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INTERESY NARODOWE FEDERACJI ROSYJSKIEJ

W SYRII NA TLE ROSYJSKIEJ INTERWENCJI

W 2015 ROKU

W niniejszym tekœcie odniesiono siê do obiektywnych interesów wspó³czesnej Fe-
deracji Rosyjskiej w Syrii, które wp³ynê³y (b¹dŸ mog³y wp³yn¹æ) na decyzjê o podjêciu
przez Rosjê interwencji we wrzeœniu 2015 r. Uwzglêdniono triadê interesów narodo-
wych wskazanych przez Alexandra George’a i Roberta Keohane’a (George, Keohane,
1980) – tj. przetrwania fizycznego, autonomii i ekonomicznego dobrobytu. Triadê tê
uzupe³niono dodatkowo o jeszcze jeden – wskazany przez Alexandra Wendta (Wendt,
2008: 221–223) – rodzaj interesu narodowego, interes dotycz¹cy „zbiorowego poczu-
cia w³asnej wartoœci”. Pod uwagê wziêto równie¿ partykularne interesy obecnej admi-
nistracji Federacji Rosyjskiej odnosz¹ce siê do konsolidacji spo³eczeñstwa rosyjskiego
wokó³ niej.

Rosja wykona³a pierwsze naloty na Syriê 30 wrzeœnia 2015 r. po uprzednim poin-
formowaniu o tym ambasady Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie zaledwie na godzi-
nê przed bombardowaniami (Sopel, 2015). Celem sta³y siê nie tylko zgrupowania si³
Pañstwa Islamskiego1, lecz tak¿e oddzia³y rebeliantów walcz¹cych z wojskami prezy-
denta Baššâra al-’Assada. Choæ spo³ecznoœæ miêdzynarodowa nie kry³a zdziwienia ta-
kim obrotem spraw i nie by³a przygotowana na nag³e i zdecydowane posuniêcia Rosji,
wnikliwych obserwatorów konfliktu syryjskiego zaistnia³a sytuacja nie powinna za-
skoczyæ. Federacja Rosyjska niemal od pocz¹tku wspiera³a stronê rz¹dow¹ konfliktu
i zapewnia³a jej os³onê dyplomatyczn¹ na forum miêdzynarodowym, a nawet bezpo-
œrednie wsparcie materialne. Ponadto co najmniej na miesi¹c przed interwencj¹ wie-
dziano o koncentracji si³ rosyjskich w pobli¿u lotniska po³o¿onego w po³udniowej
czêœci Latakii2 – dziêki zdjêciom satelitarnym i informacjom wywiadowczym
(Schmitt, Gordon, 2015). O ile w polityce miêdzynarodowej – szczególnie w retoryce
rosyjskiej administracji – zawoalowane groŸby interwencji zazwyczaj obliczone s¹ je-
dynie na wywo³anie doraŸnego efektu bez intencji podejmowania kolejnych kroków,
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1 Czêsto okreœlane równie¿ jako Pañstwo Islamskie w Iraku i w Lewancie, szczególnie w publi-
cystyce anglojêzycznej (Islamic State of Iraq and the Levant). Nazwa ta nie wydaje mi siê jednak ak-
tualn¹ ze wzglêdu na fakt, ¿e od 29 czerwca 2014 r. organizacja uwa¿a siê za uniwersalistyczny
kalifat. Podkreœlanie jej regionalnego charakteru, niezgodnego z rzeczywistoœci¹, ma na celu zanego-
wanie jej powszechnoœci wœród muzu³manów. Nie wnikaj¹c g³êbiej w w¹tki religijne i socjotechnicz-
ne, opowiadam siê za stosowaniem nazwy Pañstwo Islamskie jako tej bardziej przystaj¹cej do
rzeczywistoœci.

2 Al-Lâd-iqiyya – nazwa najwiêkszego miasta portowego w Syrii i zarazem stolicy prowincji o tej
samej nazwie.



o tyle zdecydowane dzia³ania Rosji w ostatnim czasie nie powinny pozostawiaæ
z³udzeñ co do jej zamiarów.

HISTORYCZNE WIÊZI

Znamienne jest, ¿e quasi-sojusz rosyjsko-syryjski ma d³ugie tradycje i okaza³ siê
byæ dla Federacji Rosyjskiej najbardziej trwa³y spoœród podobnych stosunków utrzy-
mywanych z innymi pañstwami Bliskiego Wschodu. Szczególne stosunki Rosji z Syryj-
sk¹ Republik¹ Arabsk¹ (SRA) nawi¹zano w latach 70. ubieg³ego wieku. Sformalizowa³
je uk³ad o przyjaŸni i wspó³pracy podpisany w Moskwie w paŸdzierniku 1980 r. (Fyde-
rek, 2011: 208–210). Choæ od tamtego czasu nastêpowa³y niekiedy gwa³towne zmiany
we wzajemnych stosunkach3, specyficzny sojusz obu pañstw przetrwa³ do dziœ. Szacu-
je siê, ¿e do 2006 r. oko³o 10 tys. syryjskich oficerów odby³o szkolenie w radzieckich
lub rosyjskich szko³ach wojskowych (Allison, 2013). Mo¿na wiêc za³o¿yæ, ¿e syryjskie
krêgi wojskowe s¹ w szczególny sposób zwi¹zane z Federacj¹ Rosyjsk¹. Podobnie
rzecz siê ma z syryjskimi s³u¿bami specjalnymi, których œcis³a wspó³praca z Federaln¹
S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa Federacji Rosyjskiej (FSB), a wczeœniej z Komitetem Bezpie-
czeñstwa Pañstwowego (KGB), nie jest tajemnic¹.

