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WP£YW PROCESU ZMIAN POLITYCZNYCH
W PAÑSTWACH ARABSKICH NA POLITYKÊ
ZAGRANICZN¥ TURCJI PO 2010 ROKU

Proces zmian w pañstwach arabskich, którego pocz¹tek wyznaczy³y protesty w Tunezji na prze³omie 2010 i 2011 roku, stanowi³ zaskoczenie nie tylko dla szeroko definiowanej spo³ecznoœci miêdzynarodowej, ale tak¿e dla najwa¿niejszych graczy
w regionach Bliskiego Wschodu oraz Afryki Pó³nocnej. Do tej grupy pañstw z pewnoœci¹ zaliczyæ mo¿na Iran, Arabiê Saudyjsk¹ oraz Turcjê. Nowa sytuacja spo³eczno-polityczna w regionie sta³a siê szczególnie interesuj¹ca z punktu widzenia tej ostatniej,
zw³aszcza bior¹c pod uwagê historyczny zasiêg Imperium Osmañskiego. Choæ imperium by³o pañstwem wielonarodowym, jego historia naznaczona by³a w du¿ym stopniu
przez rywalizacjê pomiêdzy Turkami a Arabami1. Po blisko stu latach od rozpadu
Imperium wzajemna niechêæ wyraŸnie os³ab³a. Niemniej, do niedawna ka¿da próba ingerencji Turcji w sprawy arabskie, zw³aszcza w konflikt arabsko-izraelski, by³a traktowana przez Arabów co najmniej podejrzliwie. Zmiana nast¹pi³a dopiero w 2002 r., gdy
w³adzê w Turcji przejê³a konserwatywna Partia Sprawiedliwoœci i Rozwoju (AKP),
próbuj¹ca po³¹czyæ elementy sekularyzmu oraz wolnego rynku z podstawowymi zasadami islamu. Od tego momentu tureckie w³adze zaczê³y poprawiaæ pozycjê Turcji
w œwiecie arabskim, co by³o wynikiem przede wszystkim konsekwentnie realizowanej
koncepcji polityki zagranicznej tzw. strategicznej g³êbi. Dyplomatyczne zaanga¿owanie w sprawy œwiata arabskiego mia³o jednak swoj¹ cenê. Jak siê wkrótce okaza³o,
zmiany polityczne w pañstwach arabskich po 2010 r. sta³y siê najwiêkszym wyzwaniem dla polityki Turcji w regionach Bliskiego Wschodu oraz Afryki Pó³nocnej.
Celem niniejszego artyku³u jest analiza wp³ywu procesu zmian w pañstwach arabskich po 2010 r. na politykê zagraniczn¹ Turcji. By móc tego dokonaæ, konieczne jest
znalezienie odpowiedzi na dwa podstawowe pytania badawcze. W jaki sposób i w jakim stopniu tak zwana arabska wiosna wp³ynê³a na zmiany w polityce zagranicznej
Turcji? Jak Turcja stara siê lub mo¿e wykorzystaæ zmiany w œwiecie arabskim z korzyœci¹ dla w³asnych interesów politycznych? By odpowiedzieæ na powy¿sze pytania nale¿y
porównaæ podstawowe za³o¿enia polityki zagranicznej Turcji w skali regionalnej przed
i po 2010 r. Pomocna bêdzie tak¿e analiza dzia³añ podejmowanych przez tureckie w³adze
w odniesieniu do poszczególnych pañstw Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej.
1

Szerzej na temat z³o¿onych relacji pomiêdzy Turkami a Arabami w ramach Imperium Osmañskiego: J. Hathaway, Arabowie pod panowaniem Osmanów 1518–1800, Warszawa 2012;
S. J. Shaw, E. K. Shaw, Historia Imperium Osmañskiego i Republiki Tureckiej, t. 2: 1808–1975, Warszawa 2012; E. Zürcher, Turcja. Od su³tanatu do wspó³czesnoœci, Kraków 2013.
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Dodatkowe pytanie badawcze dotyczy oceny skutecznoœci polityki zagranicznej
Turcji w obliczu gwa³townej zmiany jej obiektywnych uwarunkowañ zewnêtrznych.
W opinii Justyny Zaj¹c oraz Ryszarda Ziêby, do grupy uwarunkowañ zewnêtrznych polityki zagranicznej nale¿y zaliczyæ: 1) trendy ewolucji najbli¿szego danemu pañstwu
œrodowiska miêdzynarodowego; 2) pozycjê pañstwa w systemie stosunków i ról miêdzynarodowych oraz 3) strukturê i zasiêg umownych powi¹zañ miêdzynarodowych
pañstwa oraz obowi¹zuj¹ce prawo miêdzynarodowe2. Na podstawie analizy drugiego
z wymienionych uwarunkowañ mo¿na zatem pokusiæ siê o ocenê obecnej polityki zagranicznej Turcji w regionie.
Podstawê Ÿród³ow¹ artyku³u stanowi¹ wypowiedzi czo³owych polityków tureckich
oraz opinie badaczy przedmiotu (wybrane artyku³y naukowe, monografie, raporty).
W tym kontekœcie nale¿y zwróciæ uwagê na brak oficjalnych dokumentów wydanych
przez w³adze tureckie w odniesieniu do procesu zmian w pañstwach arabskich po
2010 r., który zmusza badacza do poszukiwañ oraz analizy wielu rozproszonych Ÿróde³.
Szczegó³owej analizie zostan¹ zatem poddane przede wszystkim podstawowe za³o¿enia polityki zagranicznej Turcji przed 2010 rokiem oraz ich póŸniejsza, ewentualna
modyfikacja w obliczu zmian politycznych w œwiecie arabskim.
Wyjaœnienia wymaga stosowane w tekœcie okreœlenie proces zmian politycznych
w pañstwach arabskich. Pojêcie to ma charakter autorski i stanowi próbê odejœcia od
szeroko stosowanych w literaturze przedmiotu, nieprecyzyjnych okreœleñ o charakterze opisowym lub symbolicznym, których zdefiniowanie w teorii nauk politycznych
jest nawet niemo¿liwe. Co wiêcej, ¿adne z nich nie ma charakteru uniwersalnego, który
pozwala³by stosowaæ je w odniesieniu do wydarzeñ we wszystkich pañstwach arabskich. Do tej grupy nale¿y zaliczyæ przede wszystkim najpopularniejsze pojêcia takie
jak arabska wiosna (ang. the Arab Spring)3, arabskie przebudzenie (ang. the Arab Awakening)4, rewolucja arabska (ang. the Arab Revolution)5, arabskie powstanie (ang. the
Arab Uprising)6, e-rewolucjê czy te¿ islamskie przebudzenie (ang. the Islamic Awakening)7.
2
R. Ziêba, Uwarunkowania polityki zagranicznej pañstwa, w: Wstêp do teorii polityki zagranicznej pañstwa, red. R. Ziêba, Toruñ 2004, s. 30–33.
3
Arab Spring Dreams: The Next Generation Speaks Out For Freedom and Justice From North
Africa to Iran, eds. N. Weddady, S. Ahmari, New York 2012; H. Dabashi, The Arab Spring: the End of
Postcolonialism, London 2012; J. R. Bradley, After the Arab Spring: How Islamists Hijacked the Middle East Revolts, Basingstoke 2012; L. Noueihed, A. Warren, The Battle for the Arab Spring: Revolution, Counter-revolution and the Making of a New Era, London 2012; J. West, Karama! Journeys
Through the Arab Spring: Exhilarating Encounters With Those Who Sparked A Revolution, London
2011; S. Abudayeh, Pocz¹tek wiosny arabskiej w Tunezji, Egipcie, Jemenie, Libii i Bahrajnie, w:
Bliski Wschód coraz bli¿ej, red. J. Danecki, S. Sulowski, Warszawa 2011.
