh. Poza tym twierdził, że posiada tajny plan jak zniszczyć tzw. Państwo Islamskie, lecz nie ujawni detali, gdyż jego polityka będzie się opierać na nieprzewidywalności, dzięki czemu jego wrogowie nie będą wiedzieli, do czego zmierza. Nie
chciał nawet jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy będzie skłonny użyć broni nuklearnej przeciwko ISIS.
W sprawie współpracy z Moskwą w walce z dżihadystami nowojorczyk zajął niekonwencjonalne stanowisko. Republikanie tradycyjnie byli przeciwni polityce Kremla. Natomiast miliarder wyraził
poparcie dla Moskwy odnośnie jej kampanii militarnej w Syrii, stwierdzając: „Jeśli Putin chce pomóc
w walce z ISIS, jestem w 100% za tym”.
Sprzeciwiał się zbrojeniu tzw. umiarkowanych syryjskich rebeliantów, obawiając się, że w ich
szeregach znajdują się ekstremiści. Mówił, że nie da się do tego regionu „eksportować demokracji”.
W zamian należy skoncentrować się na walce z terroryzmem islamskim.
Wysunął pomysł bombardowania szybów naftowych kontrolowanych przez Daesh. Spotkało
się to z krytyką rządu w Bagdadzie, gdyż większość z nich znajduje się na terenie Iraku i zniszczenie
ich pozbawiłoby ten kraj dochodów z ropy.
Donald Trump bardzo negatywnie ustosunkował się do faktu, że USA i Irak publicznie ogłosiły
wstępną datę początku ofensywy na Mosul. Uważał, że w ten sposób umożliwiają terrorystom ucieczkę z miasta. Pogląd ten odrzuciło wojsko, stwierdzając, że nie da się przerzucać tysięcy żołnierzy tak,
by wrogie siły tego nie zauważyły.
Najbardziej zbliżone do Trumpa poglądy odnośnie walki z terroryzmem reprezentował zajmujący drugą pozycję w prawyborach senator Ted Cruz. Także sprzeciwiał się planom, by USA odsunęło
od władzy Assada, argumentując, że podobnie jak w przypadku Libii i Iraku skorzystają na tym islamiści. Opowiadał się również za odmową wsparcia militarnego syryjskim rebeliantom. Jego zdaniem
wróg numer jeden to ISIS i al-Kaida (www.balotpedia.org). Optował nawet za przeprowadzaniem nalotów dywanowych na pozycje Daesh.
Analogicznie jak Trump był zdecydowanym krytykiem umowy nuklearnej z Iranem, deklarując, że „pierwszego dnia swej prezydentury podrze ją na kawałki”. Nie wykluczał nawet możliwości
wojny z tym krajem. Wzywał Teheran do całkowitego zaprzestania programu nuklearnego. Mówiąc
o zniesieniu sankcji, nazwał Obamę „największym na świecie finansistą terroryzmu islamskiego”.
Odnośnie walki z terroryzmem na terenie Stanów Zjednoczonych, Cruz podobnie jak nowojorski biznesman opowiadał się za zwiększeniem inwigilacji społeczności muzułmańskiej i również sprzeciwiał się przyjmowaniu uchodźców z Syrii, ale z wyjątkiem chrześcijan (Davidson, 2015,
www.newyorker.com). W przeciwieństwie do Trumpa nie mówił jednak ani o zabijaniu rodzin terrorystów, ani o zakazie wjazdu muzułmanów do USA.
Poglądy Trumpa i Cruza nie były zgodne z oficjalną linią Partii Republikańskiej. M.in. Paul Ryan, speaker Izby Reprezentantów, Jeb Bush, i Lindsay Graham potępili obie wyżej wspomniane propozycje Trumpa, a Mitt Romney uznał, że Cruz był zbyt krytyczny w swojej ocenie Obamy odnośnie
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umowy z Teheranem.
Mimo licznych ataków ze strony establishmentu obaj kandydaci otrzymali łącznie aż 75%
głosów elektoratu. Zwycięzcą prawyborów okazał się Donald Trump, kandydat najbardziej niekonwencjonalny, antysystemowy i zajmujący najostrzejsze stanowisko wobec terroryzmu. Oddało na
niego głos ponad 14 milionów osób (14.015.993), czyli 44,9% republikańskich wyborców, na Cruza
głosowało niespełna 8 milionów (7.822,100 ), czyli 25,1% republikańskiego elektoratu. Klęska wyborcza kandydatów establishmentu i triumf Trumpa nadały Partii Republikańskiej zdecydowanie bardziej izolacjonistyczny charakter. Fakt ten świadczył o rozczarowaniu wielu republikanów ideologią
neokonserwatywną administracji Busha, której główną przesłanką było promowanie demokracji na
Bliskim Wschodzie.
Poglądy nowojorczyka dotyczące obalania świeckich dyktatur na Bliskim Wschodzie poparło
wielu Amerykanów, zmęczonych 15 latami wojen w tym regionie. Zdawali sobie sprawę, że pomimo
obietni, składanych zarówno przez administrację Busha, jak i Obamy, sytuacja w tej części świata jest
wciąż bardzo niestabilna. Irak, Syria i Libia są nadal pogrążone w wojnie domowej. Społeczeństwo
było świadome, że choć USA tylko na pomoc dla rządu w Bagdadzie wydały począwszy od 2003 roku aż 3 billiony USD, kraj ten ma wciąż poważne problemy, m.in. ekonomiczne (Brylew, 2013, s. 21).
Otrzymane pieniądze zostały w dużej mierze rozkradzione, a broń amerykańska dostarczona Irakowi przejęta przez ISIS latem 2014 roku, gdy skorumpowana i wyjątkowo nieskuteczna armia iracka
uciekała w popłochu przez nachodzącymi oddziałami tej najpotężniejszej na świecie organizacji terrorystycznej.
Sytuacja w Libii również według znacznej części społeczeństwa dowodziła słuszności poglądów Trumpa. Od obalenia dyktatury Muemara Kadafiego trwa tam de facto wojna domowa. W 2012
roku w ataku islamistów w Benghazi zginął ówczesny ambasador amerykański Chris Stevens
i trzech innych obywateli Stanów Zjednoczonych (www.theatlantic.com/politics/archive/2016/06/
house, 28 czerwca 2016). Jak dotąd udało się aresztować tylko jednego sprawcę tych zamachów. Według miliardera Hillary Clinton, opowiadając się jako Sekretarz Stanu za obaleniem Kadafiego, doprowadziła do destabilizacji tego północnoafrykańskiego państwa, zamieniając je w bastion islamistów. Wzrastające zagrożenie terrorystyczne oraz frustracja wywołana nieefektywną polityką administracji Obamy odnośnie dżihadyzmu niewątpliwie odegrała istotną rolę w zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa.
Tematyka walki z dzihadyzmem w prawyborach Partii Demokratycznej
Choć początkowo siedem osób ubiegało się o nominację Partii Demokratycznej, cztery z nich wycofały się jeszcze zanim rozpoczęły się prawybory, a po pierwszym głosowaniu zrezygnował jeszcze
jeden kandydat. Zostało tylko dwoje – Hillary Clinton, była Sekretarz Stanu w administracji Obamy
oraz kolejny przedstawiciel antyestablishmentu, senator ze stanu Vermont, zadeklarowany socjalista
Bernie Sanders.
Oboje poświęcili tematowi dżihadyzmu mniej uwagi niż republikanie. Ich poglądy zasadniczo różniły się w tej kwestii od prawicowych oponentów. Podkreślali, że nie należy stosować terminu „terroryzm islamski”, gdyż demonizuje to religię muzułmańską. Twierdzili też, że należy przyjmować uchodźców syryjskich niezależnie od ich wyznania. Clinton mówiła o liczbie 65 tysięcy
( podczas gdy administracja Obamy planowała przyjęcie 10 tysięcy), jej kontrkandydat nie podał
konkretnej cyfry (www.balotpedia.org). Oboje uważali, że nie wolno stygmatyzować społeczności
muzułmańskiej. Podkreślali, że im lepsze będą relacje z nią, tym mniejsze będzie ryzyko wzrostu zagrożenia terrorystycznego. Odrzucali wszelkie formy tortur wobec podejrzanych o fundamentalizm
islamski. Opowiadali się za zamknięciem Guantanamo.