Szczególne stosunki obu pañstw s¹ ostatni¹ rosyjsk¹ pozosta³oœci¹ tego rodzaju po
aktywnej polityce mocarstwowej ZSRR na Bliskim Wschodzie. Zarówno dla prezy-
denta W³adimira Putina, jak i dla znacznej czêœci rosyjskich elit z nostalgi¹ odwo-
³uj¹cych siê do minionej epoki nie jest to kwestia obojêtna, choæ trudno przypisywaæ jej
fundamentalne znaczenie w tym konflikcie.

INTERESY GOSPODARCZE

Bez w¹tpienia Rosjê i SRA przed rewolucj¹ 2011 r. ³¹czy³y intensywne stosunki go-
spodarcze. Odnosz¹ siê one nie tylko do handlu broni¹ na szerok¹ skalê, lecz tak¿e do
inwestycji i innych przejawów obecnoœci rosyjskich przedsiêbiorstw zainteresowa-
nych syryjsk¹ rop¹, gazem ziemnym, rolnictwem, telekomunikacj¹, infrastruktur¹ i tu-
rystyk¹.

W 2010 r. eksport z Federacji Rosyjskiej do Syrii osi¹gn¹³ wartoœæ 1,1 miliardów
dolarów, podczas gdy inwestycje poczynione w Syrii w 2009 r. opiewa³y na 19,4 mi-
liarda dolarów (Nashashibi, 2013). W pierwszej dekadzie obecnego wieku rosyjski
koncern Tatneft osi¹gn¹³ porozumienie co do odkrycia nowych z³ó¿ w Syrii i wydoby-
wania z nich ropy naftowej i gazu ziemnego. Z kolei Stroytransgaz rozpocz¹³ w 2007 r.
realizacjê projektu wybudowania z³o¿onej infrastruktury przeznaczonej do przetwór-
stwa gazu ziemnego (Allison, 2013; Rodova, 2011). Prace podjête przez rosyjskie
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3 Tak jak mia³o to miejsce m.in. po dojœciu do w³adzy w Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich (ZSRR) Michai³a Gorbaczowa, który ograniczy³ dostawy uzbrojenia i pomocy rozwojowej
dla SRA po oœwiadczeniu w 1987 r., ¿e syryjskie zbrojenia hamuj¹ rozwój gospodarczy pañstwa
i przyczyniaj¹ siê do destabilizacji w regionie (Fyderek, 2011: 210).



przedsiêbiorstwa zosta³y wstrzymane wskutek wybuchu wojny domowej. W lipcu
2015 r. wznowiono dwustronne rozmowy na temat podjêcia na nowo kontraktów do-
tycz¹cych energetyki, których wartoœæ szacuje siê na 1,6 miliarda dolarów (Russia
may, 2015). Stroytransgaz zaanga¿owa³ siê tak¿e w projekt irygacji syryjskich pól
uprawnych ju¿ w trakcie konfliktu poprzez podpisanie z rz¹dem syryjskim w lipcu
2014 r. kontraktu opiewaj¹cego na 264 miliony dolarów, który stanowi zaledwie
pierwszy etap wartego potencjalnie dwa miliardy projektu nawodnienia pól na po-
³udniowym wschodzie Syrii (Russia’s Stroytransgaz, 2014).

Syria stanowi potencjalne terytorium przesy³owe i figuruje w projektach doty-
cz¹cych budowy m.in. po³¹czenia gazoci¹gu arabskiego4 z Republik¹ Turcji. Mo-
g³oby ono zagroziæ rosyjskiej gospodarce, która – jako najwa¿niejszy dostawca gazu
ziemnego do Europy (30%) (Amirhonow, 2015) – z zaspokajania europejskiego ryn-
ku energetycznego czerpie ogromne zyski. Choæ zagadnienie konkurencji energe-
tycznej pojawia siê w ró¿nych analizach dotycz¹cych konfliktu w Syrii jako jeden
z podstawowych powodów zaanga¿owania rosyjskiego w tym pañstwie, nie nale¿y
nadawaæ mu szczególnego znaczenia. S¹ ku temu co najmniej dwa powody. Po
pierwsze – wspomniany ju¿ rosyjski koncern Stroytransgaz wygra³ przetarg na roz-
budowê gazoci¹gu arabskiego w stronê Turcji i poczyni³ w tym kierunku szerokie in-
westycje (Arab Gas, 2012). Drugim powodem jest fakt, ¿e alternatyw¹ dla
przed³u¿enia gazoci¹gu arabskiego jest gazoci¹g przyjaŸni5, co do budowy którego
porozumienie osi¹gnê³y SRA, Republika Iraku i Islamska Republika Iranu jeszcze
przed wybuchem wojny domowej w Syrii. Równie¿ ten gazoci¹g stanowi³by Ÿród³o
dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Europy, w zwi¹zku z czym narusza³by inte-
resy rosyjskie (Okumuº, 2013).

