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W rok 2022 Iran wszedł z nową administracją prezydenta Raisiego, która znacznie zmieniła

swój skład i linię polityczną w porównaniu do “ekipy” poprzedniego prezydenta Hassana

Rouhaniego. Widoczne to było w polityce zagranicznej tego kraju między innymi w

zaostrzeniu kursu wobec państw zachodnich czy regionalnych rywali Islamskiej Republiki oraz

zacieśnianiem współpracy z Federacją Rosyjską czy Chińską Republiką Ludową. Zmieniła się

również polityka wewnętrzna - tutaj jako przykład można wymienić zaostrzanie przepisów

obyczajowych czy tych dotyczących ubioru kobiet. 2022 to również rok protestów, które

przybrały na sile zwłaszcza po śmierci Mahsy Amini we wrześniu. Warto odnotować, że

protesty w Iranie są tylko częściowo spowodowane działaniami na rzecz równouprawnienia

kobiet. Znaczącym katalizatorem tych wystąpień są również problemy gospodarcze, które

jeszcze pogłębiły się w ciągu tego roku. 

Impas w rozmowach na temat odnowienia tzw. umowy atomowej z 2015 roku

Jeszcze w 2021 roku państwa-sygnatariusze umowy JCPOA z 2015 roku rozpoczęli rozmowy

na temat zawarcia umowy JCPOA-bis. Było to związane ze zmianą administracji w

Waszyngtonie. Prezydent Joe Biden był pozytywnie nastawiony do możliwości powrotu do

tzw. umowy atomowej z Iranem, z której Stany Zjednoczone jednostronnie wycofały się w

2018 roku. Dobra wola pojawiła się również w Teheranie, pomimo tego, że Waszyngton jest

tam postrzegany bardzo nieufnie.

Oficjalny powrót do stołu negocjacyjnego w kwietniu 2021 oraz spotkanie wspólnej komisji w

Wiedniu pod koniec listopada 2021 dawały nadzieję na sprawne dojście obu stron do

porozumienia. W negocjacjach wzięli udział przedstawiciele Iranu, Stanów Zjednoczonych,

Rosji, Chin, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec oraz Unii Europejskiej. Spodziewano się, że po

około roku od rozpoczęcia rozmów umowa zostanie wypracowana i zawarta. Jednakże,

rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, rozpoczęta pod koniec lutego 2022 roku sprawiła,

że wiedeńskie rozmowy zaczęły się znacznie komplikować. Powodowały to zarówno kwestie

sporne pomiędzy Iranem, a Stanami Zjednoczonymi takie jak skreślenie Korpusu Strażników

Islamskiej Rewolucji z listy organizacji terrorystycznych, ale też działania Federacji Rosyjskiej,

która próbowała forsować możliwość wprowadzenia do umowy gwarancji, że zachodnie

sankcje nałożone na Rosję nie będą miały zastosowania w współpracy z Iranem.

STRONA 3

MAGAZYN FMD
AFRYKA I BLISKI WSCHÓD

T O M A S Z  Z D U Ń C Z Y K

ROK 2022 W IRANIE



W końcu jednak po rozmowach dwustronnych Ławrow-Amir Abdollahian Rosjanie wycofali

swoje żądania.

Rozmowy pomiędzy Amir-Abdollahianem, a Ławrowem i ich wynik świadczył również o

dobrych relacjach pomiędzy Moskwą, a Teheranem, co również miało znaczący wpływ na los

rozmów w Wiedniu. Irańska pomoc dla rosyjskiej armii w postaci dostaw bezzałogowców oraz

doradców wojskowych sprawiła, że kraje zachodnie nałożyły kolejne, dodatkowe sankcje na

ten kraj, co ostatecznie doprowadziło do zawieszenia w sierpniu rozmów na temat zawarcia

nowej tzw. umowy atomowej.

Iran wobec wojny na Ukrainie

W ostatnich latach współpraca pomiędzy Iranem, a Federacją Rosyjską zaczęła się pogłębiać.

