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Maciej Huczko 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 

Inwestowanie w pokój…? 

Amerykańsko-izraelska współpraca militarna 

 

Abstrakt 

Izrael jest jedynym państwem demokratycznym na Bliskim Wschodzi. Ma za swoich sąsiadów państwa 

historycznie mu wrogie. Od 1948 roku, roku jego powstania, państwa arabskie tego regionu podjęły 

szereg prób unicestwienia Izraela. Stąd siła militarna miała dla Izraela kluczowe  znaczenie 

egzystencjonalne. Izrael jako młode państwo, wobec agresywnie nastawionych sąsiadów, szukał 

sojuszników skłonnych go wesprzeć zarówno w pierwszym okresie istnienia, jak i w okresach 

późniejszych. Takim sojuszniczym państwem, wspierającym nie tylko militarnie, ale również 

dyplomatycznie i ekonomicznie stały się Stany Zjednoczone. Deklaracja amerykańska wspierania 

Izraela nie było jednoznaczna od pierwszego okresu istnienia tego państwa, ale zintensyfikowała się 

wraz z nasilającym się podziałem świata w okresie Zimnej Wojny, kiedy Bliski Wschód stał się kolejną 

areną zmagań amerykańsko-sowieckich. Amerykańska racja stanu postrzegała Bliski Wschód jako 

region o strategicznym znaczeniu, stąd zrozumiałe, że również Izrael stał się istotny dla USA. Znaczenie 

to nasiliło się wraz z wydarzeniami z 11 września 2001, rozpoczęciu wojny z terroryzmem oraz związanej 

z nią destabilizacji regionu Bliskiego Wschodu. Militarne, ale również dyplomatyczne i ekonomiczne 

wspieranie Izraela przez USA, zacieśnianie więzów pomiędzy tymi państwami jest równie korzystne dla 

obu partnerów jak i szkodliwe. Silna pozycja Izraela na Bliskim Wschodzie osłabia w tym państwie wole 

chęci współpracy z sąsiadami, natomiast Stany Zjednoczone są krytykowane za wspieranie Izraela w 

takim stopniu. To właśnie wspieranie Izraela przez USA zostało wykorzystane przez organizatorów 

ataków z 11 września 2001 jako pretekst i usprawiedliwienie tych czynów.     

Kluczowe słowa: stosunki USA-Izrael, współpraca militarna, zbrojenie, Bliski Wschód, pomoc 

zagraniczna, USA, Izrael, broń
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R. Nicholas Burns, podsekretarz stanu USA ds. polityki, podczas ceremonii podpisania 

protokołu ustaleń o amerykańskiej pomocy militarnej dla Izraela w Jerozolimie w 2007 

roku stwierdził: Robimy to przede wszystkim, ponieważ Stany Zjednoczone mają trwały 

interes w bezpieczeństwie Izraela. Każdy amerykański prezydent od prezydenta Harry 

Trumana, kiedy Izrael powstał, czuł, że Stany Zjednoczone powinny być wiodące i 

najważniejsze we wspieraniu państwa Izrael… Traktujemy te 30 miliardów dolarów 

wsparcia Izraela jako inwestycje w pokój – w długotrwały pokój ( Remarks and Press 

Availability at Signing Ceremony for Memorandum of Understanding on U.S. Military 

Assistance, 08.05.2015) . Prezydent Truman, już kilka minut po proklamowaniu 

powstania państwa Izrael przez jego tymczasowy rząd 14 maja 1948 roku, uznał 

istnienie tego nowego państwa. Tym samym USA jako pierwsze państwo wyraziło 

zgodę na ten nowy byt polityczny w skrajnie nieprzyjaznym dla Izraela położeniu 

geograficznym (US Foreign Policy and the War on Terror, Phyllis Bennis, 2003). 

Państwo Izrael, zgodnie z Deklaracją Balfoura jeszcze z 1917 roku, powstało w wyniku 

podziału brytyjskiego Mandatu Palestyny i za sąsiadów miało nieprzyjazne państwa 

arabskie (Egipt, Jordania, Syria i Jordania). Państwa te nie zgadzały się z decyzją ONZ 

na podział Palestyny na dwa państwa: żydowskie i arabskie. Już 15 maja 1948 roku 

sąsiadujące z Izraelem państwa arabskie wyraziły swój nieprzyjazny stosunek do tego 

nowopowstałego państwa najechaniem na Izrael i rozpoczęciem I wojny izraelsko-

arabskiej. Konflikt izraelsko-arabski (z różnym nasileniem) trwa do dziś, co wymaga od 

Izraela ciągłej gotowości militarnej do działań zbrojnych przeciwko jednemu lub 

kilkoma jednocześnie innymi państwami. Słowa R. Nicholas Burnsa przypominają 

maksymę rzymskiego myśliciela Wegencjusza Si vis pacem, para bellum – „chcesz 

pokoju szykuj się na wojnę”. Izrael jest przygotowany do wojny w dużej mierze dzięki 

współpracy w dziedzinie obrony ze Stanami Zjednoczonym i bezpośredniej pomocy 

tego państwa. Według Global Firepower Izrael, militarnie, zajmuje 11 pozycje na 126 

analizowanych państw, znacząco wyprzedzając zagrażające mu państwa regionu (Israel 

Military Strength,  08.05.2015). 

 

Polityka Stanów Zjednoczonych począwszy od prezydentury Trumana (oraz w 

późniejszych okresach) wobec Bliskiego Wschodu i Izraela nie miała charakteru 
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przypadkowego. Wynikało to oczywiście z zasobów naturalnych regionu (ropa i gaz) 

oraz geostrategicznego położenia na szlakach lądowych i wodnych tej części świata. 

Istotnym czynnikiem było ciągłe oddziaływanie w tej materii niezwykle silnego w USA 

lobby proizraelskiego (formalnego i nieformalnego) w Waszyngtonie pragnące silnego 

Izraela oraz aktywnej amerykańskiej pomocy gospodarczej, militarnej i dyplomatycznej 

(Uwarunkowanie polityki USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w okresie 

intifad 1987-2005, Maciej Huczko, 2014). Region ten, pod koniec lat 40-tych ubiegłego 

wieku stawał się też frontem zimnowojennym. Wsparcie Izraela i zdecydowane 

dyplomatyczne zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie miało 

ograniczyć możliwości działania ZSRR w regionie, który stawał się strategicznie ważny 

(The Much Too Promised Land, America’s Elusive Search For Arab-Israeli Peace, 

Aaron David Miller, 2008). Stąd wsparcie Izraela w pierwszym etapie jego istnienia 

miało na celu kształtowanie polityki regionalnej, nie zaś rozpoczęcie bilateralnej 

strategicznej współpracy. Zbyt zdecydowane poparcie Izraela przez USA skutkowałoby 

bowiem zwróceniem się państw arabskich przeciwko Stanom Zjednoczonym, co z kolei 

dałoby pretekst dla zaangażowania się ZSRR po stronie arabskiej. Powstrzymanie 

ZSRR od działania na Bliskim Wschodzie umożliwiłoby również uniknięcie 

militaryzacji regionu. Prezydent Truman, aby tego uniknąć - zadecydował w 1948 roku 

o embargu na broń zarówno dla strony izraelskiej jak i arabskiej, a dwa lata później 

Stany Zjednoczone, wraz z Wielką Brytania i Francją, podpisały trójstronną deklarację 

sprzeciwiającą się wyścigu zbrojeń na Bliskim Wschodzie (U.S. Military Aid to Israel, 

Policy Implications & Options, Josh Ruebner, 2012). Stąd w pierwszym okresie 

istnienia państwa Izrael, amerykańska pomoc ograniczała się do pomocy ekonomicznej 

na rzecz jego rozwoju w formie zwrotnych i bezzwrotnych pożyczek. 

 

Polityka następcy Trumana w Białym Domu, Dwighta Eisenhowera, wobec Bliskiego 

Wschodu, już bardziej zdecydowanie nadawała temu regionowi strategicznego miejsca 

na mapie zainteresowania amerykańskiej polityki zagranicznej. Eisenhower przedstawił 

swoją doktrynę polityki zagranicznej w 1957 roku, w której wyznaczył cele 

amerykańskiego działania na Bliskim Wschodzie: zapewnienie USA dostępu do 

zasobów naturalnych tamże, kontroli punktów o strategicznej istocie dla handlu i 
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tranzytu, wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, umacnianie sprzyjających USA 

rządów, aktywne rozwiązywanie konfliktu izraelsko-arabskiego oraz działanie na rzecz 

stabilności politycznej w regionie. ZSRR, w tej doktrynie, został już wyraźnie 

przedstawiony jako państwo zagrażające interesom USA (Special Message to the 

Congress on the Situation in the Middle East,  10.05.2015). Zgodnie z tą doktryną państwa 

Bliskiego Wschodu, w przypadku zagrożenia ze strony ZSRR, mogły oczekiwać 

amerykańskiego wsparcia, w tym również militarnego. Sama doktryna była 

odpowiedzią USA na działania zbrojne  Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela przeciwko 

Egiptowi (Kryzys sueski), który już był wówczas beneficjentem rosyjskiej pomocy 

militarnej i technicznej. Rozwój kryzysy mógł przyczynić się do dalszego i bardziej 

zdecydowanego zaangażowania się ZSRR w wydarzenia na Bliskim Wschodzie. 

Zgodnie z doktryną Eisenhowera zaczęła więc napływać do Izraela pierwsza militarna 

pomoc. Izrael już wcześniej zwracał się do USA o zaopatrzenie dla swojej armii, ale 

faktyczna pomoc militarna, ponad wsparcie ekonomiczne miała miejsce dopiero w 1958 

roku, kiedy to Eisenhower zgodził się sprzedać Izraelowi 100 sztuk przeciwpancernych 

karabinów bezodrzutowych (US Foreign Aid to Israel: A Reassessment, Israel Gideon, 

2013). Tę ofertę Eisenhowera wobec oczekiwań strony Izraelska należy traktować w 

kategoriach symbolicznych. Za tej prezydentury USA jeszcze nie deklarowały się 

zdecydowanie po stronie Izraela. Dla Amerykanów istotne było utrzymanie status quo 

w regionie, niedopuszczenie do nadmiernej dominacji żadnego z państw, utrzymanie 

Związku Radzieckie poza kręgiem państw kształtujących stosunki na Bliskim 

Wschodzie, ale nade wszystko zabezpieczenie swoich interesów – dostępu do bogatych 

zasobów naturalnych regionu oraz utrzymanie dostępu do korzystania z kluczowych 

szlaków handlowo-tranzytowych jak Kanał Sueski. 

 Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu za prezydentury Johna Kennedyego 

była kontynuacją balansowani pomiędzy państwami arabskim, Izraelem a 

amerykańskim interesami, które były najważniejsze. Polityka taka stawała się coraz 

trudniejsza, gdyż w wielu państwach regionu kształtował się arabski nacjonalizm, co 

mógł wykorzystać Związek Radziecki oferując pomoc gospodarczą, militarną czy 

doradczą. Pomimo to Kennedy dążył do równego traktowania państw regionu. Choć w 

okresie sprawowania urzędu w Białym Domu aż 19 razy zobowiązał się do poparcia 
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Izraela w razie ataku ze strony arabskiej, to nie wyraził zgody na zawarcie formalnego 

paktu wojskowego pomiędzy USA a Izraelem (Bliski Wschód w polityce zagranicznej 

Stanów Zjednoczonych w latach 1945-2012, Katarzyna Czornik, 2012). Kennedy unikał 

zawarcia umowy o współpracy wojskowej, gdyż mogłoby to skłonić arabskie państwa 

regionu to szukania podobnego sojuszu z ZSRR, co doprowadziłoby do poszerzenia 

rosyjskiej strefy wpływów w tym zimnowojennym konflikcie. Pomimo to Izrael 

ponawiał swoje apele do USA o broń zarówno defensywna jak i ofensywną. W 1962 

administracja prezydenta Kennedy’ego wyraziła zgodę na sprzedaż Izraelowi kilkunastu 

baterii rakiet przeciwlotniczych ziemia-powietrze o charakterze defensywnym typu 

Hawk (US Foreign Aid to Israel: A Reassessment, Israel Gideon, 2013). Decyzją tą 

Kennedy zakończył wprowadzone przez prezydenta Trumana embargo na sprzedaż 

broni ciężkiej Izraelowi. 

 

Prezydent Kennedy w kształtowaniu relacji Stanów Zjednoczonych z Izraelem musiał 

sprostać wyzwaniu, które miało strategiczne znaczenie dla USA. Wyzwanie to 

dotyczyło powstrzymania proliferacji broni masowego rażenia. Pomimo, że w tamtym 

okresie tylko cztery państwa dysponowały bronią nuklearną (USA, Rosja, Wielka 

Brytania, Francja) atrakcyjność tej broni, bardziej posiadania w swoich arsenałach niż 

użytkowania, powodowała, że wiele państw chciało wejść w jej posiadani. Stany 

Zjednoczone w swojej polityce i działaniach nie chciały jednakże dopuścić aby kolejne 

państwa dysponowały tą technologią i bronią. Również Izrael miał pozostać, zgodnie z 

powyższą strategią, państwem spoza elitarnego klubu nuklearnego. Istotne elementy 

konieczne do uruchomienia programu nuklearnego Izrael ostatecznie zakupił jednak we 

Francji, ale sam program był utrzymywany w największej tajemnicy. Administracja 

Kennedy’ego, ostatecznie, uzyskała zgodę izraelskiego premiera Ben-Guriona na 

przeprowadzenie inspekcji w ośrodku Dimona. Zgoda była jednak warunkowa, 

inspekcja, która miała odbyć się w 1961 roku miała być obarczona wieloma 

restrykcjami. Delegacja amerykańskich naukowców mających zbadać izraelski program 

nuklearny składała się jedynie z dwóch osób, trwała tylko cztery dni, z czego tylko jeden 

spędziła w ośrodku Dimona (The Israel Lobby and US Foreign Policy, John J. 

Mearsheimer i Stephen M. Walt, 2008). Głębsze analizy ewentualnych konsekwencji 
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nuklearyzacji Izraela dostarczyło CIA w 1963 roku. Konsekwencje te były rozważane 

poprzez pryzmat Stanów Zjednoczonych, Izraela i jego relacji z państwami arabskimi 

oraz potencjalnych korzyści/strat jakie mógłby odnieść ZSRR. Według tej analizy Izrael 

jako mocarstwo nuklearne byłby mniej skłonny do szukania rozwiązań konfliktu z 

państwami arabskim, gdyż miałby zdecydowaną militarną przewagę nam nimi, arabscy 

sąsiedzi Izraela nie zdecydowałyby się na skoordynowane działania militarne przeciwko 

Izraelowi, amerykańsko-arabskie relacje uległyby jednak pogorszeniu, państwa 

arabskie regionu mogłyby szukać wsparcia ze strony ZSRR. Związek Radziecki nie 

byłby zainteresowany rozmieszczeniem swojej broni nuklearnej na Bliskim Wschodzie, 

natomiast poprzez wyrażanie sympatii i deklaracji przyjaźni z państwami arabskimi 

uzyskałby polityczną przewagę (CIA Memorandum on Consequences of Israel 

Acquiring a Nuclear Capability, 10.05.2015). Zgodnie z tą analizą, Stany Zjednoczone 

przyzwalając na nuklearyzację Izraela, zarówno w kontekście regionalnym jak i 

międzynarodowym, nie utraciłyby wiele natomiast zyskałyby silnego sojusznika w 

regionie. Ostatecznie administracja Kennedy’ego nie ograniczyła izraelskiego programu 

nuklearnego pozwalając na jego rozwój. Pomimo, że nie jest to do dziś oficjalnie 

potwierdzone, uważa się, że Izrael jest potęgą nuklearną a jego arsenał jądrowy stanowi 

istotny element izraelskiej doktryny odstraszania. 

 

Polityka USA wobec Izraela i jej aspekt wsparcia militarnego często miał zewnętrzne 

uwarunkowanie, również poprzez wydarzenia w Europie i stosunki Izraela z 

europejskimi mocarstwami. Składową tej trudnej szachownicy bliskowschodniej był 

fakt, że od czasu objęcia prezydentury przez Charlesa de Gaulle’a we Francji w 1958 

roku, relacje izraelsko-francuskie zaczęły się ochładzać. Proces ten był zainicjowany 

przez stronę francuską, która rozpoznała w państwach arabskich regionu potencjalnych 

sojuszników i partnerów handlowych. Równocześnie pamiętając, że w regionie jest 21 

państw arabskich, a tylko jedno żydowskie - Francja w 1967 roku wprowadziła embargo 

na sprzedaż broni Izraelowi znacznie utrudniając mu pozyskanie koniecznego sprzętu 

wojskowego w krytycznym okresie istnienia tego państwa, kiedy było ono zagrożone 

poprzez działania państw arabskich rozpoczynających wojnę sześciodniową (Israel and 

Europe: An Expanding Abyss?, Manfred Gerstenfeld, 10.05.2015). Stany Zjednoczone 
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okazały się tu być poniekąd sojusznikiem ostatniej szansy. Udzielając pomocy Izraelowi 

miały okazje zdecydowanie zaakcentować swoją obecność na Bliskim Wschodzie oraz 

zyskać sojusznika w regionie o strategicznej wadze. Jeszcze w 1966 roku administracja 

prezydenta Johnsona postępowała zgodnie z doktryną równowagi sił na Bliskim 

Wschodzi i decydując się na sprzedaż samolotów szturmowych Skyhawk Izraelowi, 

równocześnie, w tajnym porozumieniu, sprzedała bombowce F-5 do Maroka i Libii oraz 

inne, dodatkowe wojskowe zaopatrzenie do Libanu, Arabii Saudyjskiej i Tunezji (The 

1968 Sale of Phantom Jets to Israel, 10.05.2015). Ta polityka miała ulegać zmianie, ale 

nie w stopniu i tempie oczekiwanym przez Izrael. Początkowo strona amerykańska nie 

wyrażała zgody na sprzedaż Izraelowi bardziej zaawansowanej broni ofensywnej jak 

myśliwce Phantom, obawiając się dalszej eskalacji konfliktu izraelsko-arabskiego i 

militaryzacji regionu. Kwestia myśliwców Phantom była również, poniekąd, 

rozgrywana w Waszyngtonie, gdzie lobby pro-izraelskie wywierało presje na 

prezydencie. Prezydent Johnson liczył, że dozbrajając Izrael, a tym samym 

„obłaskawiając” lobby pro-izraelskie w USA zyska przychylność tej wpływowej 

mniejszości w USA przy ubieganiu się o reelekcję. Podczas wojny sześciodniowej w 

1967 roku Stany Zjednoczone nadal zachowywały oficjalną bezstronność, dopiero w 

1968 roku Johnson wyraził zgodę na sprzedaż Izraelowi samolotów Phantom w liczbie 

50 sztuk oraz 100 samolotów Skyhawk (The 1968 Sale of Phantom Jets to Israel, 

10.05.2015). W odpowiedzi na amerykańskie dozbrojenie Izraela, ZSRR zaoferowało 

Egiptowi odrzutowce MIG 23. Wraz z tymi decyzjami można było uznać, że zarówno 

USA jak i ZSRR rozpoczęły wyścig zbrojeń na Bliskim Wschodzie. 

 

Ten kontrolowany wyścig zbrojeń można było dalej obserwować podczas wojny Jom 

Kippur w 1973 roku, znanej również pod nazwą wojny ramadanowej. Wojnę tą 

rozpoczęły Egipt i Syria w skoordynowanym ataku na Synaj i Wzgórza Golan, które 

pozostawały pod izraelską kontrolą od wojny w 1967 roku. Izrael, nie spodziewając się 

tej agresji, nie był na nią przygotowany, co pozwoliło w pierwszym etapie wojny siłom 

egipskim i syryjskim na szybkie posuwanie się naprzód. Badacze tematu są zgodni, że 

w tym okresie ZSRR również dążył do pewnego odprężenia (detente) w relacjach z 

USA. Nie inspirując państw arabskich do zaatakowania Izraela, w obliczu wydarzeń w 
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regionie podjął jednak działania, które miały nie dopuścić do ewentualnej porażki tych 

państw. Natomiast sowieckie dążenia do dyplomatycznego zażegnania konfliktu były 

jednak przeplatane groźbami zaangażowania się po stronie arabskiej. Początkowo 

Sekretarz Generalny KPZR Leonid Breżniew zachęcał inne państwa arabskie, aby 

wsparły na froncie Egipt i Syrię, ale gdy w izraelskich nalotach bombowych na 

Damaszek zginął obywatel ZSRR - postanowił otworzyć most powietrzny z wojskowym 

zaopatrzeniem zarówno dla Egiptu jak i Syrii (Soviet Policy in the October 1973 War,  

William B. Quandt,  1976). Powyższa sowiecka decyzja z 9 października została 

wprowadzona w życie z natychmiastowych skutkiem, a pierwsze transporty z pomocą 

militarna zaczęły docierać na Bliski Wschód już 10 października. Tylko pomiędzy 10 a 

13 października radzieckie samoloty transportowe AN-12 i AN-22 dostarczyły około 700 

ton wojskowego sprzętu i zaopatrzenia do Syrii i Egiptu, kilkanaście radzieckich 

okrętów transportowych przepłynęło przez cieśninę Bosfor, zaś dla utrzymania 

satelitarnego podglądu na wydarzenia na Bliskim Wschodzie Moskwa wystrzeliła 

satelitę Kosmos 598 (Soviet Policy in the October 1973 War, William B. Quandt, 1976). 

Radzieckie zaangażowanie na podobnym poziomie było kontynuowane również w 

następnych dniach. 