Podobnie jednak jak republikanie mówili o konieczności dokładnej kontroli osób wracających
z terenów znajdujących się pod okupacją ISIS (www.balotpedia.org , 7 grudnia 2016). Clinton akcentowała potrzebę zwiększenia współpracy z „tech companies,” jak np. Twitter i Facebook w celu
zwalczania propagandy ISIS w internecie.
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O ile generalnie oboje kandydaci zgadzali się w dziedzinie krajowej polityki antyterrorystycznej,
o tyle dzieliły ich poważne różnice w zakresie walki z dżihadyzmem poza granicami kraju. Sanders krytykował Clinton, że głosowała w 2002 roku za inwazją na Irak. Uważał, że po obaleniu reżimu Hussajna
kraj ten zamienił się w siedlisko terrorystów, co umożliwiło powstanie Daesh (www.balotpedia.org ,
7 grudnia 2016). Była Sekretarz Stanu stwierdziła, że jego oskarżenia są totalnym absurdem, gdyż według niej do wojny domowej i w rezultacie do powstania ISIS doprowadziło brutalne prześladowanie
opozycji przez Assada (www.balotpedia.org , 7 grudnia 2016).
Clinton popierała utworzenie strefy zakazu lotów nad Syrią, która uniemożliwiłaby rosyjskiemu
i reżimowemu lotnictwu bombardowanie tzw. umiarkowanych rebeliantów i cywili. Podzielała opinie
części republikańskich kandydatów, jak. Marco Rubio czy Jeb Bush, że Assad stanowi przeszkodę
w drodze do zakończenia działań wojennych w Syrii.
Inne stanowisko zajmował Sanders, którego zdaniem: „USA nie powinny być policjantem świata”. Wyrażał sprzeciw wobec planu Clinton mającego na celu obalenie reżimu w Damaszku. Oboje jednak podzielali pogląd, że do pokonania tzw. Państwa Islamskiego niezbędne będzie wsparcie sunnickich krajów arabskich, w których interesie leży likwidacja ISIS, gdyż m.in. z racji położenia geograficznego są najbardziej narażone na infiltrację tej organizacji. Argument ten szczególnie wysuwał senator ze
stanu Vermont (Woodruff, 2016, https://www.bustle.com).
Ostatecznie zwyciężczynią prawyborów okazała się Clinton, która formalnie uzyskała nominację
Partii Demokratycznej 26 lipca 2016 roku. Głosowało na nią 16.914.722 wyborców (55,2%), a na Sandersa
głos oddało 13,206,428 osób (43,1%). Mimo porażki senatora jego bardzo dobry wynik dowodził, że
znaczna cześć wyborców Partii Demokratycznej opowiedziała się za mniej interwencjonistyczną, bardziej izolacjonistyczną polityką zagraniczną.

Wybory generalne
Faktycznie już 4 maja, kiedy John Kasich wycofał swą kandydaturę, stało się jasne, że Trump dostanie nominację republikanów. Clinton de facto zyskała nominację 6 czerwca, gdy zyskała poparcie wymaganej liczby delegatów partyjnych. Zarówno sondaże, jak i eksperci wskazywali, że była Sekretarz
Stanu pokona niekonwencjonalnego miliardera.
Jednak nastroje społeczne związane z narastającym wciąż zagrożeniem terrorystycznym sprzyjały Trumpowi, zwłaszcza że zdecydowanie więcej uwagi poświęcał temu problemowi niż jego rywalka.
Ponadto podkreślał wciąż, że będzie bardzo nieustępliwy w walce z tą plagą naszych czasów.
12 czerwca 2016 roku w Orlando na Florydzie zginęło 49 osób. Był to najkrwawszy atak w USA
od 11 września (Herridge, Pergram, Dean, 2016, www.foxnews.com). Sprawcą rzezi był syn afgańskich
imigrantantów, sympatyk ISIS. Wydarzenie to potwierdzało argument republikanina, że imigracja z krajów muzułmańskich wiąże się ze wzrostem zagrożenia terrorystycznego. Po tej masakrze Trump
wysunął pomysł tzw. extreme vetting, czyli bardzo dokładnego sprawdzania przeszłości osób przybywających do USA z krajów, w których istnieje problem antyamerykańskiego dżihadyzmu. Miał on
zastąpić jego poprzedni, bardzo krytykowany zarówno przez demokratów, jak i część republikanów,
wspomniany wyżej plan, polegający na zabronieniu wszystkim muzułmanom wjazdu na terytorium
Stanów Zjednoczonych. Sondaże przeprowadzone po zamachu wykazały jednak, że 50% Amerykanów
wyraziło poparcie dla pomysłu Trumpa o całkowitym zakazie wjazdu (Bowman, 2015,
www.nationalinterest.org).
Po tragedii w Orlando Trump, udzielając wywiadu konserwatywnemu speakerowi radiowemu
Hugh Hewittowi, nazwał Obamę twórcą ISIS. Jego wypowiedź spotkała się z krytyką szeregu ekspertów d.s. terroryzmu, m.in. Jeremy’ego Warricka, Petera Bergena czy byłego ambasadora USA w Rosji,
Michaela McFaula.
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W lipcu b.r. były speaker Izby Reprezentantów i zwolennik Donalda Trumpa, Newt Gingrich
stwierdził, że należy przepytać wszystkich muzułmanów mieszkających w USA, czy zgadzają się
z prawem szariatu. Jeśli popierają je, powinni zostać deportowani ze Stanów Zjednoczonych.
Po ataku na Florydzie, Clinton, choć nadal odmawiała używania terminu „islamski terroryzm,”
po raz pierwszy użyła sformułowania „radykalny islamizm” (Wright, 2016, www.cnn.com).
Kolejnym wydarzeniem, które znalazło oddźwięk w kampanii. był dokonany przez zradykalizowanego muzułmanina 14 lipca 2016 roku zamach w Nicei, w wyniku którego zginęło 86 osób. Następnego
dnia Trump podczas wywiadu z dziennikarzem Fox News zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, zwróci się do Kongresu, by oficjalnie wypowiedział wojnę ISIS (Blake, 2016, https://
www.washingtonpost.com, 15 lipca 2016).
Z kolei Clinton po raz kolejny stwierdziła wówczas, że potrzebna jest większa międzynarodowa współpraca wywiadowcza w celu zapobiegania podobnym atakom w przyszłości. Podkreśliła konieczność wzmocnienia sojuszy z partnerami w Europie i krajach bliskowschodnich.
Fala ataków Daesh trwała dalej. Szczególnym wydarzeniem było morderstwo księdza katolickiego we Francji, zabitego przez dwóch sympatyków ISIS 26 lipca b.r. Był to pierwszy w historii przypadek, że duchowny został zamordowany przez dżihadystów na Zachodzie. Nowojorski miliarder
wypowiedział się krytycznie na temat europejskiej polityki imigracyjnej. Uznał że: „Francja przestała
być Francją”, gdyż kraj ten nie jest w stanie bronić swych obywateli przez dżihadystami (Dallison,
2016, www.politico.eu/article). To stwierdzenie zostało potępione przez prezydenta Francois Hollanda, który powiedział, że wypowiedzi Trumpa „przyprawiają go o mdłości”.
17 września 2016 roku Stany Zjednoczone ponownie doświadczyły terroryzmu. Somalijski imigrant pchnął nożem 8 osób w domu handlowym w Minnesocie. Pytał swoje ofiary, czy są muzułmanami,
a gdy zaprzeczały, atakował je. Tego samego dnia w New Jersey i Nowym Jorku naturalizowany Amerykanin pochodzenia afgańskiego dokonał szeregu zamachów bombowych, w wyniku których ranne
zostały 34 osoby. Jak wykazało śledztwo, bombiarz był zainspirowany ideologią al-Kaidy, a obaj terroryści przybyli z rodzicami do USA jako uchodźcy.
Trump argumentował, że te zbrodnie są kolejnym dowodem, że polityka demokratów w walce
z terroryzmem nie zdała egzaminu. Zarzucał policji, że jest tak poprawna politycznie, iż bojąc się
oskarżenia o rasizm, w niewystarczającym stopniu monitoruje społeczność muzułmańską. Po zamachach ISIS na lotnisku w Ankarze 28 czerwca 2016 roku ponownie podkreślił konieczność wprowadzenia tortur wobec dżihadystów.