Było to spowodowane kilkoma czynnikami: zwiększeniem rosyjskiego zaangażowania w Syrii,

potrzebami modernizacji technicznej irańskiej armii, jednostronnym wycofaniem się Stanów

Zjednoczonych z tzw. umowy atomowej z 2015 roku oraz amerykańską polityką

“maksymalnej presji”, którą prowadziła wobec Iranu administracja Donalda Trumpa. W

związku z zaostrzeniem się stosunków z Waszyngtonem w Teheranie coraz większy wpływ

zaczęli zdobywać zwolennicy polityki “patrzenia na Wschód”, zgromadzeni w najbliższym

gronie Najwyższego Przywódcy Alego Chameneia. Ukoronowaniem tej zmiany było

zwycięstwo Ebrahima Raisiego w wyborach 2021 roku. 

Rosyjska, pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, rozpoczęta pod koniec lutego 2022 roku

spowodowała dalsze pogłębienie stosunków pomiędzy FR, a Iranem. Irańskie,

ultrakonserwatywne elity widzą w konflikcie rosyjsko-ukraińskim kolejną fazę wojny

pomiędzy Zachodem, a krajami niezachodnimi, które nie chcą podporządkować się

“zachodniemu dyktatowi”. Teheran stara się również wykorzystać to do eksportowania

swojego uzbrojenia oraz zwiększenia możliwości pozyskania rosyjskiego sprzętu, który jest

bardzo potrzebny do modernizacji technicznej irańskiej armii, zwłaszcza sił powietrznych,

które dysponują w większości przestarzałym sprzętem. Ponadto eskalacja konfliktu na

Ukrainie jest w interesie Islamskiej Republiki Iranu, ponieważ główny obszar zaangażowania

Stanów Zjednoczonych znajduje się z dala od Bliskiego Wschodu, co zwiększa jego

bezpieczeństwo zgodnie z przyjętą przez irańskie elity polityczne i wojskowego doktryną

“wysuniętej obrony”. 
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Z drugiej strony warto wskazać, że Iran jawnie wspierając Rosję doprowadził do zamrożenia

rozmów w sprawie tzw. umowy atomowej. Oddala to w czasie zniesienie amerykańskich

sankcji z tego kraju oraz wejście Iranu na światowe rynki surowcowe, co z pewnością dałoby

bardzo wiele irańskiej gospodarce, która od kilku lat znajduje się w ostrym kryzysie. Być może

pomogłoby to w szybszym uspokojeniu obecnie trwających protestów, a także umożliwiłoby

przyśpieszenie modernizacji technicznej irańskiej armii. Jednocześnie warto pamiętać, że USA

chciały znacznego poszerzenia ustaleń tzw. umowy atomowej, chociażby o sprawy irańskich

działań na Bliskim Wschodzie oraz programu rozwoju rakiet balistycznych, realizowanego

przez Teheran. Spotkało się to ze zdecydowanym sprzeciwem strony irańskiej.

Warto zauważyć, że Iran jednoznacznie odpiera ukraińskie oskarżenia o dostarczanie dronów

Rosji, tłumacząc obecność swoich konstrukcji w rosyjskiej armii wieloletnią współpracą

wojskową, której początki sięgają czasów na długo przed rozpoczęciem pełnoskalowej,

rosyjskiej inwazji. Przy takich komentarzach tym bardziej znacząca wydaje się wypowiedź

szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Islamskiej Republiki Iranu generała Mohammada

Bagheri, który poinformował o tym, że Teheran będzie współpracować z innymi partnerami w

dziedzinie rozwoju systemów bezzałogowych. Ponadto stwierdził on, że sukcesy irańskich

konstrukcji zwiększają atrakcyjność irańskiego przemysłu zbrojeniowego - łączy się to z

komentarzami innych oficjeli, którzy zapewniali, że Iran otrzymał zamówienia na dostawy

dronów od kilku państw. 

Iran w Szanghajskiej Organizacji Współpracy

Kolejnym dowodem na realizację przez Iran polityki “patrzenia na wschód” był szczyt

Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Samarkandzie, który odbył się w dniach 15-16

września 2022 roku. Przyjęte na nim memorandum o pełnoprawnym członkostwie Islamskiej

Republiki Iranu w SOW było zwieńczeniem wieloletnich starań Teheranu. 27 listopada

Islamskie Zgromadzenie Konsultatywne zaakceptowała projekt ustawy o wejściu Iranu do

organizacji – 205 deputowanych głosowało za, 3 było przeciw, a 4 się wstrzymało.