 

Wobec takiej sytuacji prezydent Nixon, wraz ze swoją administracja, doszedł do 

wniosku, że dozbrojenie państw arabskich może doprowadzić do klęski Izraela, 

przełożyć się na zdestabilizowanie regionu i jest skierowane przeciwko interesom 

państw zachodnich. Prezydent Nixon podjął więc decyzję o militarnym wsparciu Izraela 

rozkazując otwarcie bezpośredniego mostu powietrznego pomiędzy USA a Izraelem, 

składającego się z amerykańskich samolotów typu C-130 oraz C-5A (Kryzys, Anatomia 

dwóch kryzysów: wojna Jom Kippur 1973 i wycofanie się USA z Wietnamu 1975, 

Henry Kissinger, 2005). Zdecydowanie zaangażowanie się USA w wydarzenia na 

Bliskim Wschodzie stało się więc faktem, a Izrael odebrał sygnał, że w przypadku 

kryzysu o egzystencjalnym wymiarze, może liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych. 

Amerykański most powietrzny miał szereg geopolitycznych i militarnych celów z 

których najważniejsze to: 1) uniemożliwienie państwom arabskim pokonania Izraele, 2) 

dozbrojenie Izraela, również na przyszłość, na wypadek ponownych agresji arabskich 
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3) wysłanie jasnego przekazu Moskwie, że Bliski Wschód zajmuje ważne miejsce na 

strategicznej mapie USA oraz 4) poprzez militaryzację regionu zachęcenie wszystkich 

aktorów konfliktu do szukania dyplomatycznego rozwiązania. Sam most powietrzny 

trwał 32 dni, dzięki niemu amerykanie przetransportowali do Izraela 22 305 ton 

zaopatrzenia (radziecki most powietrzny trwał 40 dni i umożliwił transport 15 000 ton). 

w tym pociski TOW oraz Maverick odpowiedzialne za zniszczenie około 1900 egipskich 

czołgów (Operation Nickel Grass Airlift in Support of National Security, Chris J. 

Krisinger, 19.05.2015). Amerykański most powietrzny okazał się mieć istotny wpływ 

psychologiczny na państwa arabskie zaangażowane w konflikt. Skłonił je bowiem do 

szukania rozwiązania konfliktu na drodze dyplomatycznej. Amerykańskie 

zaangażowanie w konflikt oraz militaryzację Izraela, można uznać za inwestowanie w 

pokój, gdyż w ostatecznym rozrachunku zdecydowane działanie USA miało też wpływ 

na postrzeganie Stanów Zjednoczonych przez ZSRR, nadal stanowiącego realne 

zagrożenie jako zimnowojenny wróg. Regionalnie pomoc ta oznaczała, że państwa 

arabskie, nawet z pomocą ZSRR, nie są w stanie pokonać Izraela, natomiast Izrael może 

liczyć na wsparcie USA. Dowodem tego wsparcia było umożliwienie Izraelowi w 

połowie lat 70-tych zakupu w USA nowoczesnych wielozadaniowych samolotów F-15 

i F-16 (US Foreign Aid to Israel: A Reassessment, Israel Gideon, 2013). 

 

Doktryna Nixona utrzymywania stabilizacji w regionie bez nadmiernego 

interweniowania oraz budowanie stabilności w oparciu o regionalne filary, a nie na 

aktorach trzecich, ostatecznie zdezaktualizowała się w 1979 roku. Iran, jeden z istotnych 

regionalnych filarów ostatecznie samodzielnie obrał kierunek dalszego rozwoju i 

funkcjonowania na Bliskim Wschodzie. Zmiana w Iranie miała charakter dynamicznej 

rewolucji islamskiej, która usunęła prozachodniego szacha Rezę Pahlawiego. Wraz z 

utratą istotnego partnera na Bliskim Wschodzie, cele amerykańskiej polityki 

zagranicznej w regionie bliskowschodnim, a co ważniejsze metody ich realizowania, 

musiały być na nowo nakreślone. 

  

Istotnym wydarzeniem mającym wpływ na dalszą militaryzację Izraela, które również 

można uznać za amerykańskie inwestowanie w pokój, było porozumienie pomiędzy 
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Egiptem a Izraelem w Camp David. Porozumienie to normalizowało stosunki pomiędzy 

tymi dwoma państwami, stosunki, które od czasu powstania państwa Izrael na Bliskim 

Wschodzie były wrogie. Egipt był też pierwszym arabskim państwem, który uznał 

istnienie Izraela. Rola prezydenta Cartera i Stanów Zjednoczonych w tym historycznym 

wydarzeniu była daleka tylko od fasadowej roli gospodarza rozmów pomiędzy 

prezydentem Egiptu Sadatem, a premierem Izraela Beginem. Prezydent Carter osobiście 

zaangażował się w rozmowy mające na cele osiągnięcie porozumienia, a Stany 

Zjednoczone miały się stać gwarantem osiągniętych decyzji, a co istotniejsze - 

sponsorem wielu z nich. Porozumienie z Camp David między innymi przewidywało: 1) 

stworzenie podstaw do przyszłych negocjacji w sprawie utworzenia państwa 

palestyńskiego; 2) przygotowanie ram porozumienia egipsko-izraelskiego mających na 

celu nawiązanie kontaktów dyplomatycznych między tymi państwami; 3) zasady 

według których miały być kształtowane kontakty Izraela z innymi państwami arabskimi; 

4) wycofanie się wojsk oraz osadników izraelskich z Półwyspu Synaj oraz 5) zasady 

rozmieszczenia sił ONZ na spornych obszarach (Palestine Peace Not Apartheid, Jimmy 

Carter, 2006). Porozumienie z Camp David oznaczało, że Bliski Wschód stał się 

bezpieczniejszym regionem, a konflikt izraelsko-arabski, przynajmniej na jednym 

froncie, został zażegnany.  

  

Jak wspomniano wyżej, Stany Zjednoczone w Camp David pełniły rolę nie tylko 

gospodarza ale, co ważniejsze, pewnego rodzaju sponsora. Podczas, gdy strony 

konfliktu negocjowały warunki porozumienia, Stany Zjednoczone miały dostarczyć 

materialnych argumentów czyniących ewentualne porozumienie atrakcyjne nie tylko 

dyplomatycznie. Argumentami tymi miały być obietnice gospodarczych i militarnych 

korzyści, jakie obie negocjujące strony miały pozyskać w przypadku porozumienia się. 

Korzyści, jakie Egipt miał otrzymać, były wycenione na pół miliarda dolarów, natomiast 

Izraela na 2,2 miliarda dolarów w tym samoloty wielozadaniowe, zdolne do 

przenoszenia broni nuklearnej F-16 (US Foreign Policy and the War on Terror, Phyllis 

Bennis, 2003). Tym samym Izrael stał się największym beneficjentem amerykańskiej 

pomocy zagranicznej, natomiast Egipt zajął drugie miejsce, a oba państwa wspólnie 

otrzymywały prawie 50% z puli przeznaczonej przez USA na zagraniczną pomoc 
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gospodarczą (Dollars, Diplomacy and Dependency: Dilemmas of U.S. Economic Aid, 

Robert F. Zimmerman, 1993). Ponadto pomoc dla Izraela miała być rokrocznie 

odnawiana i prolongowana.  Ofertę prezydenta Cartera dla prezydenta Egiptu Sadata i 

premiera Izraela Begina należy traktować jako inwestowanie w pokój, gdyż 

przypuszczalnie to właśnie amerykańskie gwarancje przekonały strony konfliktu do 

podpisania porozumienia. W przypadku Izraela pomoc amerykańska została częściowo 

wykorzystana na wycofanie wojsk z półwyspu Synaj, ale również na odbudowanie baz 

lotniczych na pustyni Negew (The Cost of U.S. Aid to Israel, Daniel Feith, 02.06,2015). 

Bazy te oraz samoloty amerykańskiego pochodzenia w przyszłości miały jednak być 

wykorzystane w walkach i operacjach ofensywnych eskalujących konflikt Izraela z 

państwami arabskimi regionu, destabilizującymi region. 

  

Doktryna polityki zagranicznej prezydenta Ronalda Reagana była silnie antysowiecka. 

W odniesieniu do Bliskiego Wschodu oznaczało to zdefiniowanie tego regionu jako 

strategicznego z racji na bogate zasoby naturalne, położenie oraz podatność na wrogie 

(radzieckie) wpływy i bliskie relacje USA z państwami regionu, w tym z Izraelem. Aby 

realizować swoje cele Stany Zjednoczone musiały zwiększyć obecność militarną na 

Bliskim Wschodzie oraz podnieść potencjał militarny swoich sojuszników w regionie. 

Zgodnie z doktryna Reagana, Izrael (oraz umiarkowane monarchie arabskie) miał 

znaleźć się w grupie państw gotowych przeciwstawić się ZSRR i zagrożeniu, jakie mógł 

stworzyć (Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 

1945-2012, Katarzyna Czornik, 2012). Stąd okres prezydentury Reagana okazał się 

przełomowy dla relacji USA z Izraelem, również w militarnym rozumieniu. Pierwszym 

krokiem, które oba państwa podjęły było podpisanie porozumienia o współpracy 

strategicznej w 1981 roku, z którego między innymi wynikało 1) powołanie ciała do 

organizowania wspólnych ćwiczeń wojskowych; 2) zgoda izraelska się na 

rozmieszczenie na swoim terytorium amerykańskich magazynów wojskowych na 

potrzeby amerykańskich sił szybkiego reagowania; 3) strona amerykańska zobowiązała 

się dostarczyć Izraelowi bomby kasetonowe oraz 4) amerykańska pomoc militarna dla 

Izraela miała wzrosnąć o 425 miliony dolarów rocznie (US-Israel Memorandum of 

Understanding, 02.06.2015). Już ten pierwszy krok w formalizacji stosunków 
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amerykańsko-izraelskich spotkał się z krytyką zarówno arabskich państw regionu jak i 

ZSRR. Zarzucano Stanom Zjednoczonym, że takie porozumienie uniemożliwi im bycie 

bezstronnym w działaniach na rzecz pokoju w regionie.  

  

Kolejnym istotnym wyróżnieniem, jakie spotkało Izrael było uznanie tego państwa 

przez USA za ważnego sojusznika spoza NATO (major non-NATO ally) w 1989 roku. 

Zgodnie z tym porozumieniem Izrael mógł, między innymi: wspólnie z USA prowadzić 

projekty badawcze nad rozwojem zbrojeń, brać udział w antyterrorystycznych 

operacjach, zaopatrywać się w amerykańskie nadwyżki dóbr wojskowych czy ubiegać 

się o prowadzenie napraw i serwisów amerykańskiego sprzętu wojskowego w Izraelu 

(Major Non-NATO Ally –MNNA-, 09.06.2015). Status ważnego sojusznika spoza 

NATO był (i nadal jest) nobilitujący, gdyż wyraża pewne zaufanie, jakim państwo jest 

darzone przez Stany Zjednoczone, a co ważniejsze wyraża spójność interesów i celów 

w polityce zagranicznej, co w dobie zimnowojennej polaryzacji świata oznaczał 

przynależność do świata demokratycznego. Od tego czasu Izrael nie tylko mógł się 

ubiegać o amerykański sprzęt wojskowy i go wykorzystywać na polu walki, ale również 

miał dostęp do wielu technologii wykorzystywanych w produkcji tego sprzętu. 

  

Obie powyżej opisane strategiczne decyzje USA odnośnie Izraela były zgodne z już 

wcześniej formułowaną polityką wobec tego państwa. Polityka ta dotyczyła 

bezpieczeństwa Izraela i warunkowała relacje z jego arabskimi sąsiadami. Tym 

warunkiem miała być jakościowa przewaga militarna (QME – Qualitative Military 

Edge). Przewaga ta ma dotyczyć technologii, taktyki oraz innych składowych mających 

odstraszać coraz liczniejszych adwersarzy. Pierwszym prezydentem, który 

zwerbalizował to zapewnienie był Ronald Reagan w liście do premiera Begina, 

nazywając to zapewnienie amerykańską polityką wobec Izraela (106 Exchange of 

Letters Between President Ronald Reagan and Prime Minister Begin – 16 February 

1982, 02.06.2015). Utrzymywanie jakościowej przewagi militarnej Izraela nad 

arabskimi sąsiadami było kontynuowane przez kolejnych amerykańskich prezydentów, 

co można potraktować jako inwestowanie w pokój, ale  na warunkach amerykańskich, 
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niejako utrzymywanie pokoju poprzez uświadomienie adwersarzom, że konfrontacja 

zbrojna będzie dla nich kosztowna.  

  

Podczas gdy prezydent George H. W. Bush krytycznie się odnosił do rozbudowywania  

przez Izrael osiedli na okupowanych terytoriach, pewne aspekty relacji amerykańsko-

izraelskich pozostawały niepodważalne. Jednym z tych filarów była kwestia 

bezpieczeństwa Izraela. Po roku 1973, wojnie Jom Kippur, działania kolejnych 

amerykańskich prezydentów i ich administracji wobec Izraela miały na celu 

podwyższenie izraelskiego potencjału militarnego. Działania te były zgodne z polityką 

zapewnianie Izraelowi jakościowej przewagi militarnej odstraszającej potencjalnych 

adwersarzy. Ten odstraszający potencjał okazał się jednak niewystarczający podczas 

konfliktu zbrojnego z 1990 roku, kiedy to prezydent Iraku Husajn najechał Kuwejt. 

Agresja ta doprowadziła do międzynarodowej interwencji kierowanej przez Stany 

Zjednoczone. Wobec wizji przegranej Husajn postanowił rozszerzyć teatr działań 

wojennych i nadać mu wymiar konfliktu świata zachodniego z arabskim, a bardziej 

precyzyjnie świata syjonistycznego ze światem arabskim. W tym celu podjął działania 

zaczepne, aby sprowokować Izrael do zbrojnego włączenia się w konflikt. Taki rozwój 

wydarzeń mógłby pomóc Husajnowi w uzyskaniu wsparcia innych arabskich państw 

regionu, skonfliktowanych z Izraelem. Husajn miał też nadzieję, że ataki na Izrael 

zmusiłyby do zaprzestania niszczycielskiego bombardowania, prowadzanego przez siły 

koalicji i do rozpoczęcia operacji lądowych, w których dopatrywał się szansy dla swoich 

wojsk zmotoryzowanych. Dołączenie się Izraela do koalicji lub zbrojna odpowiedź na 

irackie działania skomplikowałyby całą operację, a nawet przypuszczalnie 

zdestabilizowały region. Zrozumiałe więc, że celem strategów i dyplomatów 

amerykańskich było powstrzymanie Izraela od użycia swojej zaawansowanej broni 

przeciwko Irakowi. 18 stycznia 1991 roku pierwsze trzy irackie rakiety spadły na Tel 

Awiw, a kolejne dwie na Hajfę (Saddam the Secret Life, Con Coughlin, 2002). Pierwszy 

raz od powstania Izraela jego stolica dostała się pod ostrzał, gdyż dotychczasowe wojny 

arabsko-izraelskie toczyły się raczej w rejonach przygranicznych. Strona amerykańska 

musiała przekonać Izrael, że w jego bardziej długoterminowym interesie jest 

powstrzymanie się przed odpowiedzią na irackie zaczepki. Pomimo, że Saddam 
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ostrzeliwał terytorium Izraela rakietami typu Scud, ten ostatni nie dawał się jednak 

wciągnąć w konflikt. Stało się to jednak   pretekstem szybkiego dozbrojenia Izraela 

w amerykańskie rakiety Patriot służące do przechwytywania irackich Scudów, 

stanowiące skuteczny parasol ochronny przeciwko nadlatującym Scudom (George 

Bush, The Life of a Lone Star Yankee, Herbert S. Parmet, 1997). Same Siły Obronne 

Izraela (IDF – Israel Defense Forces) nie oceniały skuteczności baterii Patriot bardzo 

wysoko i zanim stały się integralną częścią obecnych systemów obronnych Izraela 

musiały przejść serię udoskonaleń (Patriot, 16.06.2015). Natomiast na poziomie pragmatyki, 

irackie ataki na Izrael okazały się mało skuteczne. Amerykanie ponownie wykazali się 

gotowością dozbrajania Izraela, co może być ocenione jako działanie na rzecz pokoju, 

gdyż uniknęły zaangażowania się Izraela w działania przeciwko Saddamowi i dalszemu 

rozlaniu konfliktu na Bliski Wschód. 

  

W świetle konferencji pokojowej w Madrycie w 1991 roku, organizowanej przez USA 

i ZSRR mającej na celu zakończenie trwającej intifady oraz wypracowanie planu 

pokojowego dla Bliskiego Wschodu, izraelskie oczekiwania były jednakże nietożsame 

z amerykańskimi. Izrael, będąc niezagrożony (dzięki utrzymywanej jakościowej 

przewagi militarnej) ze strony swoich arabskich sąsiadów, koncentrował się na 

pozyskaniu środków na rozbudowę osiedli dla masowo przybywających nowych 

imigrantów żydowskich z Europy Wschodniej i ZSRR. Izrael postrzegał swoją bierność, 

pomimo prowokacji Iraku, jako poczynania, które powinny być wynagrodzone przez 

USA. Dennis Ross, członek administracji Busha i późniejszy specjalny wysłannik na 

Bliski Wschód, wspomina, że premier Izraela Shamir, wprowadzał w błąd Busha 

odnośnie ilości nowych osiedli i domagał się 10 miliardów dolarów na przyszłe 

rozbudowy osiedli (The Missing Peace, Dennis Ross, 2004). Prezydent Bush upatrując w 

rozbudowywaniu osiedli na terenach okupowanych istotną przeszkodę w osiągnięciu 

porozumienia między strona izraelską a palestyńską był przeciwny tej pożyczce. Bush 

był zdania, że to Amerykanie narażali swoje życie i ginęli aby zapewnić Izraelowi 

bezpieczeństwo i teraz nie przyłoży ręki do działań, które burzą pokuj, a za takie uważa 

rozbudowywanie osiedli (The Arab-Israeli Conflict under President Bush, Samuel 

Segev, 2002). Pomimo powyższych różnic w stanowiskach strony amerykańskiej i 
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izraelskiej, do konferencji pokojowej w Madrycie doszło. Strony bliskowschodniego 

konfliktu, na poziomie rokowań, ostatecznie porozumiały się, mimo braku 

amerykańskiej zgody na izraelskie finansowe oczekiwania. 

  

Polityka militarnego wspierania Izraela była kontynuowana przez prezydenta Billa 

Clintona. Podobnie jak jego poprzednik Bush, Clinton również był krytyczny wobec 

rozbudowywaniu osiedli żydowskich na terenach okupowanych i dopatrywał się w tym 

procesie poważnego utrudnienia dla negocjacji izraelsko-palestyńskich. Natomiast Bill 

Clinton nie mógł zapominać, że w dużej mierze zawdzięczał zwycięstwo w wyborach 

prezydenckich społeczności żydowskiej w Ameryce, która była zawiedziona polityką 

Busha ubiegającego się o reelekcje (Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1987-2006, 

Krzysztof Bojko, 2006). Społeczność ta, której ważnym filarem było lobby 

proizraelskie w Waszyngtonie, dążyła do umacniania więzi amerykańsko-izraelskiej 

oraz pozycji silnego, niezagrożonego Izraela na Bliskim Wschodzie. A taki Izrael mógł 

istnieć  tylko dzięki pomocy gospodarczej i militarnej USA. Pomoc taką Stany 

Zjednoczone zapewniły Izraelowi w 1996 roku, kiedy to podczas wizyty w Izraelu 

prezydent Clinton zaoferował Izraelowi dodatkowe 100 milionów dolarów na 

antyterrorystyczne działania, 200 milionów dolarów na przeciwrakietowe systemy 

Arrow i 50 milionów dolarów na przeciwrakietową broń laserową (Israel – United States 

Relation, Clyde R. Mark, 2004). Powyższe programy, choć miały charakter defensywny 

to działały zniechęcająco na ewentualnych agresorów. Systemy te były w stanie 

skutecznie powstrzymać ataki z powietrza przeprowadzane przez wrogie Izraelowi 

państwa arabskie. 

 

Należy tu podkreślić, że w latach 90-tych arabscy sąsiedzi Izraela nie stanowili już 

poważnego zagrożenia. Przewaga Izraela zarówno technologiczna, gospodarcza jak i 

militarna była znacząca i konfrontacja państw arabskich z Izraelem, jak to miało miejsce 

w 1973 roku, była mało prawdopodobna. Natomiast Izrael nadal, od 1987 roku, toczył 

walki z Palestyńczykami, gdyż porozumienia z Madrytu nie były wprowadzane w życie, 

a intifada nadal trwała. Strona palestyńska nie dysponowała nowoczesna bronią 

natomiast Izrael, pomimo embarga państwa Europejskich jak Niemcy czy Francja, które 
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krytycznie oceniały dysproporcjonalne działania Izraela, był nadal zaopatrywany przez 

USA. Przykładem tu może być sprzedaż Izraelowi helikopterów Blackhawk, Apache 

oraz paliwa samolotowego dla tych helikopterów (The Clinton Years: U. S. Policy 

Towards Israel and Palestine, Cheryl L. Rubenberg, 16.06.2015). Dobrze wyszkolone i 

wyposażone Siły Obronne Izraela prowadziły niesymetryczne działania przeciw 

bojownikom palestyńskim. Działania te spotykały się z krytyką państw zachodnich i 

budziły wrogość arabskich państw regionu. Stąd amerykańskie dozbrajanie Izraela w 

tym okresie trudno zaklasyfikować jako inwestowanie w pokój. Izraelska siła militarna 

oraz jej wykorzystywanie przeciwko Palestyńczykom osłabiały bowiem wysiłki 

dyplomatyczne na rzecz pokoju w regionie. 