Zamiarowi temu sprzeciwiła się Clinton, stwierdzając: “When [Trump] embraces torture, that
doesn’t make him strong. It makes him wrong” (www.pbs.org/weta/washingtonweek/blog-post/
trump-vs-clinton-fighting-terrorism, 23 sierpnia 2016 r.). Przestrzegła przed stosowaniem polityki strachu przed uchodźcami i przypomniała, że zamachowcy z 11 września przybyli do USA jako turyści.
Jednocześnie broniła swego stanowiska odnośnie przyjęcia 65 tysięcy uciekinierów wojennych z Syrii.
Według sondaży większość Amerykanów (54% ) była jednak w ogóle przeciwna przyjmowaniu
uchodźców, podzielając pogląd kandydata republikańskiego w tej kwestii (McElvein, 2016, https://
www.brookings.edu/, 4 marca 2016).
Jak silna jest wciąż obawa przed dżihadyzmem w USA, świadczy porównanie ankiety z 2002
roku i z roku bieżącego. 14 lat temu 39% Amerykanów było zdania, że USA jest tak samo narażone na
atak, jak było 11 września. Obecnie, mimo tylu lat wojny z terroryzmem, jeszcze więcej, bo aż 40%, wyraża analogiczne przekonanie. Wśród nich przeszło połowę stanowią wyborcy republikańscy, a jedną
trzecią sympatycy demokratów (www.theatlantic.org, 8 grudnia 2016).
Sondaże z 7 września b.r. wykazały, że terroryzm był dla wyborców drugą najważniejszą kwestią po gospodarce. Według nich 49% Amerykanów uważało, że Trump będzie bardziej kompetentny
w walce z dżihadystami, 27% było przeciwnego zdania (Saad, 2016, www.chicagotribune.com, 20
września 2016).
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Mimo że na Hillary Clinton głosowało więcej wyborców, mianowicie 65.844.610 (48,1% ), na miliardera zaś 62.979.636 ( 46.0% ), 8 listopada zwycięzcą okazał się kandydat republikanów. Zgodnie
z amerykańskim prawem wyborczym zdecydowali o tym elektorzy. Demokratkę poparli Amerykanie pochodzenia latynoskiego i Afroamerykanie, którzy stanowią łącznie ok. 30% ludności. Natomiast Trump wygrał wśród białych Amerykanów, czyli wśród ok. 62% społeczeństwa.
Zakończenie
Analizując kwestię terroryzmu islamskiego w kontekście tegorocznej kampanii prezydenckiej
w USA wykazałem, że głoszona przez demokratów polityka poprawności politycznej poniosła klęskę. Znaczna część wyborców przyznała słuszność byłemu doradcy Trumpa ds. bezpieczeństwa generałowi Michaelowi Flynnowi, zarzucającemu Obamie, że nie posługuje się terminem islamski terroryzm. Jego zdaniem „nie można pokonać wroga, o którym się twierdzi, że w ogóle nie istnieje”.
Stwierdził, że „islamizm jest rakiem znajdującym się w ciele 1,7 miliardów muzułmanów i musi zostać wycięty”. Porównał ideologię islamizmu do komunizmu, nazizmu i imperializmu (Kaczynski,
2017, www.cnn.com).
W artykule opisałem pogłębiające się podziały między zwolennikami republikanów i demokratów odnośnie problemu zwalczania dżihadyzmu. Przedstawiłem silne nastroje antyestablishmentowe, panujące w społeczeństwie amerykańskim, które prócz przyczyn natury ekonomicznej spowodowane były głównie nieefektywną polityką antyterrorystyczną Waszyngtonu i przyczyniły się do
tego, iż znaczna część elektoratu poparła koncepcję Trumpa. Optowała za powrotem do strategii stosowanej w walce z dżihadyzmem przez administrację Busha po 11 września, (np. ponownego wprowadzenia tortur czy większej inwigilacji społeczności muzułmańskiej). Podkreśliłem, że wyborcy
jednocześnie przyznali kandydatowi republikanów rację, że konieczne jest odrzucenie, ich zdaniem
jako nieskutecznej, ideologii neokonserwatywnej, promującej eksport demokracji na Bliski Wschód.
Wykazałem, że wielu Amerykanów podzieliło również poglądy Donalda Trumpa w kwestii
uchodźców. Zgodzili się z nim, że europejska polityka imigracyjna poniosła porażkę i że Clinton to
„amerykańska Merkel”, która zamierzając przyjąć do USA 65 tysięcy uchodźców syryjskich narazi
Stany Zjednoczone na poważne niebezpieczeństwo.
W przeciwieństwie do jej kontrkandydata byłą pierwszą damę utożsamiano z establishmentem i jego błędną polityką antydżihadystyczną. Jako senator poparła decyzję o wojnie w Iraku, a
sprawując urząd Sekretarza Stanu opowiedziała się za interwencją zbrojną w Libii, przyczyniając się
w efekcie do rozwoju terroryzmu w tych krajach.
Najistotniejsze znaczenie w kampanii miał fakt, że nie była w stanie wykazać, w jaki sposób
jej antyterrorystyczna strategia będzie różnić się od budzących powszechną krytykę działań prowadzonych w tej dziedzinie przez Baracka Obamę. W zasadzie nie proponowała żadnych nowych rozwiązań.
W obliczu narastającego wciąż zagrożenia dżihadystycznego, podobnie jak po atakach na
WTC i Pentagon, społeczeństwo coraz bardziej domagało się zasadniczych zmian w walce z fundamentalistami islamskimi i również jak wtedy wybrało „prezydenta czasu wojny”.
Niespodziewanemu zwycięstwu Trumpa nie zapobiegł nawet skandal związany z ujawnionymi oficjalnie w październiku ubiegłego roku doniesieniami FBI, NSA i CIA na temat bezprecedensowych ataków hakerskich FSB i GRU na konto mailowe szefa kampanii Hillary Clinton – Johna Podestę oraz na stronę internetową Kongresu Partii Demokratycznej.
Trump jeszcze jako prezydent elekt podważał wiarygodność informacji, że sprawcą ingerencji w proces wyborczy był Kreml. Dopiero 11 stycznia podczas konferencji prasowej po raz pierwszy
przyznał, iż ataków dokonali Rosjanie (Collinson, 2017, www.cnn.com).
Kwestia ta wywołała silny konflikt w szeregach Partii Republikańskiej. Aktualnie jest przedmiotem
badań komisji Izby Reprezentantów oraz Kongresu i może stanowić ewentualne źródło napięć między prezydentem i amerykańskimi agencjami wywiadowczymi, grającymi przecież zasadniczą rolę
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W walce z zagrożeniem terrorystycznym.
Jego trwająca zaledwie miesiąc prezydentura spowodowała również znaczne kontrowersje
odnośnie wiążącej się bezpośrednio z problemem dzihadyzmu polityki w zakresie extreme vetting.
Ten zapowiadany przez siebie podczas kampanii program zaczął wprowadzać w życie już osiem dni
po zaprzysiężeniu. 27 stycznia podpisał dekret prezydencki 13769, na mocy którego w przeciągu 90
dni miał obowiązywać zakaz wjazdu do USA obywateli Syrii, Iraku, Libii, Jemenu, Somalii, Sudanu
i Iranu, z wyjątkiem dyplomatów i posiadaczy zielonej karty. Przez najbliższe cztery miesiące Stany
Zjednoczone miały też zawiesić system przyjmowania uchodźców, w tym pochodzących z Syrii na
czas nieokreślony (Bombay, 2017, https://constitutioncenter.org/blog).
Trump argumentował, że wzmiankowane działania są niezbędne w celu stworzenia skuteczniejszego mechanizmu kontroli granic i zapobiegania wzrostowi ekstremizmu islamskiego. Powoływał się na opinię dyrektora FBI Jamesa Comeya, który zeznając w Kongresie 15 października 2015
roku przyznał, iż służby amerykańskie nie są w stanie dokładnie sprawdzić przeszłości uchodźców
(Gillin, 2016, www.politifact.com). Podkreślał, że na początku 2016 roku Kongres i administracja
Obamy uznały wymienione państwa za główne źródło zagrożenia dla ojczyzny. Postanowiły
wówczas (https://www.dhs.gov/), że przyjezdni, którzy byli objęci ruchem bezwizowym, od tej
pory będą musieli ubiegać się o wizę, jeśli podróżowali do któregoś z wymienionych 7 krajów po
1 marca 2011 roku (wówczas, podczas tzw. arabskiej wiosny, wybuchła wojna domowa w Libii
i Syrii) lub są Irańczykami, Irakijczykami, Sudańczykami albo Syryjczykami, posiadającymi jednocześnie obywatelstwo innego kraju. Jednak należy zaznaczyć, że w okresie prezydentury Obamy
nie wprowadzono tak radykalnych przepisów, jak zakaz wjazdu cudzoziemców wyłącznie ze
względu na ich obywatelstwo.