Droga Iranu do pełnoprawnego członkostwa w SOW była bardzo długa. Wpływ na to miały

między innymi sankcje nałożone na to państwo przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, Unię

Europejską oraz USA. W związku z tym w 2005 roku Iran otrzymał status obserwatora, ale

dopiero po podpisaniu tzw. umowy atomowej w 2015 roku rozpoczęły się realne procesy

prowadzące do członkostwa tego kraju w SOW. Wiązało się to ze zniesieniem sankcji oraz

otwarciem rynku dla irańskich surowców energetycznych. 
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Całości dopełniło zwycięstwo Ebrahima Raisiego w wyborach prezydenckich 2021 roku, co

skutkowało ostrym zwrotem Iranu na wschód.

Członkostwo Iranu w SOW jest traktowane przez Teheran jako szansa na poprawę sytuacji

gospodarczej, a także zacieśnienie więzów ze swoimi strategicznymi partnerami takimi jak

Chiny, Rosja czy kraje Azji Środkowej.

Wizyta Xi Jinpinga w Arabii Saudyjskiej – perspektywa irańska

Sukces dołączenia do Szanghajskiej Organizacji Współpracy zbiegł się z dużą porażką

dyplomatyczną, która uderzyła zwłaszcza w tych irańskich decydentów, którzy występują za

jednoznacznym “zwrotem na wschód”. Tym właśnie dla Teheranu była wizyta Xi Jinpinga w

Arabii Saudyjskiej, połączona z wzięciem przez niego udziału w szczycie Rady Współpracy

Zatoki (GCC). W oświadczeniach wydanych po wizycie przywódcy Chin przewijają się bardzo

interesujące dla Iranu kwestie. Według irańskiego ministra spraw zagranicznych Hosseina

Amir-Abdollahiana w czasie spotkania ChRL-GCC podważono integralność terytorialną

Islamskiej Republiki powracając do sprawy 3 wysp (Abu Mousa, Mały i Wielki Tunb) na Zatoce

Perskiej. Wyspy w 1971 roku, w czasie formowania się arabskich emiratów zatokowych

zostały zajęte przez irańskie siły zbrojne i włączone w skład Iranu. Po szczycie Chiny-GCC

przywódcy państw wyrazili chęć uregulowania tego problemu. W oświadczeniu wymieniono

również “destabilizującą rolę Iranu w regionie” oraz stwierdzono, że Teheran powinien zostać

nakłoniony do pełnej współpracy w sprawie swojego programu atomowego z

Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. 

Odpowiedź Iranu była bardzo wyważona i nastawiona na niepogarszanie stosunków z

Pekinem. Do irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwano ambasadora ChRL, ale

w komunikacie unikano sformułowań, wskazujących na dezaprobatę czy negatywne

nastawienie Teheranu. Można uznać, że irańscy decydenci zostali zaskoczeni tak

jednoznaczną krytyką swojej polityki, a ich działania miały na celu uniknięcie pogłębiania

sporu z tak kluczowym dla kraju partnerem. Obecnie w warunkach tak jednoznacznego

wsparcia udzielonego Federacji Rosyjskiej, wejściu Iranu do SOW oraz de facto upadku

rozmów w sprawie odnowienia umowy atomowej Teheran nie może sobie pozwolić na

wejście w otwartą krytykę działań Pekinu. 
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Protesty w Iranie 

W wyniku pogarszającej się sytuacji gospodarczo-społecznej od kilku lat w Iranie co jakiś czas

wybuchają masowe protesty. W 2022 roku masowe wystąpienia ludności można było

obserwować kilkukrotnie. W lutym na ulice wyszli nauczyciele, którzy żądali podwyższenia

płac oraz poprawy warunków pracy. Protesty odbywały przed budynkiem Islamskiego

Zgromadzenia w Teheranie oraz przedstawicielstwami Ministerstwa Edukacji w centrach

ostanów (prowincji) takich jak Sziraz czy Isfahan. Protestujący w ostanie Alborz przedstawili

również postulat uwolnienia nauczycieli skazanych w sprawach politycznych. Wystąpienia

połączyły się z jednodniowym strajkiem generalnym irańskich placówek edukacyjnych. 