 

Atak 11 września 2001 roku obalił amerykańskie poczucie bezpieczeństwa i podważył 

dotychczas niekwestionowane założenie, że Ameryki nie można zaatakować. Terroryści 

z Al-Kaidy zademonstrowali, że USA są narażone na takie same zagrożenia jak 

wszystkie inne państwa oraz że oceany nie stanowią żadnej gwarancji nietykalności. 

Prezydent Bush w ciągu tych kilku godzin, gdy wieżowce na Manhattanie zamieniały 

się w pył, Pentagon płonął, a liczba i lokalizacja innych celów terrorystycznych była 

wciąż nieznana – zademonstrował siłę godną prezydenta największego mocarstwa na 

świecie. Przerodził się w wojującego internacjonalistę, podejmującego wizję świata 

demokracji, tak jak Woodrow Wilson, gotowego do użycia siły zbrojnej w celu 

wprowadzenia tej wizji w życie (Ameryka bez ograniczeń. Rewolucja Busha w polityce 

zagranicznej, Ivo H. Daalder, James M. Lindsay, 2005). Ta zmiana była konieczna, gdyż 

źródło zagrożenia znajdowało się daleko od granic USA, w państwie upadłym, żyjącym 

z produkcji narkotyków i handlu nimi, gdzie obywatele byli zastraszani i pozbawiani 

podstawowych swobód. Dla Bliskiego Wschodu natomiast atak z 11 września miał trzy 

poważne konsekwencje: 1) w niedalekiej przyszłości wojska amerykańskie miały 

przybyć do regionu i rozpocząć interwencję w Iraku; 2) konflikt izraelsko-palestyński, 

wobec nowych wyzwać związanych z wojną z terroryzmem, stał się drugorzędny; 3) 

dzięki staraniom Izraela i lobby proizraelskiego w USA palestyńscy terroryści mieli być 

postrzegani na równi z Al-Kaidą. W świetle ostatniej z przedstawionych konsekwencji 

USA i Izrael miały się stać wspierającymi się partnerami na froncie walki z terrorystami. 
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Następca Clintona, George W. Bush dał przykład kultywowania tradycji militaryzacji 

Izraela podczas drugiej wojny izraelsko-libańskiej, wojny z Hezbollahem mającym 

swoje bazy w południowym Libanie. Strona izraelska dostała z Waszyngtonu 

pozwolenie na zakup 100 bomb podziemnych (bunker buster) typu GBU-28, które miały 

służyć do niszczenia podziemnych kwater Hezbollahu (U.S. Speeds Up Bomb Delivery 

for the Israelis, David S. Cloud, Helene Cooper, 17.06.2015). Bomby te miały być przenoszone przez 

wcześniej zakupione w USA myśliwce wielozadaniowe F-15, latające na samolotowym 

paliwie również zakupionym w Stanach Zjednoczonych. Zaopatrywanie sojusznika w 

nowoczesną broń trudno uznać za inwestowanie w pokój, szczególnie, gdy jest ona 

wykorzystywana przeciwko znacznie słabiej uzbrojonemu przeciwnikowi oraz w 

sytuacji, gdy w wyniku operacji poszkodowani są też cywile. Według Human Rights 

Watch, w konflikcie, który trwał 33 dni śmierć poniosło ponad 1100 Libańczyków (w 

większości cywilów), a blisko 4,5 tysiąca zostało rannych (Civilian Casualties in 

Lebanon during the 2006 War, 17.06.2015). Inną istotną decyzją podjętą przez Busha 

juniora w 2007 roku było wydanie zgody na umowę z Izraelem przewidującą militarne 

wsparcie tego państwa o wartości 30 miliardów dolarów na przestrzeni 10 lat (Israel to 

get $30 Billion in Military AidFrom U.S., Steven Erlanger, 17.06.2015). Decyzja ta była 

kontynuacją już głęboko zakorzenionego postrzegania Izraela przez USA jako 

strategicznego, demokratycznego przyczółka w regionie o strategicznym znaczeniu, 

będącego niestabilnym i niekiedy wrogim wobec USA 

 

Polityka sprzyjania Izraelowi zaproponowana przez Busha miała jednak negatywne 

konsekwencje dla USA. Biorąc pod uwagę amerykańską obecność na Bliskim 

Wschodzie oraz wspieranie Izraela jako czołowe przyczyny, dla których Al-Kaida 

11 września 2001 roku przypuściła atak na USA - decyzje Busha o głębszym 

zaangażowaniu się w regionie oraz dalsze wspieranie Izraela przekładają się na wzrost 

antyamerykańskich nastrojów wśród Arabów. Ten wzrost częstokroć przeradzał się 

w agresję, czym można wytłumaczyć opór, na jaki Stany Zjednoczone natrafiły 

w Afganistanie oraz w Iraku czy liczne ataki terrorystyczne na świat zachodni. Według 

Zbigniewa Brzezińskiego Bliski Wschód za prezydentury Busha-juniora został 
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podzielony i jest na granicy wybuchu, w krajach muzułmańskich rozkwita fanatyzm 

religijny i antyimperialistyczny nacjonalizm, a polityka USA (według opinii publicznej 

na całym świecie) budzi powszechne obawy i ogromną niechęć (Druga szansa, 

Zbigniew Brzeziński, 2008). Polityka USA za prezydent Busha nie tylko budziła obawy 

świata muzułmańskiego, ale również złość. Zbrojne działania USA przeciwko 

muzułmanom w Afganistanie, Iraku oraz dozbrajanie Izraela, aby ten mógł skutecznie 

zwalczać Hamas i Hezbollah, powodowały gniew muzułmanów, rozkwit 

antyamerykanizmu w świecie muzułmańskim jak również radykalizm stawiając USA i 

świat zachodni za cel ataków terrorystycznych. 

 

Prezydent Barack Obama już od pierwszych dni swojej prezydentury postrzegał Bliski 

Wschód priorytetowo, a konflikt izraelsko-palestyński jako konflikt wymagający 

zaangażowania i uwagi. Rozbudowywanie żydowskich osiedli na terenach 

okupowanych uważał za główną przyczynę niepowodzeń w rozmowach pokojowych i 

domagał się ich wstrzymania. Pomimo zdecydowanej retoryki wobec Izraela, czym 

prezydent zraził do siebie wpływowe lobby pro-izraelskie w Waszyngtonie, Obama 

pozostawał wierny podstawowym założeniom amerykańsko-izraelskich stosunków 

(Obama and the Middle East, Fawaz A. Gerges, 2012). Jednym z nich było 

niedopuszczenie do niekorzystnych rezolucji na forum ONZ, gdzie Obama zawetował 

uznanie nowych izraelskich osiedli na nielegalne. Innym niepodważalnym filarem 

relacji tych dwóch państw była kwestia bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Izraela i 

związane z nim utrzymywanie amerykańskiego zaangażowanie w dozbrajanie Izraela. 

Powyższe założenia wynikają ze strategicznych interesów USA w regionie. Izrael wciąż 

stanowi filar amerykańskiej polityki na Bliskim Wschodzie oraz stałe oparcie zarówno 

polityczne, wywiadowcze jak i wojskowe.  

Podstawą do dalszego finansowania potrzeb militarnych Izraela oraz inne 

wsparcie militarne przez USA jest, wcześniej omawiana, 10-letnia umowa podpisana w 

2007 roku jeszcze przez prezydenta Busha i premiera Olmerta. Zgodnie z tym 

porozumieniem, Izrael może wydatkować 26,3% amerykańskiej pomocy na uzbrojenie 

produkowane przez własny przemył (Wybrane aspekty współpracy amerykańsko-

izraelskiej w dziedzinie obronności: historia i stan obecny w kontekście polityki USA 
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na Bliskim Wschodzie, Przemysław Pacuła, 2013). Dodatkowo, Izrael korzysta z 

amerykańskiego programu Foreign Military Financing (w 2015 roku około 55% 

budżetu tego programu zostanie przekazana Izraelowi), dzięki któremu rozwija swoje 

programy wojskowe. Mając na uwadze zbrojny potencjał wrogich Izraelowi państw 

(Iran) i organizacji (Hamas i Hesbollah), Izrael kładzie nacisk na rozwój systemów 

obrony przeciwrakietowej. Przykładem takich systemów jest Żelazna Kopuła (Iron 

Dome), Proca Dawida (David’s Sling) oraz Arrow Theatre System. Systemy te  mają 

podobne zadania i różnią się głównie zasięgiem rakiet, jakie mają przechwytywać. 

Powstały i są modernizowane przy dużym zaangażowaniu amerykańskich funduszy 

oraz współpracy na polu technologicznym. Przykładowo, amerykańskich podatników 

Iron Dome kosztował ponad 800 mln dolarów, David’s Sling 330 mln dolarów, a Arrow 

Theatre System 825 mln dolarów (Israel’s Missile Defense System,  29.06.2015). 

 

W ramach wspomnianej wyżej, 10-letniej umowy, USA wyraziły zgodę na sprzedaż 

Izraelowi zbudowanych, z wykorzystaniem najnowszej technologii piątej generacji, 

myśliwców wielozadaniowych F-35s. Samoloty te mają już charakter w pełni 

ofensywny, choć eksperci twierdzą, że ich główna zaleta to możliwość penetrowania 

terytorium wroga w celach rozpoznawczych. Jednak w dobie bezzałogowych dronów i 

doskonałych, technicznych możliwości prowadzenia obserwacji satelitarnej, takowe 

opinie wydają się nosić znamiona propagandy i próbą ukrycia faktycznego 

przeznaczenia tych samolotów. Za takowe uważa się zdolność niedostrzeżonego 

przeniknięcia izraelskich samolotów nad terytorium Iranu i dokonania misji ofensywnej 

mającej na celu zniszczenie bądź opóźnienie irańskiego programu nuklearnego. 

Dodatkowo Obama zobowiązał się dostarczyć Izraelowi kolejne 20 sztuk F-35s w 

zamian za przedłużenie o 90 dni moratorium na dalszą budowę osiedli na terenach 

okupowanych (Zmienijąc historię. Polityka zagraniczna Baracka Obamy, Polski Instytut 

Spraw Międzynarodowych,  Martin S. Indyk, Kenneth G. Lieberthal i Michael E. O’Hanlon, 2013). Uniknięcie 

budowy żydowskich osiedli umożliwiłoby przekonanie strony palestyńskiej do powrotu 

do negocjacyjnego stołu. Paradoksalnie więc, poprzez dozbrojenie Izraela, Obama liczył 

na otwarcie kolejnej rundy rozmów pokojowych w konflikcie izraelsko-palestyńskim.  
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Wracając do otwierającego artykuł cytatu podsekretarza Burnsa o amerykańskiej 

militarnej pomocy Izraelowi rozumianej jako inwestowanie w pokój, w świetle 

powyższych rozważań, wydaje się on być niejednoznaczny i przynajmniej 

kontrowersyjny. Bilateralne relacje mogą być kształtowane według kilku modeli, z 

których najprostsze to współpraca z obopólnymi korzyściami, koegzystencja w 

atmosferze nieufności i podejrzeń oraz stan konfrontacji. Naturalnie za pokojowe należy 

uznać tylko dwie pierwsze, natomiast budująca i prawdziwie pokojowa jest tylko ta 

pierwsza. Niestety, w obecnej sytuacji, kiedy Izrael utrzymuje wysoką jakościową 

przewagę militarna nad swoimi arabskimi sąsiadami, wypracowanie stosunków 

opartych na obustronnych (wielostronnych) korzyściach wydaje się być niemożliwe. 

Potęguje to fakt, że Izrael nadal ma wysoce napięte relacje z Palestyńczykami w 

kształtowaniu których często angażuje swoją dominującą siłę militarną. Można uznać, 

że okresy pokoju na Bliskim Wschodzi przebiegają wedle izraelskich celów 

politycznych i strategicznych. Izrael jest stroną dominująca i poniekąd dyktuje warunki 

tego pokoju. Na tej płaszczyźnie trudno uznać amerykańską militaryzację Izraela za 

inwestowanie w pokój, gdyż umożliwia ona Izraelowi zdominowanie dyskursu 

pokojowego i narzucanie rozwiązań stronie arabskiej, będącej militarnie podrzędną. 

 

Z perspektywy USA militarne wspieranie Izraela można postrzegać jako inwestowanie 

w pokój, lecz i ta teza ma liczne fundamentalne sprzeczności. Historycznie były okresy, 

kiedy militaryzowanie Izraela można było traktować jako szeroko rozumiane działania 

na rzecz pokoju, a bardziej precyzyjnie, działania na rzecz nie dopuszczenia do wybuchu 

wojny. Bezsprzecznie takim okresem była zimna wojna, kiedy to Bliski Wschód stawał 

się kolejnym zimnowojennym frontem, a silny Izrael, wspierany przez USA, skutecznie 

zniechęcał Moskwę przed budowaniem silnej pozycji w regionie. Również dozbrojenie 

Izraela podczas pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej, zaowocowało biernością Izraela 

wobec prowokacji Iraku i uniknięcie eskalacji konfliktu. Można też ocenić fakt 

utrzymywania jakościowej przewagi militarnej nad arabskimi sąsiadami mniej 

krytycznie. Dzięki tej przewadze, przypuszczalnie udało się uniknąć agresji w rejonie, 

które zdestabilizowałyby Bliski Wschód, rejon bogaty w surowce naturalne a przez to o 

strategicznej istocie dla USA. 
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Należy też przyjrzeć się negatywnym konsekwencjom zbrojenia Izraela przez USA, 

działaniom, które w swoim wydźwięku mają przeciwny efekt niż pokój i stabilizacja, a 

nawet są szkodliwe dla Stanów Zjednoczonych. Za najistotniejszy, niekorzystny 

produkt uboczny amerykańskiego wspierania militarnego Izraela należy uznać niechęć 

państw muzułmańskich wobec USA. Nie tylko osłabia to rolę mediacyjną Waszyngtonu 

w procesie bliskowschodnim, ale staje się przyczyną ataków terrorystycznych jak te z 

11 września 2001 na USA. Osama bin Laden w fatwie ogłoszonej w 1998 roku nawołuje 

muzułman do atakowania USA, a za powód tych ataków, między innymi, podaje 

wspieranie Izraela przez Waszyngton (License to Kill: Usama bin Ladin’s Declaration 

of Jihad, Bernard Lewis, 02.07.2015). Natomiast ataki z 11 września 2001 nakręciły 

spiralę przemocy w postaci interwencji w Afganistanie, interwencji w Iraku, a w 

konsekwencji dalszych ataków terrorystów na USA i inne zachodnie państwa, wreszcie 

powstanie IS (Islamic State), które skutecznie destabilizuje Bliski Wschód. Działania 

amerykańskie w regionie powinny być nakierowane na zabezpieczenie strategicznych 

interesów, ale mając na uwadze zmniejszanie antyamerykańskich nastrojów w regionie. 

Zmniejszenie takich nastrojów odbierze grupom terrorystycznym istotnego argumentu 

w rekrutowaniu nowych członków i organizowaniu ataków, które pośrednio i 

bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu narodowemu USA. 

 

Obecnie dalsza pomoc Izraelowi i militaryzacja tego państwa nie ma już podstaw 

zarówno ekonomicznych jak i strategicznych. Izrael jest nowoczesnym, 

demokratycznym państwem, które zbudowało swój sukces i pozycje w dużej mierze 

dzięki zaangażowaniu USA. Obecnie dysponuje już najbardziej zaawansowaną 

technologią ofensywną jak i defensywną umożliwiającą temu państwu skuteczne 

zapewnianie bezpieczeństwa swoim obywatelom. Kwestia zależności amerykańsko-

izraelskiej znajduje już krytyków w Izraelu, którzy dostrzegają, że relacja ta 

uniemożliwia Izraelowi suwerenne kształtowanie polityki zagranicznej, poprzez import 

amerykańskich technologii utrudnia rozwój izraelskiemu przemysłowi zbrojeniowemu 

oraz jest moralnie trudna do zaakceptowania, aby obywatel USA płacił za 

bezpieczeństwo Izraela (U.S. Military Aid to Israel, Policy Implications & Options, Josh 
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Ruebner, 2012). Stąd, powoływanie się na inwestowanie w pokój poprzez dozbrajanie, 

budowanie militarnej przewagi wydaje się być powoływaniem się na doktrynę z nie 

tylko poprzedniej dekady, ale nawet wieku. Militaryzacja Izraela przez USA, w 

szerszym rozumieniu, nie tylko obecnie nie pomaga więc Izraelowi, ale również zagraża 

bezpieczeństwu USA i jest istotnym obciążeniem dla amerykańskich podatników. 
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Abstrakt 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza myśli politycznej Zygmunta Wendy, jednego z 

czołowych działaczy (szefa sztabu) Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN) – finalnej formy 

działalności politycznej sanacji. Jego poglądy najpełniej  reprezentowały treść i ducha koncepcji 

głoszonych przez Obóz Zjednoczenia Narodowego; przez pryzmat postaci Wendy widać dokładnie 

charakter potencjału ideologicznego tej formacji. 

W pracy można wyróżnić kilka zasadniczych części. We wstępie przedstawiono cel badań oraz 

scharakteryzowano wykorzystane materiały i pojęcia. Następnie nakreślono rys biograficzny i osobowy 

Zygmunta Wendy, wskazując na związki między cechami osobowościowymi a poglądami politycznymi. 

Kolejny rozdział dotyczy problematyki narodu i mniejszości narodowych w myśli politycznej Wendy; 

podkreślając odejście od dotychczasowej linii sanacji, ukazano jednocześnie enigmatyczność 

publicznych wypowiedzi szefa sztabu OZN. W kolejnej części przedstawiono zagadnienie idei wodza, 

stanowiącej centralny punkt koncepcji politycznej Zygmunta Wendy. Po niej omówiono poglądy 

gospodarcze reprezentowane przez szefa sztabu ONZ. Kończąca artykuł rekapitulacja stanowi próbę 

przedstawienia związków myśli Zygmunta Wendy z konkretnymi doktrynami politycznymi.  

Niniejszy artykuł jest zmodyfikowaną wersją rozdziału pracy magisterskiej obronionej przez autora na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Słowa kluczowe: Zygmunt Wenda, populizm, nacjonalizm, etatyzm, dwudziestolecie międzywojenne, 

myśl polityczna 
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1. Wstęp 

Mimo przesunięcia ciężaru badań historycznych na okres „Polski Ludowej”, 

będącego naturalnym odruchem po powstaniu możliwości nieskrępowanej analizy tego 

fragmentu dziejów Polski, okres dwudziestolecia międzywojennego nadal jest 

przedmiotem znacznego zainteresowania. Fakt ten należy wiązać z chęcią nawiązania  

do ostatniego w pełni suwerennego państwa polskiego, jakim była Druga 

Rzeczpospolita.  Nie ulega wątpliwości, że najsilniejsze piętno na historię II RP spośród 

wszystkich ówczesnych formacji politycznych odcisnęła sanacja.  W świadomości 

społecznej obóz ten funkcjonuje jako struktura jednolita. Jest to przekonanie błędne; w 

jego ramach działały osoby o bardzo różnych poglądach politycznych, również 

skrajnych. Jedną z nich był Zygmunt Wenda, nad którego myślą polityczną 

postanowiłem się pochylić. Niniejszy artykuł jest zmodyfikowaną wersją rozdziału 

pracy magisterskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

Celem niniejszego opracowania jest rekonstrukcja i charakterystyka myśli 

politycznej Zygmunta Wendy. Celowość pochylenia się nad jego osobą może budzić 

wątpliwości, nie należy on bowiem do postaci szerzej znanych. Zdecydowałem się na 

analizę jego poglądów politycznych , ponieważ najpełniej reprezentowały treść i ducha 

koncepcji głoszonych przez Obóz Zjednoczenia Narodowego, będący finalną formą 

działalności politycznej sanacji. Przez pryzmat postaci Wendy widać dokładnie 

charakter potencjału ideologicznego tej formacji. Analiza formalnie obejmuje okres 

piastowania przez Zygmunta Wendę funkcji szefa sztabu OZN (1937-1939), choć w 

praktyce, ze względu na dostępność źródeł, ogranicza się do jesieni 1938 i wiosny 1939 

roku.  

Nie dysponujemy szerokim wachlarzem źródeł poznania osoby Zygmunta 

Wendy. W celu odtworzenia jego poglądów politycznych posłużyć się można w 

pierwszej kolejności jego  nielicznymi wypowiedziami o charakterze publicznym; w 

szczególności należy wskazać  stenogramy posiedzeń plenarnych Sejmu V kadencji 

oraz tzw. mowę kielecką. Przeciwnicy sanacji za organ pułkownika Wendy uznawali 

tygodnik „Zaczyn”. Faktycznie był on członkiem redakcji gazety, ale weryfikacja 

rzeczywistego wpływu szefa sztabu Ozonu nie jest niestety możliwa – autorzy 
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artykułów podpisywali się bowiem numerami. Osobisty dziennik Wendy, sporządzany 

na emigracji w Rumunii, nie ma w kontekście tematyki pracy większej wartości 

badawczej, z wyjątkiem możliwości podjęcia na jego podstawie próby analizy 

charakteru autora.  

Z dwóch szerszych opracowań historycznych odnoszących się do działalności 

Obozu Zjednoczenia Narodowego (autorstwa Tadeusza Jędruszczaka i Jacka 

Majchrowskiego) pomocne okazało się drugie z nich (Silni, zwarci, gotowi: myśl 

polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego) – choć należy przy tym zaznaczyć, że 

postać Wendy pojawia się w nim incydentalnie.  

Celem opracowania jest przedstawienie myśli Zygmunta Wendy w kontekście 

populizmu i etatyzmu. Pojęcia te, choć szeroko stosowane, wymagają wyjaśnienia. 