4
S. Bar, Rewolucja na Bliskim Wschodzie: przebudzenie arabskie, w: Bliski Wschód coraz
bli¿ej, op. cit.; T. Ramadan, The Arab Awakening: Islam and the New Middle East, London 2012.
5
J. P. Filiu, The Arab Revolution: Ten Lessons From the Democratic Uprising, London 2011;
The New Arab Revolt: What Happened, What It Means, and What Comes Next, New York 2011.
6
J. L. Gelvin, The Arab Uprisings: What Everyone Needs to Know, Oxford 2012; K. Dalacoura,
The Arab Uprisings Two Years On: Ideology, Sectarianism and the Changing Balance of Power in the
Middle East, „Insight Turkey” 2013, Vol. 15, No. 1.
7
Krytyczna analiza pojêæ stosowanych w odniesieniu do procesu zmian w pañstwach arabskich
po 2010 r. zob.: P. Osiewicz, Zmiany spo³eczno-polityczne w pañstwach arabskich po 2010 roku:
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PODSTAWY POLITYKI ZAGRANICZNEJ TURCJI ZA RZ¥DÓW
PARTII SPRAWIEDLIWOŒCI I ROZWOJU (AKP):
IMPLIKACJE DLA REGIONU BLISKIEGO WSCHODU
Do 2002 r. relacje Turcji z innymi pañstwami bliskowschodnimi uznaæ mo¿na co
najmniej za z³o¿one8. Turcja rywalizowa³a z Syri¹, obawia³a siê polityki prowadzonej
przez Irak za rz¹dów Saddama Husajna i nie ufa³a w³adzom irañskim, obawiaj¹c siê kolejnych prób „eksportu” idea³ów rewolucji islamskiej. Sytuacjê dodatkowo komplikowa³ fakt bliskich relacji ³¹cz¹cych Turcjê z Izraelem. Wspó³praca z Izraelczykami od
wielu lat os³abia³a presti¿ i wiarygodnoœæ Turków w œwiecie muzu³mañskim, zw³aszcza w oczach Arabów. Próby normalizacji stosunków z s¹siadami na ogó³ koñczy³y siê
niepowodzeniem b¹dŸ jedynie krótkotrwa³¹ popraw¹ wzajemnych stosunków. Sytuacja zmieni³a siê dopiero wraz z dojœciem do w³adzy Partii Sprawiedliwoœci i Rozwoju.
Podstawowe kierunki i za³o¿enia polityki zagranicznej Turcji w okresie rz¹dów partii AKP zosta³y sformu³owane przez obecnego ministra spraw zagranicznych Ahmeta
Davutoðlu. Na d³ugo przed tym nim stan¹³ na czele tureckiej dyplomacji, Davutoðlu
opublikowa³ pracê naukow¹ zatytu³owan¹ Strategiczna g³êbia (tur. Stratejik derinlik)9.
Jego koncepcja polityki zagranicznej, realizowana w praktyce od koñca 2002 r.,
zak³ada³a przede wszystkim normalizacjê stosunków ze wszystkimi pañstwami s¹siednimi. Od powodzenia tego procesu Ahmet Davutoðlu uzale¿nia³ mo¿liwoœæ intensyfikacji stosunków politycznych i gospodarczych Turcji z pozosta³ymi pañstwami
europejskimi, bliskowschodnimi czy te¿ pañstwami Azji Centralnej. Tym samym wyeliminowanie problemów w relacjach z s¹siadami mia³o zagwarantowaæ Turcji strategiczn¹ g³êbiê10.
Praktyczny wymiar koncepcji Davutoðlu stanowi³y, miêdzy innymi, próba uregulowania kwestii cypryjskiej oraz normalizacja stosunków dwustronnych odpowiednio
z Iranem, Armeni¹, Syri¹ oraz Irakiem. W kontekœcie zmian polityczno-spo³ecznych
w regionie bliskowschodnim po 2010 r. na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wczeœniejsze
procesy zbli¿enia stron w ramach stosunków turecko-irañskich oraz turecko-syryjskich.
W obu przypadkach dyplomacja turecka wyraŸnie zaakcentowa³a sw¹ niezale¿noœæ
w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Bez w¹tpienia administracja amerykañska nie
by³a zadowolona z intensyfikacji wspó³pracy miêdzy Turcj¹ a Syri¹ i Iranem, które
tyczna analiza stosowanych pojêæ, w: Oblicza Arabskiej Wiosny, red. R. Fiedler, P. Osiewicz (w przygotowaniu).
8
Wiêcej na temat bliskowschodniej polityki Turcji przed i tu¿ po dojœciu AKP do w³adzy:
L. G. Martin, Turkey’s Middle East Foreign Policy, w: The Future of Turkish Foreign Policy, eds.
L. G. Martin, D. Keridis, Cambridge 2004.
9
A. Davutoðlu, Stratejik derinlik. Türkiye’nin uluslararasý konumu, Istanbul 2012.
10
Co ciekawe, badacze irañscy stosuj¹ pojêcie szyickiej strategicznej g³êbi. U podstaw ich koncepcji tkwi za³o¿enie o powi¹zaniu bezpieczeñstwa narodowego Iranu z sytuacj¹ polityczn¹ w Iraku,
Syrii i Libanie. W³aœnie koniecznoœci¹ realizacji koncepcji szyickiej strategicznej t³umaczy siê konsekwencjê, z jak¹ w³adze Iranu wspieraj¹ prezydenta Syrii Baszara al-Assada. Ewentualna pora¿ka
obecnego prezydenta w tym arabskim pañstwie doprowadzi³aby nie tylko do utraty wp³ywów i kluczowego sojusznika w regionie, ale wrêcz zagrozi³aby bezpieczeñstwu i ci¹g³oœci ustrojowej w Iranie. Szerzej o wzroœcie si³y szyitów w regionie: Y. Hazran, The Rise of Politicized Shi‘ite Religiosity
and theTerritorial State in Iraq and Lebanon, „The Middle East Journal” 2010, Vol. 64, No. 4.
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Waszyngton postrzega³ i nadal postrzega jako pañstwa prowadz¹ce politykê antyamerykañsk¹. Lider opozycyjnej Republikañskiej Partii Ludowej (CHP), Kemal Kýlýçdaroðlu, wprost zarzuca³ nawet rz¹dowi AKP, ¿e realizowana koncepcja polityki
zagranicznej nie tylko nie przyczyni³a siê do poprawy relacji z pañstwami s¹siednimi,
lecz wrêcz je pogorszy³a, a ponadto negatywnie wp³ynê³a na stosunki transatlantyckie
i zagrozi³a bli¿szej wspó³pracy z UE i Izraelem11.