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza, a także klęska urodzaju, spowodowana rosnącymi

niedoborami wody, spowodowała kolejny wybuch protestów na początku maja. Tym razem

na ulicę wyszli przedstawiciele wielu grup społecznych, którzy protestowali przeciwko

gwałtownej podwyżce cen podstawowych produktów żywnościowych, a także pogarszającej

się sytuacji płacowej, która sprawia, że coraz więcej rodzin w Iranie znajduje się na granicy

ubóstwa. 23 maja w mieście Abadan w prowincji Chuzestan doszło do zawalenia 10-

piętrowego budynku, co skutkowało śmiercią 41 osób. Po tej tragedii protesty rozgorzały na

nowo. 

Protesty w kraju tliły się do 16 września 2022 roku, gdy w jednym ze stołecznych szpitali

zmarła 22-letnia Mahsa Amini. Kobieta została brutalnie pobita przez funkcjonariuszy Patroli

Poradniczych, którzy zatrzymali ją w związku z niewłaściwie nałożonym nakryciem głowy. Gdy

okoliczności śmierci Amini ujrzały światło dzienne, doszło do protestów w całym kraju.

Wcześniejsze postulaty, które związane były głównie z problemami gospodarczymi kraju,

zostały uzupełnione żądaniami rozwiązania tzw. policji moralności, zniesienia nakazu

zakładania hidżabu dla kobiet czy też ogólnego złagodzenia przepisów obyczajowych.

Kurdyjskie pochodzenia Amini sprawiło, że największe protesty wybuchły w zachodnich

ostanach, zamieszkanych przez tę mniejszość. W różnych przedsiębiorstwach państwowych,

w tym tych powiązanych z przemysłem naftowym, doszło do strajków i przerw w pracy.

Protesty wybuchły w większości dużych miast, a także w mniejszych miejscowościach takich

jak Semirom czy Dżawanrud. 
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Teheran chcąc zapobiec rozruchom o charakterze narodowym wśród irańskich Kurdów,

rozpoczął operacje przeciwko Partii Wolności Kurdystanu oraz Partii Demokratycznej

Irańskiego Kurdystanu, których siedziby znajdują się w sąsiednim Iraku. Na przełomie

września i października Wojska Lądowe Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej

przeprowadziły kilka ataków na bazy kurdyjskich dysydentów przy użyciu rakiet oraz dronów. 

Jednocześnie 23 września we wschodnim ostanie Sistan i Beludżystan wybuchł duży skandal.

W czasie piątkowej modlitwy imam Maulawi Abdul Hamid poinformował wiernych o tym, że

szef lokalnego oddziału policji zgwałcił 15-letnią dziewczynkę. Oburzenie ludności, połączone

z szykanami wymierzonymi w lokalną mniejszość sunnicką, skutkowało dużymi protestami w

całej prowincji. Do największych wystapień doszło 30 września w stolicy ostanu, Zahedanie,

zaraz po zakończeniu piątkowej modlitwy w głównym meczecie miasta. Według relacji

świadków, tłum wychodzący ze świątyni przystąpił do próby zdobycia komendy policji, która

znajdowała się naprzeciwko. Część protestujących zaczęła obrzucać budynek kamieniami

oraz koktajlami Mołotowa, na co policjanci odpowiedzieli ogniem. Tłum miał zacząć

wycofywać się w stronę świątyni, ale funkcjonariusze dalej prowadzili ostrzał. W wyniku tych

wydarzeń zginęło 96 osób, w przeważającej większości przedstawicieli mniejszości sunnickiej.

Wydarzenie nazwane “Krwawym Piątkiem” było katalizatorem protestów w tym regionie,

które trwały do końca 2022 roku. 

Ostatnim akcentem obecnie trwających protestów w 2022 roku były wystąpienia 31 grudnia

w ostanie Kermanszah. Było to związane z uroczystościami upamiętniającymi zabitych przed

40 dniami protestujących. Siły policyjne zaatakowały ludzi gromadzących się na cmentarzu co

dość szybko zaczęło eskalować do regularnych potyczek oraz budowania barykad przez

protestujących. W końcu policja użyła broni, zabijając 22-letniego Borhana Eliasiego. Jego

pogrzeb tego samego dnia stał się kolejnym powodem do wystąpień. 