Jerzy Szacki wskazał na daleko idącą rozbieżność poglądów badaczy w definiowaniu 

zjawiska populizmu. W stanowiskach tych, którzy podjęli próbę przekształcenia tego 

pojęcia w uniwersalną kategorię analityczną, ustaleń bezspornych jest niewiele – 

ograniczają się one do stwierdzenia, że „populizm jest zjawiskiem szczególnym i trudno 

uchwytnym, a jego badanie wymaga porzucenia wielu schematów, które zwykło się 

stosować w studiach ideologii i ruchów społecznych”1. Chcąc mimo tych 

niejednoznaczności przytoczyć konkretną definicję populizmu postanowiłem odwołać 

się do Huberta Izdebskiego, który wyróżnił trzy elementy tego zagadnienia: skierowany 

do ludu program polityczny negujący istniejący stan rzeczy, różnego rodzaju 

instrumenty socjotechniczne oraz, po dojściu do władzy, zastępowanie mechanizmów 

demokracji liberalnej działaniami o charakterze plebiscytowym; populizm nie jest 

odrębną doktryną polityczną, przenika w mniejszym lub większym stopniu inne 

koncepcje ideologiczne2. W ujęciu zasadniczym etatyzm jest doktryną polityczną 

podkreślającą, że nadrzędną wartością jest państwo, powołane do sprawowania 

odpowiednio silnej pieczy nad gospodarką i społeczeństwem. Myślenie etatystyczne, 

będące według Aleksandra Moseleya najstarszą trwałą tradycją Zachodu, występuje w 

różnym natężeniu. Za najskrajniejszą postać bezsprzecznie należy uznać  statolatrię, w 

                                                 
1 J. Szacki, Pytania o populizm, „Tygodnik Powszechny”, nr 33 z 17 VIII 2003 r.  

2 H. Izdebski, Doktryny polityczno – prawne: fundamenty współczesnych  państw, wyd. 2 [uzup.], 

Warszawa 2012, s. 250-251. 
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której państwu oddawana jest cześć odpowiadająca tej oddawanej Bogu3. Nie wnikając 

w szczegóły historycznego rozwoju idei etatyzmu wskazać można jedynie na istotną z 

punktu widzenia dalszego wywodu koncepcję Georga Friedricha Hegla. Według 

niemieckiego  apologety państwa, poza zakresem aktywności państwowej  powinna 

znajdować się, oprócz sfery prywatnej, przestrzeń działalności gospodarczej i 

społecznej, pozostawiona społeczeństwu obywatelskiemu4.  

Poruszona przez Hegla problematyka rozgraniczenia zakresu państwa i 

społeczeństwa jest również podstawą rozważań (po zastąpieniu terminu 

„społeczeństwo” przez termin „naród”) Zygmunta Wendy.  

 

2. Zygmunt Wenda – biografia, osobowość 

 

Szef OZN jest postacią dość anonimową w polskiej historiografii; brak 

zainteresowania naukowców należy powiązać ze skąpą ilością dostępnych materiałów 

źródłowych.   

 Zygmunt Wenda urodził się 29 kwietnia 1896 r. w Rzeszowie. W 1912 r. wstąpił 

do Związku Strzeleckiego. Od 1914 r. służył w 1 Pułku Piechoty Legionów. Po kryzysie 

przysięgowym został zdegradowany, wcielony do armii austriackiej i skierowany do 

służby na froncie włoskim, skąd uciekł do Lublina. Działał tam w Polskiej Organizacji 

Wojskowej, w 1918 r. brał udział w rozbrajaniu oddziałów okupacyjnych. Następnie 

ochotniczo wstąpił do wojska polskiego, od sierpnia 1920 r. był dowódcą 1 Pułku 

Piechoty Legionów. W latach 1926 – 1927 sprawował funkcję adiutanta przybocznego 

Józefa Piłsudskiego, po czym podjął studia w Wyższej Szkole Wojskowej (1927-1929). 

Po ich ukończeniu ponownie objął stanowisko dowódcy 1 Pułku Piechoty Legionów. 

Od 1930 r. pierwszy oficer do zleceń Naczelnego Wodza w Generalnym Inspektoracie 

Sił Zbrojnych, osiągnął stopień pułkownika. Ponadto sprawował funkcję prezesa 

Związku Wojskowych Klubów Sportowych, członka Komendy Naczelnej Związku 

Legionistów (szef Wydziału Opieki) oraz wiceprezesa Związku Rewizyjnego 

Spółdzielni Wojskowych. W 1938 r. objął stanowisko szefa sztabu Obozu Zjednoczenia 

Narodowego (Ozonu). Jesienią 1938 roku został wybrany posłem na Sejm z okręgu 24 

                                                 
3 Ibid.,  s. 50. Termin „statolatria” został stworzony przez Giovanniego Gentile. 

4 Ibid., s. 55. 
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(powiat kielecki, włoszczowski). Obrany przez izbę wicemarszałkiem, był ponadto 

członkiem komisji regulaminowej, wojskowej oraz zmiany ordynacji wyborczej. We 

wrześniu 1939 r. na stanowisku oficera do  specjalnych poruczeń Naczelnego Wodza, 

od 2 września pełnił również w zastępstwie Stanisława Skwarczyńskiego obowiązki 

szefa Ozonu. Po inwazji sowieckiej internowany wraz ze Śmigłym-Rydzem w Rumunii, 

w grudniu 1940 roku przedostał się stamtąd na Węgry. Zmarł 16 maja 1941 r. w 

Budapeszcie, gdzie został pochowany pod nazwiskiem Władysława Majewskiego5. 

Już po wstępnym zapoznaniu się z życiorysem można zauważyć, że mimo 

młodego wieku Zygmunt Wenda zajmował w połowie lat trzydziestych wysokie miejsce 

w hierarchii obozu piłsudczykowskiego. W szczególności warto zwrócić uwagę na 

stanowisko w zarządzie wpływowego Związku Legionistów. Podstawą tej błyskotliwej 

kariery było niewątpliwie pozostawanie w kręgu oficerów legionowych skupionych 

wokół Józefa Piłsudskiego. Jest to jednak wytłumaczenie niekompletne, nie wskazuje 

bowiem przyczyn znalezienia się w tym gronie i  powodów późniejszych wyróżnień. 

Światło na to zagadnienie rzuca analiza wspomnień Wendy z okresu internowania, 

opublikowanych na łamach paryskich „Zeszytów Historycznych”6. Emanuje z nich 

całkowite podporządkowanie, wręcz wiernopoddańcza postawa w stosunku do 

wojskowego spadkobiercy Piłsudskiego, Edwarda Rydza–Śmigłego, symbolizowana 

przez tytułowanie go „Panem”. Tu właśnie należy doszukiwać się źródeł sukcesu szefa 

sztabu Ozonu: w wierności i posłuszeństwie, cechach cenionych przez osoby myślące 

w duchu autokratycznym.   

Ze względu na nieletniość Zygmunt Wenda nie miał możliwości uczestnictwa w 

pracy konspiracyjnej związanej z PPS, trafiając od razu do formacji militarnych 

(Związek Strzelecki, następnie Legiony). Z faktu braku działalności w kręgach lewicy 

niepodległościowej oraz młodego wieku (w chwili wybuchu wojny ukończone 18 lat) 

możemy wyprowadzić wniosek, że światopogląd przyszłego szefa sztabu OZN 

kształtował się w okresie służby wojskowej, co niewątpliwie musiało wpłynąć na 

                                                 
5 Przekrój. Miesięcznik poświęcony sprawom Polski, rocznik 2, numer 1 (5), styczeń 1939, s. 38-39; 

Skład osobowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisyj Sejmowych, wydanie pierwsze, Warszawa, 

grudzień 1938, s. 34; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, [red. nauk. J.M. Majchrowski], Polska 

Oficyna Wydawnicza „BCW”, Warszawa 1994, s. 466; J. Majchrowski, Silni – zwarci – gotowi. Myśl 

polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego,  Warszawa 1985, s. 20-21. 

6 Z. Wenda, Z marszałkiem Śmigłym. Wspomnienia, Paryż 1991-1992, s. 98-101. 
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militaryzację myślenia – traktowanie działań politycznych w kategoriach wykonywania 

rozkazów7. Rodowód armijny nie jest również bez znaczenia w kontekście 

poszukiwania korzeni radykalizmu Wendy.  

Można postawić pytanie, czy w takim razie szef sztabu Ozonu jest postacią godną 

zainteresowania w kwestii analizy myśli politycznej. W moim przekonaniu tak.  W jego 

osobie niczym w pryzmacie skupiły się i wyostrzyły wątki ukazujące ewolucję trzonu 

obozu piłsudczykowskiego po śmierci Komendanta. Analiza jego wypowiedzi jest 

kluczem do obserwacji gęstniejącej atmosfery panującej w Polsce w okresie 

poprzedzającym wybuch drugiej wojny światowej. I co chyba najważniejsze – 

uwidacznia groźby związane z powstaniem totalizującej formy, jaką niewątpliwie był 

Obóz Zjednoczenia Narodowego. 

 

3. Naród. Mniejszości narodowe 

W dotychczasowej tradycji piłsudczykowskiej dominującym elementem 

stanowiącym punkt odniesienia dla pozostałych rozważań była idea państwa, 

stanowiącego dobro wspólne wszystkich obywateli, niezależnie od ich pochodzenia 

etnicznego czy wyznania. Za ukoronowanie tego modelu myślowego należy uznać tekst 

Konstytucji kwietniowej, w której intencjonalnie zrezygnowano z powiązania genezy 

państwa z pojęciem narodu. Wraz z politycznym upadkiem twórców tej koncepcji, 

skupionych wokół osoby Walerego Sławka, w obozie piłsudczykowskim do głosu 

dochodzić zaczęli zwolennicy wizji odmiennej. Można ją uznać za próbę praktycznej 

realizacji formuły wygłoszonej  przez Stanisława Wyspiańskiego ustami głównego 

bohatera, Konrada, w dramacie „Wyzwolenie”, że jedynie naród ma prawo być jako 

państwo8. Drogą do tego miało być powołanie ogólnopaństwowej organizacji w miejsce 

rozwiązanego BBWR. Już sama nazwa nowej formacji (Obóz Zjednoczenia 

Narodowego) sugeruję zmianę retoryki. Potwierdzenie znajdujemy w Deklaracji OZN, 

nazywanej ze względu na miesiąc upublicznienia Deklaracją lutową: „Państwo jest 

                                                 
7 O czym świadczy chociażby zakończenie przemówienia wygłoszonego na okręgowym zjeździe OZN 

w Kielcach słowami: „Zaufania Wodza nie zawiedziemy – rozkaz wykonamy!”. Zob. Z. Wenda, O siłę 

własną Polski: przemówienie szefa sztabu Obozu Zjednoczenia Narodowego płk. dypl. Zygmunta 

Wendy, wygłoszone na okręgowym zjeździe O. Z. N. w Kielcach w dniu 16 października 1938 roku,  

Warszawa 1938, s. 7. 

8 J. Majchrowski, Silni..., s. 40 
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jedyną formą prawidłowego i zdrowego bytu narodu”9. Cytując Nietzschego, nastąpiło 

„przewartościowanie wartości”, państwo przestało być czynnikiem nadrzędnym i 

niezależnym od społeczeństwa, stając się emanacją narodu.  

Zygmunt Wenda również reprezentował tok myślenia utożsamiający naród z 

państwem. W sposób jednoznaczny dał temu wyraz w mowie na okręgowym zjeździe 

działaczy OZN w Kielcach 16 października 1938 r.: „Obóz Zjednoczenia Narodowego 

jest (…) nurtem odrodzeńczym olbrzymiego rozwoju Polski, jako Państwa, jako 

Narodu, jako potęgi militarnej, gospodarczej i kulturalnej”10.  Z tym poglądem 

koresponduje także przemówienie sejmowe z dnia 16 lutego 1939 r., w którym szef 

sztabu OZN stwierdził: „Naród polski jest jedynym gospodarzem w swym państwie i 

żadne przeszkody nie mogą stać na drodze do rozwoju i realizacji jego żywotnych 

interesów na obszarach ludności mieszanej”11.  

Jak przy tym rozumiał pojęcie narodu? Z  nielicznych wypowiedzi, które 

możemy bez cienia wątpliwości przypisać jego osobie, wynika jednoznacznie, że 

widział w nim przede wszystkim więzy o charakterze etnicznym. Nie wykluczał jednak 

kryterium zasług: „(...) poszczególne jednostki pochodzenia żydowskiego, które życiem 

swym oraz stwierdzoną służbą dla Narodu Polskiego wykazały, że są Polakami, należą 

tym samym do polskiej wspólnoty narodowej”12. Wiąże się to z zaadaptowaniem 

zrębów koncepcji Dmowskiego w zakresie rozumienia narodu jako duchowej 

wspólnoty i ciągłości13. W kontekście rozważań o charakterze narodu pojawia się 

problem wzajemnych relacji wspólnoty narodowej i obywatelskiej. Wenda nie 

kwestionował istnienia tej drugiej. We wspomnianym  przemówieniu sejmowym, w 

kontekście sporów na tle narodowościowym stwierdził, że: „(...) w stosunku do ludności 

ukraińskiej stoimy na stanowisku współpracy i bratniego współżycia 

obywatelskiego”14. Pogląd ten wiązał się z akceptacją przez działaczy Ozonu porządku 

                                                 
9 Deklaracja ideowo-polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Wydanie drugie, Środkowy 

Wschód, 1946,  s. 11 

10 Z. Wenda, O siłę własną..., s.  5-6  

11 Spraw. sten. z 11 pos. Sejmu z 6 II 1939 r., łam 9. Wykorzystane w artykule stenogramy sejmowe są 

dostępne na stronie internetowej Biblioteki Sejmowej (biblioteka.sejm.gov.pl). 

12 Ibid., łam 10. 

13 J. Majchrowski, Silni... s. 43. 

14 Spraw. sten. z 11 pos. Sejmu z 16 II 1939 r., łam 9. 
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prawnego opierającego się na Konstytucji kwietniowej15. W wypowiedziach Wendy 

również nie widać chęci jego zmiany – nie byłoby to zresztą możliwe bez 

zakwestionowania woli Józefa Piłsudskiego, co postawiłoby „ozonowców” w mocno 

kłopotliwej sytuacji. W tych okolicznościach jedyną możliwością wdrożenia koncepcji 

unarodowienia państwa było nasycenie ustroju inną treścią, niż przewidywali jego 

twórcy, na co pozwalała nieprzejrzystość konstrukcji ustawy zasadniczej. Niezależnie 

od regulacji prawnych zaczęto forsować koncepcję wspólnoty narodowej, a od 

mniejszości zażądano podporządkowania się jej woli16. Sytuacja ta miała charakter 

prowizoryczny, niemożliwy do utrzymania w dłuższej perspektywie czasowej – w 

ostatecznym rozrachunku musiała doprowadzić albo do zmiany konstytucji albo do 

upadku Ozonu. Wybuch wojny uczynił ten dylemat bezprzedmiotowym.  

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest kwestia wewnętrznej struktury narodu.  

Konstytucja kwietniowa, mimo rezygnacji z koncepcji Legionu Zasłużonych, stanęła na 

gruncie społecznego elitaryzmu, ujętego w generalnej zasadzie z artykułu siódmego. 

Porządek ten miał zostać utrwalony nowymi ordynacjami wyborczymi, które nie 

spełniły jednak oczekiwań inicjatorów. Wenda, podobnie jak pozostali liderzy Ozonu, 

przyjął inne założenie. Uznał za celowe podkreślanie homogeniczności narodu, 

zjednoczonego niezależnie od różnic indywidualnych: „(...) więź narodowa łącząca 

polskiego robotnika, rolnika, inteligenta, chałupnika i przedsiębiorcę jest silniejsza, niż 

pewna rozbieżność ich interesów gospodarczych”17. Konsolidacja była w jego 

przekonaniu wyłączną drogą do pełnej mobilizacji wszystkich sił narodowych, mówił 

wręcz o kategorycznym nakazie narodowej solidarności18.  

Przyjęcie koncepcji zjednoczonego narodu za fundament myślenia politycznego 

wymagało modyfikacji czynnika spajającego. Idea państwa, silnie powiązana ze 

                                                 
15 Zagadnienie relacji struktur OZN i organów państwa oraz stosunku Ozonu do obowiązującego 

porządku prawnego zostało w sposób jednoznaczny wyjaśnione w instrukcji szefa sztabu OZN dla 

przewodniczących obwodów OZN z 11 marca 1938 r. (Archiwum Akt Nowych, zespół OZN, t. 17). 

Czytamy w niej: „2/Organy O.Z.N. rozwijają swoją działalność w ramach ustalonego porządku 

prawnego, strzeżonego przez władze państwowe. Autorytet tych władz musi być zawsze zachowany 

przez władze Obozu i w żadnym wypadku nie może być narażony na szwank. 3/Jednostki organizacyjne 

O.Z.N nie mogą w żadnym wypadku wkraczać w atrybuty władzy państwowej.” 

16 „Żądamy od tej mniejszości (Żydów – przyp. aut.) podporządkowania się woli całego narodu i 

poczynienia ze swej strony wszelkich kroków w kierunku zwiększenia emigracji”. Ibid., łam 9. 

17 Z. Wenda, O siłę własną..., s. 6  

18 Jedyna droga. Mowa szefa sztabu OZN płk. Z. Wendy, „Gazeta Polska”, nr 127 z 8 V 1939 r., s. 1  
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wspólnotą obywatelską była bowiem niewystarczająca. Działania ideologiczne poszły 

dwutorowo. Naturalnym i najprostszym rozwiązaniem było odwołanie się do zagrożenia 

zewnętrznego. Stanowiło ono traktowany instrumentalnie czasowy substytut związany 

z sytuacją międzynarodową, ukierunkowany na niwelację wpływów innych ugrupowań 

politycznych. Przykładowo, w przemówieniu skierowanym do robotników Wenda z 

konieczności zjednoczenia w obliczu zagrożenia wojennego wyprowadził postulat 

zażegnania sporów partyjnych i skupienia świata pracy w „jednym, masowym, 

patriotycznym związku zawodowym”19, co niewątpliwie było uderzeniem skierowanym 

w PPS.  

Właściwym spoiwem miało być jednak znalezienie wroga wewnętrznego, 

niezależnego od fluktuacji w sytuacji międzynarodowej. Nawiązując do utrwalonej linii 

obozu piłsudczykowskiego celem ataku stały się opozycyjne partie polityczne. Przyjęto 

jednak odmienną taktykę, którą można odczytać z fragmentu przemówienia 

wygłoszonego przez Wendę w Sejmie 16 lutego 1939 roku. Według mówcy, 

konsolidacja narodu prowadzona przez Ozon spotkała się z reakcją sztabów stronnictw 

politycznych, próbujących stworzyć wspólną koalicję antysanacyjną. Szef sztabu OZN 

stwierdza prześmiewczo, że „najwłaściwszą nazwą tej nieformalnej, ale faktycznej 

koalicji jest «prawolew», czy «lewopraw»”, niewątpliwie nawiązując w tym momencie 

do dawnego Centrolewu. Wskazuje przy tym, że doły tych ugrupowań sprzyjają 

działaniom Ozonu. W konkluzji poruszył zagadnienie powodów niemożności 

porozumienia z partiami opozycyjnymi20. Tu odnajdujemy zasadnicze odstępstwo od 

linii przyjętej w okresie rządów „grupy pułkowników” z Walerym Sławkiem na czele. 

W odróżnieniu od nich Wenda nie wykluczył stanowczo możliwości zaistnienia 

konsensu z którąś z formacji opozycyjnych, choć miał  świadomość, że nie jest to realne. 

Poprzez ten wybieg taktyczny mógł jednak wywołać rozłam i odciągnąć część działaczy 

i to należy uznać za główny cel tej deklaracji.  

W myśli Zygmunta Wendy głównym wrogiem wewnętrznym były mniejszości 

narodowe. Punktem wyjścia jego rozważań  było uznanie narodu polskiego za jedynego 

gospodarza w państwie. Na tym polu musiał zetknąć się z interesami ludności 

                                                 
19 Ibid. 

20 Spraw. sten. z 11 pos. Sejmu z 16 II 1939 r., łam 11-12. 
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żydowskiej i ukraińskiej; rozwiązania które zaproponował w stosunku do każdej z nich 

różniły się między sobą. Silniejszy atak został skierowany w Żydów. O osobistym 

stosunku szefa sztabu OZN do tej społeczności najlepiej świadczą sformułowania i 

wypowiedzi zawarte w prowadzonym przez niego dzienniku. Wyraża się o nich per 

„żydki”, a politycznego przeciwnika, Stanisława Strońskiego tytułował „żydowinem”21. 

W wystąpieniach publicznych odnosił się głównie do zagadnień gospodarczych. 

Podkreślał niedopuszczalność supremacji ekonomicznej mniejszości żydowskiej „w 

handlu, w przemyśle, rzemiośle i w licznych innych zawodach wolnych”, twierdząc, że 

wpływa to na „obniżenie poziomu etycznego tych dziedzin życia publicznego”. 

Rozwiązanie tego zagadnienia widział w masowej emigracji, kierowanej przez rząd 

wraz z równoległym  prowadzeniem „unarodowienia wielu gałęzi naszego życia 

gospodarczego i kulturalnego”22. Nie wyjaśnił przy tym, jakimi środkami to 

„unarodowienie” miało być wprowadzane – z kontekstu wypowiedzi można 

przypuszczać, że chodziło o jakąś formę nacjonalizacji.  