Umowy zawarte z Syri¹, co do kupna przez ni¹ rosyjskiego sprzêtu wojskowego,
opiewa³y w 2011 r. na kwotê czterech miliardów dolarów (Nashashibi, 2013).
W zwi¹zku z gwa³townym za³amaniem rosyjskiego eksportu broni do Libii i ma-
lej¹cego rynku uzbrojenia w Iranie, SRA pozostaje wa¿nym klientem z perspektywy
rosyjskiego handlu. Nie mo¿na zbagatelizowaæ wp³ywu koncernów zbrojeniowych na
politykê Federacji Rosyjskiej, lecz nale¿y zauwa¿yæ, ¿e bud¿et Syrii obecnie nie jest
w stanie pokryæ kosztów du¿ych dostaw uzbrojenia i nie nale¿y siê spodziewaæ, ¿e bez-
poœrednio po zakoñczeniu druzgoc¹cej dla syryjskiej gospodarki wojny bêdzie ona
w stanie pokryæ zwi¹zane z dostawami d³ugi. Z drugiej strony mo¿na domniemywaæ,
¿e czêœæ wydatków zbrojeniowych pokrywa Islamska Republika Iranu, która swego
czasu zawar³a z SRA porozumienia odnosz¹ce siê do wzajemnej obrony. Rosja mo¿e
jednak wykorzystywaæ syryjskie zad³u¿enie w przysz³oœci w celu sprawowania fak-
tycznej kontroli nad jej gospodark¹ i decyzjami politycznymi. Warto wskazaæ, ¿e Syria,
bêd¹c zaledwie siódmym najwiêkszym importerem rosyjskiej broni, nie by³aby w sta-
nie pogr¹¿yæ rosyjskich koncernów zbrojeniowych w zwi¹zku ze zmian¹ rz¹dów, jaka
mia³aby nast¹piæ po zwyciêstwie rebeliantów.
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4 H�at. al-�âz al-�Arabî – dos³ownie gazoci¹g arabski (t³um. M. S.).
5 W ten sposób nazywaj¹ go rz¹dy Iranu i Iraku, podczas gdy Ÿród³a anglojêzyczne okreœlaj¹ go

mianem gazoci¹gu islamskiego (islamic pipeline).



POLITYKA WEWNÊTRZNA FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Wielu komentatorów przypisuje interwencji rosyjskiej w Syrii motywacjê zwi¹zan¹
z polityk¹ wewnêtrzn¹, choæ ró¿ni¹ siê oni co do wskazania konkretnych powodów.
Wskazuje siê dwa cele administracji W³adimira Putina odnosz¹ce siê do polityki wew-
nêtrznej: konsolidacjê rosyjskiej opinii publicznej oraz cel zwi¹zany z kwesti¹ mniej-
szoœci muzu³mañskiej w Rosji.

Zdecydowana interwencja przeciwko islamskiemu ekstremizmowi przysporzy
obecnej rosyjskiej administracji zwolenników. Wspó³czeœnie terroryzm, w szcze-
gólnoœci ten muzu³mañski, jest postrzegany przez opiniê publiczn¹ kreowan¹ przez
przekazy medialne jako jedno z podstawowych zagro¿eñ bezpieczeñstwa wewnêtrzne-
go i miêdzynarodowego. Wed³ug popularnego pogl¹du podzielanego przez spo³eczeñ-
stwa pañstw Zachodu i Rosji, Pañstwo Islamskie jest uosobieniem terroryzmu, zatem
walka z tym tworem jest postrzegana jako jak najbardziej uzasadniona. Ponadto
spo³eczeñstwo rosyjskie za terrorystów uwa¿a równie¿ rebeliantów walcz¹cych z Syri¹
al-�Assada, co utrwalaj¹ prorz¹dowe media. W ten sposób – a wiêc podkreœlaj¹c ekstre-
mistyczny i terrorystyczny charakter przeciwników al-�Assada – w³adze rosyjskie chc¹
pokazaæ Rosjê jako pañstwo interweniuj¹ce w s³usznej sprawie, wobec której cywilizo-
wane pañstwa nie mog¹ pozostaæ obojêtne. Przedstawia siê kontrastuj¹ce wizerunki
nios¹cej pokój i stabilizacjê Rosji z nieporadnym wobec kryzysu na Bliskim Wscho-
dzie Zachodem, niekiedy ukazywanym jako prowokator niepokojów spo³ecznych. Ta-
kie opinie utrwala m.in. Rosyjska Cerkiew Prawos³awna, której patriarcha Cyryl I
pob³ogos³awi³ dzia³ania interwencyjne s³owami: „Federacja Rosyjska podjê³a odpo-
wiedzialn¹ decyzjê co do u¿ycia si³ zbrojnych dla obrony ludnoœci syryjskiej przed
terroryzmem” (La „guerra santa”, 2015)6. W podobnym tonie wypowiedzia³ siê prze-
wodnicz¹cy Centralnego Duchownego Zwi¹zku Muzu³manów Rosji Ta³gat Tad¿ud-
din, znany ze swojej lojalnoœci wobec w³adz centralnych, który i tym razem wyrazi³
poparcie dla polityki prezydenta Putina (La „guerra santa”, 2015).

Nie nale¿y zapominaæ o pewnej istotnej w tym kontekœcie kwestii: prezydent Putin
zdoby³ ogromny kapita³ polityczny w Federacji, kreuj¹c siê na silnego przywódcê
w obliczu tzw. drugiej wojny czeczeñskiej. Zdo³a³ wtedy skonsolidowaæ wokó³ siebie
spo³eczeñstwo rosyjskie. Dlatego prawdopodobnie kieruje siê przekonaniem, ¿e uda
mu siê to i tym razem w zwi¹zku z wojn¹ w Syrii. Przed³u¿aj¹cy siê konflikt na Ukra-
inie, zachodnie sankcje i zwi¹zany z nimi spadek presti¿u na arenie miêdzynarodowej
os³abi³ poparcie dla polityki obozu w³adzy i wymaga natychmiastowych dzia³añ od ad-
ministracji rosyjskiej, je¿eli ta chce pozostaæ u w³adzy.