Na początku listopada 227 członków Islamskiego Zgromadzenia Konsultatywnego podpisało

list otwarty do wymiaru sprawiedliwości w którym zwrócono się o wydawanie wyroków

śmierci dla aresztowanych protestujących. Na początku grudnia rozpoczęto egzekucje

pierwszych skazańców. Doszło również do publicznej egzekucji Madżidrezy Rahnawarda w

Maszhadzie. Według Amnesty International władze chcą skazać na karę śmierci co najmniej

21 protestujących.
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Spadek wartości riala

Zamrożenie rozmów na temat odnowienia tzw. umowy atomowej oraz wybuch masowych

protestów odbił się na wartości irańskiej waluty, riala. Zaczęła ona gwałtownie spadać od

września, zaraz zawieszeniu rozmów w Wiedniu oraz wybuchu nowej fali protestów kraju. 

Pod koniec grudnia byliśmy świadkami rekordowego spadku wartości riala, kiedy 28 grudnia

1 dolar kosztował 440 tysięcy riali, czyli 44 tomany – toman to przywrócona kilka lat temu

jednostka pomocnicza, która oznacza 10 tysięcy riali. W związku z tym Ebrahim Raisi

postanowił o wyznaczeniu nowego szefa Banku Centralnego Iranu, którym został

Mohammadreza Farzin. Prezydent zalecił również swoim doradcom wypracowanie planu

zarządzania kryzysem. 30 grudnia Mohammadreza Farzin poinformował, że dzięki interwencji

na rynku wartość riala wzrosła o ok.10%. Poinformował on również o tym, że planowaną są

kolejne odpowiednie działania interwencyjne mające wesprzeć rodzimą walutę, choć nie

sprecyzował on na czym mają one polegać.

Problemy finansowe Teheranu odbijają się również na stosunkach z sojusznikami. Libańskie

media na przełomie grudnia i stycznia 2023 zaczęły informować o tym, że Hezbollah zaczął

mieć poważne problemy finansowe, odkąd doszło do ograniczenia wsparcia finansowego

udzielanego organizacji przez Iran. 

Warto zaznaczyć, że mimo wzrostu 10% po objęciu funkcji przez Mohammadrezę Farzina

wartość riala jest nadal o 50% niższa w stosunku do wartości z połowy 2021, kiedy to

stanowisko prezydenta objął Ebrahim Raisi. Członek Teherańskiej Izby Handlowej Ali Szariati

poinformował, że przewidywany kurs dolara utrzyma się na poziomie 370-380 tysięcy riali. 
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Czy rozdział "demokracja w Tunezji" można uważać za zamknięty?

Do 2021 roku Tunezja była uważana za jedyne państwo, w którym z większym lub mniejszym

sukcesem, ziściły się hasła arabskiej wiosny, mówiące o demokratyzacji, wolności i

partycypacji społecznej. Jednakże już od samego początku implementacji zmian okazało się,

że proces ten wypełniony będzie wieloma przeciwnościami. Warto zauważyć, że w

październiku 2011 pojawił się problem w postaci braku konsensusu w sprawie uchwalenia

nowej konstytucji. Niestety wydarzenia ostatnich dwóch lat, coraz bardziej ukazywały

nasilający się odwrót systemu politycznego Tunezji od demokracji. Co, a może kto do tego

wszystkiego doprowadził? Dlaczego obecnie możemy mówić o tym północnoafrykańskim

państwie jako ostatnim spadkobiercy arabskiej wiosny?

Zarys wcześniejszych wydarzeń

Pomimo prób demokratyzacji tunezyjskiej gospodarki, jak i samego systemu politycznego,

społeczeństwo zmagało się z wieloma problemami. Moment przełomowy nastąpił w2021.

Niestety od tego czasu możemy mówić o kryzysie systemu demokratycznego, zmierzającego

w stronę modyfikacji autorytaryzmu i populizmu. We wspomnianym 2021 w tunezyjskich

miastach coraz częściej pojawiały się protesty związane z kryzysem gospodarczym.

Społeczeństwo sprzeciwiało się rozdrobnionym elitom politycznym, które wciąż korumpowały

kraj i blokowały postęp i rozwój. Demonstracje sprzeciwiające się bezrobociu i inflacji zyskały

ponadprzeciętny rozmiar z uwagi na pandemię COVID - 19. Kryzys gospodarczy skutkował

również drastycznymi zmianami w systemie politycznym. 25 lipca 2021 Kais Saied zawiesił

funkcjonowanie parlamentu i zdymisjonował premiera Hiszama Meszisziego. Prezydent

powołał się przy tym na art. 80 tunezyjskiej konstytucji, która daje mu możliwość czasowego

rozwiązania parlamentu, w momencie zagrożenia. Początkowo zapowiadano zawieszenie