Szczególnie z³o¿ony by³ proces zbli¿enia stron miêdzy Turcj¹ a Syri¹. Do momentu
przejêcia w³adzy przez AKP, relacje by³y napiête, a w 1998 r. grozi³y nawet wybuchem konfliktu zbrojnego. Polityka strategicznej g³êbi przyczyni³a siê do rozpoczêcia
wspó³pracy na linii Ankara–Damaszek, choæ nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e, wbrew
za³o¿eniom koncepcji Davutoðlu, nie uda³o siê wyeliminowaæ przyczyn wczeœniejszych napiêæ. Przede wszystkim kwestii poszanowania praw Turkmenów, mieszkaj¹cych w Syrii, oraz powi¹zañ pomiêdzy tureckimi i syryjskimi Kurdami, zw³aszcza
w kontekœcie wsparcia udzielanego cz³onkom Partii Pracuj¹cych Kurdystanu (PKK)12.
Niemniej, w³adzom Turcji i Syrii uda³o siê doprowadziæ do zniesienia wiz, o¿ywienia
wymiany handlowej oraz doprowadziæ do kilku spotkañ na najwy¿szym szczeblu.
W ich trakcie premier Turcji Recep Tayyip Erdoðan mia³ siê zwracaæ do prezydenta Syrii Baszara al-Assada per „bracie”13. Warto zauwa¿yæ, ¿e poprawa w stosunkach turecko-syryjskich umo¿liwi³a realizacjê kolejnego kroku – normalizacjê stosunków Turcji
z Iranem14. W³adze Iranu, dla których Syria jest czo³owym sojusznikiem w regionie,
zaczê³y przychylniej traktowaæ Turcjê zgodnie z zasad¹ „przyjaciele moich przyjació³
s¹ moimi przyjació³mi”.
Na pocz¹tku 2011 r. Ahmet Davutoðlu, zapytany o g³ówne przyczyny konfliktów
i napiêæ w regionie Bliskiego Wschodu, wskaza³ na konflikt arabsko-izraelski oraz brak
efektywnej wspó³pracy. Podkreœli³, i¿ Turcja by³a aktywnym promotorem wspó³pracy
regionalnej, szczególnie w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat15. Jednoczeœnie przedstawi³
tureck¹ koncepcjê rozwi¹zania problemów regionalnych: „Wierzymy, ¿e wspó³praca
oparta na dialogu politycznym, ekonomicznej wspó³zale¿noœci oraz kulturowym zrozumieniu jest najbardziej efektywnym œrodkiem s³u¿¹cym do zminimalizowania ryzyka konfliktu oraz promuj¹cym pokój, bezpieczeñstwo i dobrobyt”16.
Jednak¿e koncepcja autorstwa Ahmeta Davutoðlu wykracza³a daleko poza najbli¿sze otoczenie geopolityczne. Politykê zagraniczn¹ Turcji za rz¹dów AKP mo¿na okreœliæ mianem neoosmañskiej, choæ jednoczeœnie nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, i¿ Turcja
próbuje uzyskaæ wp³ywy w regionie, a nie je odzyskaæ. Tym samym stosowanie terminu
neoosmanizm mo¿na uznaæ za nadu¿ycie. Imperium Osmañskie, które w przesz³oœci
kontrolowa³o znaczne obszary Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej, by³o pañstwem
11

Interview with Kemal Kýlýçdaroðlu, „Turkish Policy Quarterly” 2010/11, Vol. 9, No. 4, s. 27.
M. E. Yýlmaz, The Syrian uprising and the future of Turkish-Syrian relations, „Turkish
Review” 2011, Vol. 1, No. 5, s. 50.
13
Ibidem, s. 55.
14
Szerzej: P. Osiewicz, Stosunki irañsko-tureckie na pocz¹tku XXI wieku: implikacje dla regionu
Bliskiego Wschodu, „Przegl¹d Strategiczny” 2011, nr 1.
15
Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ podjêt¹ przez Turcjê próbê mediacji miêdzy Syri¹ i Izraelem.
16
C. Aksoy, A Vision Without Borders. Interview with Turkish Foreign Affairs Minister Ahmet
Davutoðlu, „The Turkish Perspective” 2011, No. 3, s. 44.
12
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wielonarodowym, z kolei Turcja jest pañstwem narodowym. Nie mo¿na wprost za³o¿yæ, i¿ Turcja jest sukcesork¹ Imperium Osmañskiego. Wyj¹tek stanowi³y postanowienia
traktatu pokojowego zawartego w Lozannie w 1923 r. Niemniej, termin neoosmanizm
przyj¹³ siê i zd¹¿y³ ju¿ upowszechniæ w literaturze przedmiotu dla opisania tak zwanej
wielkiej strategii Turcji na Bliskim Wschodzie. W tym kontekœcie nowe znaczenie uzyska³ tak¿e termin panturkizm17.
Zdaniem Ofry Bengio, w polityce zagranicznej Turcji po 2002 r. mo¿na wskazaæ
nastêpuj¹ce za³o¿enia dotycz¹ce polityki wobec regionu Bliskiego Wschodu:
– wype³nianie roli pañstwa osiowego w regionie (neoosmanizm);
– multilateralizm;
– eliminacja problemów z pañstwami w regionie, zw³aszcza s¹siednimi18;
– pe³nienie funkcji mediatora w sporach i konfliktach regionalnych;
– prowadzenie polityki równowagi miêdzy kierunkiem europejskim a bliskowschodnim;
– wype³nianie roli wzoru demokratycznego pañstwa muzu³mañskiego dla pañstw
arabskich, bêd¹cego zarazem przeciwwag¹ dla modelu irañskiego19.
Powy¿sze za³o¿enia s¹ zarazem g³ównymi punktami strategii Ahmeta Davutoðlu.
Mo¿na pos³u¿yæ siê nimi jako czynnikami pomocnymi podczas analizy porównawczej
polityki zagranicznej przed i po 2010 r. Po ponad dziesiêciu latach rz¹dów Partii Sprawiedliwoœci i Rozwoju, istotnych zmianach politycznych w regionie oraz doœwiadczeniach ponad dwóch lat przemian politycznych w pañstwach arabskich pojawia siê
jednak pytanie dotycz¹ce nie tylko ich aktualnoœci, ale tak¿e skutecznoœci.
POLITYKA ZAGRANICZNA TURCJI A PROCES PRZEMIAN
W PAÑSTWACH ARABSKICH: REAKCJE NA ZMIANÊ OBIEKTYWNYCH
UWARUNKOWAÑ ZEWNÊTRZNYCH
Bez w¹tpienia gwa³towne zmiany w pañstwach arabskich stanowi³y zaskoczenie dla
w³adz Turcji. Przedtem Ankara, przynajmniej oficjalnie, nie stara³a siê i nie zamierza³a
ingerowaæ w sprawy wewnêtrzne poszczególnych pañstw arabskich, ani tym bardziej
wp³ywaæ na dzia³alnoœæ organizacji opozycyjnych. Tym mo¿na t³umaczyæ relatywnie
niski poziom przygotowania Turcji do stawienia czo³a zmianom politycznym w Afryce
Pó³nocnej i na Bliskim Wschodzie. Wraz z rozwojem wydarzeñ zarówno premier
Erdoðan, jak i minister Davutoðlu byli zmuszeni zmodyfikowaæ politykê zagraniczn¹
Turcji, gdy¿ nie przystawa³a ju¿ ona do nowych okolicznoœci. Szczególnym testem polityki strategicznej g³êbi, a zarazem najbardziej spektakularnym przyk³adem jej niepowodzenia, sta³ siê konflikt wewnêtrzny w Syrii.