Z drugiej strony polityka Federacji Rosyjskiej wobec pañstw muzu³mañskich jest
zdeterminowana przez w³asn¹ mniejszoœæ muzu³mañsk¹. Liczba muzu³manów w Rosji
waha siê miêdzy 14 a 23 milionami. Tylko w Moskwie zamieszkuje ich oko³o dwa mi-
liony (Eltsov, 2013). Jednoczeœnie trendy demograficzne wskazuj¹, ¿e muzu³manie
w 2020 r. bêd¹ stanowiæ jedn¹ pi¹t¹ ca³ej populacji Rosji, a ju¿ teraz wiêkszoœæ poboro-
wych w rosyjskiej armii wyznaje islam (Curanoviæ, 2009).
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Zrêczna polityka wyznaniowa Federacji Rosyjskiej skutecznie zapewnia sobie lo-
jalnoœæ wiêkszoœci muzu³mañskich organizacji wyznaniowych na terenie Rosji za po-
moc¹ dotacji pañstwowych. Organizacje, które zachowuj¹ siê nielojalnie wobec linii
ustalonej przez politykê pañstwa skazane s¹ na marginalizacjê w sferze publicznej.
Wskazane powy¿ej rozwi¹zania nie mog¹ jednak zagwarantowaæ bezpieczeñstwa wo-
bec zagro¿enia ekstremizmem islamskim, czêsto po³¹czonym z kaukaskim ruchem na-
rodowowyzwoleñczym. Niemal od samego pocz¹tku konfliktu w Syrii bior¹ w nim
udzia³ czeczeñscy bojownicy, którzy s¹ bardzo cenieni przez krêgi d¿ihadystyczne jako
doœwiadczeni ¿o³nierze (How Many, 2013). Liczbê obywateli rosyjskich walcz¹cych
po stronie Pañstwa Islamskiego, z których wiêkszoœæ to Czeczeni, szacuje siê na oko³o
2500, obywatele pozosta³ych cz³onków Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw w ich szere-
gach mieliby liczyæ 7000 (Russian National, 2015).

Walka z d¿ihadystami w Syrii mo¿e stanowiæ kolejny front wojny Rosji z kaukaski-
mi separatystami, z którymi wolê walki na miejscu w Syrii otwarcie wyzna³ Ramzan
Kadyrow, szef Republiki Czeczeñskiej, skupiaj¹cy wokó³ siebie Czeczenów lojalnych
wobec administracji rosyjskiej (Kadyrov asks, 2015). W interesie Rosji jest, by jej oby-
watele walcz¹cy po stronie Pañstwa Islamskiego i rebelianckich ugrupowañ d¿iha-
dystycznych ju¿ nigdy do niej nie wrócili. Czarnym scenariuszem dla Federacji
Rosyjskiej by³oby równie¿ – obok powrotu d¿ihadystów – ostateczne zwyciêstwo rebe-
liantów w Syrii, która mog³aby odt¹d stanowiæ rodzaj enklawy dla rosyjskich ekstre-
mistów islamskich, a nawet ich oœrodek szkoleniowy, bowiem mogliby oni w dalszej
kolejnoœci przenieœæ dzia³ania wojenne na Pó³nocny Kaukaz.

Na Pó³nocnym Kaukazie wci¹¿ dzia³aj¹ separatystyczne ugrupowania czeczeñskie,
dagestañskie i inne, które stoj¹ w opozycji zarówno wobec polityki rz¹du centralnego,
jak i bycia czêœci¹ pañstwa rosyjskiego w ogóle. Dot¹d Kadyrow wraz z lojalnymi wo-
bec niego ugrupowaniami brutalnie utrzymuje wzglêdny spokój w Czeczenii, zacho-
wuj¹c siê jednoczeœnie s³u¿alczo wobec administracji rosyjskiej, która nie szczêdzi
œrodków na korumpowanie jego oœrodka w³adzy (Falkowski, 2015). Nie jest on jednak
przywódc¹ ciesz¹cym siê bezwzglêdnym autorytetem – Kaukaz Pó³nocny pozostaje
regionem wysoce niestabilnym, a w³adza centralna traktuje priorytetowo utrzymanie
go w ramach Federacji Rosyjskiej. Bowiem utrata republik kaukaskich, przynosz¹cych
raczej wiêcej strat ni¿ korzyœci Rosji, mog³aby oznaczaæ pierwszy krok do implozji
ca³ej federacji, inspiruj¹c pozosta³e ruchy separatystyczne i narodowowyzwoleñcze.

Pomocnym w t³umieniu ruchów separatystycznych na Kaukazie jest po³¹czenie ich
z miêdzynarodow¹ walk¹ z terroryzmem. Podjêcie szczególnych i bezwzglêdnych
œrodków wobec ekstremistów islamskich bêdzie o wiele lepiej przyjête przez opiniê
publiczn¹ i spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ ni¿ brutalne t³umienie ruchów separatystycz-
nych i narodowowyzwoleñczych. Zdecydowanie sprzyja utrwaleniu pogl¹du o walce
z terroryzmem na w³asnym terytorium proklamowanie przez Pañstwo Islamskie wi-
lâyatu kaukaskiego7 (Hawkins, 2015) oraz odezwy nie tylko jego przywódców, lecz tak-
¿e przywódców niektórych innych ugrupowañ rebelianckich walcz¹cych w Syrii
przeciwko prezydentowi al-’Assadowi, którzy wzywaj¹ do d¿ihadu muzu³manów za-
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mieszka³ych w Rosji (Islamic State, 2015). Lider rebelianckiej grupy Ðabhat an-Nus.ra
opublikowa³ nagranie, w którym mówi³: „Wzywam mud¿ahedinów na Kaukazie
o wspieranie, na ile siê da, narodu syryjskiego. Jeœli armia rosyjska zabija nasz¹ lud-
noœæ, zabijajcie ich ludnoœæ. Jeœli zabija ona naszych ¿o³nierzy, zabijajcie ich ¿o³nierzy.
Oko za oko [...] Jeœli Bóg pozwoli [Rosjanie – M. S.] zostan¹ w Syrii pokonani” (Lider
syryjskiego, 2015).