prac na 30 dni, jednakże okres ten uległ zdecydowanemu wydłużeniu. Bez wątpienia stał się

on preludium dla dalszego kryzysu politycznego, który sukcesywnie burzy i tak kruche

fundamenty demokracji wzniesione po jaśminowej rewolucji.
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Po zawieszeniu prac parlamentu, pod egidą prezydenta wprowadzono godzinę policyjną,

zakaz zgromadzeń oraz możliwości przemieszczania się między miastami. Od tego czasu

prezydent rozpoczął działania mające na celu skupienie całości władzy w jego rękach - m.in.:

za pomocą wydawanych przez siebie dekretów. Głowa państwa legitymizowała te działania

nastrojami społecznymi, wynikającymi z panującego w Tunezji kryzysu gospodarczego,

Według Saieda winę za wysoki poziom bezrobocia ponosił rząd. Wydarzenie to wzbudziło

dychotomiczną reakcję. Po stronie sympatyków, dało się zauważyć zaufanie w działania

prezydenta, który za pomocą konsolidacji władzy, dąży do poprawy sytuacji gospodarczej w

kraju. Przeciwnicy oskarżali prezydenta o zamach stanu i zburzenie demokratycznych

fundamentów, które udało się wnieść po wydarzeniach z 2011 roku. 

Co się stało w 2022 roku?

Rok 2022 był wypełniony w Turcji nowymi decyzjami, które coraz bardziej gasiły w państwie

płomień demokracji. W styczniu prezydent Saied zorganizował internetowe konsultacje, które

miały na celu stworzenie dyskusji nad reformą konstytucji. Jednakże w sam proces nie byli

zaangażowani żadni przedstawiciele organizacji obywatelskich lub pozarządowych.

Konsultacje trwały do 20 marca, opierały się one na wypełnieniu formularza, dotyczącego

polityki, gospodarki, problemów społecznych i zdrowia. W roku 2022 nie obyło się również

bez licznych społecznych protestów i demonstracji. Już 14 stycznia w Tunisie miało miejsce

zgromadzenie obywateli. Jego celem było uczczenie jedenastej rocznicy powstania, w wyniku

którego obalono byłego dyktatora. Zebrany tłum sprzeciwiał się również zakazowi

zgromadzeń publicznych, który został nałożony przez rząd, aby przeciwdziałać szybkiemu

rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Już w lutym prezydent rozwiązał Naczelną Radę Sądownictwa - główny organ nadzorujący

wymiar sprawiedliwości - powołując wybranych przez siebie urzędników. Głowa państwa już

od dłuższego czasu krytykowała tę instytucję za nieskuteczność, stronniczość i niezależność.

Konkludując, rola sądownictwa została ograniczona jedynie do funkcji administracyjnych,

znajdujących się pod kontrolą głowy państwa. 

Nowa konstytucja i referendum

W czerwcu został upubliczniony nowy projekt konstytucji. Pierwszy i podstawowy wniosek

wypływający z jej treści to kwestia centralizacji władzy w rękach prezydenta. Od tej pory

Tunezja zbacza z systemu semiprezydenckiego, w stronę prezydenckiego. 
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Prezydent uzyskuje prerogatywy do jednostronnego mianowania premiera i gabinetu,

ogłoszenia stanu wyjątkowego bez konieczności nadzoru ze strony jakichkolwiek innych

organów, rozwiązania parlamentu, mianowania i odwoływania sędziów. Nowa konstytucja

zdecydowanie ogranicza rolę legislatywy. Dodatkowo państwo będzie dążyło do wypełniania

celów muzułmańskiego szariatu, co jest jednoznacznym zaprzeczeniem idei świeckiego

państwa, zwolennikiem której był niegdyś Saied. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest

artykuł 5 ustawy zasadniczej, zgodnie z którym: ,,Jedynie państwo działa, by realizować cele

czystego islamu w ochronie duszy, czci, finansów, honoru i wolności”, a państwo - to

prezydent. Nowa ustawa zasadnicza oznacza przede wszystkim fundamentalne naruszenie

trójpodziału władzy, o czym świadczy usunięcie z systemu wielu elementów checks and

balances. 