Wraz z pocz¹tkiem antyrz¹dowych protestów w Syrii zaczê³y komplikowaæ siê relacje turecko-syryjskie, choæ na pocz¹tku 2011 r. jeszcze nic nie wskazywa³o, by mog³o

17

Bardzo ciekaw¹ publikacjê na ten temat przedstawi³ Hugh Pope. Zob.: H. Pope, Sons of the
Conquerors: The Rise of the Turkic World, New York 2005.
18
W tym przypadku podstawowe za³o¿enie dotyczy³o normalizacji stosunków z Syri¹ i Iranem.
19
O. Bengio, Altercating Interests and Orientations between Israel and Turkey: A View from
Israel, „Insight Turkey” 2009, Vol. 11, No. 2, s. 44.
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dojœæ do tak znacznego ich pogorszenia. Jednak¿e linia polityczna przyjêta przez Baszara al-Assada oraz jego przyzwolenie na u¿ycie si³y w stosunku do ludnoœci cywilnej
sprawi³y, ¿e Turcja w krótkim czasie sta³a siê jednym z najostrzejszych krytyków syryjskiego re¿imu. Pocz¹tkowo w³adze w Ankarze próbowa³y wp³yn¹æ na Baszara
al-Assada, by zagwarantowa³ pokój wewnêtrzny, czego najlepszy przyk³ad stanowi
wizyta Ahmeta Davutoðlu w Damaszku w sierpniu 2011 r. Wkrótce okaza³o siê jednak
jak kruche by³y podstawy turecko-syryjskiej wspó³pracy. Apele w³adz Turcji nie spotka³y siê z pozytywn¹ reakcj¹ ze strony Syrii, co w Ankarze zosta³o odebrane jako
afront. Co wiêcej, w³adze syryjskie zaczê³y oskar¿aæ Turcjê o ingerencjê w sprawy wewnêtrzne oraz wspieranie grup opozycyjnych, a nawet o ich dozbrajanie. W rezultacie
w³adze Turcji jednoznacznie potêpi³y dzia³ania podejmowane przez Syriê i wezwa³y
Baszara al-Assada do ust¹pienia. Jednoczeœnie przyjê³y tysi¹ce uchodŸców oraz zezwoli³y na spotkania liderów syryjskich ugrupowañ opozycyjnych na swoim terytorium. W paŸdzierniku 2012 r. oba pañstwa znalaz³y siê nawet niebezpiecznie blisko
wybuchu konfliktu zbrojnego po tym jak oddzia³y wierne Assadowi mia³y ostrzelaæ
jedn¹ z przygranicznych miejscowoœci tureckich20. I choæ ostateczny wynik konfliktu
wewnêtrznego w Syrii wci¹¿ stanowi wielk¹ niewiadom¹, pewne jest, ¿e turecka polityka eliminacji problemów z s¹siadami nie sprawdzi³a siê w przypadku Syrii.
Nowy antagonizm w relacjach pomiêdzy Turcj¹ i Syri¹ musia³ wp³yn¹æ z kolei negatywnie na stosunki turecko-irañskie. Jednoznaczne poparcie udzielone syryjskiej
opozycji przez rz¹d Turcji doprowadzi³o do napiêæ z Iranem, który od lat wspiera re¿im
Assadów21. Z perspektywy irañskiej, utrzymanie Syrii jako sojusznika, rz¹dzonego
przez al-Assada, stanowi nie tylko jedn¹ z gwarancji bezpieczeñstwa zewnêtrznego,
ale tak¿e gwarancjê przetrwania teokratycznego re¿imu w Iranie.
Tureckie w³adze w sposób jednoznaczny udzieli³y równie¿ poparcia ruchom opozycyjnym w Libii, Tunezji i Egipcie. Terytoria wymienionych pañstw stanowi³y w przesz³oœci czêœci terytorium Imperium Osmañskiego, czym nale¿y t³umaczyæ ¿ywotne
zainteresowanie Turcji sytuacj¹ w Afryce Pó³nocnej. W przypadku Egiptu nale¿y jednak zwróciæ uwagê na pewien paradoks. Wspieranie przemian w Egipcie stoi
w sprzecznoœci z za³o¿eniami polityki zagranicznej Turcji, poniewa¿ silny, stabilny
Egipt bêdzie stanowi³ istotn¹ konkurencjê dla wp³ywów tureckich w innych pañstwach
arabskich. Z pewnoœci¹ bêdzie te¿ aspirowa³ do roli regionalnego mocarstwa. Niemniej, póki co dla obu stron wspó³praca jest o wiele korzystniejsza ani¿eli rywalizacja
o wp³ywy w œwiecie muzu³mañskim, zw³aszcza arabskim. Na uwagê zas³uguje tak¿e
entuzjazm, z jakim Egipcjanie witali szefa tureckiego rz¹du. Wydarzenie, które jeszcze
dziesiêæ lat temu by³o niewyobra¿alne, zw³aszcza ze wzglêdu na skomplikowan¹ historiê, teraz sta³o siê faktem. Tym samym Turcja odnios³a sukces wizerunkowy, a premier
Erdoðan sta³ siê dla wiêkszoœci Egipcjan wzorem przywódcy, który potrafi ³¹czyæ
w polityce wartoœci demokratyczne z podstawowymi zasadami islamu.

20

M. Giglio, The Next Front? Rising Tensions on the Turkey-Syria border, „Newsweek”,
22.10.2012.
21
Szerzej: J. Goodarzi, Syria and Iran: Diplomatic Alliance and Power Politics in the Middle
East, London 2006; A. Ehteshami, R. A. Hinnebusch, Syria and Iran: Middle powers in a penetrated
regional system, London 1997.
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Znaczenie wzajemnej wspó³pracy zosta³o podkreœlone ju¿ przy okazji pierwszej
wizyty premiera Erdoðana w Egipcie po odsuniêciu od w³adzy prezydenta Mubaraka.
W jej trakcie podpisana zosta³a umowa przewiduj¹ca utworzenie rady do spraw
wspó³pracy strategicznej22. Nale¿y uznaæ, ¿e w odró¿nieniu od Syrii, polityka zagraniczna realizowana przez rz¹d AKP sprawdzi³a siê, a nawet wiêcej – turecki rz¹d dobrze wykorzysta³ sprzyjaj¹ce okolicznoœci, by umocniæ swoj¹ pozycjê w oczach
obywateli pañstwa, które potencjalnie wkrótce mo¿e zagroziæ regionalnej pozycji Turcji. Ryzyko uda siê oddaliæ, jeœli w³adz¹ w Egipcie bêd¹ dysponowali politycy wzoruj¹cy siê na tureckim modelu rz¹dów. Jeœli bêd¹ mogli przy tym liczyæ na wsparcie ze
strony w³adz w Ankarze, Turcji uda siê zneutralizowaæ i zwi¹zaæ ze sob¹ najsilniejsze
i najbardziej wp³ywowe, obok Arabii Saudyjskiej, pañstwo arabskie.
W przypadku Libii Turcja od samego pocz¹tku zdecydowanie potêpia³a stosowanie
si³y przez re¿im Kaddafiego w stosunku do ludnoœci cywilnej. Podobnie jak to mia³o
miejsce w przypadku Syrii, turecki rz¹d pocz¹tkowo analizowa³ rozwój sytuacji. Jednoczeœnie ostro sprzeciwia³ siê jakiejkolwiek interwencji. Tym samym Turcja sta³a siê
jednym z najwiêkszych krytyków operacji prowadzonej przez francuskie si³y powietrzne. Ankara zarzuca³a rz¹dowi Francji, ¿e ten próbuje wykorzystaæ wewnêtrzn¹
rywalizacjê w Libii do rozszerzenia francuskiej strefy wp³ywów w Afryce Pó³nocnej23.