Decyzja Trumpa wywołała bardzo silne protesty. Została zdecydowanie potępiona przez demokratów, a także m.in. przez republikańskich senatorów – Johna McCaina, Lyndsay’a Grahama
i Lamara Alexandra. Swą dezaprobatę wyraziły też rządy Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemiec,
Szwecji i Pakistanu. W licznych miastach USA i poza nimi miały miejsce masowe demonstracje.
Nowe przepisy obowiązywały jedynie kilka dni, gdyż 3 lutego sędzia federalny James Robart,
nazwany przez prezydenta „niby sędzią,” uznał je za niekonstytucyjne. Trump wniósł apelację, ale
została odrzucona. Odmówiono racji stronie rządowej, argumentującej, że władza sądownicza nie ma
prawa podważać polityki władzy wykonawczej w kwestiach bezpieczeństwa narodowego. Obecnie
administracja prezydenta opracowuje nowy dokument i w najbliższych dniach będzie usiłowała
wprowadzić go w życie.
Uważam, że restrykcyjna polityka Trumpa w zakresie imigracji z wymienionych krajów, choć
nasili nastroje antyamerykańskie, to nie wpłynie jednak na pogorszenie relacji Waszyngtonu ze zdecydowaną większością państw muzułmańskich. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że minister
spraw zagranicznych Emiratów Arabskich bronił dekretu Trumpa, a Arabia Saudyjska, Afganistan,
Maroko, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Indonezja, Malezja, Jordania i Egipt zachowały postawę neutralną.
Unikają krytyki Białego Domu ze względu na potrzebne im wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. Arabia Saudyjska, Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie obawiają się rosnącego zagrożenia
ze strony Iranu, który m.in. zbroi Hezbollah w Libanie i szyickich rebeliantów w Jemenie. Irak, Jemen
i Libia są zależne od pomocy militarnej i finansowej Waszyngtonu w walce z ISIS. Afganistan z kolei
potrzebuje pomocy amerykańskiej w walce z talibami.
Wszystko wskazuje, że pogorszą się natomiast stosunki z Iranem, które od miesiąca stają się
coraz bardziej napięte. Trump jednak prawdopodobnie nie spełni wyborczej obietnicy i nie anuluje
umowy nuklearnej z tym głównym sponsorem terroryzmu.
Jeśli chodzi o problem walki z dżihadyzmem, wbrew wyborczym zapowiedziom Trumpa minister obrony James Matis stwierdził, że prezydent nie wprowadzi tortur i nie będzie zabijać rodzin
terrorystów. Zgodnie z obietnicami zmieni natomiast retorykę dotyczącą problemu ekstremizmu islamskiego. W odróżnieniu od swego poprzednika posługuje się m.in. terminem islamski terroryzm
i w przeciwieństwie do George’a .W. Busha oraz Baracka Obamy regularnie mówi o zagrożeniu, jakie
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To zjawisko stwarza dla bezpieczeństwa USA
Na tym wstępnym etapie urzędowania Trumpa jest jednak stanowczo zbyt wcześnie, by przewidywać, jak przebiegać będzie realizacja jego przedstawionego w pracy programu wyborczego i jaka
będzie skuteczność jego strategii antyterrorystycznej.
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Ludność syryjska w cieniu konfliktu zbrojnego
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Abstract

Syrian population in the shadow of armed conflict
The subject of this article is the conflict in Syria - an attempt to pinpoint the reasons that led to its outbreak, together with the situation of the Syrian people and help as it was given.
Keywords
Syria, civilians, armed conflict, material / non material support

Wstęp
Przemoc to zjawisko, które ostatnimi czasy jest w dość dużym stopniu wykorzystywane przez
człowieka. Z jej stosowaniem stykamy się na co dzień w różnoraki sposób, nawet niekoniecznie doświadczając jej osobiście. Dochodzenie do władzy czy manifestowanie i przekonywanie innych do
swoich racji coraz częściej odbywa się przy pomocy siły, elementu zastraszenia, a więc ogólnie mówiąc
przemocy, która ma wymiar zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Wraz ze stosowaniem siły i agresji
rodzą się konflikty, których przyczyny bywają różnorodne.
Ostatnie lata to czasy, gdy rodzi się bardzo wiele konfliktów. Wiele z nich powstaje na tle religijnym
oraz
politycznym.
Ludność
niezadowolona
z
rządów,
jakie
panują
w miejscu, gdzie mieszka, stara się w jakiś sposób zwrócić na to uwagę, uciekając się do manifestacji,
rozruchów. Tam, gdzie panują reżimy czy systemy totalitarne, władza państwowa robi wszystko, by
położyć kres takim działaniom, używając siły i środków przymusu wobec ludności i tak bardzo często
konflikt eskaluje. Podłożem wielu działań konfliktowych czy już nawet zbrojnych jest religia, gdzie
władza za wszelką cenę próbuje wyeliminować daną społeczność religijną, gdyż na przykład nie pasuje ona do ideologii wyznawanej przez władzę. Patrząc z innej perspektywy, bywa i tak, że to właśnie
dana zbiorowość podporządkowana określonej religii, pochłonięta i oddana jej bez reszty, jest w stanie
zrobić wszystko, aby tych, którzy nie wierzą, „nawrócić”, przy czym niestety to nawrócenie przeważnie musi odbyć się przez śmierć.
Z tych właśnie przyczyn wybuchły konflikty między innymi w: Sudanie, Syrii, Iraku, Afganistanie, Pakistanie. Przedmiotem rozważania w tym artykule będzie konflikt w Syrii – postaram się wskazać przyczyny, które doprowadziły do jego wybuchu oraz przedstawić sytuację mieszkańców Syrii
i opisać pomoc, jako została im udzielona.

Przyczyny wybuchu i przebieg konfliktu zbrojnego
W Syrii jako w jednym z ostatnich państw arabskich doszło do protestów i wyjścia ludności na
ulice miast. Wystąpienia te przerodziły się w wojnę domową o poważnej skali. By zrozumieć i poznać
znaczenie wydarzeń współczesnych niewątpliwie trzeba sięgnąć do wydarzeń z przeszłości, które
ukształtowały dzisiejszy obraz państwa.
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Już w dawnych czasach Syria stanowiła ważny punkt strategiczny na arenie międzynarodowej.
Wiele państw zabiegało o wpływy w tym rejonie i przejęcie władzy nad tymi terenami. Mocarstwa europejskie chciały doprowadzić do skolonizowania zarówno terenów Syrii, jak i całego Bliskiego Wschodu. Chciano przejąć panowanie nad szlakami handlowymi pomiędzy Europą i odległymi państwami
na wschodzie. Walka o bogactwa naturalne i rynki zbytu była duża. Szczególnie rywalizowały Francja
i Rosja (Żebrowski, 2006, s. 148).
Druga połowa XIX wieku to rozwój świadomości narodowej i kulturalnej. Zaczęto głosić hasła
wyzwolenia spod panowania obcych państw i uzyskania niepodległości. W toku mniej lub bardziej
burzliwych wydarzeń i działań Syrii i mocarstw ościennych doprowadzono do ustanowienia mandatu
francuskiego nad Syrią. Okres rządów Francuzów, począwszy od 1920 roku do 1925 roku, odznaczał
się sprawowaniem władzy bezpośrednio przez Francję i związanymi z tym masowymi zamieszkami
wśród Syryjczyków. Kolejne lata to negocjacje pomiędzy władzami francuskimi a syryjskimi politykami. Następnie przez krótki okres władza sprawowana była wspólnie, a lata po 1939–46 to czas II wojny
światowej i wyzwolenia Syrii. W kwietniu 1946 roku Syria ostatecznie uzyskała niepodległość
(Żebrowski, 2006, s. 167-168, 178).
Długoletni okres braku własnego i suwerennego państwa, a także nieistnienie na mapie politycznej świata sprawiło, że świadomość i tożsamość narodowa była bardzo słaba wśród obywateli i trzeba
było ją wzbudzić. Trzeba podkreślić, że zadanie to było bardzo trudne, gdyż Syria jest krajem zróżnicowanym etnicznie, wyznaniowo, społecznie i gospodarczo.