Wskazana zbie¿noœæ korzyœci Federacji Rosyjskiej z wymienionymi dzia³aniami
prowadzi do trudnych do zweryfikowania twierdzeñ o g³êbokim zinfiltrowaniu Pañ-
stwa Islamskiego przez s³u¿by rosyjskie (Pañstwo Islamskie, 2015), które mog³yby byæ
odpowiedzialne nawet za jego utworzenie (Kosior, 2015). Warto podkreœliæ, ¿e odpo-
wiedzialnoœci¹ za stworzenie zal¹¿ka pañstwowoœci radykalnych islamistów obarczaj¹
siê wzajemnie wszystkie pañstwa zaanga¿owane w konflikt syryjski. Czyni¹ to b¹dŸ
bezpoœrednio w wypowiedziach polityków, b¹dŸ za poœrednictwem mediów.

WP£YW NA POLITYKÊ ZAGRANICZN¥ ROSJI

Federacja Rosyjska skompromitowana dzia³aniami na Ukrainie – i w zwi¹zku z tym
izolowana na arenie miêdzynarodowej jako agresor – mo¿e traktowaæ interwencjê
w Syrii jako okazjê do odzyskania presti¿u miêdzynarodowego i rehabilitacji. Choæ
w³adze Stanów Zjednoczonych otwarcie sprzeciwiaj¹ siê interwencji z ramienia Rosji,
uwypuklaj¹c jej negatywne strony, to nie mog¹ zakwestionowaæ tego, ¿e jest ona pro-
wadzona skutecznie wobec Pañstwa Islamskiego – które wœród spo³ecznoœci miêdzy-
narodowej postrzegane jest jako emanacja z³a i najgorszych wypaczeñ w stosunkach
miêdzynarodowych.

Dzia³anie Rosji w œcis³ym porozumieniu z SRA stawia pod znakiem zapytania za-
gadnienie legitymizacji rz¹dów i prawa do ich obalania. Historiê pisz¹ zwyciêzcy.
Gdyby prezydent al-Assad zdo³a³ ponownie zjednoczyæ Syriê pod swoj¹ w³adz¹, to
skompromitowa³oby to zachodnie i arabskie podmioty interweniuj¹ce w konflikt,
wspieraj¹ce otwarcie rebeliantów. Jawiliby siê oni jako ci, którzy okazali siê agresora-
mi w spo³ecznoœci miêdzynarodowej. Jednoczeœnie to Rosja, nie jak dotychczas Stany
Zjednoczone, okaza³aby siê t¹ si³¹, która przywraca porz¹dek i stabilizacjê w pañ-
stwach odznaczaj¹cych siê suwerennymi rz¹dami, które pad³y ofiar¹ zaborczoœci in-
nych pañstw lub dzia³ania grup terrorystycznych. Podobne zagadnienie pojawia³o siê
przy okazji interwencji w Libii, jednak¿e ostateczne zwyciêstwo grup rebelianckich
i koalicji wymierzonej przeciwko Mu’ammarowi al-Kaddafiemu8 praktycznie uciê³o
w tym przypadku dalsz¹ debatê jako nieaktualn¹.

Rosja mog³aby siê jedynie obawiaæ wyraŸnego pogorszenia stosunków z Pañstwem
Izrael, Turcj¹ i krajami arabskimi takimi jak Pañstwo Katar i Królestwo Arabii Saudyj-
skiej, których wsparcie dla rebeliantów jest bezdyskusyjne. Jednak¿e, jak pokazuj¹ do-
œwiadczenia libijskie, nie by³oby to szczególnie dotkliwe dla stosunków dwustronnych
Federacji Rosyjskiej z tymi pañstwami i jej interesy gospodarcze nie dozna³yby wiêk-
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szego uszczerbku (Katz, 2013). Z pewnoœci¹ fatalnie uk³ada³yby siê jej stosunki
z Syri¹, gdyby ostatecznie przejê³y w niej w³adzê grupy rebelianckie. O ile nowe
w³adze w Libii nie ¿ywi¹ szczególnej urazy wobec Rosji w stosunkach dwustronnych,
o tyle zaanga¿owana zbrojnie w sprawy syryjskie Rosja by³aby dla nowych w³adz sy-
ryjskich pañstwem wrogim.

Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia globalnego uk³adu si³ jest po³o¿enie Sy-
rii. SRA po³¹czona z Federacj¹ Rosyjsk¹ sojuszem wojskowym czy nawet SRA niemal
jako pañstwo podporz¹dkowane Rosji to bardzo wa¿ny przyczó³ek wojskowy w razie
ewentualnego konfliktu zbrojnego z NATO. Nie chodzi tu tyle o syryjskie si³y zbrojne,
ile o zapewnienie dobrych pozycji wyjœciowych do ataku na Turcjê, która z punktu wi-
dzenia potencja³u zbrojnego jest najgroŸniejszym przeciwnikiem dla Rosji w regionie.
Samo utrzymywanie podobnego przyczó³ku stanowi ju¿ istotn¹ kartê przetargow¹
w kontaktach z Zachodem. Tym bardziej ¿e Baszar al-Assad9 osobiœcie proponowa³
w³adzom Rosji rozmieszczenie rakiet balistycznych na terytorium SRA jeszcze
w 2008 r. (Dannreuther, 2012).

T.ART. ÛS

Baza rosyjskiej marynarki w T.art.ûs stanowi obecnie jedyny taki przyczó³ek Federa-
cji Rosyjskiej na Morzu Œródziemnym. Chocia¿ przez wielu komentatorów port
w T.art.ûs postrzegany jest jako relikt przesz³oœci i zaledwie symbol dawnego zaanga-
¿owania ZSRR w sprawy na Bliskim Wschodzie, to faktycznie stanowi on jedyne ro-
syjskie okno na basen Morza Œródziemnego, którego zachowaniem Rosja mo¿e byæ
szczególnie zainteresowana nie tylko z uwagi na potencjalne wykorzystanie bazy mor-
skiej, lecz tak¿e ze wzglêdów propagandowych.