Turcja próbowa³a tak¿e prowadziæ mediacjê pomiêdzy si³ami Kaddafiego a rebeliantami. Jednym z jej efektów by³a turecka propozycja pokojowa, która zak³ada³a wycofanie wojsk wiernych M. Kaddafiemu z miast opanowanych przez rebeliantów oraz
przeprowadzenie demokratycznych reform. Zasadnicz¹ przeszkodê w procesie mediacji
stanowi³ jednak fakt, i¿ libijska opozycja zdecydowanie odrzuca³a ka¿dy scenariusz,
który zak³ada³ pozostanie M. Kaddafiego przy w³adzy, natomiast libijski przywódca
nie dopuszcza³ nawet myœli o ust¹pieniu24. Dopiero póŸniej, latem 2011 r., gdy M. Kaddafi podj¹³ zdecydowan¹ ofensywê wojskow¹, Turcja próbowa³a wywieraæ presjê na
rz¹d w Trypolisie i jednoczeœnie udzieli³a wsparcia si³om opozycyjnym. Ju¿ na samym
pocz¹tku tureckie w³adze przekaza³y libijskim rebeliantom 200 milionów USD, a minister spraw zagranicznych Ahmet Davutoðlu odwiedzi³ Bengazi na pocz¹tku lipca
2011 r.25 Takie dzia³ania by³y korzystne nie tylko dla rebeliantów, ale tak¿e dla wizerunku Turcji, która w ten sposób zyskiwa³a uznanie w œwiecie arabskim, w wiêkszoœci
zdecydowanie potêpiaj¹cym brutalne represje stosowane przez re¿im libijski. Mo¿na
jednak zaryzykowaæ stwierdzenie, i¿ turecki rz¹d popar³ rebeliantów w momencie, gdy
ich zwyciêstwo wydawa³o siê byæ przes¹dzone. Tym samym Turcja próbowa³a zagwarantowaæ sobie wp³ywy i dobre relacje w Libii po przejêciu w³adzy przez opozycjê.
Równoczeœnie stara³a siê przekonaæ spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹, i¿ jest gotowa podejmowaæ zdecydowane, konkretne dzia³ania w imiê ochrony praw cz³owieka.
22
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23
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24
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W tym kontekœcie nale¿y zwróciæ uwagê na podwójne standardy stosowane przez
Turcjê. Choæ Ankara zdecydowanie potêpia³a w³adze Libii czy Syrii za przeœladowania
ludnoœci cywilnej, jednoczeœnie nie interweniowa³a podczas przypadków ³amania
praw cz³owieka podczas protestów w Bahrajnie czy Arabii Saudyjskiej.
Wydarzenia z okresu przemian politycznych w pañstwach arabskich ujawni³y
równie¿ istotn¹ wadê realizowanej przez rz¹d AKP koncepcji polityki zagranicznej.
By³o ni¹ oparcie wzajemnych stosunków przede wszystkim na osobistych relacjach
pomiêdzy przywódcami. Liderzy mieli stanowiæ przyk³ad dla spo³eczeñstwa, st¹d niekiedy nawet przesadnie podkreœlano rolê przyjacielskich relacji miêdzy Erdoðanem
a Assadem. Podobnie by³o w przypadku Hosni Mubaraka, choæ w tym przypadku osobiste relacje mia³y wymiar bardziej pragmatyczny.
Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, i¿ na d³ugo przed pierwszymi wydarzeniami w ramach procesu tak zwanej arabskiej wiosny, Turcja postawi³a na budowê dobrych relacji oraz presti¿ w œwiecie arabskim kosztem dobrych relacji z Izraelem. Do 2009 r. Turcjê i Izrael
³¹czy³y dobre stosunki, które by³y korzystne tak¿e z punktu widzenia bliskowschodniej
polityki Stanów Zjednoczonych26. Przejawami radykalnej zmiany polityki wobec Izraela by³y, miêdzy innymi, zdecydowane potêpienie Izraela za przeprowadzenie operacji
P³ynny O³ów w Strefie Gazy w styczniu 2009 r. oraz reakcje w³adz Turcji po incydencie Flotylli Wolnoœci, z udzia³em tureckiego statku „Mavi Marmara” w maju 2010 r.27
W styczniu 2009 r. premier Turcji, na znak protestu przeciwko izraelskiej operacji
zbrojnej w Gazie, ostentacyjnie opuœci³ salê obrad podczas szczytu w Davos, gdzie
mia³ wzi¹æ udzia³ w dyskusji panelowej wraz z premierem Izraela Szimonem Peresem28. Akt ten zosta³ bardzo negatywnie odebrany przez zgromadzonych na sali, ale
jednoczeœnie przysporzy³ Erdoðanowi wielu nowych zwolenników nie tylko w Turcji,
lecz przede wszystkim w œwiecie arabskim. Zaostrzenie polityki wobec Izraela przynios³o oczekiwane przez tureckie w³adze rezultaty podczas procesu przemian w pañstwach arabskich. Turcja, przedstawiana przedtem w œwiecie arabskim jako pañstwo,
które budowanie wspólnoty muzu³mañskiej poœwiêci³o na rzecz sojuszu ze Stanami
Zjednoczonymi, cz³onkostwa w NATO czy te¿ wspó³pracy z Izraelem, zaczê³a byæ postrzegana jako przyk³ad udanego po³¹czenia wartoœci demokratycznych z podstawowymi wartoœciami islamu. Zarówno w Tunezji, jak i Egipcie szczegó³owo analizowano
tak zwany model turecki, stanowi¹cy szansê na szybk¹ modernizacjê przy jednoczesnym zachowaniu muzu³mañskiego charakteru pañstwa. Demonstranci w Egipcie protestowali ze zdjêciami tureckiego premiera Recepa Tayyipa Erdoðana w d³oniach, co
sta³o siê znacz¹cym symbolem zmiany w podejœciu Arabów wzglêdem Turków. Do
tamtej pory Turcy byli kojarzeni przede wszystkim z dominacj¹ i podporz¹dkowaniem
26
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27
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a Line in the Sea: The Gaza Flotilla Incident and the Israeli-Palestinian Conflict, ed. T. E. Copeland,
New York 2011.
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Szerzej: G. Bacýk, Turkish-Israeli Relations After Davos: A View from Turkey, „Insight Turkey” 2009, Vol. 11, No. 2.
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sobie Arabów w ramach Imperium Osmañskiego. Tymczasem w ramach procesu
zmian politycznych w pañstwach arabskich po 2010 r. Turcja sta³a siê nagle atrakcyjnym wzorem, synonimem sukcesu gospodarczego i politycznego29. Przyk³adowo, model turecki by³ o wiele bardziej interesuj¹cy ani¿eli „model irañski” nawet, a mo¿e
nawet przede wszystkim dla egipskiego Bractwa Muzu³mañskiego, którego aktywnoœæ
w pierwszym okresie przemian by³a traktowana podejrzliwie przez pañstwa Zachodu.
Jeszcze na pocz¹tku 2011 r., tu¿ po odsuniêciu od w³adzy Hosni Mubaraka, powszechna by³a obawa, i¿ przejêcie w³adzy przez Bractwo doprowadzi do radykalizacji norm
spo³ecznych oraz powa¿nego ograniczenia relacji z Zachodem30.