Jednym z wydarzeń, które, jak się później okazało, wywarło olbrzymi wpływ na przyszłe losy
Syrii, był zamach stanu dokonany 8 marca 1963 roku na polecenie jednej z silniejszych partii Baas. Do
1966 roku nadal toczyły się spory odnośnie sprawowania władzy. Istniały dwie grupy, które ze sobą
konkurowały. Pierwsza to konserwatyści, a druga to radykałowie. Członkowie tej drugiej to w większości wojskowi należący do partii Baas. Na tym tle dochodziło do walk, próbowano odsunąć od władzy ówczesnego ministra obrony i jednocześnie szefa partii Baas Hafeza al-Asada. Minister, czując poparcie ludności i wojska, postanowił definitywnie przejąć władzę, dlatego 13 listopada 1970 roku przeprowadził zamach stanu, zdobywając najważniejsze punkty strategiczne w Syrii. To ostatecznie ugruntowało jego pozycję, a w 1971 roku Rada Narodowa wyłoniła go jako jedynego kandydata na prezydenta. Dokładnie 12 marca 1971 roku został wybrany w referendum, zdobywając 99, 2% głosów. Pozostał szefem partii, nadając jej charakter potężnej instytucji politycznej. Dokonano zatwierdzenia stałej
Konstytucji, która dawała prezydentowi pełną i nieograniczoną władzę w każdej sferze. To właśnie ta
Konstytucja i sposób sprawowania władze sprawiły, że Hafez rządził krajem przez trzydzieści lat, a po
jego śmierci na urząd prezydenta wybrano jego syna (Milczanowski, Sawicka, 2013, s. 74-76).
Bliski Wschód w XXI wieku stanął przed wieloma wyzwaniami i kryzysami, które dotyczą kwestii
gospodarczych
i
społecznych.
Niedostatek,
nierówności
społeczne,
trudności
w zaspokajaniu przez władze podstawowych swobód, dostępu do nauki, ochrony zdrowia,
a także zatracenie zasad, norm i prawideł sprawiło, że państwom Bliskiego Wschodu coraz ciężej było
funkcjonować i godzić się z trudnymi warunkami do życia. Dużą rolę odegrała tutaj kultura europejska
i jej przenikanie do świadomości tamtejszej ludności.
Uleganie wpływom Zachodu doprowadziło do powstania olbrzymich różnic pomiędzy bogatymi
i biednymi. Dało się to zauważyć w sposobie ubierania się, w jedzeniu czy wyznawaniu innych zasad
i norm społecznych. Poprzez dostęp do środków przekazu, tj. kina czy telewizji, sfera biedniejsza
uświadomiła sobie, jak wiele dzieli ich od klas bogatych, co tracą poprzez swój status (Lewis, 2003,
s. 358-362).
Na arenie międzynarodowej utarło się przekonanie, iż powodem wybuchu wielu niezadowoleń
na Bliskim Wschodzie, a zatem i w Syrii jest ścieranie się dwóch grup islamistów. Pierwszą z nich są
sunnici, a druga szyici. Większość mieszkańców po 1970 roku to szyici, a dokładnie sekta zwana alawici zaczęła dorównywać liczebnością sunnitą i toczyć między sobą walki, gdyż jedni drugich uważają za
niewiernych. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie w 2011 roku zwane Arabską Wiosną Ludów swoim
zasięgiem objęły także i Syrię w konsekwencji doszło do wojny domowej, toczącej się do dnia dzisiejszego (Jarząbek, Szyszak, 2014, s. 70-71).
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Władzę prezydencką w Syrii sprawuje Baszar al-Asad. Wybrany po raz pierwszy
w 2000 roku jako następca swego ojca, Hafiza, który zmarł po 30 latach sprawowania władzy. Baszara
wybrano na drugą kadencję w 2007 roku. Zapoczątkował reformy ekonomiczne, postulował reformy
zarówno wewnątrzkrajowe, jak i w rejonie całego Bliskiego Wschodu, a także obronę interesów islamskich przez Zachodem. Od początku zyskiwał przychylność i stopniowo umacniał swoją władzę. Podczas początków swojej drugiej kadencji rozpoczął polepszanie stosunków zagranicznych, przede
wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską.
Polityka prowadzona przez Baszara doprowadziła do szerzenia się korupcji i spadku liczby
miejsc pracy. Kontrolował wszystko i wszędzie, a wiec tylko znajomości i układy
z przedstawicielami władzy mogły komuś zapewnić to, czego oczekiwał. Państwo wycofało się
z udziału w gospodarce, co najdotkliwiej odczuła ludność zamieszkująca tereny wiejskie. Warto dodać,
że wybuch zamieszek nie dokonał się w dużych miastach, ale właśnie na peryferiach, których mieszkańcy zasilali szeregi buntowników.
Na narastający kryzys gospodarczy nałożyło się powstanie swoistego rodzaju mafii. Osoby będące blisko związane z aparatem władzy, piastujące ważne urzędy, niezwykle szybko zajmowały stanowiska w nowych liberalnych gałęziach gospodarki np. w sprywatyzowanym przemyśle.
Bardzo duży wzrost demograficzny, znaczna inflacja, szybko rosnące ceny i czynsze wynikające
ze słabo działającej gospodarki i napływu dużej liczby uchodźców z Iraku, a do tego towarzysząca susza w regionie stanowiły wystarczające podłoże do wzrostu niezadowolenia i wybuchu zamieszek.
Reżim czując narastające problemy, próbował jeszcze temu zaradzić przeznaczając fundusz w wysokości 250 tysięcy milionów dolarów dla najuboższych mieszkańców. Niestety ani to, ani obniżenie podatków od niektórych produktów spożywczych nie zapobiegło nadciągającym wydarzeniom.
Czynnikiem, który przyczynił się do wybuchu rebelii, był islamizm. Organizacje islamistyczne
z Zachodu budowały szkoły, szpitale, uruchamiały wszystko to, czego państwo nie było w stanie zrobić. Finansowały budownictwo, co dało się zauważyć w powstających na dużą skalę meczetach. Ich
przepych i zderzenie wielu kultur generowało napięcia i nieporozumienia. Dla osiągnięcia swoich celów zamieszczano na murach świątyń duże głośniki, poprzez które nawoływano do walki i głoszono
kazania propagandowe. Nawoływanie do walki poprzez środki masowego przekazu, w tym portale
społecznościowe, doprowadziło do szerzenia dżihadu i nieszczelności granic. Przedstawienie walki
jako konfliktu pomiędzy szyitami i sunnitami okazało się strzałem w dziesiątkę (Pichon, 2015, s. 32-34).
Pomimo wszystkich działań i polityki, jaką prowadził Baszar na arenie międzynarodowej, to
poziom życia w kraju nadal należał do niskich, a utrzymywanie stanu wyjątkowego sprawiało, że
przywódca miał nieograniczoną władzę i możliwość kontrolowania społeczeństwa, a także prześladowania grup, które swoimi działaniami mogłyby w jakikolwiek sposób zagrozić władzy. W tym czasie
zarówno w Egipcie, jak i w Tunezji doszło do rewolucji i obalenia starej władzy. Stało się to punktem
zapalnym dla wydarzeń także w Syrii.
Za bezpośrednią przyczynę wystąpień ludności, czyli moment, w którym niezadowolenie Syryjczyków osiągnęło apogeum, podaje się zablokowanie przez służby bezpieczeństwa dostępu do portali społecznościowych. Pierwszym takim poważnym protestem było samospalenie się jednego z Syryjczyków, Hasana Ali Akleha. To właśnie po tych wydarzeniach doszło do wybuchu całej fali wystąpień
i demonstracji w największych miastach Syrii. Domagano się zniesienia stanu wyjątkowego, ustąpienia
samego prezydenta, reform politycznych, gospodarczych, a także zaprzestania korupcji w instytucjach
państwowych. Dzięki tym wydarzeniom zaczęły działać wszelkie organizacje, które do tej pory nie
mogły otwarcie bronić praw ludzkich. Władza, która była zaskoczona i nie mogła pozwolić sobie na
zastraszenie, nakazała służbom bezpieczeństwa tłumić powstania siłą.