W przypadku Ukraińców, Wenda zaprezentował niejednoznaczną postawę. W 

przemówieniu sejmowym23 twierdził, że mimo odmiennych deklaracji działaczy 

ukraińskich sytuacja tej mniejszości nie przedstawia się tragicznie. Wskazał przy tym, 

że niezawinione przez stronę polską niepowodzenie polityki normalizacji wymaga 

„podjęcia akcji, która – nie wymierzona przeciwko nikomu – zabezpieczy należycie stan 

naszego posiadania i polski interes państwowy”, nie precyzując jednak o jaką akcję 

chodzi. Uderzył również w pojednawcze tony podkreślając, że OZN stoi wobec 

Ukraińców na stanowisku „współpracy i bratniego współżycia obywatelskiego” oraz 

uznawania i poszanowania odrębności o ile nie godzą one w integralność państwa 

polskiego.24 Nie mogły również krępować realizacji żywotnych interesów narodu 

polskiego na obszarach o mieszanej ludności. Kontynuując utrwaloną linię państwową,  

                                                 
21 Np. „W mieście ruch bardzo duży, moc uchodźców, wojska, w dodatku święta żydowskie i żydki 

robią promenadę”. Z. Wenda, Z marszałkiem..., z. 98, s. 169;  „Żydowin Stroński pisze: «Naczelny 

Wódz nie był na poziomie dobrego żołnierza»”. Z. Wenda, Z marszałkiem..., z. 99, s. 185. 

22 Spraw. sten. z 11 pos. Sejmu z 16 II 1939 r., łam 10. Zob. także: „Kurier Poranny”, nr 353 z 22 XII 

1938 r., s. 1. Warto zaznaczyć, że w najważniejszym dokumencie programowym OZN, tzw. Deklaracji 

lutowej, mowa była jedynie o zrozumiałym instynkcie narodowym i naturalnej dążności społeczeństwa 

polskiego do samodzielności gospodarczej, zob. Deklaracja..., s. 18 

23 Spraw. sten. z 11 pos. Sejmu z dn. 16 II 1939 r., łam 9. 

24 Wenda nawiązał w tym miejscu bezpośrednio do treści Deklaracji lutowej, zob.  Deklaracja..., s. 17 
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Wenda zaznaczył, że zagadnienie mniejszości ukraińskiej jest wewnętrzną sprawą 

Polski. Na końcu wypowiedzi pojawiło się ostrzeżenie: „Skala naszych możliwości w 

wyrównaniu współżycia ludności polskiej z ludnością ukraińską jest rozległa. Od 

ludności ukraińskiej zależy wybór środków, jakie będziemy stosować. Sądzimy, że 

najwyższy czas, aby wybór ten został dokonany rozsądnie i na okres jak najdłuższy”. 

Jak widać, publiczne rozważania Zygmunta Wendy odnoszące się do zagadnień 

narodowościowych miały dość enigmatyczny charakter25. Świadczy to zapewne o 

rozbieżnych koncepcjach w samym Ozonie, związanych z podziałem elity rządzącej 

obozu sanacyjnego na umiarkowaną grupę „zamkową” skupioną wokół prezydenta 

Ignacego Mościckiego i „twardogłowych” zwolenników marszałka Edwarda Śmigłego–

Rydza, tzw. „śmigłowców”. Wenda, mimo że należał do tych drugich, musiał oficjalnie 

prezentować stanowisko bardziej stonowane w celu zachowania pozorów jedności 

sanacji.  

 

4. Wódz 

W wypowiedziach Zygmunta Wendy szczególnie silnie akcentowana była 

konieczność konsolidacji narodu. Dopełnienie obrazu wymaga omówienia wartości, 

wokół których  naród miał zostać skupiony. Porzucona idea państwa została zastąpiona 

wyniesieniem na piedestał naczelnego wodza i armii.  

Idea wodza nie była obca środowiskom piłsudczykowskim, co więcej – należy ją 

uznać za immanentną cechę obozu sanacyjnego. Wiązała się z akcentowaniem 

nadrzędnej pozycji Józefa Piłsudskiego, niezależnej od konstytucyjnych organów 

państwa. Analiza praktyki politycznej, której znakomitym źródłem poznania jest 

diariusz Kazimierza Świtalskiego, jednoznacznie  prowadzi do powyższego wniosku. 

Autorytarna koncepcja władzy sprawowanej przez Komendanta, zgodnie z 

zamierzeniem samego Piłsudskiego, miała mieć charakter incydentalny, ukierunkowany 

                                                 
25 Dokumenty wewnątrzobozowe były pod tym względem podobne. W piśmie szefa sztabu OZN do 

przewodniczących okręgów Obozu Zjednoczenia Narodowego z 4 IV 1938 r. (Archiwum Akt Nowych,  

zespół OZN, t. 18) Wenda, odnosząc się do kwestii przyjmowania nowych członków do Ozonu, 

stwierdza: „§8 daje możność przedstawienia sprawy przyjęcia członka do decyzji Komisji 

Weryfikacyjnej. Z postanowienia tego należy czynić użytek także w wypadkach, gdy przewodniczący  

obwodu nie może ze względów taktycznych  odmówić przyjęcia na członka  osoby, która z tych lub 

innych względów, nie powinna znaleźć się w obozie. W każdym razie decyzję w sprawie  przyjęcia na 

członków osób niepolskiego pochodzenia – należy z reguły przedstawić Komisji Weryfikacyjnej.” 
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na stworzenie nowych fundamentów ustrojowych państwa. Po śmierci Marszałka nie 

przewidywano następstwa jego pozycji politycznej, co dobitnie podkreślił Walery 

Sławek stwierdzając, że „od teraz rządzi nami prawo”. 

Koncepcja przyjęta przez działaczy Ozonu, zapoczątkowana słynnym 

okólnikiem premiera Składkowskiego z dnia 13 lipca 1936 r., stanowiła zaprzeczenie 

powyższego założenia. Postanowiono wykreować nowego wodza w osobie 

awansowanego na stopień marszałka generała Edwarda Rydza–Śmigłego, twierdząc, że 

został namaszczony na następcę przez samego Komendanta. W mowie wygłoszonej na 

zjeździe działaczy OZN w Kielcach Wenda stwierdził, że jest on kontynuatorem i 

spadkobiercą trosk ogólnopaństwowych Józefa Piłsudskiego, które w czasie pokoju 

spoczywają na naczelnym wodzu oraz że „przewodzi narodowi w organizowaniu 

szeroko pojętej obrony Polski”. Obrona zaś w rozumieniu szefa sztabu Ozonu dotyczyła 

„nie tylko organizowania siły zbrojnej, lecz i tych wszystkich dziedzin życia 

państwowego, które są naturalnym zapleczem Armii”26. Jak widać, kompetencje 

przypisane Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych wykroczyły daleko poza 

uprawnienia wynikające z systematyki Konstytucji kwietniowej; konkretne regulacje 

prawne były w tym zakresie nieprzejrzyste i mogły tworzyć pole do daleko idących 

interpretacji27. Pozycja  zajęta przez Śmigłego stała również w sprzeczności z 

życzeniem Piłsudskiego, który wyraźnie zabronił  mu podejmowania działalności 

politycznej28. 

Istotnym zagadnieniem jest kwestia relacji kompetencyjnych Mościckiego i 

Śmigłego. Przepisy konstytucyjne jednoznacznie określiły nadrzędną pozycję 

prezydenta w stosunku do pozostałych organów państwowych, wśród których pozycja 

Generalnego Inspektora nie wyróżniała się. W okólniku wydanym przez premiera 

                                                 
26 Ibid., s. 5. 

27 Według Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 maja 1936 r. o sprawowaniu zwierzchnictwa 

nad Siłami Zbrojnemi i organizacji naczelnych władz wojskowych w czasie pokoju (Dz.U. 1936 Nr 38, 

poz. 286) zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi w czasie pokoju sprawował Prezydent Rzeczypospolitej 

za pośrednictwem Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych i Ministra Spraw Wojskowych, przy czym siły 

zbrojne były podporządkowane prezydentowi za pośrednictwem tego ostatniego. Do zakresu prac 

Generalnego Inspektora należało „nadawanie właściwego kierunku pracom nad obroną Państwa i 

przygotowaniem Sił Zbrojnych na wypadek konfliktu zbrojnego”. W tym celu mógł on stawiać Rządowi 

„postulaty” i dawać Ministrowi Spraw Wojskowych „dyrektywy” - dekret nie precyzuje ich charakteru 

prawnego.  

28 J. Majchrowski, Silni..., s. 86. 
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Składkowskiego Śmigły został uznany za pierwszą po prezydencie osobę w państwie, 

której „wszyscy funkcjonariusze państwowi z prezesem Rady Ministrów na czele 

okazywać (...) winni objawy honoru i posłuszeństwa”29. Ten sprzeczny z prawem akt 

tworzył sytuację przypominającą duumwirat, nadal jednak pierwszeństwo Mościckiego 

nie było kwestionowane. 

Poglądy Zygmunta Wendy szły dalej. W przemówieniu sejmowym przedstawił 

on naczelnego wodza jako inicjatora wysiłku społecznego, wydającego „kategoryczny 

nakaz zjednoczenia narodowego w imię celów obronnych i rozwojowych”30. Można z 

tego wnioskować, że zdaniem szefa Ozonu inicjatywy Śmigłego winny mieć zakres 

szerszy niż zagadnienia obronne, nawet w rozszerzonym ujęciu. Wątpliwości co do 

postrzegania przez Wendę roli naczelnego wodza nie pozostawia lektura jego 

dzienników. Wynika z nich jednoznacznie, że powinien on objąć rządy dyktatorskie. 

Relacjonując wypowiedź inż. Wędziagolskiego z rozmowy ze Śmigłym, stwierdził: 

„Jedyny zarzut, który inni przeciwnicy mogą postawić, to że nie zrobił (Śmigły – przyp. 

aut.) rewolucji, że nie zabrał władzy całkowitej w swoje ręce. Dwutorowość władzy 

demoralizowała i aparat urzędowy i społeczeństwo”31. 

Przy okazji omówienia zagadnienia wodzostwa warto pochylić się nad warstwą 

językową wypowiedzi Wendy. We wszystkich przemówieniach szefa sztabu Ozonu 

Edward Rydz–Śmigły tytułowany był „Naczelnym Wodzem”. Stwierdzenie to 

rozmijało się z rzeczywistością. Śmigły, piastując stanowisko Generalnego Inspektora, 

był jedynie generałem przewidzianym na to stanowisko w czasie wojny. Oczywiste jest, 

że ten rodzaj „skrótu myślowego” wymusiły względy prestiżowe. Ponadto Śmigły 

został obdarzony przez Wendę przydomkiem „ukochanego”32. Stanowiło to próbę 

stworzenia emocjonalnej więzi między „wodzem” a narodem, typowej dla reżimów 

dyktatorskich.  

Z koncepcją wodzostwa wiązał się ściśle kult armii. Był on naturalną 

konsekwencją idei konsolidacji narodu. Powszechna służba wojskowa zespalała 

                                                 
29 Monitor Polski nr 163 z 16 lipca 1936 r.  

30 Spraw. sten. z 8 pos. Sejmu z 13 II 1939 r., łam 97 . 

31 Z. Wenda, Z Marszałkiem..., z. 98, s. 186. 

32 Z. Wenda, O siłę własną...; Jedyna droga. Mowa szefa sztabu OZN płk. Z. Wendy, „Gazeta Polska”, 

nr 127 z 8 V 1939 r.  
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obywateli niezależnie od pochodzenia społecznego, stanowiąc znakomitą podstawę do 

realizacji koncepcji zjednoczenia narodowego. Zgodnie z tą narracją Wenda podkreślał, 

że „Siła Polski, to armia, armia oparta o cały zjednoczony naród”33. W myśli szefa 

sztabu Ozonu rola armii nie ograniczała się wyłącznie do kwestii obrony ojczyzny. 

Uznawana za fundament potęgi państwa miała również stanowić o skuteczności polityki 

zagranicznej: „Ostry bagnet, poparty jednolitą wolą narodu, to argument decydujący we 

wszelkich starciach sprzecznych interesów międzynarodowych”34. 

Przy analizie rozważań Zygmunta Wendy odnoszących się do zagadnień 

wodzostwa i roli armii nasuwają się dwa pytania: czy szef sztabu Ozonu faktycznie 

widział w Śmigłym najlepszego kandydata na wodza oraz czy miał świadomość 

ujemnych dla Polski konsekwencji sytuacji w której „siła realna Państwa strąciła z 

piedestału dotychczasową wszechmoc paragrafu”35. Na pierwsze należy odpowiedzieć 

twierdząco – dziennik z czasów emigracji rumuńskiej świadczy o tym, że nawet po 

klęsce wrześniowej Wenda nie obarczał najmniejszą odpowiedzialnością swojego 

zwierzchnika. Co do drugiego pytania: w myśli szefa sztabu Ozonu zauważalna jest 

wyraźna wewnętrzna sprzeczność. Z jednej strony podkreślał, że „nie nastąpiło jeszcze 

wyrównanie między naszą siłą a siłami ewentualnych napastników”36.  Wniosek ten 

szedł w parze z entuzjastycznym podejściem do siłowego przywrócenia stosunków 

dyplomatycznych z Litwą oraz przyłączenia Zaolzia37. Tak, jakby z pełną świadomością 

aprobował wejście przez Polskę do gry, w której nie posiadała ona wielu atutów. Należy 

przypuszczać, że pozytywna reakcja była w głównej mierze  posunięciem taktycznym 

ukierunkowanym na wzmocnienie konsolidacji społeczeństwa wokół Ozonu. Z naszej 

perspektywy możemy również stwierdzić, że brak interwencji w sprawie litewskiej i 

czeskiej nie zmieniłby znacząco sytuacji międzynarodowej Polski. Cel wewnętrzny w 

perspektywie krótkofalowej osiągnięto, w sprawach zewnętrznych sytuacja pozostała 

zasadniczo niezmienna. Świadomość Wendy była tu bez znaczenia.  

 

                                                 
33 Ibid., s. 5. 

34 Ibid., s. 4. 

35 Ibid. 

36 Spraw. sten. z 8 pos. Sejmu z 13 II 1939 r., łam 98. 

37 Zauważalnym w: Z. Wenda, O siłę własną..., s. 4. 
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5. Zagadnienia gospodarcze 

W odróżnieniu od grupy pułkowników, nieakcentującej zbyt mocno 

problematyki gospodarczej, OZN położył na nią silny nacisk, łącząc jednocześnie z 

własną koncepcją ideologiczną. Biorąc pod uwagę niejednolitość obozu, kwestie 

ekonomiczne musiały stać się przedmiotem sporów i dyskusji, które siłą rzeczy 

dotyczyły głównego realizatora polskiej polityki gospodarczej – wicepremiera 

Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wenda należał do jego zdecydowanych przeciwników. Z 

wystąpień oficjalnych należy wskazać mowę sejmową z 3 grudnia 1938 roku38. Szef 

sztabu OZN w zawoalowany sposób poddał krytyce działania ministra. Stwierdził 

między innymi, że poziom osiągniętego postępu „jest za niski w stosunku do skali 

faktycznych potrzeb Narodu Polskiego oraz postępu innych państw, którym na tym polu 

bynajmniej nie przodujemy”. W kontekście całości wypowiedzi pointa, w której Wenda 

odnosząc się do przemówienia Kwiatkowskiego z poprzedniego dnia, wskazał, że  „było 

ono nader ciekawe, interesujące, podnoszące na duchu, pragnęlibyśmy tylko, aby 

wykonanie jego planu gospodarczego mogło być jeszcze bardziej śmiałe, bardziej 

intensywne”, zabrzmiała mocno sarkastycznie i tak zapewne została odebrana przez 

samego ministra. Według relacji premiera Składkowskiego w reakcji na mowę, 

wicepremier „blady zerwał się z ławy rządowej i biegnąc do szatni zawołał do mnie 

«Zawiadamiam Pana, iż jadę do Prezydenta złożyć swoją dymisję»”. Ostatecznie kryzys 

rządowy został zażegnany, szef sztabu Ozonu na posiedzeniu Sejmu w dniu 9 grudnia 

oświadczył, że dał wyraz wyłącznie swoim własnym poglądom. Dziennik Wendy 

świadczy dobitnie, że po tym wydarzeniu pozostały one niezmiennie wrogie39.  

Charakter rozważań gospodarczych szefa sztabu Ozonu pozwala na wydobycie z 

nich określonego schematu myślowego. Z analizy wypowiedzi Wendy wynika, że 

fundamentem jego przemyśleń gospodarczych była energia twórcza narodu. Rozumiał 

ją jako „nagromadzenie woli twórczej”, żywiołową ucieczkę od wegetacji znamionującą 

„cały świat pracy, a więc chłopa i robotnika, uczonego i pracownika umysłowego, 

                                                 
38 Spraw. sten. z 3 pos. Sejmu z 3 XII 1938 r. 

39 „(...)dookoła Marszałka odbywała się gierka doktrynerów i przeciwników (na krótko przed wojną), 

na której czele stał Kwiatkowski, popierany przez prezydenta Mościckiego – zbrodnicza działalność”. 

Z. Wenda, Z Marszałkiem..., z. 98, s. 186. 
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rzemieślnika i chałupnika, agronoma i lekarza, technika i nauczyciela (...)”40. W 

postrzeganiu tym widać wyraźne nawiązanie do koncepcji konsolidacji narodowej bez 

względu na pozycję społeczną jednostek. Dał tu również wyraz przekonaniu o kumulacji 

w narodzie sił, które po prostu trzeba aktywować, aby się rozwinęły i popchnęły ogół 

ku prężnemu postępowi.  

Aktywacja sił narodowych wymagała „bodźców wszechstronnych w wielkim 

stylu”41. Tu dochodzimy do kolejnego elementu schematu. Nadbudową rozważań 

gospodarczych Wendy była organizacja, którą należy rozumieć dwutorowo. Po 

pierwsze jako strukturę zrzeszającą obywateli (członków narodu). Podkreślając, że 

„zjednoczenie narodowe miliona ludzi to więcej niż kilka milionów sobiepanów”42, szef 

sztabu Ozonu po raz kolejny nawiązał do idei konsolidacji. W założeniu miała się ona 

dokonać w ramach Obozu Zjednoczenia Narodowego. W tym kierunku należy 

interpretować sens stwierdzeń Wendy o przeroście organizacyjnym życia społecznego, 

odwrotnej proporcji ilości organizacji do konkretnych rezultatów działalności oraz 

konieczności racjonalizacji i usprawnienia życia organizacyjnego43. Po drugie, 

organizację w myśli Wendy należy rozumieć jako planowanie działań. Warto przy tym 

nadmienić, że ingerencja państwa nie miała ograniczać się wyłącznie do zagadnień 

ekonomicznych –  problem podnoszenia poziomu życia obywateli miał być rozwiązany 

„za pomocą śmiałych i gruntownych reform, opartych o państwowy plan gospodarczy, 

społeczny i kulturalny”44. W kwestiach stricte gospodarczych szef sztabu Ozonu 

podkreślał obowiązywanie państwowej planistyki w zakresie wielkich robót 

publicznych i uprzemysłowienia kraju, uzasadniając to argumentem racji stanu45.  

Zwieńczeniem schematu myśli gospodarczej Wendy było podjęcie konkretnych 

działań. W wypowiedziach szefa sztabu OZN zauważalny jest sentyment do wielkich 

inicjatyw, który, jego zdaniem, panuje w polskim społeczeństwie46. Wiązało się to z 

forsowaniem w propagandzie Ozonu przekonania o mocarstwowej pozycji Polski47. 

                                                 
40 Spraw. sten. z 8 pos. Sejmu z 13 II 1939 r., łam 99 . 

41 Ibid. 

42 Ibid. 

43 Spraw. sten. z 11 pos. Sejmu z 16 II 1939 r., łam 10-11.  

44 Z. Wenda, O siłę własną..., s. 7. 

45 Spraw. sten. z 3 pos. Sejmu z dn. 3 XII 1938 r., łam 118-119. 

46 Ibid. 

47 Podkreślanego również przez Wendę, zob. Spraw. sten. z 8 pos. Sejmu z 13 II 1939 r., łam 96. 
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Pogląd ten determinował również cele, jakie Wenda chciał osiągnąć w drodze działań 

gospodarczych. Patrzył na te działania „nie tylko jako na kwestię podniesienia 

dobrobytu materialnego, lecz głównie jako na podstawę potęgi politycznej Państwa”48. 

Potęgę tę szef sztabu Ozonu rozumiał w sposób militarny, wskazywał na konieczność 

dostosowania „wszystkich wysiłków i linij kierunkowych do podstawowej dominanty, 

jaką jest szeroko pojęta obronność Państwa”49.   

Ustanowienie hierarchii podkreślającej nadrzędność celów wojskowych nie szło 

w parze z odwróceniem się od problematyki dobrobytu narodu. W wypowiedziach 

Wendy zagadnienie to wiązało się ściśle z wynoszoną na piedestał zasadą 

sprawiedliwości społecznej. U jej korzeni leżała etyka chrześcijańska, „wywodząca się 

ze szlachetności i rycerskości naszego ducha”. Odwołując się do miłości, harmonii i 

poszanowania wartości duchowych miała chronić przed zmaterializowaniem i 

zdziczeniem obyczajów50. Z samej sprawiedliwości społecznej szef sztabu Ozonu 

wyprowadził „kategoryczny nakaz, by każdy obywatel miał możność równego startu w 

osiąganiu swego prawa do dobrobytu, do pracy, odpowiadającej jego przygotowaniu i 

zdolnościom, do udziału w życiu publicznym, odpowiadającego jego wartości 

społecznej, do korzystania z dóbr kultury i oświaty, które są podstawą awansu 

społecznego”51. Jak widać, rozumienie tej zasady było bardzo szerokie – dotykało 

zagadnień ekonomicznych, politycznych, socjalnych i kulturalnych.  