Jak udowodniono, we wszystkich wspomnianych przypadkach tureckie w³adze nie
reagowa³y od razu, lecz ich dzia³ania stanowi³y odpowiedŸ na zmianê uwarunkowañ
zewnêtrznych. Takie postêpowanie mo¿na zinterpretowaæ dwojako. Albo jako przejaw
pragmatyzmu, albo te¿ jako przejaw zachowawczej polityki i braku przygotowania na
zmianê. Niemniej, wed³ug Ziyi Öniºa, etapy w odpowiedzi Turcji na procesy zmian
w pañstwach arabskich mo¿na scharakteryzowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
– ostro¿ny unilateralizm;
– niechêtny udzia³;
– jednostronny proaktywizm;
– powrót od ostro¿nej polityki31.
Na podstawie wspominanych argumentów, mo¿na przedstawiæ g³ówne cele polityki zagranicznej na Bliskim Wschodzie po 2010 r. i porównaæ je z celami sprzed
2010 r., scharakteryzowanymi przez Ofrê Bengio. Z wykazu celów z pewnoœci¹ mo¿na usun¹æ dwa punkty: eliminacjê problemów z pañstwami w regionie (niepowodzenie, zw³aszcza w przypadku Syrii) oraz niemo¿noœæ pe³nienia funkcji pañstwa
mediatora w sporach i konfliktach regionalnych (Syria-Izrael, nieudane próby poœrednictwa miêdzy Iranem a pañstwami Zachodu w sprawie irañskiego programu atomowego)32. Na pocz¹tku 2013 r. lista celów regionalnej polityki zagranicznej Turcji
obejmuje zatem:
– wype³nianie roli pañstwa osiowego w regionie (neoosmanizm);
– multilateralizm;
– prowadzenie polityki równowagi pomiêdzy kierunkiem europejskim a bliskowschodnim;
– wype³nianie roli wzoru demokratycznego pañstwa muzu³mañskiego dla pañstw
arabskich, bêd¹cego zarazem przeciwwag¹ dla modelu irañskiego.

29
Szerzej: R. Abou-el-Fadl, Arab Perceptions of Contemporary Turkish Foreign Policy: Cautious Engagement and the Question of Independence, w: Another Empire? A Decade of Turkey’s Foreign Policy Under the Justice and Development Party, eds. K. Öktem, A. Kadýoðlu, M. Karlý,
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31
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Vol. 14, No. 3, s. 51.
32
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PAÑSTWA ARABSKIE A TURECKI MODEL RZ¥DÓW:
SZANSA NA POSZERZENIE WP£YWÓW TURCJI W REGIONIE?
Jak wczeœniej wspomniano, promocja tureckiego modelu ustrojowego stanowi³a
i nadal stanowi istotny element polityki zagranicznej Turcji. Rz¹dy Partii Sprawiedliwoœci i Rozwoju w Turcji stanowi¹ przyk³ad udanej syntezy elementów demokracji
liberalnej i gospodarki wolnorynkowej z podstawowymi zasadami islamu. Przeprowadzone zmiany konstytucyjne oraz liczne reformy z³agodzi³y stricte sekularny i zlaicyzowany system, który obowi¹zywa³ w Turcji na mocy Konstytucji z 1982 r. Co wiêcej,
dziêki polityce AKP, Turcja z pañstwa peryferyjnego sta³a siê jednym z g³ównych graczy w regionie bliskowschodnim, a jej aspiracje siêgaj¹ nawet dalej – do Afryki, Azji
Œrodkowej, Azji Po³udniowo-Wschodniej, a nawet Ameryki £aciñskiej. Jednoczeœnie
turecki rz¹d wci¹¿ utrzymuje dobre kontakty z Zachodem i prowadzi skuteczn¹ politykê równowagi. Gdyby pañstwa arabskie wzorowa³y siê na Turcji, móg³by to byæ kolejny argument na rzecz rozszerzenia tureckich wp³ywów w œwiecie arabskim. Turecki
model rz¹dów sta³by siê wówczas jednym z elementów miêkkiej si³y i przyk³adem korzystnych, z punktu widzenia Turcji, interakcji z pañstwami arabskimi. Czy jednak
sposób sprawowania rz¹dów przez AKP jest rzeczywiœcie atrakcyjny dla pañstw arabskich, które do niedawna by³y rz¹dzone w sposób autorytarny?
W 2011 r. we wszystkich pañstwach s¹siaduj¹cych z Turcj¹ zosta³y przeprowadzone badania opinii publicznej dotycz¹ce oceny roli Turcji w systemie miêdzynarodowym, regionie oraz jej polityki zagranicznej. Na pytanie czy Turcja mog³aby staæ siê
wzorem dla innych pañstw bliskowschodnich, twierdz¹co odpowiedzia³o a¿ 75% Irañczyków, 70% Irakijczyków oraz 59% Syryjczyków33. Zdecydowanie najwiêcej ankietowanych wskaza³o tak¿e na Turcjê jako pañstwo kojarz¹ce siê z pojêciem potêgi
regionalnej (28%). Drugi w kolejnoœci Iran wybra³o jedynie 12% respondentów34. Wyniki
badañ potwierdzi³y rosn¹cy presti¿ Turcji w regionie, choæ nale¿y wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e
zosta³y przeprowadzone jeszcze przed udzieleniem wyraŸnego poparcia syryjskiej
opozycji przez turecki rz¹d. Od tego czasu nie zosta³y powtórzone, niemniej mo¿na
przewidywaæ, ¿e prawdopodobnie nie by³yby ju¿ tak korzystne dla strony tureckiej.
James M. Dorsey wskazuje, ¿e tym, co decyduje o atrakcyjnoœci modelu tureckiego
jest fakt, i¿ umiarkowana partia islamska z powodzeniem rz¹dzi sekularnym pañstwem, które dodatkowo odnosi znacz¹ce sukcesy gospodarcze35. Z kolei zdaniem Jurisa
Pupcenoksa, zarówno Turcja, jak i Pakistan stanowi¹ przyk³ady tak zwanej demokratycznej islamizacji. Oznacza to, i¿ w obu pañstwach partie odwo³uj¹ce siê do wartoœci
islamu zdoby³y w³adzê w sposób legalny, w ramach demokratycznych procesów wyborczych. Niemniej, o ile turecki rz¹d Partii Sprawiedliwoœci i Rozwoju stosuje ³agodne œrodki i przeprowadza ewolucyjne zmiany systemowe, o tyle w Pakistanie zauwa¿yæ
mo¿na elementy tak zwanej represywnej islamizacji. W opinii Pupcenoksa, z tego

33

S. Genç, Perception of Turkey’s foreign policy among the elite of its neighbors, „Turkish
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w³aœnie powodu model turecki jest o wiele bardziej atrakcyjny dla grup reformatorskich w poszczególnych pañstwach arabskich36. Nale¿y dodaæ, i¿ w przeciwieñstwie
do Pakistanu, turecki model sprawowania rz¹dów przeciwdzia³a, przynajmniej w teorii, antagonizowaniu ró¿nych grup spo³ecznych i etnicznych. Jako przyk³ad mo¿e
pos³u¿yæ próba poprawy relacji pomiêdzy Turkami a tureckimi Kurdami. Próba, co
trzeba wyraŸnie podkreœliæ, w du¿ej mierze nieudana, ale wyznaczaj¹ca pewien trend.