25 lipca 2022 zorganizowano w Tunezji referendum. Jego celem było uzyskanie poparcia

społecznego dla działań prezydenta a także jego autorskiego projektu nowej konstytucji,

która zapewnia mu pełnię władzy nad parlamentem, rządem i sądami. Rezultat - za zmianą

konstytucji opowiedziało się 95 procent głosujących, którzy stanowili jedynie 30 procent

obywateli. Referendum zostało zbojkotowane przez opozycję. W ten sposób chciano dać

wyraz temu, iż społeczeństwo i część elit politycznych nie przyznaje prezydentowi legitymacji

do sprawowania władzy. Pomimo tak niskiej frekwencji, prezydent ogłosił swoje zwycięstwo i

w związku tym dalsze wysiłki zmierzające do wprowadzenia nowej konstytucji.

Przeprowadzenie takiego głosowania było jedynie formalnością, ponieważ według głowy

państwa najistotniejszy mandat, który uzyskał pochodzi z wyborów z 2019 roku, gdzie uzyskał

72 procent poparcia. 

Obecnie określenie stanu faktycznego w sprawie obowiązującej w państwie konstytucji

wydaje się nie lada wyzwaniem. Z jednej strony funkcjonuje konstytucja implementowana

przez Saieda, z drugiej zaś dostrzega się stanowisko opozycji, która nie uznaje nowej ustawy

zasadniczej i wciąż ma uznawać jej wersję z 2014 roku. 

Nowy rząd

We wrześniu, na stanowisko premiera została powołana Najla Bouden Romdhane. Pomimo

tego przełomowego kroku, nie można w tym momencie liczyć na rewolucyjne zmiany w

zakresie partycypacji kobiet w życiu politycznym Tunezji. Był to przede wszystkim zabieg

wizerunkowy, który miał przykryć fakt, iż nowa premierka będzie jedynie realizowała

założenia prezydenckiej polityki. 

STRONA 12

MAGAZYN FMD
AFRYKA I BLISKI WSCHÓD



Grudniowe wybory

17 grudnia odbyła się pierwsza tura wyborów parlamentarnych. Przeprowadzonaw rocznicę

samospalenia Bouaziziego. Jeszcze przed samym głosowaniem organizowano

antyprezydenckie demonstracje, które pokazywały społeczne niezadowolenie z kierunku, w

którym zmierza system polityczny Tunezji. 

Frekwencja w wyborach wyniosła zaledwie 11 procent. Kolejna tura wyborów jest

zapowiedziana na 20 stycznia. W zdecydowanej większości tunezyjskich okręgów

parlamentarnych odbędą się dogrywki, po tym jak tylko 21 kandydatów zapewniło sobie

zwycięstwo w pierwszej turze wyborów parlamentarnych. Po ogłoszeniu danych o frekwencji

główne partie, wśród nich Front Ocalenia Narodowego, do którego należy muzułmańska

partia demokratyczna Ennahdha, oraz świecka Wolna Partia Konstytucyjna, stwierdziły, że

Saied nie ma legitymacji i powinien ustąpić, wzywając do masowych protestów.

Nowy system wyborczy, wprowadzony we wrześniu 2022 w dotkliwy sposób ogranicza

partycypację polityczną kobiet, świadczy o tym fakt, że na 1058 ubiegających się kandydatów,

tylko 120 z nich to kobiety. Jest to związane z wysokim progiem wymaganych nominacji i

trudnościami w dostępie do finansowania. 

Zatrważająco niska frekwencja zarówno w referendum, jak i wyborach jest wypadkową

dwóch czynników. Z jednej strony chodzi o zapowiadany przez opozycję bojkot, jednakże

zdecydowanie istotniejszym czynnikiem jest społeczna apatia. Społeczeństwo tunezyjskie

mierzy się obecnie z dotkliwym, postpandemicznym kryzysem gospodarczym. Oficjalne

statystyki dotyczące bezrobocia pokazują jego 19 procentową wartość. Jednakże należy wziąć

pod uwagę fakt, że pochodzą one    z 2019 roku, czasu sprzed pandemii, która w dosadny

sposób naruszyła sektor turystyki, z którego to w znacznej części utrzymują się obywatele i

obywatelki. Gospodarka skurczyła się o 8,79%. Inflacja wynosi rekordowe 9,8%. W wyniku

prowadzonych przez rząd negocjacji z Międzynarodowym Funduszem Walutowym Tunezja

ma otrzymać pakiet ratunkowy o wartości 1,9 mld dolarów, w celu walki z bankructwem.