Port w T.art.ûs stanowi punkt zaopatrzeniowy i naprawczy dla Floty Czarnomorskiej
od czasów porozumienia zawartego miêdzy ZSRR i Syri¹ w 1971 r. Dziêki niemu ro-
syjskie okrêty operuj¹ce na Morzu Œródziemnym nie s¹ zmuszone do kosztownego
i czasoch³onnego kierowania siê do baz na Morzu Czarnym dla wykonania uzupe³nieñ
i podstawowych napraw.

Nie nale¿y przeceniaæ znaczenia tego portu dla operatywnoœci rosyjskiej floty. Do
wybuchu rewolucji w Syrii w 2011 r. by³ on wykorzystywany w niewielkim stopniu
przez wspó³czesn¹ Rosjê, choæ przez ca³y czas utrzymywano tam personel niezbêdny
do jego prawid³owego funkcjonowania. W 2011 r. w T.art.ûs stacjonowa³o ³¹cznie 600
¿o³nierzy i cywilnego personelu (Russia Sent, 2011). Port jest stosunkowo niewielki.
Nie by³by w stanie przyj¹æ wspó³czesnych wiêkszych okrêtów rosyjskich. Dotyczy to
zarówno lotniskowca Admira³ Kuzniecow, jak i fregat rakietowych oznaczonych kodem
NATO Neutrashimy. Nawet podczas trwaj¹cej interwencji nie stanowi on istotnego
punktu zaczepienia dla Rosjan. Okrêty rosyjskie z powodzeniem dokonuj¹ skutecz-
nych ataków nawet z basenu Morza Kaspijskiego (4 Russian, 2015), a z kolei naziemny
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personel i instalacje umieszczane s¹ raczej w okolicach Latakii (Gordon, Schmitt,
2015).

Eksperci s¹ bardziej sk³onni przypisywaæ portowi w T.art.ûs znaczenie przede
wszystkim propagandowe. Symbolizuje on mocarstwowe wp³ywy Federacji Rosyj-
skiej w basenie Morza Œródziemnego i na Bliskim Wschodzie, zaœ jego utrata mia³aby
doprowadziæ do ich zanikania, a tak¿e do istotnego zmniejszenia udzia³u Rosji w poli-
tyce œwiatowej. Jest to uzasadnione tak¿e tym, ¿e port stanowi wspó³czeœnie jedyn¹
tak¹ instalacjê rosyjsk¹ poza obszarem Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw.

ROSYJSCY OBYWATELE W SYRII

W kwietniu 2012 r. rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej £awrow infor-
mowa³ o tym, ¿e w Syrii mo¿e przebywaæ nawet 100 tys. rosyjskich obywateli (Rosja
boi siê, 2012). Nale¿y ostro¿nie podchodziæ do tych liczb. S¹ to bardzo zawy¿one sza-
cunki i bardziej wiarygodne s¹ s³owa rosyjskiego ministra spraw zagranicznych ze
stycznia 2013 r., który mówi³ wówczas o kilkudziesiêciu tysi¹cach obywateli Federacji
Rosyjskiej (Stabilizing Syria, 2013). W zwi¹zku z tym, ¿e do 2013 r. zaledwie 1000
osób z rosyjskim paszportem opuœci³o Syriê (Allison, 2013), prawdopodobnie pierw-
sza podana przez Siergieja £awrowa liczba nie mia³a wiêkszego umocowania w rze-
czywistoœci i stanowi³a jedynie narzêdzie manipulacji.

Wiêkszoœæ z tych Rosjan to kobiety, które wysz³y za m¹¿ za Syryjczyków. Ponadto
wed³ug rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych, Michai³a Bogdanowa, oko³o
po³owa spoœród wszystkich rosyjskich obywateli w Syrii popiera rebeliantów (Allison,
2013), co mo¿e sugerowaæ, ¿e nie s¹ oni zagro¿eni dzia³aniami syryjskiej opozycji.

Warto wskazaæ, ¿e w Syrii znajduje siê równie¿ stosunkowo liczna diaspora czer-
kieska, która mo¿e liczyæ nawet 100 tys. (Goble, 2015). Czerkiesi s¹ grup¹ etniczn¹ po-
chodz¹c¹ z pó³nocnego Kaukazu, na której Cesarstwo Rosyjskie dokona³o czystki
etnicznej w XIX w., nastêpnie deportuj¹c pozosta³ych przy ¿yciu spoœród nich na tery-
toria ówczesnego Imperium Osmañskiego. Jednak¿e Federacja Rosyjska, opieraj¹c siê
naciskom na uznanie tych wydarzeñ za ludobójstwo, jednoczeœnie do tej pory konse-
kwentnie stroni od jakiejkolwiek specjalnej pomocy diasporze czerkieskiej w Syrii.

Wszystko wskazuje na to, ¿e Rosja liczy siê z ewentualn¹ koniecznoœci¹ ewaku-
acji swoich obywateli i ma ku temu przygotowany plan. Z ca³¹ pewnoœci¹ mog³yby
do tego s³u¿yæ rosyjskie okrêty wojenne, które nieustannie od kilku lat patroluj¹ wy-
brze¿a Syrii.