W związku z takimi działaniami zginęło tysiące osób cywilnych. Wszędzie tam, gdzie zostały
utworzone ruchy oporu, została odcięta woda i prąd, a co więcej służby konfiskowały wszelką żywność i dobra materialne. Za datę rozpoczęcia konfliktu uważa się 15 marca 2011 roku, czyli dzień,
w którym odbyły się wspomniane już wcześniej wielotysięczne wystąpienia ludności na ulicach największych miast. Sytuacja ulegała coraz większemu pogorszeniu.
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Działać zaczęli Kurdowie do tej pory przebywający w więzieniach, prowadząc strajki głodowe, a ci, którzy byli na wolności, również demonstrowali na ulicach. Służby działały w sposób niezwykle brutalny, czego przykładem może być zabójstwo chłopca, trzynastolatka, którego zdjęcia
pokazujące liczne obrażenia na całym ciele obiegło wszystkie kraje.
Rząd traktował powstania ludności jako antyrządową propagandę kierowane przez terrorystów czy ekstremistów, a nawet szukano powiązań z Libanem i grupami islamskimi. Samo użycie
siły, broni i wojsk było tłumaczone jako obowiązek obrony kraju. Z dnia na dzień było coraz gorzej,
doszło do zdymisjonowania panującego rządu i powołano nowy, a na ulicach zwolennicy prezydenta zmagali się z jego przeciwnikami. Wszystkie te działania doprowadziły do zniesienia stanu
wyjątkowego, przyznania obywatelstwa Kurdom i ogłoszenia amnestii. Czerwiec 2011 roku to wystąpienia prezydenta, obietnica wprowadzenia reform i zapowiedź wyborów parlamentarnych,
niestety wszystko skończyło się na obietnicach. W ciągu tej gry politycznej Baszar pozwolił na powstanie kilku odrębnych partii, a nawet przyznał, że niektóre służby popełniały błędy, wykonując
niektóre obowiązki, ale nie było to dla niego przejawem represji wobec ludności. Sytuacja była bardzo zła. Ogłoszono kilka amnestii, uwolniono dużą liczbę więźniów, ale wciąż nie następowała poprawa, wręcz przeciwnie, dochodziło do ucieczek osób pełniących funkcje w rządzie.
Z upływem czasu zmieniał się sposób działań ludności. Na początku były to ogromne demonstracje i wystąpienia osób niezrzeszonych, ale zaczęło się to wkrótce zmieniać. Buntować zaczęło się wojsko, oficerowie przechodzili do opozycji, czego efektem było powołanie przez kilku
z nich w lipcu 2011 roku grupy o nazwie Wolna Armia Syrii. Do końca roku liczyła ona ponad 20
tysięcy osób, zarówno żołnierzy, jak i ochotników. Prowadzono walkę partyzancką i otwartą ze
służbami bezpieczeństwa. Idąc za ciosem, powołano Radę Narodową wśród opozycjonistów, która
na jesień pojęła próby negocjacji, ale i one zakończyły się niepowodzeniem. Do końca następnego
roku to właśnie ta Rada została uznana przez 12 innych państw, w tym Stany Zjednoczone, Francję,
Tunezje, Libię, za jedynego możliwego przedstawiciela władzy w Syrii.
Prezydent zapowiedział nowelizację Konstytucji, ale sytuacja do tej pory nie uległa większej
poprawie (Czajkowska, Diawoł-Sitko, 2013, s. 68-69). Integracja z międzynarodowym systemem
handlowym i fakt, że dla wielu to poszerzenie gospodarcze nic nie dało, sprawia, że to właśnie te
grupy przystępują do rebeliantów i prowadzenia walk.
Czy w takim razie można precyzyjnie wskazać przyczyny wybuchu konfliktu? Tak. Będą nimi różnice wyznaniowe i kulturowe wśród mieszkańców Syrii. Należeć do nich będzie chęć walki
o własną narodowość i wiarę oraz powiązania z ugrupowaniami terrorystycznymi. To także niezadowolenie z sytuacji ekonomicznej, gospodarczej, ciężkie warunki bytowe i reżim, którego mieszkańcy Syrii mieli dość. Należy również uwzględnić olbrzymie bezrobocie wśród młodych ludzi
oraz związany z tym brak perspektyw. Wszystko to nakładając się na siebie, doprowadziło do protestów ludności, które szybko poprzez reakcję władz i próbę zażegnania ich przy użyciu broni
przerodziły się w wojnę domową.
Na początku wydarzeń w Syrii Europa nie przywiązywała do nich zbyt dużej uwagi. Nie
podjęto konkretnych działań. ONZ przygotowała kilka propozycji, ale nie spotkały się one z poparciem, tak samo jak obietnice prezydenta Baaszara odnośnie zrealizowania reform
i obietnic, jakie złożył. Konflikt przybrał bardzo dużą skalę i nigdy już w Syrii nie będzie tak samo
jak kiedyś, wygasanie walk i stabilizacja sytuacji będzie trwała latami (Czajkowska, Diawoł-Sitko,
2013, s. 70).
Amnesty International w marcu 2016 roku podsumowało wojnę domową w Syrii. O to kilka
faktów:


zgodnie z danymi zebranymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych śmierć do tej pory
poniosło ponad 250 tysięcy osób,



znane są nam również masowe opuszczenia domów i związana z tym masowa fala uchodźców w Europie. W wyniku ciężkiej sytuacji i walk ponad 11 milionów mieszkańców Syrii musiało pozostawić domy i uciekać. Część przebywa w Turcji czy Libanie, a reszta uciekła do
Europy. Faktem jest, że siły rządowe bombardowały obszary cywilne,
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Okrucieństw dopuszczało się Państwo Islamskie pragnące szerzyć swoją religię. Dochodziło wielokrotnie do masowych zabójstw, porwań, tortur osób działających na rzecz wprowadzenia pokoju, a także dziennikarzy i zwykłych cywili. Ugrupowanie to rosnąc w siłę i zdobywając silne
uzbrojone okupowało obszary cywilne, ograniczając tym samym dostęp do wody, żywności czy
leków,



niemałą rolę odegrały agencje wywiadowcze, które porywały i torturowały wszystkich którzy
mieli jakiekolwiek powiązania z reżimem lub toczącymi się walkami, albo istniały podejrzenia, iż
takowe mają (https://amnesty.org.pl/syria-po-arabskiej-wio%C5%9Bnie-8-kluczowych-fakt%
C3%B3w/).
Pomoc humanitarna udzielona Syryjczykom

Pomoc humanitarna udzielona Syryjczykom
Polska poprzez różne organizacje, np. Fundację Wolna Syria i Polską Akcję Humanitarną
w dużej mierze przyczyniła się do udzielenia pomocy Syryjczykom. Fundacja Wolna Syria od 2013 roku
przeprowadziła szereg akcji na terenie naszego kraju, które okazały się olbrzymim wsparciem dla kraju
ogarniętego wojną. W październiku 2013 roku zorganizowano pierwszą zbiórkę odzieży, środków czystości, kocy i zabawek, które drogą lądową z Warszawy, później morską i w końcu ciężarówkami dotarły do obozów dla uchodźców w Syrii. Kolejna taka akcja zorganizowana już w lutym 2014 roku, która
niestety nie odbyła się bez problemów i strachu o życie wolontariuszy, ale w końcu szczęśliwie dotarła
do potrzebujących. Następne transporty i zbiórki zorganizowane w październiku i grudniu 2014 roku.
Fundacja skupiła się na zbiórce i zakupie najpotrzebniejszych rzeczy do funkcjonowania. Należały do
nich ubrania zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, leki kupowane w Turcji. Bardzo potrzebne były też zabawki, które choć na chwilę mogą oderwać dzieci od przeżyć, jakie je spotkały (http://
www.wolnasyria.org/pomoc-humanitarna). Fundacja jest również zaangażowana bezpośrednio na terenie Syrii w działania takie jak wsparcie finansowe oraz zapewnienie opieki medycznej i środków medycznych dla oddziałów intensywnej opieki.
Należy wspomnieć, że pomoc taka trafiła nie tylko do tych osób, które są w strefie konfliktu, ale
również do uchodźców przebywających na terenie naszego kraju. Przykładowo była to akcja zorganizowana na święta Bożego Narodzenia w 2014 roku, w rezultacie której, jak podaje raport, zebrano ponad
sto pięć worków wypełnionych odzieżą i zabawkami (http://www.wolnasyria.org/pomochumanitarna/9-uncategorised/217-pomoc-swiateczna-dla-uchodzcow-przebywajacych-w-polsce).