Rz¹dowi AKP nie uda³o siê ca³kowicie wyeliminowaæ przemocy i wzajemnej niechêci,
ale uda³o siê obni¿yæ poczucie zagro¿enia i poprawiæ poziom bezpieczeñstwa wewnêtrznego oraz zapewniæ relatywnie lepszy byt mniejszoœci kurdyjskiej. Dlaczego jest
to tak istotne? Poniewa¿ w zdecydowanej wiêkszoœci pañstw objêtych tak zwan¹
arabsk¹ wiosn¹ równie¿ istniej¹ silne podzia³y na tle etnicznym oraz wyznaniowym.
Tym samym tureckie doœwiadczenia i rozwi¹zania systemowe mog¹ okazaæ siê bardzo
pomocne i u¿yteczne.
Jeden z przyk³adów korzystania z doœwiadczeñ tureckiej partii AKP stanowi tunezyjska partia Harakat al-Nahda. Niemniej, jak zauwa¿y³ Stefano Maria Torelli, „chocia¿ al-Nahda oficjalnie przyzna³a, ¿e w kilku kwestiach odnios³a siê do modelu
tureckiego, to jednak nic, przynajmniej w skali krótkoterminowej, nie wskazuje na to,
by model AKP zosta³ powielony w Tunezji”37. Taka obserwacja nie wyklucza jeszcze
ca³kowicie szansy na zmiany polityczne w Tunezji wed³ug scenariusza tureckiego,
jednak¿e jest ona mniej ani¿eli bardziej prawdopodobna. Obecnie g³ówna ró¿nica
zdañ dotyczy podejœcia do kwestii sekularyzmu oraz odmiennych kontekstów spo³eczno-kulturowych.
Tymczasem, jak utrzymuje Feriha Perekli, model turecki, nie ograniczany jedynie
do okresu rz¹dów AKP w Turcji, jest atrakcyjny dla islamistów w Maroku. Przyk³ad
mo¿e stanowiæ przejêcie wielu rozwi¹zañ tureckich przez rz¹dz¹c¹ partiê marokañsk¹
PJD (Parti de la Justice et du Développment), której nazwa jest identyczna z jej tureck¹
odpowiedniczk¹ AKP. Nawet logo PJD (zapalona lampka naftowa) nawi¹zuje do logo
AKP (zapalona ¿arówka). Tym samym „model turecki, ³¹cz¹cy doœwiadczenia partii islamskich sprzed rz¹dów AKP oraz doœwiadczenia okresu rz¹dów AKP, stanowi Ÿród³o
inspiracji dla marokañskiej PJD”38. Podobn¹ parti¹ polityczn¹, próbuj¹c¹ korzystaæ
z doœwiadczeñ tureckiej AKP, jest wp³ywowa egipska Partia Wolnoœci i Sprawiedliwoœci (FJP)39. FJP, powi¹zana z Bractwem Muzu³mañskim, ma ju¿ na swoim koncie
zwyciêstwo w wyborach parlamentarnych z prze³omu 2011 i 2012 roku40. Ponadto, no36
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Przebieg procesu wyborczego zosta³ jednak uznany przez Najwy¿szy Trybuna³ Konstytucyjny
Egiptu za niekonstytucyjny. Decyzja ta wywo³a³a kolejn¹ falê protestów spo³ecznych. Na mocy dekretu prezydenta Morsiego z lipca 2012 r., tak¿e podwa¿anego przez Trybuna³, parlament ma funkcjonowaæ a¿ do kolejnych wyborów, zaplanowanych pierwotnie na wiosnê 2013 r., przesuniêtych
jednak ostatecznie na jesieñ.
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wym prezydentem Egiptu wybrany zosta³ Mohamad Morsi – cz³onek FJP, do czerwca
2012 r. pe³ni¹cy funkcje przewodnicz¹cego tej partii.
Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, Turcja zyska³a uznanie w œwiecie arabskim po
zmianie polityki wzglêdem Izraela. Ponadto, turecki rz¹d przesta³ podkreœlaæ znaczenie silnych zwi¹zków ze Stanami Zjednoczonymi oraz Uni¹ Europejsk¹. Owszem, kierunki europejski i transatlantycki nadal pozostaj¹ jednymi z wa¿niejszych w ramach
polityki zagranicznej, niemniej ju¿ nie s¹ najwa¿niejszymi. Mounir Shafiq, jeszcze
przed zmianami w pañstwach arabskich, wskazywa³ w³aœnie na zbyt prozachodni¹
orientacjê Turcji oraz jej dobre relacje z Izraelem jako g³ówne przeszkody w upowszechnieniu siê tureckiego modelu rz¹dów41. Obecnie zauwa¿yæ nale¿y swoist¹ politykê równowagi prowadzon¹ przez w³adze w Ankarze. Niemniej, to wci¹¿ zbyt ma³o.
Zdaniem Mohammeda Noureddine, obie strony powinny siêgn¹æ do teorii konstruktywizmu i rozpocz¹æ zbli¿enie stanowisk od zbli¿enia pomiêdzy elitami, zw³aszcza poprzez rozszerzenie wci¹¿ niewielkiej wspó³pracy w ramach nauki i kultury42.
Paradoksalnie, jedynym pañstwem arabskim, które przed 2011 r. chcia³o zacieœniaæ
relacje z Turcj¹ rz¹dzon¹ przez AKP i korzystaæ z jej doœwiadczeñ by³a Syria. Mia³o to
jednak miejsce przed wybuchem konfliktu wewnêtrznego oraz zdecydowanym poparciem udzielonym syryjskiej opozycji przez Turcjê w 2011 r. Póki co, ostateczny wynik
konfrontacji syryjskiej jest nieprzewidywalny. Jeœli jednak w³adzê przejmie opozycja,
mo¿e, w ramach wdziêcznoœci za otrzyman¹ pomoc, przeprowadziæ reformy wed³ug
tureckiego scenariusza i zacieœniaæ stosunki dwustronne.
***
Lista celów polityki zagranicznej Turcji w odniesieniu do polityki regionalnej po
2002 r., zaproponowana przez Ofrê Bengio, przy uwzglêdnieniu doœwiadczeñ i wp³ywu procesu zmian politycznych w pañstwach arabskich na politykê zagraniczn¹ Turcji
po 2010 r., wymaga istotnej korekty. Za nieaktualne mo¿na uznaæ dwa z nich: eliminacjê problemów z pañstwami w regionie (niepowodzenie, zw³aszcza w przypadku
Syrii) oraz niemo¿noœæ pe³nienia funkcji pañstwa mediatora w ramach konfliktu arabsko-izraelskiego, konfliktu wewnêtrznego w Syrii oraz miêdzy Iranem i Zachodem
w sprawie irañskiego programu atomowego.
Konflikt wewnêtrzny w Syrii sta³ siê bez w¹tpienia jednym z przyk³adów niepowodzenia polityki zagranicznej Turcji w jej wymiarze dotycz¹cym eliminacji problemów
z pañstwami s¹siednimi. Jeœli do³¹czyæ do tego brak normalizacji stosunków z Republik¹ Cypryjsk¹ czy te¿ Armeni¹ oraz narastanie wzajemnej nieufnoœci w ramach stosunków irañsko-tureckich (radykalna ró¿nica zdañ w ocenie sytuacji w Syrii), mo¿na
zgodziæ siê z coraz popularniejszym w krêgach dyplomatycznych stwierdzeniem, i¿
politykê zera problemów z s¹siadami (ang. zero problems with neighbours policy)
zast¹pi³a polityka zera s¹siadów bez problemów (ang. zero neighbours without pro41
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blems policy). Turcja odniesie sukces dyplomatyczny w Syrii tylko wówczas, gdy
w³adzê przejmie w niej opozycja. Dopóki w³adzê bêdzie posiada³ prezydent Baszar
al-Assad, trudno wyobraziæ sobie jak¹kolwiek normalizacjê we wzajemnych stosunkach, zw³aszcza po tym jak Turcja zdecydowanie popar³a si³y antyrz¹dowe.