* * *

Wskazane na wstêpie interesy narodowe znalaz³y odzwierciedlenie w omówionych
czynnikach interwencji. Niew¹tpliwie wp³yw interwencji w Syrii na politykê wew-
nêtrzn¹ Federacji Rosyjskiej jest istotny dla jej przetrwania fizycznego. Pozosta³e
czynniki nie s¹ tak istotne dla to¿samoœci kompleksu pañstwo–spo³eczeñstwo. Nawet
obywatele rosyjscy w Syrii, choæ stanowi¹ czêœæ zbiorowoœci Federacji Rosyjskiej, nie
s¹ wa¿ni w tym kontekœcie i mog¹ zostaæ pozbawieni opieki pañstwowej dla za¿egna-
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nia potencjalnych niebezpieczeñstw zwi¹zanych ze zbrojn¹ interwencj¹ w obcym
pañstwie. S¹ oni natomiast, podobnie jak baza morska w T.art.ûs i historyczne wiêzi
miêdzy Rosj¹ a SRA, istotni dla interesu narodowego wskazanego przez A. Wendta
– zbiorowym poczuciu w³asnej wartoœci kompleksu pañstwo–spo³eczeñstwo. Czêœæ
poœwiêcona interesom gospodarczym odnosi siê do ekonomicznego dobrobytu pañ-
stwa. Jest on niezbêdny dla odtwarzania siê pañstw i tym samym ich przetrwania
w d³ugim okresie.

Wszystkie wymienione na wstêpie interesy narodowe zachodz¹ w kontekœcie poli-
tyki zagranicznej Rosji. Obecnoœæ Federacji Rosyjskiej jako istotnego podmiotu
sprawczego w systemie miêdzynarodowym jest konieczna zarówno dla jej przetrwania
fizycznego (wyjœcie z izolacji miêdzynarodowej warunkowane wspó³czesn¹ niemo¿-
noœci¹ funkcjonowania pañstwa poza systemem), autonomii (presja na politykê Rosji
za pomoc¹ systemu sankcji), dobrobytu gospodarczego (podobnie system sankcji oraz
utrzymywane stosunki gospodarcze), jak i zbiorowego poczucia w³asnej wartoœci
(utrzymywanie statusu pañstwa licz¹cego siê w systemie miêdzynarodowym).

Felix Oppenheim przedstawia interesy partykularne w polityce zagranicznej jako
te, do których zrealizowania d¹¿y siê kosztem bezpieczeñstwa narodowego (national
security), rozumianego przez niego jako istota interesów narodowych (Oppenheim,
1987). Wskazywa³em na realizacjê partykularnych interesów przez obecn¹ administra-
cjê prezydenta Putina towarzysz¹c¹ podjêciu interwencji w Syrii, jednak w mojej opinii
w tym wypadku partykularne interesy przebiegaj¹ równolegle do interesów narodo-
wych Rosji i s¹ tym samym realizowane niejako „przy okazji”.

Naloty Federacji Rosyjskiej na cele w Syrii odwróci³y uk³ad si³ w regionie. Si³y
rz¹dowe wspierane przez rosyjskie lotnictwo pierwszy raz od stycznia 2015 r. znalaz³y
siê w ofensywie (Russian Air, 2015; Fadel, 2015a). Jednak w chwili ukoñczenia tego
artyku³u wynik wojny domowej w Syrii nie jest przes¹dzony. Aktywne w³¹czenie siê
Rosji do niego mo¿e spowodowaæ kontrakcjê pañstw powi¹zanych z rebeliantami. Po-
dobne dzia³anie jest ma³o prawdopodobne ze strony Stanów Zjednoczonych. Otwarty
atak na si³y Baššâra al-’Assada móg³by zostaæ odebrany jako jawne wspieranie terro-
rystów z Pañstwa Islamskiego. O ile opinia publiczna jest w stanie przyj¹æ wspieranie
innych ugrupowañ terrorystycznych, nawet pokroju Ðabhat an-Nus.ra, o tyle utrwalono
jej bardzo negatywny wizerunek Pañstwa Islamskiego, które w ostatnich latach przed-
stawiano jako wygodny podstawowy powód zaanga¿owania w Syrii. Trudno by by³o
zaakceptowaæ pogl¹d, ¿e dla jakiegokolwiek pañstwa osadzenie przychylnych sobie
ludzi jako nowych w³adz Syrii by³oby warte nara¿enia siê na otwarty konflikt zbrojny
z Rosj¹.

Nie nale¿y siê spodziewaæ, ¿e Federacja Rosyjska dziêki swojemu aktualnemu za-
anga¿owaniu mia³aby wyjœæ z miêdzynarodowej izolacji, bêd¹cej wynikiem konfliktu
na Ukrainie. Je¿eli dojdzie do odbudowy ¿yczliwych kontaktów miêdzy Rosj¹ a Za-
chodem i rezygnacji z sankcji gospodarczych wobec niej, to nie bêdzie to wynika³o ze
swoistej wymiany us³ug, która to mia³a nast¹piæ wraz z rzekomym zaanga¿owaniem
siê Rosji w œwiatow¹ walkê z terroryzmem.

Najprawdopodobniej Rosja zrealizuje w ten sposób czêœæ z przedstawionych w ni-
niejszym artykule celów odnosz¹cych siê do jej polityki wewnêtrznej. Poparcie dla pre-
zydenta Putina w zwi¹zku z omawian¹ interwencj¹ jest bardzo wysokie, stanowi¹c
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osobisty polityczny sukces w oczach obywateli. Ponadto zintensyfikowano wew-
nêtrzn¹ walkê z terroryzmem („Zamach”, 2015) i w zwi¹zku z ni¹ mo¿na spodziewaæ
siê kolejnej pacyfikacji ugrupowañ separatystycznych i narodowowyzwoleñczych
w Pó³nocnym Kaukazie.