Polska Akcja Humanitarna udziela wsparcia Syrii od 2012 roku. W 2013 roku działania przybrały
formę stałych misji, zapewniających takie artykuły jak woda, żywność, leki. Działania organizacji to także pomoc w odbudowywaniu ujęć wody, toalet i wszelkiej infrastruktury sanitarnej, która w wyniku
działań zbrojnych uległa zniszczeniu. Tam, gdzie odbudowa jest niemożliwa, wodę dostarczają beczkowozy, prowadzone są również zajęcia dla dzieci na temat higieny, a także utylizowane śmieci. PAH dostarcza najbardziej potrzebującym rodzinom pakiety żywnościowe. Remontowane są szkoły i prowadzone
w nich zajęcia. PAH podobnie jak Fundacja Wolna Syria prowadzi także pomoc dla uchodźców w państwach ościennych m. in. w Libanie czy w Turcji (http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/3/5523/
nasze_dzialania_w_syrii).
Organizacje i ich działania
Przed opisem organizacji i przeprowadzanych przez nie działań na rzecz ochrony osób, byłoby
warto wspomnieć kilka słów o przepisach, z których ta ochrona wynika.
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Regulacje prawne dotyczące ochrony i statusu osób cywilnych podczas działań zbrojnych zawarte zostały w IV Konwencji Genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny z 12 sierpnia 1949 roku, a także w II Protokole dodatkowym do Konwencji przyjętym w 1977 roku. Dokumentami mówiącymi o ochronie cywili podczas konfliktów są Konwencje Haskie z 28 lipca 1899 roku wraz z pozostałymi trzema Konwencjami Genewskimi.
W myśl KG cywile niebiorący udziału w działaniach zbrojnych podlegają ochronie odgórnie –
istnieje zakaz użycia siły lub groźby wobec takich osób. Zabronione jest wszelkiego rodzaju zastraszanie czy używanie terroru. Ważne jest również zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności.
Rozpatrując sytuację ludności podczas wojny, warto zaznaczyć kilka ważnych rzeczy. Mianowicie
osoby cywilne i wszelkie dobra, jakie potrzebne są im do życia i funkcjonowania, muszą być ochraniane, musi istnieć troska o ich nienaruszenie i stosowanie przy tym odpowiednich środków ostrożności, o czym mówi art. 57 ust. 2 I PD KG. Osoby cywilne nie mogą być używane do ochrony jako
„żywe tarcze”, a także nie mogą być one pozbawione dóbr koniecznych do przetrwania. Do takich
dóbr zaliczymy m.in. żywność i miejsca jej wytwarzania, czyli pola i uprawy, oraz urządzenia, które
je nawadniają. Podczas działań konfliktowych szczególną ochrona objęte są kobiety i dzieci (art. 27
KG i art. 23, 24 KG) (Janusz-Pawletta, 2012, s. 81-82 i 84, 86).
Unia Europejska stawia sobie za główny i podstawowy cel ochronę praw i wolności człowieka.
Do zrealizowania tego celu powołano szereg instytucji i organizacji zajmujących się tą ochroną
zwłaszcza podczas działań zbrojnych.
Głównym podmiotem zajmującym się tą kwestią jest Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO). Finansuje i koordynuje ona akcje organizowane przez różne organizacje pozarządowe, członkowskie ONZ, międzynarodowe organizacje, a także skutecznie
wspiera działania humanitarne na całym świecie.
Organizacją powołaną do wspierania działalności ECHO jest Europejski Ochotniczy korpus
Pomocy Humanitarnej, który tworzą wolontariusze wspierający ludność w krajach trzecich i wzmacnianie roli UE w kwestiach pomocy tym państwom (http://www.europarl.europa.eu/
atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.3.2.html).
Do najważniejszych organizacji zajmujących się ochroną i obrona ludności cywilnej podczas
walk jest powstały około 1863 roku i w ciągu lat doskonalony Międzynarodowy Ruch Czerwonego
Krzyża. Przy tym ruchu ogólnoświatowym powstał także Ruch Czerwonego Półksiężyca. Wygląda
to tak, że Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca podlegają dwóm
instytucją na arenie międzynarodowej. Pierwszą z nich jest Międzynarodowy Ruch Czerwonego
Krzyża, drugą Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Pod szyldem tych dwóch organizacji powstał szereg mniejszych ruchów i stowarzyszeń
w poszczególnych państwach UE. Przykładem jest tu Polska, gdzie powołano Czerwony Krzyż.
Organizacje te działają w swoich krajach zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Ich zadaniem
jest promowanie zdrowia, szkolnictwa, ochrona osób chorych i rannych, pomoc ludności, która
ucierpiała w wyniku konfliktów zbrojnych, a także katastrof naturalnych. To pomoc materialna
w postaci ubrań, leków, wody, żywności oraz działania mające na celu opiekę medyczną, oświatową, pomoc w odbudowie placówek szkolnych i sanitarnych i wiele innych (Borkowski, 2009, s. 9798).
Wymiar pomocy niematerialnej
Zajmując się kwestią pomocy dla ofiar konfliktu w Syrii, ale nie tylko tam, gdyż odnieść to
można do każdego sporu i działań zbrojnych, gdzie ofiarami i poszkodowanymi są osoby cywilne,
chciałam zwrócić uwagę również na zagadnienie dotyczące pomocy niematerialnej.
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Co uznalibyśmy za taką pomoc i dlaczego postanowiłam poświęcić temu zagadnieniu odrębną
część pracy? Pierwszym moim takim spostrzeżeniem, myślą nasuwającą się na początku przy opracowywaniu zagadnień tej pracy i kwestii dotyczącej pomocy udzielanej poszkodowanym, było to, że
żywność, leki, ubrania, są bardzo ważne, ale równie ważne jest samopoczucie i stan psychiczny. Zastanówmy się, jak czują się osoby, które tracą dobytek, nie są bezpieczne we własnym państwie, domach, żyją w ciągłym strachu o siebie i bliskich. Przecież strach, nerwy, lęk o to, co przyniosą następne godziny i jak długo jeszcze taki los ich czeka musi być nie do zniesienia. Uważam, że potrzeba dużo siły i determinacji, aby się w takich chwilach nie załamać się i bronić tego, co ma się najcenniejsze.
Niezwykle trudno poradzić sobie z uczuciami, jakie targają nami w takich momentach.
To, co myślimy, jak podchodzimy do wydarzeń w naszym otoczeniu, wpływa na nas i nasze
samopoczucie. Człowiek, który żyje w strachu o własne życie, życie dzieci, krewnych, ktoś, kto widzi,
jak innym to życie jest odbierane musi bardzo mocno to przeżywać. Zdaję sobie sprawę, że wiele takich osób nie umie podnieść się po czymś takim, otrząsnąć z wydarzeń, które przeżył, których doświadczył i których był naocznym świadkiem. Sądzę więc, że niesamowicie ważne jest dla takich ludzi, aby prócz wody, jedzenia i tysiąca innych rzeczy potrzebnych do przeżycia, ofiarowane im było
wsparcie psychiczne. Ważne są rozmowy, konsultacje z osobami, które wiedzą jak pomóc, jak się zachować i jak dotrzeć do poszkodowanych, którzy bardzo często są załamani i zamknięci w sobie. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, a nawet duchowna to bardzo wiele. Poczucie, że nie jest się samym, bezradnym i bezwartościowym daje siły, aby walczyć o siebie, rodzinę czy dobytek.
Rozmowa daje ulgę. Wyrzucenie z siebie wszystkiego, co nas boli, ciąży nam, nie pozwala normalnie funkcjonować sprawia, że odzyskujemy wiarę w siebie i siły by dalej funkcjonować.
Wojna, a wraz z nią przemoc i śmierć to tragiczne doświadczenia i trzeba pamiętać
o tym, że ludzie, którzy stają się ofiarami takich działań, aby przetrwać je potrzebują wszelkiego
wsparcia, zarówno rzeczy materialnych i namacalnych, ale także takich, których fizycznie nie jesteśmy w stanie zliczyć ani zmierzyć, a potrafią one istotnie wpłynąć na czyjeś samopoczucie, a w konsekwencji, nie zawaham się użyć tego powiedzieć, także na zdrowie i życie.