Istotn¹ wadê tureckiej polityki zagranicznej po 2002 r. stanowi³o oparcie stosunków
na bliskich, osobistych relacjach tureckich polityków z niektórymi autorytarnymi przywódcami pañstw arabskich. Najlepszy przyk³ad stanowi¹ stosunki turecko-syryjskie,
a zw³aszcza osobiste relacje premiera Erdoðana oraz prezydenta Assada. Dzia³ania podejmowane przez syryjskiego lidera celem zd³awienia protestów spo³ecznych zmusi³y
Turcjê do jednoznacznego potêpienia arabskiego sojusznika. W przeciwnym razie premier Erdoðan poœrednio legitymizowa³by u¿ycie si³y wobec ludnoœci cywilnej przez
Assada. Warto podkreœliæ, ¿e Turcja stanê³a przed trudnym wyborem – czy utrzymaæ
dobre stosunki z Assadem i nie naraziæ siê Iranowi, czy te¿ lepiej potêpiæ Assada, naraziæ siê Irañczykom, ale jednoczeœnie zyskaæ uznanie ze strony pañstw arabskich na
przyk³ad, z regionu Zatoki Perskiej oraz Egiptu.
Paradoksalnie, wsparcie procesu przemian w Egipcie, mo¿e zagroziæ regionalnym
aspiracjom Turcji. Egipt straci³ sw¹ pozycjê w regionie po podpisaniu uk³adu pokojowego i nawi¹zaniu stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Prezydent Mubarak by³
tak¿e krytykowany za zbyt blisk¹ wspó³pracê ze Stanami Zjednoczonymi. Obecny,
ewentualny wzrost znaczenia regionalnego Egiptu oraz wzmocnienie egipskich wp³ywów w œwiecie arabskim bêd¹ niekorzystne dla regionalnych aspiracji Turcji. Niemniej, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Turcja odnios³a sukces wizerunkowy w tym pañstwie.
Powinna zatem stawiaæ na wspó³pracê z Egiptem i próbowaæ wspieraæ œrodowiska reformatorskie, próbuj¹ce przeprowadzaæ zmiany ustrojowe wed³ug wzoru tureckiego.
Kluczowy pod tym wzglêdem bêdzie wynik wyborów parlamentarnych w Egipcie,
prze³o¿onych na jesieñ 2013 roku43.
Pytanie dotycz¹ce atrakcyjnoœci tak zwanego modelu tureckiego dla pañstw arabskich pozostaje pytaniem otwartym. Chocia¿ mo¿na wskazaæ przyk³ady nawi¹zywania
do politycznych doœwiadczeñ Turcji w takich pañstwach jak Tunezja, Maroko czy
Egipt, jest to jeszcze zbyt ma³o, by mo¿na mówiæ o politycznej miêkkiej sile Turcji
w regionie. Jednak¿e warto podkreœliæ, ¿e proces zmian w wielu pañstwach arabskich,
zw³aszcza w Egipcie, wci¹¿ trwa. Tym samym wci¹¿ mo¿liwe jest, ¿e pañstwa te
pod¹¿¹ drog¹ Turcji i bêd¹ stara³y siê pogodziæ wartoœci islamu z systemem demokratycznym oraz gospodark¹ wolnorynkow¹, przy jednoczesnym zagwarantowaniu sekularnego charakteru pañstwa oraz próbach ³agodzenia skutków podzia³ów wewnêtrznych
na tle etnicznym czy te¿ wyznaniowym.
STRESZCZENIE
Proces zmian w pañstwach arabskich, którego pocz¹tek wyznaczy³y protesty w Tunezji na
prze³omie 2010 i 2011 r., stanowi³ zaskoczenie nie tylko dla szeroko definiowanej spo³ecznoœci
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miêdzynarodowej, ale tak¿e dla najwa¿niejszych graczy w regionach Bliskiego Wschodu oraz
Afryki Pó³nocnej. Bez w¹tpienia do tej grupy zaliczyæ nale¿y Turcjê. Celem niniejszego artyku³u jest analiza wp³ywu procesu zmian w pañstwach arabskich po 2010 r. na politykê zagraniczn¹ Turcji. Szczegó³owej analizie zosta³y poddane przede wszystkim podstawowe za³o¿enia
polityki zagranicznej Turcji przed 2010 r. oraz ich póŸniejsza, ewentualna modyfikacja w obliczu zmian politycznych w œwiecie arabskim. Na podstawie analizy, autor za nieaktualne uzna³
dwa z regionalnych celów polityki zagranicznej Turcji: eliminacjê problemów z pañstwami
w regionie oraz niemo¿noœæ pe³nienia funkcji pañstwa mediatora w regionie. Konflikt wewnêtrzny w Syrii sta³ siê bez w¹tpienia jednym z przyk³adów niepowodzenia polityki zagranicznej Turcji. Istotn¹ wadê tureckiej polityki zagranicznej po 2002 r. stanowi³o oparcie stosunków
na bliskich, osobistych relacjach tureckich polityków z niektórymi autorytarnymi przywódcami
pañstw arabskich. Paradoksalnie, wsparcie procesu przemian w Egipcie, mo¿e zagroziæ regionalnym aspiracjom Turcji. Pytanie dotycz¹ce atrakcyjnoœci tak zwanego modelu tureckiego dla
pañstw arabskich pozostaje pytaniem otwartym. Chocia¿ mo¿na wskazaæ przyk³ady nawi¹zywania do politycznych doœwiadczeñ Turcji w takich pañstwach jak Tunezja, Maroko czy Egipt,
jest to jeszcze zbyt ma³o, by mo¿na mówiæ o politycznej miêkkiej sile Turcji w regionie.

THE PROCESS OF CHANGES IN THE ARAB STATES AND ITS INFLUENCE
ON THE TURKISH POLICY AFTER 2010
ABSTRACT
The process of political changes in the Arab states, which began in Tunisia in 2010, came as
a complete surprise not only to international community, but also to all key players in the Middle
East and in North Africa. Undoubtedly, Turkey was one of them. The main aim of this article is to
analyze influence of the process on the foreign policy of Turkey after 2010. In order to do that,
the author analyzes fundamental objectives of the Turkish foreign policy before and after 2010.
He argues that two of them, namely zero problems with neighbors policy as well as a role of
a mediator in the Middle East, are not valid anymore. Moreover, the internal conflict in Syria became a symbol of a failure of zero problems with neighbors policy. One of the weaknesses of the
Turkish foreign policy was its dependence on personal relations between Turkish politicians and
authoritarian leaders in the Arab states. Paradoxically, although Turkey supports changes in
Egypt, this state can become its biggest regional rival in the nearest future. Last but not least, the
author tries to find out whether so-called Turkish political model is attractive to the Arab states.
He claims that although we can find some examples how Arab politicians follow the Turkish example in Tunisia, Morocco or Egypt, it is still not enough to assert that these states have already
adopted the Turkish model.