Na chwilê obecn¹ pod znakiem zapytania stoi przysz³oœæ omawianej interwencji.
W³adze rosyjskie dot¹d oficjalnie podkreœla³y, ¿e nie zamierzaj¹ wprowadziæ do Syrii
wojsk l¹dowych. Nieocenion¹ pomoc dla wojsk SRA na l¹dzie stanowi¹ oddzia³y He-
zbollahu oraz cudzoziemscy ochotnicy (Fadel, 2015b). Rosja mo¿e ewentualnie wyko-
rzystywaæ swoje oddzia³y naziemne do walki w ramach tych ostatnich, podobnie jak to
ma miejsce w Donieckim Zag³êbiu Wêglowym na Ukrainie (Donbas). Du¿e wsparcie
w walce z Pañstwem Islamskim stanowi armia iracka i peszmergowie10, którzy, wyko-
rzystuj¹c os³abienie ekstremistów islamskich w wyniku bombardowañ rosyjskich, wy-
pieraj¹ Pañstwo Islamskie z terenu Iraku. Mo¿na przewidywaæ, ¿e kolejnym krokiem
armii irackiej bêdzie bratnia pomoc dla prezydenta al-’Assada, z którym rz¹d iracki
otwarcie wspó³pracuje. Podobnie jak czyni to Iran, który równie¿ mo¿e zintensyfiko-
waæ wsparcie dla SRA. Niektórzy analitycy przewiduj¹ tak¿e, ¿e do konfliktu syryj-
skiego po stronie Baszara al-Assada [czy Baššâra al-’Assada] w najbli¿szym czasie
mia³aby w³¹czyæ siê ChRL, która dot¹d sceptycznie odnosi³a siê do jakichkolwiek
zbrojnych interwencji miêdzynarodowych (Lasecki, 2015).

W retoryce syryjskich rebeliantów czêsto pojawia siê porównanie interwencji ro-
syjskiej w Syrii do wojny w Afganistanie prowadzonej przez ZSRR w latach
1979–198911. Podobnie jak tam, w Syrii rosyjskie wojska mia³yby ugrzêzn¹æ, doœwiad-
czyæ ogromnych strat i ostatecznie ponieœæ pora¿kê, która bêdzie przyczyn¹ upadku Fe-
deracji Rosyjskiej, podobnie jak wojna afgañska wywo³a³a kryzys w ZSRR. Inaczej
twierdz¹ przedstawiciele rosyjskiego parlamentu, którzy przewiduj¹, ¿e operacja w Sy-
rii mia³aby potrwaæ zaledwie trzy lub cztery miesi¹ce (Siria, Russia, 2015). Porów-
nuj¹c interwencjê w Syrii do wojny w Afganistanie, nale¿y zauwa¿yæ z korzyœci¹ dla
Rosji, ¿e tym razem sytuacja miêdzynarodowa jest o wiele bardziej korzystna dla Fede-
racji Rosyjskiej: dzia³a ona, wspieraj¹c legalny rz¹d, który cieszy siê wzglêdnym po-
parciem Syryjczyków i prowadzi³ skutecznie samodzieln¹ walkê od 2011 r., a ponadto
ukszta³towanie terenu jest o wiele bardziej korzystne dla obcej si³y zbrojnej w porów-
naniu do górzystego Afganistanu.
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STRESZCZENIE

We wrzeœniu 2015 r. Federacja Rosyjska podjê³a interwencjê w Syrii na rzecz Baszara al-As-
sada w³¹czaj¹c siê do walki nie tylko przeciw Pañstwu Islamskiego, lecz tak¿e przeciw pozo-
sta³ym grupom rebelianckim walcz¹cym z Syryjsk¹ Republik¹ Arabsk¹. To posuniêcie by³o
uwarunkowane zarówno obiektywnymi interesami Rosji, jak i partykularnymi interesami admi-
nistracji rosyjskiej. Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie szczegó³owej analizy inte-
resów narodowych odnosz¹cych siê do interwencji Federacji Rosyjskiej w Syrii, które autor
ujmuje jako: przetrwanie fizyczne, autonomiê, dobrobyt gospodarczy i zbiorowe poczucie
w³asnej wartoœci kompleksu pañstwo–spo³eczeñstwo. Omówiono równie¿ interesy partykular-
ne administracji rosyjskiej, których realizacjê w ramach interwencji uwa¿a za przeprowadzan¹

Interesy narodowe Federacji Rosyjskiej w Syrii... 103



w zgodzie z interesami narodowymi. W¹tki poruszone w artykule odnosz¹ siê do: historycznych
wiêzi miêdzy pañstwami, interesów gospodarczych, wp³ywu interwencji na rosyjsk¹ politykê
wewnêtrzn¹ i zagraniczn¹, portu w T.art.ûs oraz obywateli rosyjskich w Syrii.

S³owa kluczowe: Federacja Rosyjska, interwencja, Syria, interesy narodowe, Rosja, al-Assad,
Pañstwo Islamskie

RUSSIAN FEDERATION’S NATIONAL INTERESTS IN SYRIA CONCERNING

RUSSIAN INTERVENTION IN 2015

ABSTRACT

On September 2015 Russian Federation began intervention in Syria acting on behalf of
Baššâr al-’Assad against Islamic State and other rebels who are fighting against Syrian Arab Re-
public. This decision had been influenced by Russia’s objective reasons as well by particular in-
terests of its administration. The main aim of this article is to analyze national interests regarding
Russian Federation’s intervention in Syria which are defined by author as: survival of the state,
political autonomy, economic prosperity and sense of self-esteem of state-society complex. The
author also discusses particular interests of Russian administration which he considers as being
in accordance with national interests. Threads mentioned in the article consists of: historic rela-
tions between states, economic interests, an impact of the intervention on Russian internal and
foreign policy, the seaport in T.art.ûs and Russian citizens in Syria.

Key words: Russian Federation, intervention, Syria, national interests, Russia, al-Assad, Is-
lamic State
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