Zygmunt Wenda nie był ekonomistą, nie wnikał w szczegóły realizacji 

proponowanych pomysłów. Jego wypowiedzi należy traktować w kategoriach 

wytycznych ideologicznych – ich wykonanie miało spocząć na ekspertach pokroju 

Eugeniusza Kwiatkowskiego. Tu należy doszukiwać się korzeni sporu tych dwóch 

polityków. Obydwaj reprezentowali podobny kierunek myślenia gospodarczego – ale 

tylko u Kwiatkowskiego było ono podparte wiedzą i doświadczeniem. Trudno 

stwierdzić, czy wicepremier faktycznie miał pełną świadomość możliwości 

ekonomicznych kraju,  decydując się chociażby na realizację projektu COP. Bez cienia 

                                                 
48 Ibid., łam 117. 

49 Spraw. sten. z 8 pos. Sejmu z dn. 13 II 1939 r., łam 97. W podobnym duchu: Z. Wenda, O siłę 

własną..., s. 5. 

50 Z. Wenda, O siłę własną..., s. 6. 

51 Ibid. 
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wątpliwości można jednak stwierdzić, że była ona znacznie większa od tej, którą 

reprezentował Wenda. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę ambicję, chęć realizacji 

własnych przemyśleń i przekonanie o słuszności u obydwu polityków konflikt był 

nieuchronny.  

 

6. Rekapitulacja 

W rozważaniach szefa sztabu Ozonu dominowało myślenie nacjonalistyczne. W 

przemówieniu wygłoszonym do działaczy OZN w Kielcach Wenda określił je mianem 

„pozytywnego nacjonalizmu”52. Wprowadzenie do nazwy przydomka „pozytywny” 

było umotywowane chęcią odseparowania myśli Ozonu od nacjonalizmu chorego i 

konserwującego stare przedwojenne idee53. Chodziło tu najpewniej o twórczość 

Romana Dmowskiego, do której mimo to chętnie nawiązywano54. Dodatkową 

motywacją tej modyfikacji terminologicznej mogła być również chęć nawiązania do 

propagowanej przez OZN pracy organicznej.  

Odwołując się do słów Wendy, pozytywny nacjonalizm miał realizować zasadę 

rządzenia państwem przez naród polski, bowiem to z jego ducha, rodzimy wartości, 

szeregów i woli wypływa władza państwowa. Naturalnym następstwem tej zależności 

była tożsamość interesu państwa i słusznie pojętego interesu narodu. Koncepcja 

głoszona przez szefa sztabu Ozonu przeciwstawiała się wszelkim obcym wpływom i 

naciskom pochodzącym z zewnątrz, zarówno w postaci ideologii jak i dywersji obcych 

agentur. Przyjęcie idei pozytywnego nacjonalizmu wiązało się z pokonaniem podziałów 

grupowych i klasowych – uznano, że więź narodowa łącząca polskiego robotnika, 

rolnika, inteligenta, chałupnika i przedsiębiorcę jest silniejsza od istniejących 

rozbieżności ich interesów gospodarczych. W kwestii mniejszości narodowych Wenda 

zaznaczył, że doktryna Ozonu stanęła na gruncie unikania form brutalnych i 

odruchowych, ochrona interesów narodu miała się odbywać z poszanowaniem 

konieczności państwowych55. 

                                                 
52 Ibid. 

53 Walka o typ, „Gazeta Polska”, nr 286 z 18 X 1938 r., s. 1. 

54 Zaczerpnięto chociażby postrzeganie narodu jako duchowej wspólnoty i ciągłości, zob. J. 

Majchrowski, Silni..., s. 43. 

55 Z. Wenda, O siłę własną..., s. 6. 
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Wydaje się, że w koncepcji przedstawionej przez szefa sztabu OZN zauważalne 

są nawiązania do reżimów dwóch najgroźniejszych sąsiadów Polski. Świadczy o tym 

fragment dotyczący przeciwstawienia się obcym wpływom ideologicznym. Zapewne do 

ZSRR i co za tym idzie ustroju komunistycznego odwoływało się zdanie o odrzuceniu 

klasowości. Należy jednak przy tym nadmienić, że argument klasowości pojawiał się 

również w kontekście wewnętrznej polemiki z PPS56. Podkreślenie unikania form 

brutalnych i odruchowych w kontekście problematyki mniejszości narodowych można 

powiązać  z wydarzeniami zaszłymi zarówno w III Rzeszy, jak i w Związku 

Radzieckim, przy czym kolejny akapit o konieczności rozwiązania problemu 

żydowskiego „bez uciekania się do metod terrorystycznych i bezrozumnych gwałtów”57 

odnosi się stricte do hitlerowskich Niemiec.  

Prowadzenie ostrej polemiki ze środowiskami lewicowymi nie przeszkadzało 

Wendzie  odwoływać się do niektórych idei obecnych w myśli socjalistycznej. Na czoło 

wysunął,  występującą również w społecznej nauce Kościoła katolickiego, zasadę 

sprawiedliwości społecznej. Podkreślał, że świat pracy „nie może być traktowany jako 

fizyczna siła robocza, lecz (…) musi zająć godne miejsce w naszym życiu społecznym, 

gospodarczym, kulturalnym i politycznym”58. Wskazywał ponadto na konieczność 

skupienia uwagi państwa na zagadnieniach prawa do pracy, prawa do godziwych 

warunków bytu oraz upowszechnienia zdobyczy kulturalnych dla szerokich mas59. 

Warto przy tym zwrócić uwagę na niekonsekwencję terminologiczną szefa sztabu 

Ozonu – w przemówieniu wygłoszonym w Kielcach traktuje powyższe prawa jako część 

składową zasady sprawiedliwości społecznej, w wypowiedzi sejmowej wymienia je 

oddzielnie.  

W myśli ekonomicznej Wendy, poza elementami socjalnymi zauważalna jest 

również fascynacja ideą porozumienia świata pracy i świata kapitału, widoczna w 

podkreślaniu konieczności obywatelskiej współpracy, uwypuklaniu więzi narodowej 

silniejszej od pewnych rozbieżności interesów gospodarczych czy w postulacie zgodnej 

                                                 
56 Spraw. sten. z 11 pos. Sejmu z 16 II 1939 r., łam 12 . 

57 Z. Wenda, O siłę własną..., s. 6. 

58 Jedyna droga. Mowa... 

59 Spraw. sten. z 8 pos. Sejmu z 13 II 1939 r., łam 99 . 
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realizacji państwowego planu przez wszystkie warstwy społeczne60. W tym momencie 

dotykamy również  istotnego zagadnienia etatyzmu. Jacek Majchrowski argumentował, 

że polityka ekonomiczna Ozonu miała charakter antyetatystyczny z równoczesnym 

popieraniem interwencjonizmu państwowego61. Podział ten nie jest dla mnie do końca 

zrozumiały – interwencjonizm jest bowiem przejawem myślenia etatystycznego w 

szerokim znaczeniu tego terminu. Ponadto nawet przy wąskim rozumieniu pojęcia 

etatyzmu (ograniczającego się wyłącznie do bezpośredniego udziału państwa w życiu 

gospodarczym poprzez własność państwową) popierane przez OZN bezpośrednie 

zaangażowanie funduszy budżetowych w realizację projektu COP niewątpliwie mieści 

się w jego granicach, podobnie jak postulowany przez Wendę państwowy plan 

ekonomiczny.  

Istotnym zagadnieniem jest problem, na ile myślenie szefa sztabu Ozonu 

nawiązywało do doktryny faszyzmu. Niewątpliwie jej założenia fascynowały Wendę. 

Po osobistej rozmowie z nim, Tadeusz Katelbach stwierdził, że Wenda chciał 

zorganizować społeczeństwo w karne szeregi, kierowane jednolitą wolą.62  W 

przemówieniu sejmowym z 13 lutego 1939 roku szef sztabu Ozonu podkreślił jednak, 

że „można naśladować dokonania, ale nie metody ruchów, które doprowadziły do 

wielkich osiągnięć”. Miał przy tym na myśli ówczesne Niemcy i Włochy63. Wynika z 

tego, że fascynacja Wendy ograniczała się wyłącznie do osiągnięć tych państw, 

odrzucając stosowane w nich środki – co koresponduje z postulowaną przez niego 

niezależnością ideologiczną Polski i koniecznością obrania własnej drogi rozwoju. 

Przede wszystkim jednak myślenie Zygmunta Wendy miało charakter 

populistyczny. Świadczy o tym łączenie różnych wątków ideologicznych, odwoływanie 

się do nośnych postulatów społecznych poprzez artykułowanie popularnych haseł oraz 

tworzenie propagandy sukcesu. W atmosferze zagrożenia wojennego ten rodzaj polityki 

przyniósł oczekiwane rezultaty w postaci wzrostu poparcia dla rządu. Wrzesień 1939 r. 

                                                 
60 Jedyna droga. Mowa...; Z. Wenda, O siłę własną..., s. 6-7. 

61 J. Majchrowski, Silni..., s. 93 i nast.  

62 T. Katelbach, Spowiedź pokolenia, oprac., poprawił i posłowiem opatrzył S. Cenckiewicz, Gdańsk 

2001, s. 203. 

63 Spraw. sten. z 8 pos. Sejmu z 13 II 1939 r., łam 100. 
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ukazał z całą brutalnością, że kreowana przez Ozon wizja silnej Polski, której armia 

„zetrze wrogów w proch”, była iluzją.  

Oceny postaci Zygmunta Wendy można dokonać na trzech płaszczyznach – 

politycznej, ideologicznej i charakterologicznej.  

W przypadku szefa sztabu Ozonu analiza skuteczności działań politycznych 

prowadzi do ambiwalentnych wniosków. Z jednej strony, cele obozu, który 

reprezentował (OZN), zostały w  zasadniczej części w znacznej mierze osiągnięte. 

Utwierdzono dominację polityczną sanacji, wykreowano postać Śmigłego-Rydza, 

przewidywanego na następcę Ignacego Mościckiego na fotelu prezydenta, na fali 

entuzjazmu związanego z przywróceniem stosunków dyplomatycznych z Litwą i 

odzyskaniem Zaolzia postępowała konsolidacja społeczeństwa wokół osoby 

Naczelnego Wodza. Z drugiej strony osiągnięcia te, okraszone ogromną dawką 

populizmu, opierały się na słomianych nogach propagandy sukcesu, co uwidoczniło się 

we wrześniu 1939 roku. Przy konsekwentnym stosowaniu kryterium efektów ocena 

działalności politycznej Zygmunta Wendy musi wypaść negatywnie.  

Na płaszczyźnie ideologicznej myśl Zygmunta Wendy zdecydowanie odchodzi 

od poprzednich koncepcji sanacyjnych, w szczególności od założeń ideologicznych 

„grupy pułkowników” z Walerym Sławkiem na czele. Należy tu chociażby wspomnieć 

o elitaryzmie prezesa BBWR, przeciwstawionemu populistycznemu egalitaryzmowi 

wyraźnie zauważalnemu w przemówieniach szefa sztabu Ozonu. W doktrynach obu 

stron można co prawda odnaleźć wspólny element w postaci reprezentowania koncepcji 

etatystycznych, różnica między nimi miała jednakowoż charakter zasadniczy. Walery 

Sławek był spadkobiercą XIX-wiecznych działaczy niepodległościowych, głoszących 

hasło „Za wolność naszą i waszą”, o czym świadczy chociażby inicjatywa pojednania z 

ludnością ukraińską64. Państwo w jego ujęciu miało być wspólnotą obywatelską, 

niezależną od narodowości. Zygmunt Wenda reprezentował myślenie nacjonalistyczne 

utożsamiające państwo ze wspólnotą narodową. W oficjalnych wystąpieniach nie 

kwestionował co prawda ładu prawnego wprowadzonego przez Konstytucję kwietniową 

                                                 
64 Kazimierz Świtalski wspomina o chęci Sławka i Hołówki „tworzenia jakiegoś niby manifestacyjnego 

aktu zgody między oboma narodami”, wyrażając przy tym swój sceptyczny stosunek do tej inicjatywy. 

Zob. K. Świtalski, Diariusz 1919-1935, Warszawa 1992, s. 574. 
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(która nie posługiwała się pojęciem narodu, opierając się na koncepcji obywatelskiej), 

ale Jacek Majchrowski wspomina o zainicjowanym przez Wendę projekcie zmiany 

ustawy o obywatelstwie zawierającym elementy rasistowskie65. Mimo że nie wyszedł 

on poza stadium ogólnych rozważań,  wyraźnie sygnalizuje kierunek, w jakim podążała 

myśl szefa sztabu Ozonu.  

Osobowość Zygmunta Wendy nie była bez wpływu na rozwój jego myśli 

politycznej.  Szef sztabu Ozonu łączył w sobie daleko idące ambicje66 z bezwzględną 

lojalnością wobec Śmigłego-Rydza, którą zachował również na emigracji w Rumunii. 

Załamanie władz państwowych we wrześniu 1939 r. nie wywołało u niego jakiejkolwiek 

refleksji dotyczącej polityki prowadzonej przez Ozon – przyczyn doszukiwał się w  

działalności „grupy zamkowej” (Mościcki, Kwiatkowski) oraz w społeczeństwie, które 

„nie dorosło do tej sytuacji”67. W opinii współczesnych działalność publiczna szefa 

sztabu Ozonu nie była oceniana pozytywnie – przy czym należy podkreślić, że do grona 

jego zdecydowanych adwersarzy obok tradycyjnych przeciwników sanacji należeli 

również działacze  początkowo związani z OZN (np. Jan Hoppe i grupa „Jutra Pracy”)68. 

Ponadto opozycja oskarżała Wendę o zamordowanie generała Włodzimierza 

Zagórskiego69.  

Ocena działalności publicznej Zygmunta Wendy wypada zatem negatywnie. 

Reprezentował on totalizujące tendencje w ramach Obozu Zjednoczenia Narodowego, 

będące zaprzeczeniem idei przyświecającej zamachowi majowemu. Wybuch wojny nie 

pozwala jednak definitywnie ocenić, czy miały one charakter trwały.   

 

 

 

 

                                                 
65 J. Majchrowski, Silni..., s. 137. Z powodu błędnej numeracji teczki w przypisie wskazującym źródła 

przytoczonego przez Jacka Majchrowskiego faktu nie udało mi się, mimo poszukiwań, odnaleźć 

projektu zmiany ustawy o obywatelstwie, znajdującego się (według tegoż przypisu) w zbiorach 

Centralnego Archiwum Wojskowego.  

66 Władysław Pobóg-Malinowski pisał o nim: „pułkownik o ambicjach generała”. Zob. W. Pobóg-

Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski. T. 2, 1918 – 1939,  Gdańsk 1990, s. 805. 

67 Z. Wenda, Z marszałkiem..., z. 98, s. 186. 

68 A. Micewski, W cieniu marszałka Piłsudskiego,  Warszawa 1968, s. 219-221. 

69 T. Jędruszczak, Piłsudczycy bez Piłsudskiego: powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego w 1937 

roku,  Warszawa 1963, s. 198.   
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Abstract 

The Mediterranean region constitutes the closest neighbourhood of the European Union. The region 

needs support and assistance to equal differences between the North and South part of the 

Mediterranean. In order to achieve this ambitious aim it was decided to institutionalise co-operation 

between EU and other countries of the region under the auspices of the Barcelona Process. Although 

reasons of those differences were determined and identified and mechanisms that were supposed to 

abolish them were established, until today no significant success has been archived. The changes 

towards approach to the project of Barcelona Process: Union for the Mediterranean which were 

dictated by the Arab Spring definitely give an opportunity to improve the situation. Nonetheless after 

more than two decades since establishment of the Process it may be stated that the Resolution of Euro-

Parliamentary Assembly is still as valid now as it was on the day of its signing on 15th March 2005. 

Keywords: European Union, Arab Spring, North Africa, Middle East union of the Mediterranean 
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Introduction 

 

The end of November 2017 will have marked 22nd anniversary of establishing the 

Euro-Mediterranean Partnership a project which was to have changed the Mediterranean 

basin into a stable and secured commonwealth of nations. Despite the fact that since 

starting this project, which may be called one of European Union’s flagship projects, 

more than two decades passed and its various programmes cost billions of Euro it seems 

we still need to wait to see security, stability and prosperity in the region. 

 The purpose of this article is to present to the reader mechanisms of co-operation 

between the European Union (EU) and the countries located in the Mediterranean basin 

in the context of security, introduction of democratic standards in the public domain and 

promotion of good governance. In the first part of the article the author will outline the 

history of the Euro-Mediterranean Partnership and its evolution into the Union for the 

Mediterranean (UfM). Subsequently the Mediterranean region and the UfM’s role in the 

policy of selected EU countries – France and Germany – will be characterised. This part 

will also contain description of relations between EU and UfM. It will be followed by 

an analyse of selected project executed by the UfM in the recent years and how they 

influenced the political and economic situation of the region. The final part of this article 

will be summarise the hitherto achievements of the UfM and will present conclusions 

drawn from the analysis of its activities. 

 

1. Issues 

 
Countries such as Tunisia, Libya, Egypt and Syria at beginning of the 21st century 

were still governed by regimes, which in some cases had been in power for more than 

30 years. The regimes managed to withstand the turmoil created by the 9/11 terrorist 

attacks and they appeared not to be affected by the raising, starting from the 1990s, 

influence of political Islam in the Arab world. They managed to thrive weaving between 

the West and various movements influenced by political Islam, never however loosing 

from sight its prime objective which was keeping the power. 

The dynamic changes in the socio-political situation that were witnessed at the 

beginning of the second decade of the 21st century, wiped out from the political stage 

the old regimes, showing at the same time how fragile was the social and political fabric 

of the abovementioned countries. More importantly it uncovered ineffectiveness and 

lack of a comprehensive vision of co-operation and consistency of EU’s foreign policy 

pertaining to the Mediterranean countries.  It seems that the notion of establishing in the 

Mediterranean region a prosperous and secured commonwealth by bringing into life the 

Euro-Mediterranean Partnership, a project so much promoted by the European Union, 

failed to meet its aims and hopes. Worse even the programmes executed under the 

umbrella of the Partnership could lull and give a false sense that the actions taken by the 

EU foreign policy were going in the desired direction and that reaching the set objectives 

was just a matter of time. 

How erroneous and wishful this thinking was showed to the world the 

occurrences of the Arab Spring, which  despite its noble intentions of democratisation 

of public life and improving the life of people in the North Africa and Middle East led 

however to destabilisation of both the regions. Lack of one consistent European 
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approach to foreign policy and regional security indirectly contributed to creation of the 

image that we know from the media: wave of migration, bloody civil war in Syria, fallen 

Libya, disorganised and striving for survival on the political landscape Iraq, raising 

terrorist threat in Africa and the Middle East or bigger and bigger radicalisation of 

various Islamic movements.  

Research on the Mediterranean security aspects and relations between the 

European Union and countries of the Mediterranean basin are conducted at numerous 

academic centres in the world. One of the leading researchers is prof. Paul Rogers from 

Bradford University.1 In Poland the subject of Mediterranean security is researched by 

amongst others Justyna Zając a professor at Warsaw University. 2 

 

2. Barcelona Process and the Euro-Mediterranean Partnership 

 
Taking into account close vicinity as well as historical relations with countries of 

Maghreb and Mashriq such EU member countries as France, Spain and Italy were 

particularly interested in developing ties and supporting processes of democratisation in 

countries of North Africa and Levant. Out of inspiration of those three European 

countries the European Union undertook efforts to create an effective platform for 

dialogue, which concurrently would serve intensification of trade relations as well as it 

would enable discussion on such ponderable problems as migration, environment or 

energy. The first attempt to establish such a platform was undertaken in 1995, when Euro-

Mediterranean Partnership was brought to life. On the other hand, a project postulated by 

France in 2008 to create the Mediterranean Union consisting of countries located in the 

Mediterranean basin and loosely tied to the EU never materialised.  3   

The conference of foreign ministers of the EU and countries of the Mediterranean 

held in Barcelona 27th – 28th November 1995 initiated the Euro-Mediterranean 

Partnership. The Partnership was to be a platform for development of relation at 

political, economic and social levels between 15 member states of the EU and 12 

countries of the Mediterranean: Algeria, Cyprus, 4 Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, 

Malta, Morocco,  Palestinian National Authority, Syria, Tunisia and Turkey. 

                                                 
1 Prof. P. Brafort has published numerous books on security, terrorism and conflicts in the Middle East 

e.g. Losing Control: Global Security in the Twenty-First Century, Pluto Press, Londyn, 2010. He is an 

editor of e.g. The Security Concept of the European Union for the Mediterranean. Conceptionalising 

Security and Environmental Conflicts (editor Prof dr Michael A. Köhler; co-editor – prof dr Hans Günter 

Brauch, prof dr Peter H. Liotta, prof dr Antonio Marquina, prof dr Mohammead El-Sayed Selim, 

Springel-Verlag, Berlin Heidelberg 2003 and author of numerous articles e.g. Lost cause consequences 

and implications of the war on terror Critical Studies on Terrorism vol 6, № 1 p. 1-16, April 2013. 
2 She is an author of numerous books e.g. Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego 

Wschodu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, Partnerstwo 

Eurośródziemnomorskie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005. She i salso an editor of e.g. Teorie 

i podejścia teoretyczne w nauce o stosunkach międzynarodowych (co-editor – Ryszard Zięba, Stanisław 

Bieleń), Wydawnictwo WDiNP UW, Warszawa 2015, Unia Europejska w regionie 

śródziemnomorskim: między polityką wspólną  

a interesami państw członkowskich, (red.), Wydawnictwo WDiNP UW, Warszawa 2014. 
3 A. Szymański, B. Wojna Unia dla Morza Śródziemnego współpracy – nowe forum regionalnej  

https://www.pism.pl/files/?id_plik=664 Access:  25.07.2017 r. 
4 Cyprus together with Malta joined the EU in 2004. 
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The Euro-Mediterranean Partnership also called the Barcelona Process laid 

foundations for development of relations based on three main aims so-called baskets: 

• Improvement of stability in the region by implementation of intensified 

dialogue on political and security issues; 

• Establishing prosperous commonwealth by developing partnership in 

areas such as: economy, finance and gradual implementation of free trade 

concept; 

• Society rapprochement by building relations in social, cultural and 

interpersonal dimensions in order to promote intercultural 

understanding as well as conducting cross-cultural and social exchange 

between countries of the region.     