Zakończenie
Życie człowieka, jego zdrowie, możliwość wyrażania swobodnie swoich przekonań i poczucie
bezpieczeństwa powinny być najważniejsze i każde państwo winno o tym pamiętać. W momencie
wybuchu wojny czy jakichkolwiek mniejszych działań zbrojnych potrzeby te zostają zachwiane.
Tak też stało się w Syrii. Cywile zostali pozbawieni podstawowych artykułów żywnościowych,
ubrań, leków, dostępu do wody, nie mówiąc o opiece medycznej czy oświacie. Zniszczono szkoły,
placówki, punkty ujęć wody. W związku z tym państwa będące członkami Unii Europejskiej pospieszyły z pomocą, organizując akcje humanitarne, dowożąc transporty z żywnością, odzieżą, lekami.
Myślę, że nikt z nas nie zdaje sobie sprawy, co tak naprawdę przeżywają mieszkańcy Syrii, czego doświadczają. Człowiekowi bowiem bardzo trudno zrozumieć drugiego człowieka, wczuć się
w jego rolę. Z reguły przekonujemy się o czymś dopiero w momencie, gdy sami tego doświadczamy.
Sytuacja w Syrii i innych krajach objętych konfliktami jest bardzo ciężka i trudna. Ludzie walczą o życie, nie mają domów, w których mogliby spokojnie usiąść z rodzinami, zjeść.
Wielu straciło rodziny, wiele małych dzieci zostało bez rodziców. W wyniku toczących się walk
doszło do zniszczenia infrastruktury, zabytków sztuki, ogromnego spadku populacji, śmierć tysięcy
osób, w tym dzieci, olbrzymiego głód i chorób spowodowanych ciężkimi warunkami do życia.
W celu ratowania życia tysiące osób musiało uciec, porzucić rodziny, domy
i cały dobytek. Państwo upadło, a ludność narażona na utratę życia w każdej chwili została zdana całkowicie na siebie.
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Czy jesteśmy w stanie pojąć taką sytuację? Czy jesteśmy w stanie poprzez zwykłą ludzką
empatię i wrażliwość na drugiego człowieka podejmować próby pomocy takim osobom? Bez
względu na ich narodowość czy wyznanie? Wydaje mi się, że tak, świadczą o tym bowiem
wszystkie akcje organizowane przez PAH czy Fundację Wolna Syria, w których udało się zebrać
tony ubrań, zabawek.
Należy również docenić fakt, że żyjemy w kraju nieogarniętym żadnym konfliktem, czując
się bezpiecznymi i mając do dyspozycji, co tylko zapragniemy. Rozwiązywanie sporu czy kłopotów wewnątrzpaństwowych przy pomocy siły i przemocy zawsze będzie rodziło jeszcze większą
przemoc. Agresja zawsze będzie rodzić agresję i do niczego dobrego nie doprowadzi.
Ufam, że choć w niewielkim stopniu udało mi się przybliżyć sytuację ludności syryjskiej,
a także pokazać, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa i spokoju o swój los.
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Recenzja książki Imperialna gra Rosji
Imperial Game of Russia
Grzegorz Pietrek
W 2016 roku nakładem Oficyny Wydawniczej Rytm ukazała się książka pt. Imperialna gra Rosji.
Jak sam tytuł wskazuje, publikacja porusza jeden z najważniejszych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego, a mianowicie politykę Rosji zmierzającą do odbudowy imperium. Autorami książki
są osoby zajmujące się wybraną tematyką na niwie akademickiej.
Malina Kaszuba i Mirosław Minkina są pracownikami naukowym Uniwersytetu Przyrodniczo–
Humanistycznego w Siedlcach. W swojej pracy badawczej skupiają się głównie na znalezieniu źródeł
współczesnej polityki Rosji, jej przyczyn i uwarunkowań. Współautor książki, Mirosław Minkina jest
autorem kilku bardzo wartościowych pozycji z tego zakresu. W 2010 roku ukazała się jego książka Stosunki wojskowo-polityczne NATO–Unia Europejska, w 2011 roku Wywiad w państwie współczesnym, natomiast w 2012 roku Wywiad Federacji Rosyjskiej. Imperialna gra Rosji jest kolejnym dziełem autorów, którzy doskonale wybrali moment jego wydania, biorąc pod uwagę duże zapotrzebowania na każdy rodzaj wiedzy dotyczącej polityki międzynarodowej Rosji.
Jak we wstępie podkreślili Malina Kaszuba i Mirosław Minkina, działania Federacji Rosyjskiej
na arenie międzynarodowej są ukierunkowane na osiągnięcie kilku zasadniczych celów Są nimi m.in.
ochrona rosyjskich interesów narodowych, budowanie prestiżu mocarstwowego Rosji oraz czynne
kształtowanie globalnej rzeczywistość, a ponadto próba skutecznego równoważenia globalnego wpływu Zachodu. Kreml nie ogranicza siły swojego oddziaływania tylko do obszaru byłych republik radzieckich, ale aspiruje do roli wpływowego gracza w wielobiegunowym świecie. Rosja chce współdecydować o porządku międzynarodowym, szczególnie w regionach dla niej ważnych. Niepokój Federacji Rosyjskiej budzi także zmiana sytuacji geopolitycznej na korzyść Stanów Zjednoczonych, co może
nastąpić po obaleniu reżimu syryjskiego, gdyż z punktu widzenia Rosji, Syria jest pierwszą linią frontu.
Książka składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów merytorycznych, zakończenia
i bibliografii. W rozdziale pierwszym, zatytułowanym Bliski Wschód w polityce Federacji Rosyjskiej, autorzy charakteryzują rosyjskie cele strategiczne, zainteresowania regionem bliskowschodnim oraz relacje
z tam położonymi państwami, odwołując się do literatury polskiej oraz zagranicznej, w tym bardzo
ciekawych pozycji rosyjskojęzycznych. W rozdziale tym autorzy także skupili się na spojrzeniu Moskwy na przyczyny destabilizacji Bliskiego Wschodu.
Rozdział drugi, zatytułowany Konflikt w Syrii z perspektywy USA i Rosji, traktuje
o polityce Stanów Zjednoczonych w stosunku do Syrii oraz wpływie działań ekspansywnych tak zwanego Państwa Islamskiego na politykę wobec niej. W rozdziale tym nakreślono także stanowisko Rosji
wobec konfliktu, który tam się rozgrywa, jak też wspomniano o pozycjonowaniu Syrii z geostrategicznego punktu widzenia Moskwy.
Rozdział trzeci, Rosyjska interwencja w Syrii, jest analizą celów rosyjskiej interwencji militarnej.
Czytelnik dowiaduje się także o tym, w jaki sposób budowana jest wojskowa obecność Federacji Rosyjskiej w Syrii. Bardzo obszernie i fachowo zaprezentowano także wymiar interwencji Rosji w Syrii
z punktu widzenia politycznego.
Kolejny rozdział publikacji, Aneksja Krymu – implementacja rosyjskiego imperializmu, to między
innymi bardzo ciekawe odniesienie do aneksji Krymu i wydarzeń na Bliskim Wschodzie oraz omówienie metod i taktyki zajmowania Krymu przez Federację Rosyjską.
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W rozdziale tym także omówiono to, jak Rosję po aneksji postrzega Zachód, a jak Kreml postrzega nowy ład po tym posunięciu polityczno-militarnym.
Część merytoryczną książki kończy rozdział Geostrategiczny kontekst wojny w Syrii
i aneksji Krymu. Przedstawiono w nim to, jak różne państwa zareagowały na aneksję Krymu, implikacje kryzysu na Ukrainie w kontekście strategiczno-wojskowym oraz omówiono rosyjską filozofię
konfliktu bliskowschodniego.
Pracę Maliny Kaszuby i Mirosława Minkiny należy przyjąć jako pozycję cenną, zawierającą
szereg
ważnych
informacji
na temat strategicznych
celów
Federacji
Rosyjskiej
z ich rysem historycznym, stanem aktualnym i perspektywami. Książka ta może być niezwykle pożyteczna dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem, tak narodowym jak
i międzynarodowym. Może także stanowić solidne źródło wiedzy dla studentów na kierunkach
związanych z bezpieczeństwem, politologią, stosunkami międzynarodowymi czy europeistyką, będąc ciekawym wprowadzeniem do dalszych badań.
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