Apart from the abovementioned aims the Euro-Mediterranean Partnership put 

great emphasis on stimulation and development of bilateral and regional co-operation. 

As far as bilateral co-operation is concerned association agreements were signed with 

countries of the region. Those agreements related to basic rules regarding human civil 

right, political dialogue, free transfer of goods, economic co-operation, social, cultural 

and financial interaction as well as institutional issues. The first country of the 

Mediterranean region with which such an agreement was signed was Tunisia.  

One of the most important initiatives introduced by the Euro-Mediterranean 

Partnership was a dialogue on a regional level. It allowed to conduct and develop 

regional co-operation simultaneously in political, economic and cultural dimensions. 

Regional co-operation facilitate efforts aimed at solving problems shared by many 

countries of the Mediterranean basin. Multilateral co-operation complemented the 

regional one as well as  regional dialogue. 

The main body regulating and managing the multilateral and regional co-

operation in the Barcelona Process was the Euro-Mediterranean Committee for 

Barcelona Process. It consisted of representatives of EU member states, European 

Commission and 12 countries of the Mediterranean region participating in the 

Partnership. 

During the fifth meeting of foreign ministers of [countries] of Euro-

Mediterranean Partnership, held 11th – 13th April 2002 in Valencia the so-called Action 

Plan was adopted. It encompassed the following assumption: 

• in spheres of policy and security it was decided to strengthen the 

political dialogue as well as tightening co-operation regarding 

countering  international terrorism; 

• in fields of economy and finance it was agreed that it was vital to 

support actions directed on ensuring economic growth and 

diminishing unemployment in the region; 

• as far as trade and industry were concerned the focus was lain on 

harmonisation and unification of regulation, regional integration, 

promotion of liberalisation of service market, implementation of 

reforms aimed at regulating trade and facilitating access to new 

technologies; 
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• in the socio-cultural sphere the importance of full engagement and 

commitment into the Barcelona Process of  governments and 

societies was highlighted as a key element to achieve success. It was 

also decided to tighten regional co-operation in countering smuggling 

including drugs trafficking, countering organised crime. A mention 

was made on migration with particular emphasis put on integration 

of immigrants. 

 

3. MEDA – financial instrument of the Barcelona Process 

 

Initiated in 1996 MEDA programme was a main financial instrument for the Euro-

Mediterranean partnership. The Programme had  a budget of 3.435 million EURO. The 

MEDA programme enabled to render financial and technical support to conduct project 

in countries in the south part of Mediterranean that is: Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, 

Jordan, Lebanon, Malta, Morocco, Palestinian National Authority, Syria, Tunisia, 

Turkey.  In the course of the programme certain adjustments and changes were 

introduced which were meant to improve the way the projects were financed in the 

framework of the Partnership. In order to improve financial mechanisms for the projects 

in 2000 a new MEAD II programme was established.  The MEDA II programme was in 

place until 2006, the year when it was replaced by the European Neighbourhood and 

Partnership Instrument (ENPI) 5 In the abovementioned period MEDA II had a budget 

of 5.350 million EURO.6   

The main recipient of financial support from the MEDA programme was Morocco. 

Significant financial means were also spent on realisation of regional programmes. The 

amount and value of the financial assets used by each and every Mediterranean country 

participating in it depicts chart № 1. 
 

Country Amount spent in millions of 

EURO 

Percentage of the entire 

MEDA II programme 

Morocco 982 19% 

Regional programmes 904 18% 

Egypt 592 12% 

Palestinian National 

Authority 

522 10% 

Tunisia 517 10% 

                                                 
5 ENPI in turn was superseded by European Neighbourhood Instrument (ENI). ENI for the years 2014-

2020 has a budget of 14,4 billion EURO and it will be a basis for financing projects and initiatives 

resulting from co-operation between EU and its 16 partner countries (Algeria, Armenia, Belarus, Egypt, 

Georgia, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Moldova, Morocco, National Palestinian Authority, Ukraine) 

so countries participating in the: Eastern Partnership, Union for the Mediterranean and Black Sea 

Synergy. ENI will support actions directed at strengthening of relation between EU’s neighbouring 

countries and at achieving tangible results from this co-operation. 
6https://emwis.org/overview/fol101997/fol221357/doc988673/generate_pdf?url=overview/fol101997/f

ol221357/doc98886&lang=en Access: 14.09.2015 r.  
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Algeria 339 7% 

Jordan 332 7% 

Syria 180 4% 

Lebanon 133 3% 

 

Chart № 1 Amount of financial assets spent in the framework of the MEDA II 

countries participating in the Euro-Mediterranean Partnership. 7 

If we take into account the projects which were financed from MEDA II budget then 

the most significant sums were spent on supporting economic reforms including reforms 

of trade and private sector – 39 % of the budget for the years 2000-2006.  The project 

linked to infrastructure received 21% of the budget and social projects were financed at 

the level of 19%. Compared to the mentioned areas it is quite astonishing that projects 

aimed at building civil society and development of political support had been given 

rather insignificant financial support 5% an 3% respectively. 8  

The allocated financial assets designated to support reforms and development of the 

Mediterranean countries participating in the Partnership, significant as they might seem, 

could not entirely abolish differences between each and every member country. 

Simultaneously, regional co-operation was hampered by animosities deriving from 

historic, political and economic feedback.  

Analysing the percentage of financial expenditure for particular purposes the very 

low level of financial support for projects aimed at building civil society and political 

dialogue is conspicuous. This was most probably due to the fact that EU member 

countries did not want to be on a collision course with the regimes in power and rather 

opted for the policy of avoiding direct confrontation with them. Therefore it might be 

stated that democratic values and hopes of building civil society had been sacrificed at 

the altar of a more pragmatic approach where good relations with the regimes, trade and 

civil sector reforms turned out to be more important. On the other hand it must be noticed 

that significant support was directed to infrastructure and social affaires projects. 

However in this case apart from undoubtful improvement of living conditions of the 

population achieved by means of using MEDA II budget, it should be also noted that 

the regimes managed to use that situation in their favour and give more human face to 

their rules by showing how capable they were in obtaining and putting to good use 

foreign financial aid, so generously distributed by the EU, for the sake of their 

“subjects”.  

 

4.  The Mediterranean Union or the Union for the Mediterranean which 

way to go? 

At the time of its establishing in 1995 the Euro-Mediterranean Partnership consisted 

of 27 participating nations – 15 EU member states and 12 countries of the 

Mediterranean. Asa result of EU’s expansion the number of its member states grew to 

                                                 
7 Evaluation of the Council Regulation № 2698/2000 (MEDA II) and its implementation Final report 

Volume  Main report June 2009, 

http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2009/1264_vol1_en.pdf  

Access: 31.07.2017 r. 
8 Ibidem, p.17 
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27, at the same time as it was already mentioned some of the non-EU counties 

participating in the Partnership became full-fledged members of the European Union  

(Cyprus, Malta). 

As a result of the 2004 expansion of the European Union the countries of Central-

Eastern Europe were given full membership in its structures. Those countries were: the 

Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland and Slovakia. 

Concurrently the countries of the “old” Western Europe realised that further expansion 

of the EU to east was just a matter of time. The EU’s enlargement by former Soviet bloc 

countries and the perspective of giving more attention to Eastern Europe’s affairs gave 

France and particularly a candidate to become the Republic’s President Mr Nicolas 

Sarkozy an impulse to undertake efforts to reform EU’s approach to issues pertaining to 

collaboration with the Mediterranean countries. 9       

During his presidential campaign Nicola Sarkozy proposed a creation of the 

Mediterranean Union, which would associate both EU and non-EU countries located in 

the Mediterranean basin. The intention of the French side that project was meant to 

promote and develop economic, social, cultural and political co-operation as well as 

building stability and security in the Mediterranean region. Simultaneously it was 

underlined that the Mediterranean Union would be loosely linked with the European 

Union albeit it would be created by using EU’s financial means. 

N. Sarkozy’s project was supported by Italy, Spain and Greece and from outside the 

EU its warm advocate was Egypt. More cautious in its assessments of benefits deriving 

from the project was the European Commission. The Commission underscored that 

inasmuch as the issues of promotion and enhancement of collaboration in the 

Mediterranean were important those aims should be achieved by using the already 

existent structures and mechanisms, indicating in that sense at the Barcelona Process. 

Instantaneously, the project received a total disapproval from Germany, which criticised 

implementation of EU funds to establish a project of which benefits would be directed 

to a limited number of EU member states.. Chancellor Angela Merkel was concerned 

that the new project would lead to weakening the role of the Barcelona Process and that 

in turn would have negative repercussions on the effectiveness of the EU’s policy in the 

region. 

As a  consequence of the criticism of his project, at the beginning of 20087 N. 

Sarkozy commenced to modify its initial concept of the Union. Culmination of those 

works was a statement delivered by the French Minister for European Affairs Jean-

Pierre Jouyet, who stated that the Mediterranean Union would be replaced by the Union 

for the Mediterranean. 10  

During discussions it was agreed that in the project of the Union for the 

Mediterranean alongside the non-EU countries of the Mediterranean would also 

participate all of the EU member states. At the summit held in Paris 13th July 2008 

                                                 
9N. Sarkozy intended to establish a Euro-Mediterranean project, which would be a response to the 

Eastern Partnership, a project which had been a joint Polish-Swedish initiative and had been 

inaugurated in 2009. The Eastern Partnership’s intend was to tighten interaction with non-EU countries 

such Azerbaijan, Belarus, Moldova and Ukraine. The aim of the Eastern Partnership was to establish 

an area of free trade, creation of visa and support programmes and eventually preparation of the 

countries to EU membership. The Eastern Partnership initiative was adopted in June 2008 at a EU 

council summit. 
10 https://euobserver.com/political/25733 Access: 31.07.2017 r. 
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devoted to the issues of the Mediterranean 43 head of states and governments of the EU 

member states and the Mediterranean countries decided to establish the Barcelona 

Process: Union for the Mediterranean. 11 The project was presented as a development 

and enhancement of the already existing Euro-Mediterranean Partnership. 

The Union for the Mediterranean lead to institutionalisation of the Euro-

Mediterranean Partnership through e.g. implementation of changes in its organisational 

architecture. 

 

5. Institutionalisation of the Union for the Mediterranean      

The summit in Paris f 13th July 2008 apart from establishing the Union for the 

Mediterranean (UfM) initiated also the process of its institutionalisation. The 

participant of the summit took a decision to create the UfM Secretariat, which was 

aimed to play a key role as far as achieving of the UfM’s targets was concerned. Its 

role, tasks and composition as well as the method of financing of its activities were 

described in the document called Statues of the Secretariat of the Union for the 

Mediterranean. 12  The tasks of the Secretariat consists of: 

• Co-operation with all structures and organisational entities participating 

in the process, particularly with co-charing nations. The Secretariat 

prepares working-level documents for the  management of the UfM and 

also for other decision-taking bodies (summits and conferences of 

ministers of foreign affairs as well as sector meetings of other ministers 

of the UfM member countries); 

• Giving impulse to the process as far as new projects are concerned, 

seeking  sources of their financing as well as partners for their execution; 

• Being the leading project co-ordination centre; 
• Briefing and preparing papers on the Secretariat’s activities. 13 

The works of the Secretariat are managed by the Secretary General, to whom are 

directly subordinated 6 deputies. 14 The Secretary General as well as his deputies are 

appointed for a3-year incumbency with a possibility to prolong it by another 3 years. 

During their term in office both the Secretary and his deputies cannot execute other 

public functions in the countries of their origin nor can they be linked in any way to 

                                                 
11 The Union for the Mediterranean currently consists of 27 EU member states and 16 countries of the 

Mediterranean basin. 
12 The costs of functioning of the Secretariat are covered by voluntarily payments of its member 

countries as well as from the EU’s budget. 
13 Statutes of the Secretariat of the Union for the Mediterranean, http://ufmsecretariat.org/wp-

content/uploads/2015/10/Statutes-UfMS.pdf   Access: 31.07.2017 r. 
14 3 of them are elected amongst the EU member states. The remaining 3 are elected amongst the other 

UfM member countries, which do not belong to the EU. Moreover the Secretary General indicates one 

deputy from the ones elected from the EU and appoints him as the Senior Deputy Secretary General. 

For the first 3-year incumbency the following nationalities were choses as deputies. From Italy – deputy 

responsible for co-ordination of project financing, Small and Medium Enterprises and business 

development; Turkey – responsible for transportation; Greece – energy including renewable sources; 

Palestinian National Authority – environment and water economy including water purification; Israel – 

higher education and research; Malta – social affairs including protection of civil society. 
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business activity nor to follow instructions regarding the functioning of the UfM issues 

by their national governments. 

The Secretary General after consultations with his deputy responsible for a 

certain field of activity within the UfM appoints staff for that area, adhering to the rule 

of balanced representation from various nationals in the Secretariat. One slot of a senior 

official is reserved for a representative of the European Commission or the 

representative of the EU External Service, who works as a counsellor to the Secretary 

General. 15  

The duties of the Secretary General encompass amongst others: 

• Preparation together with his deputies an annual action plan describing 

the activities of the Secretariat and execution of the annual budget; 

• Ensuring the stability of Secretariat functioning taking into account its 

mandate and aims; 

• Co-ordination of activities performed with other organisational entities 

of the UfM; 

• Supervision of the UfM budget; 

• Submission of reports of UfM activities and UfM financial reports to UfM 

senior officials.16  

As far as the approval and execution of project are concerned the Secretariat is 

obliged to implement the rue of balanced development so that the execution would: 

• Strive to improve stability and security in the entire Mediterranean; 

• Do not jeopardise legally justified interests of the UfM member countries; 

• Take into consideration decision of the member countries participating 

in the project concerning the project’s future development.  

Furthermore, the Secretariat is to gather initiatives pertaining future projects, 

their local presentation at a local, regional and international level. Its role is also to 

supervise realisation of the abovementioned initiatives.  

 

6. Union for the Mediterranean and in the policy of France, Germany and 

the European Commission 

Despite the fact that UfM consists of all EU member states and 12 countries of 

the Mediterranean it must be stated that biggest hopes with this project have European 

states situated in the Mediterranean basin that is: Spain, Italy and France. Recently 

Germany joint that group. All of the aforementioned countries create their policies 

directed at strengthening their positions and gaining influence in the countries of the 

Mediterranean. 

                                                 
15 Ibidem p. 2 
16 Their capacity encompass: the right to recall the Secretary General from their post as well as their 

deputies, approve or to disapprove the organizational structure of the Secretariat and its annual action 

budget,, submitting of changes regarding future projects and ways of their financing as well as 

implementation of amendments into the Status of  Secretariat.  
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Unfortunately, too frequently particular interest of a country are not matched with 

ideas, which led to creation of the UfM, albeit each of those countries would eagerly 

welcome enhancement and strengthening of the UfM in order to use it to improve their 

own position and guarantee their raise of influence in the region.   

Taking into account the scope of relations between each of the EU member states 

and countries of the Mediterranean region and their different approach to UfM as well 

as limited volume of this article, the author took the liberty of presenting only guidelines 

for foreign policy of the French Republic and the Federal Republic of Germany as well 

as characterising stance and expectations of the European Commission regarding co-

operation conducted in the framework of the Union for the Mediterranean. The choice 

of France and Germany was made on the basis that initially and in some ways also 

currently they present opposing views regarding development of relations between EU 

and countries belonging to the UfM. France wants to be perceived as the “Mediterranean 

superpower” and wants to play a crucial role in the Mediterranean rejecting at the same 

time any possibility to hand over this position to any other EU member state. Germany 

on the other hand until relatively recently directed their attention only to Central and 

Eastern Europe and were little interested in the Mediterranean region, however this has 

changed lately. 17 

(a) The French Republic 

The French stance determining foreign policy is very well illustrated by a speech 

of the French President François Hollande delivered at the 20th Conference of 

Ambassadors held 27th August 2012, where he stated that France constituted a bridge 

between developing and developed countries. It also connected North with South and 

East with West. France played very important role at the global scene and was a mediator 

in the process of dialogue between civilisations. 18 

The 2013 French White Book on Defence and Security stipulates that the role 

that France plays in the world is a response for the changes on that international scene, 

however when determining this role it must be taken into account aspects deriving from 

France’s geographical location, her history, language, economy, and important political 

role that France still wants to execute at the global level. 19 

Like every country in the world also France possesses her own priorities as far as 

foreign policy is concerned. Such a priority for France is undoubtedly the Mediterranean 

region and particularly its southern and eastern part: Maghreb and Mashrek, region 

which traditionally are in Frances sphere of interest. This opinion was confirmed by the 

French President F. Hollande during the aforementioned conference, during which he 

stated that France for a long time had shown ambitions regarding the Mediterranean so 

that it could become the area of co-operation and not conflicts. Resorting to economic 

issues he declared that economic exchange in the region should be increased and should 

                                                 
17 J. Zając (red) Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim między polityką wspólną a 

interesami państw członkowskich. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 

Warszawskiego p.76. 
18 Discour du Président de la République à l’occasion de la XXème Conférence des Ambassadeur. 

https://bg.ambafrance.org/Discours-de-M-le-President-de-la Access: 31.07.2017 r. 
19 Livre blanc. Défence et sécurité national 2013. Direction de l’information légalet administrative,  

   Paryż, 2013 p.13 
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be accompanied by increase in human and social exchange and ensure free exchange of 

ideas. 20 

If the Mediterranean is a priority for France than its south-western cost is treated 

as a French exclusive sphere of interest. This way of thinking could not be changed 

either by decolonization or Cold War order that was imposed after II World War . 

Paradoxically, as a result of the abovementioned processes Franc even strengthen her 

position in the region and her former colonies even after gaining independence still had 

good relations with their former metropolis. 21   

It was for the need of maintaining and expanding influences in the Mediterranean 

region and in order to divert attention from promoted by Germany idea of tightening co-

operation with Central and Eastern European countries that the conference in Barcelona 

in 1995 was organised, a conference during which the Euro-Mediterranean Partnership 

was brought to life. That project was to give dynamism and formalise co-operation 

between countries of EU, Maghreb, Mashrek Turkey. 

At this point it must be noted that the most important issue for France is to 

maintain good relations with her former colonies in North Africa. France is the most 

important trade partner for North African countries. It is worth mentioning that co-

operation had been conducted and developed despite lack of respect for human rights 

and democratic values in countries such as: Algeria, Morocco or Tunisia and the regimes 

that governed in those countries did not show any willingness to implement any changes 

bringing them closer to democratic standards. 

In her conduct towards the regimes ruling in North Africa France applied 

approach aimed at  actions directed to support modernisation and reforms, which would 

help to improve living standards of population but would not create ground for 

conditions favouring democratisation of public life, which could threaten the ruling 

regimes. 22 That sort of politics was quite convenient for France since on one hand 

France, in a way although not in full dimension, assisted modernisation processes but 

on the other hand ensured good relation with the regimes at helm of power. That 

situation was changed to a certain extend after the occurrences of the “Arab Spring”, 

when societies of first North Africa and subsequently the Middle East expressed their 

frustration regarding the situation prevailing in their countries both in political as well 

as economic sphere. 

The Arab Spring for many countries also for France turned out to be a full 

surprise. In his statement delivered in the Arab World institute (l’Institute du Monde 

Arabe) in Paris, 16th April 2011, the then Minister of Foreign Affairs, Alain Juppé stated 

that France for too long thought that authoritarian regimes in the Arab countries 

constituted the only protection against extremism.  He also underlined that the notion 

became a convenient excuse to show indulgence towards those regimes, which in turn 

limited freedom and hampered development of their native countries. 23 

Obvious as it is that France attaches much attention to the Mediterranean than it 

is not equally obvious what set of instruments France uses to enhance co-operation with 

                                                 
20 Discour du Président de la République… op. cit. 
21 J.Zając Unia… op. cit. p.47 
22 J. Zając Unia… op. cit. p.58-64 
23 Intervention d’Alain Juppé au colloque „Printemp arabe” 

http://www.voltairenet.org/article169493.html Access: 04.08.2017 r. 
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the Mediterranean countries. Until quite recently one could imagine that the Union for 

the Mediterranean would be France’s instrument of choice to deepen relations at the 

economic, social and political levels with the countries of the region. However in his 

statement during the aforementioned 20th Conference of Ambassadors, the French 

President F. Holland said “My priority is to develop the initiative, which I called “the 

Mediterranean of projects” in order to do so I call the [French] Government to designate 

an inter-ministerial delegate for the Mediterranean. I expect that the competences of the 

Secretariat of the Union for the Mediterranean with [bigger] engagement of the 

European Union and particularly the European Commission will be better used. 

Applying regulations of the Deauville Partnership, which alone is a good initiative, we 

are able to help countries during the process of political transformation. 24 I wanted to 

draw your particular attention to co-operation with the Maghreb countries in the 5+5 

Group framework, which will allow to strengthen the dialogue.” 25 As it can be seen 

France intends to focus on realization of more concrete projects in a smaller group of 

countries gathered around the Group 5+5, this however does not mean that France wants 

to step down from the Union for the Mediterranean project. 26 

                                                 
24 Deauville Partnership is a multilateral initiative initiated during G8 summit 27th May 2011 in 

Deauville.  

The purpose of the initiative was to introduce a number of actions aimed at supporting North Arica and 

Middle East countries in their efforts to politically transform the Arab states. In the Partnership apart 

form G8 countries (Germany, Canada, the United States, France, Italy, Japan, the United Kingdom and 

Russia) participate also the European Union, 5 countries described as regional powers: the Kingdom of 

Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Kuwait Qatar and Turkey and 5 other partner countries: 

Tunisia, Egypt, the Kingdom of Morocco, the Kingdom of Jordan, and Libya. Additionally in the 

initiative participate international organization such as: UN, OCDE, the Arab League, Union for the 

Mediterranean, OIF, PNUD. The actions taken in the Deauville Partnership framework are focused on 

two main aims: supporting economic efforts directed on attaining sustainable economic growth  and 

assisting the democratization process stared in the North African and Middle Eastern countries 

https://www.oecd.org/fr/sites/mena/investissement/thedeauvillepartnership.htm 

http://www.mmsp.gov.ma/fr/decline.aspx?m=5&r=254 Access: 30.11.2015 r. 
25 Discour du Président de la République… op. cit. If the interpreter of the quoted source text is not 

mentioned then the interpretation was done by the author of the article. 
26 The dialogue forum of the countries of the Western Mediterranean, known also as a Dialogue 5+5 is 

an informal platform for political dialogue between 10 countries situated at the Western Mediterranean 

5 of which are EU member states – Spain, France, Italy, Malta and Portugal and 5 belong the Arab 

Maghreb Union (AMU) – Algeria, Libya, Morocco, Mauretania and Tunisia. The initiative was 

inaugurated 10th December 1990 in Rome in order to strengthen and enrich political, economic and 

cultural dialogue between the member countries. The intention to create the Dialogue 5+5 was to 

complement the dialogue conducted by AMU and the European Union, a dialogue which later on was 

included into the Barcelona Process, which in turned evolved into the Union for the Mediterranean. At 

the beginning the 5+5 initiative was only a platform for political dialogue however with time it also 

included other important issues such as: internal affairs (added in 2002), inter-parliamentary relations 

(since 2003), defence (since 2004), tourism (since 2006), transportation  

(since 2007), education (since 2009), environment (since 2010). For more see: 5+5 Dialogue 

Chronology  

of the main meetings (2003-2013) http://westmediterraneanforum.org/wp-

content/uploads/2013/09/131017_chronology5+51.pdf  access: 04.08.2017 r. as well as Miguel Ãngel 

Romeo Núñez, Framework Document 5+5 Initiative Mediterreanean Security: Shared Security, access: 

04.082017 r. http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_marco/2012/DIEEEM07-

2012_5x5_SegMed_RomeoNunez_ENGLISH.pdf 

Institutdo Español de Etudies Estratégicos, 2012 
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A separate issue, occupying an important place in the French foreign policy for 

the Mediterranean is the issue of peace process in the Middle East. Realising her policy 

in this field France faces a serious dilemma. It is difficult to reconcile pro-Arab picture 

of France worked out since the end of II World War and preference approach to 

collaboration with the Arab states with the necessity to co-operate with the United States 

supporting the State of Israel. Also Germany because of her history show more pro-

Israel stance. It means that the Palestinian-Israeli conflict directly impinges upon the 

relation in the Union for the Mediterranean, even more so since both the State of Israel 

and the Palestinian National Authority are its members. 27 France’s pro-Palestinian 

policy was confirmed 29th August 2014 by the then Minister of Foreign Affairs and 

International Development, Laurent Fabious during 22nd Conference of Ambassadors, 

when he stated “(…) the French foreign policy should be assertive and well thought. It 

should set itself ambitions to serve big aims which are consistent with our [French] 

interests and our [French] world vision. The first of these big aims is [assurance] peace 

and security. (…) Hence [derive] our consequent aspirations to advocate for permanent 

peace between Israel and the Palestinians, which materialize in the solution of creation 

of two countries [Israeli and Palestinian], to which France invariably shows her 

attachment, this means that at some point the Palestinian state must be recognized. 

Ladies and Gentlemen each and every time that the President of the Republic, or the 

Government or me myself is posed a question regarding the main aims of the [French] 

foreign policy, our reply relates to the same main goal namely: security and peace.” 28 

Taking into account the abovementioned statements that fact that for France the 

Mediterranean region plays a very important role should not come as a surprise and to 

describe it the term strategic is frequently applied. Simultaneously the author of the 

White Book separate from this strategic region Maghreb which is the one that “(…) for 

France and EU is of special importance, especially in the context of instable situation 

crated after the Arab revolutions.” 29 

(b) Federal Republic of Germany 

The place of Germany at the international stage is determined by her interest as 

a strong country situated in the middle of Europe as well as a sense of responsibility for 

world’s peace and freedom. Foundations of German foreign policy have not changed 

for years and they are gathered around European integration which leads to building of 

a strong European Union, supporting actions aimed at respecting human rights, using 

opportunities and minimising threats deriving from processes of globalisation, 

preventing crises and conflicts as well as diminishing economic inequality between 

different parts of the world. 30  

Regarding the security policy Germany link their interests with her geographical 

location of a Central European country as well as international and economic links 

including active membership in international organisations such as United Nations, 
                                                 
27 J. Zając … p. 46-47 
28 Conférence des Ambassadeur – Discour de clôture de Laurent Fabius (29 août 2014) 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-

ministere/conference-des-ambassadeurs/precedentes-conferences/xxiie-conference-des-ambassadeurs-

25-30-08-2014/article/conference-des-ambassadeurs-114958 Access: 04.08.2017 r. 
29 Ibidem, p. 54 
30 Verteidigungspolitischen Richtlinien, Bundersministerium der Verteidigung, Berlin 2011, p.4 
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North Atlantic Treaty Organisation, G7 and G20. Aside of the abovementioned factors 

one of Germany’s prime objective in the sphere of security policy is to ensure free and 

unlimited global trade which constitutes a basis of Germany’s prosperity. 

Germany together with France strongly advocate and support European 

integration processes and support EU’s actions in every direction and in every 

geographical region that is in Germany’s circle of interest. By supporting EU’s 

diplomacy Germany share not only benefits but also threats and challenges that EU faces 

which are illegal migration, terrorism, Islamic extremism, organised crime and drug 

trafficking. 31 This stance finds confirmation in German documents outlining guidelines 

for German security policy, which are White Book 2006 (Weißbuch Deutschland 2006) 

and guidelines for security policy (Verteidigungspolitischen Richtlinien). The 

documents state that Germany’s security is inseparably linked with political 

development of Europe and the world and Germany consist a part of Europe which 

consistently tighten its internal relations. 32 At the same it is stated that security cannot 

be only defined in geographical context and narrowed down to the European Union 

because situation on the peripheries of Europe may have a direct influence on European 

security and stability and therefore may affect also Germany. 33 In order to strengthen 

European security and stability it is necessary to support processes of European 

integration and elicitation of co-operation in the framework of EU’s Neighbourhood 

Policy with East European, South Caucasian, Central Asian and Mediterranean 

countries. 34  

 Until the end of 20th century the Mediterranean region did not occupy a 

significant place in the German foreign policy, which resulted in lack of consistent and 

coherent strategy towards that region. Unlike France Germany never possessed colonies 

in that part of the world and hence never worked out strong historical, cultural or social 

relations with the Mediterranean countries. 35 The political changes that occurred in the 

1990s in Central and Eastern Europe to a large extend absorbed Germany’s attention. A 

key issue for Germany after the fall of communism in Europe was to stabilise the region, 

constituting her closest vicinity, which Germany wanted to achieve by promoting idea 

of expanding both the European Union and NATO to the east. 36 Therefore the issues 

relating to collaboration with the Mediterranean countries fell to second place. Having 

achieved the set goal – expansion of EU and NATO – Germany gradually change her 

stance towards  the Mediterranean for a more active one, however Germany still treats 

her closes vicinity as a matter of priority.37  

A confirmation of this attitude is German veto for the French idea of establishing 

Mediterranean Union, which would associate countries situated only in the 

Mediterranean region. 

 An issue that occupies a significant place in the German policy is the Middle East 

peace process and relation with the State of Israel. Priority that is given to relations with 

                                                 
31 Ibidem, p.174 
32 Weißbuch Deutschland 2006 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr, 

Bundesministerium der Verteidigung, Berlin, 2006.  p.17 
33 Verteidigungspolitischen op. cit., p.2 
34 Weißbuch… op. cit., p.23 
35 Except Turkey and Israel. 
36 J. Zając … op.cit. s.175-180 
37 Ibidem, s. 173 
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Israel, in comparison with other countries, derives from moral responsibility for crimes 

committed by the Third Reich. Taking this into consideration, Germany is sometimes 

accused of prejudice and favouritism of Israel in the Palestinian-Israeli conflict. 38 Such 

an approach definitely complicates relations inside the UfM. 

 Germany perceives Africa as the continent of future, which offers chances for 

development but also creates numerous challenges and risks. Germans acknowledge the 

growing importance of the continent on the international stage both in political and 

economic spheres. 39 In relation to North African countries, which became members of 

the Union for the Mediterranean, Germany opts for providing assistance to implement 

changes in those countries and therefore to render them support to as far as political 

transformation is concerned. This could be achieved by creation of solid partnership 

based on co-operation in establishing stable and secured economic and political 

environment in the regions of North Africa and Middle East. Germany’s actions should 

be firstly focused on improving situation of youths through creation of prospects for 

development and employment thanks to which the tense social situation would be 

mitigated. By using financial assets from special funds it is necessary to concurrently 

render support to processes of democratization, respecting of human rights, women’s 

equality and introduction of good governances and rule of law. At the same time 

attention is given to development of education and society building, aspects which play 

a rudimentary role in the process of democratization. 40  

(c) European Union 

The basic assumptions of EU’s foreign policy and therefore its guidelines to 

countries belonging to the Eastern Partnership, Union for the Mediterranean and the 

Black Sea Synergy41 were includes in the European Neighbourhood Policy (ENP). EU’s 

efforts as far as relations with the countries participating in those projects are concerned 

are focused on tightening co-operation in political dimension as well as bringing those 

countries closer to European political, democratic, social standards and therefore to 

attain a certain level of economic integration of region to the east and south of the EU’s 

borders with the Union itself. In order to achieve these goals it is necessary to take into 

account commonality of interest, building common security environment and improving 

living standards of those societies. Simultaneously fundamental values of the European 

Union such as democracy, rule of law, respect of human rights, equality and social 

solidarity are to be promoted. Thus as can be seen EU alongside broadly understood 

economic efforts also undertakes initiatives in the socio-political dimension. 

EU conducts policy of engagement in all regions and maritime areas situated in its 

closest vicinity. Those regions constitute spheres of EU’s direct interests, where EU 

                                                 
38 Ibidem, s.194-195 
39 Afrikapolitische Leitlinien der Bunderregierung, die Bundesregierung 

https://www.bmvg.de/resource/blob/12808/227e3ae06ed32cb4d81d61a1bbc8b206/afrikapolitische-

leitlinien-der-bundesregierung-data.pdf Dostępny: 04.08.2017 r. 
40 Ibidem, s. 8 
41 The Black Sea Synergy is a project established 14.02.2018 in Kiev during a conference of foreign 

affairs ministers of EU member states and countries situated in the Black Sea region. Apart from EU 

member states to the project belong: Turkey, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine. See 

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Black Sea Synergy 

a new regional cooperation initiative. Brussels 11.04.2007 
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itself as well as its individual member states possess significant interests. Both in the 

UfM, the Black Sea Synergy and other initiatives EU relies on development of regional 

and multilateral co-operation. 42  

The Mediterranean policy constitutes one of priority for EU as far as its external 

relations are concerned. However it must be noted that EU’s activities in that region 

were and to a certain extend still are incoherent and inconsequent. Despite promotion of 

slogans calling for democratization of public life and improvement of governing 

standards in the UfM member countries and earlier in members of Euro-Mediterranean 

Partnership for many years EU, like its individual member states in their bilateral 

relations, tolerated authoritarian regimes in the Arab states. Discrepancies between 

declarations made by EU representatives and their subsequent materialisation in many 

cases could be explained by differences in interests that individual EU member states 

had regarding the Mediterranean region. A thing that is of no insignificant importance 

is also the idealistic policy that EU applied, which is a derivative of its international 

identity. It is quite obvious that inasmuch as the member states are able to come to terms 

with one another and work out a general concept of conduct in international affairs ten 

its execution causes no minor problems. 43 However even in formulation of those general 

concepts at the European level there are some inconsistencies even in the scope of one 

document. In the Resolution of the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly on the 

assessment of the Barcelona Process (…)44 it is stated “(…) whereas subregional North-

South initiatives such as the ‘5+5 dialogue’ may help to better articulate Euro-

Mediterranean Partnership  

in its entirety, as well as to reinforce South-South cooperation between the countries of 

western  

and eastern Mediterranean, (…)”45 However in another place of the quoted document 

it states that the centrality of the Barcelona process  “ Considers it desirable to dispel 

the current confusion arising from the multiplicity of political initiatives involving the 

Mediterranean region, weather they are lunched exclusively by the European Union or 

merely involve the participation of the Member States (…)”46 

 Despite significant engagement and commitment to Mediterranean affairs and 

development of relations between EU and individual countries of the region as well as 

bilateral relations between individual member states and the Mediterranean countries, 

the occurrences of the Arab Spring  proved to surprise all the actors on the geopolitical 

scene. However as it has already been mentioned one of the prime objective for 

execution of which the Euro-Mediterranean Partnership/The Union for the 

Mediterranean was established,  was promotion of democratic values and creation of 

                                                 
42 Black Sea Synergy MEMO/10/78, Brussels 15.03.2010 r. http://www.europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-10-78_en.htm?locale=en Dostępny: 04.08.2017r. 
43 J. Zając… op.cit. p.212-213  
44 Resolution of the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly on the assessment of the Barcelona 

Process on the eve of its tenth anniversary adopted 15 March 2005 in Cairo on the basis of the 

resolution tabled by Mrs Tokia Saïfi, Chairperson, on behalf of the Committee on Political, Security 

and Human Rights Issues. 

http://www.paufm.org/assembly/Docs/recommendations/Cairo2005/final_resolution_EN.pdf Access: 

05.08.2017  
45 Ibidem p.6 
46 Ibidem p.11 
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civil society then in reality the execution of those ideas always encountered some 

obstacles.  

 The Arab Spring introduced radical changes in North African and Middle East 

countries. Those changes in turned forced EU to change its stance and approach towards 

co-operation with those countries. In the Joint Communication to the European Council, 

the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 

and the Committee of the Regions,47 the High Representative of the Union for Foreign 

Affairs and Security Policy confirmed that the essential interest for the European Union 

is to build a democratic, stable, developing and secured area in the southern part of the 

Mediterranean. Simultaneously it was emphasised that the European Union perceived 

problems impinging on execution of tasks linked with promotion and implementation 

of rules and values, on which EU  was based,  in the Mediterranean countries. It was 

stated that EU could not be a passive observer to occurrences and should adopt an active 

stance towards supporting efforts of the Arab societies in their struggle for freedom. 

Finally it was communicated that the time had come to implement a quality change in 

relations with North African countries. The European Union was ready to give support 

to efforts undertaken in those countries in order to implement democracy and freedom 

to make sure that rules regarding human rights, good governance and rule of law were 

respected provided that those rules and values were also shared by the side to whom that 

support would be given. 

In order to implement the abovementioned ideas the Partnership for Democracy and 

Shared Prosperity with the Southern Mediterranean was established.48 The Partnership 

introduces a new approach towards co-operation and relation building with Arab states 

where the Arab Spring occurred so those that belong to the Union for the Mediterranean. 

Changes were applied to the way in which co-operation was executed as well as to how 

projects were financed, projects which were linked to the goals set up by the EU in 

relation to the Mediterranean region. The European Union shifts from unilateral 

European commitment which manifested itself in running projects despite the other 

side’s lack of engagement in execution of tasks – especially those linked to 

implementation of much needed political and economic reforms. The current incentive-

based approach foresees increased support for countries, which really conduct and 

implement reforms and lowers or even freezes support for those which do not apply and 

fulfil their obligations. This is a significant change when compared to the way co-

operation was conducted prior to the Arab Spring. 

                                                 
47 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0200&from=EN 

Access: 05.08.2017 
48 By establishing the Partnership for Democracy and Shared Prosperity for Southern Mediterranean 

the EU wants to achieve the following aims in the region of Southern Mediterranean: 

➢ transform countries towards democratic standards with particular emphasis given to 

constitutional reforms, rebuild state institutions and legal system, ensuring civil freedoms and 

implementing anti-corruption measures; 

➢ development of strong relations with societies of Southern Mediterranean which would lead to 

establishing prospering civil society, creation of opportunities to tighten interpersonal and 

intersociety exchange; 

➢ ensuring sustainable economic growth and granting support to small and medium enterprises, 

organizing courses and workshops, improvement of educational system and healthcare in 

poorer regions.    
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In relation to the Union for the Mediterranean, the already mentioned Joint 

Communication, sates that albeit the notion to establish the UfM was itself positive since 

it foresaw creation  

of partnership between two shores of the Mediterranean however that idea was not 

followed  

by actions which would lead to materialisation of its assumptions and goals. The UfM 

should be reformed so it would work as an institution gathering countries, international 

financial institutions and private sector around concrete projects, execution of which 

would create new jobs, increase innovation and ensure economic growth thus actually 

bring to the region what it really lacks. Simultaneously the reform must relate also to 

issues such as resolving regional conflicts, promotion of good governance, combating 

terrorism and preventing radicalisation as well as building civil society in those 

countries. 49    

7. Projects executed in the framework of the Union for the Mediterranean. 

Projects executed in the framework of the Union for the Mediterranean are aimed to 

tighten regional co-operation, promotion of dialogue and therefore giving way to 

integration in the Mediterranean region. In fact this integrations poses biggest challenge. 

Existing problems and animosities between countries hamper economic growth and 

socio-economic development in countries of North Africa and Middle East and thus 

negatively influencing stability of the region. Low economic growth, compared to 

potential that the Mediterranean countries possess, translates itself into significant 

unemployment especially amongst young population and thus contributing to further 

destabilisation of the region. 

In the period 2013-2014 15 new projects were introduced, which increased the total 

number of UfM financed projects to 29 although full financing received only chosen 

projects. It was also decided to expedite execution of already started projects. The most 

important aimed set up by the UfM Secretariat for the period 2013-2014 were: 

• stimulation of employment and rendering support to small and medium 

enterprises; 

• improving land and sea transport; 

• promotion of balanced and innovative urban projects; 

• development of renewable energy and effective energy use; 

• issues related to climate change; 

• promotion of projects aimed at improving access to water and protection 

of environment; 

• improving students’ mobility and increasing their chances for 

employment through improved education;   

• supporting gender equality and ameliorating socio-economic situation 

of women.50  

                                                 
49 Khadija Mohsen-Finan, Isabel Schäfer (red.) L’Union européenne et l’espace méditerranéen. 

Perespectives allemande et française depuis les révolution arabe. Geshangen Papiere №14, Stiftung 

Geshangen, Geshangen 2014, p.30 
50 Union for the Mediterranean Activity Report 2014. 
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As it may be observed the aims set up the Secretariat are directed at execution of 

concrete projects from areas of economy and protection of environment. These project 

should bring tangible benefits to societies and lead to improvement of infrastructure in 

Mediterranean countries as well as lower the rate of unemployment amongst young 

population, who is most prone to radicalisation. It difficult to contest legitimacy of this 

approach however it may come as a surprise a total lack of concrete proposals pertaining 

to supporting development of civil society or promotion of democratisation of public 

life. It is even more striking when one realises that these assumptions and aims were 

made in the period of 2013-2014 and related to post-Arab Spring reality so one could 

think that issue such as normalisation of civil relations and efforts to put the Arab 

countries on democratic tracks should have been set as priorities at the UfM’s list goals. 

This situation is not much different to the already described French diplomacy approach 

towards co-operation with North African countries ruled by authoritarian regimes.  As 

an excuse for this situation may come the fact that not all countries of the region in the 

course of the Arab Spring managed to tumble down the ruling regimes as examples may 

be taken People’s Democratic Republic of Algeria ruled since 27th April 1999 by 

President Abd al-Azziz Butefik representing the National Liberation Front or Kingdom 

of Morocco ruled by the kind Muhammad VI (one could even venture to say that the 

Arab Spring in fact dodged these two countries). 

8. Conclusions 

Basing on the given arguments and facts the following conclusions may be drawn: 

• creation of Euro-Mediterranean Partnership/Union for the Mediterranean 

was aimed at establishing a platfoerm for dialogue between the European 

Union and countries of the East and South Mediterranean. The planned co-

operation was supposed to increase economic development, stability and 

security in the region; 

• incoherent and inconsequent European policy, which in large part might be 

attributed to conflicting interest of each member state, did not allow to work 

out one common approach to co-operation with countries belonging to the 

UfM; 

• despite the fact that the Barcelona Process (Euro-Mediterranean 

Partnership/Union for the Mediterranean) was given a leading role in co-

operation with countries of the Mediterranean basin and EU, simultaneously 

there are other initiatives performing similar and even the same tasks under 

the auspices of certain EU member states. This leads to chaos in 

competences and further hampers creation of one common stance towards 

role and real function of the UfM; 

• having in mind combating terrorism the EU member states tolerated 

regimes that were in power in North African and Middle East countries. The 

EU member states limited co-operation in the UfM framework to projects 

pertaining to infrastructure and economy and  avoiding issues related to 
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socio-political sphere. While executing projects from aforementioned areas 

EU did not expect regimes to introduce any socio-political reforms; 

• the Arab Spring caused a major shift in the political landscape of Arab states, 

and came as a total surprise to the European Union and forced changes in 

EU’s approach to co-operation with those countries; 

• a definitively positive aspect of those changes is introduction of incentive 

based approached in co-operation with Arab states. 

 

 

 