Podsumowanie

Na chwilę obecną w Tunezji nie przeprowadza się represji na masową skalę, jednakże w

grudniu pojawiły się informacje o wszczęciu postępowania przeciwko trzem opozycyjnym

działaczom, oskarżonym o atak na bezpieczeństwo publiczne i znieważenie prezydenta.
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Kolejną przesłanką wobec ograniczaniu praw i wolności człowieka jest fakt, iż główny związek

zawodowy dziennikarzy oskarżył krajową komisję wyborczą o prześladowanie niezależnych

mediów. Miało mieć to na celu ograniczenie przekazu opozycji, która zbojkotowała wybory.

Nadchodzący rok szykuje dla Tunezyjczyków i Tunezyjek wiele wyzwań, zarówno tych w życiu

gospodarczym, jak i politycznym. Kryzys gospodarczy nie wydaje się, aby zmierzał ku

końcowi. Sytuacja materialna wielu obywateli może ulec pogorszeniu przez zapowiadane

podwyżki podatków. Tunezyjski Ogólny Związek Zawodowy zapowiada strajki w związku z

opóźnieniami w zapłacie wynagrodzeń. W kwestii polityki wydaje się, że przyszłym roku mogą

wystąpić kolejne ,,reformy”, których celem będzie ugruntowanie autorytarnego populizmu. 
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Dwukrotny pucz wojskowy, narastające problemy ekonomiczne i silnie wzburzone nastroje

społeczne. Te określenia najlepiej opisują przebieg ubiegłego roku w Burkina Faso. Wydaje

się, iż roczne rządy junty wojskowej nie przyniosły pożądanych efektów, co stawia pod

znakiem zapytania dalsze losy kraju i ewentualne zmiany na szczeblach władzy w obecnym

roku. 

Mało kto przypuszczał, że 23 stycznia tak znacznie wpłynie na całokształt postrzegania

ubiegłego roku w Burkina Faso. Tego dnia bowiem doszło do pierwszego, jak się później

okaże, przewrotu wojskowego, w wyniku którego od władzy odsunięty został były już

prezydent, lider centrolewicowej partii Ludowy Ruch na Rzecz Postępu – Roch Marc Christian

Kaboré. Prawdą jest, że nastroje społeczne już po rozpoczęciu ubiegłego roku były bardzo

napięte, co przejawiało się w licznych antyrządowych protestach odbywających się w kraju.

Nikt jednak nie przypuszczał, że do całkowitej eskalacji i przejęcia władzy dojedzie w tak

niewielkim odstępie czasu.

Pierwsze strzały w Wagadugu padły niedaleko rezydencji prezydenckiej, później natomiast

działania wojskowe rozlały się już praktycznie na całym obszarze stolicy. Przełomowym

momentem okazało się zajęcie przez puczystów głównej bazy wojskowej stołecznego miasta.

Początkowo rząd zaprzeczał, aby w kraju dochodziło do jakiejkolwiek próby przejęcia władzy i

starał się uspokajać nastroje społeczne, jednak po upływie kilku godzin sam Kaboré został

zatrzymany przez puczystów, a następnie przetransportowany do wspomnianej wcześniej

bazy wojskowej. Sama siedziba partii Ludowy Ruch na Rzecz Postępu została zdewastowana,

a następnie podpalona przez zwolenników przewrotu. W kulminacyjnym momencie

prezydent dążył jeszcze do deeskalacji konfliktu przy użyciu Twittera, na którym to zwracał się

w kierunku przewrotowców nawołując ich do złożenia broni i odbycia pokojowych rozmów.

Kolejnego dnia w specjalnej transmisji telewizyjnej przywódca puczu podpułkownik Paul-

Henri Sandaogo Damiba, ogłosił rozwiązanie rządu, parlamentu oraz koniec obowiązywania

aktualnej konstytucji. Ponadto doszło do zamknięcia granic. Puczyści zaczęli określać swoje

ugrupowanie mianem Patriotycznego Ruchu na rzecz Ochrony i Odbudowy. Równocześnie

zobligowali się oni do natychmiastowego przystąpienia do prac w rozpisywaniu terminu

nowych wyborów, przy czym unikali wchodzenia w jakiekolwiek dalsze szczegóły. 
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Ponadto zapowiedzieli, iż zatrzymani prezydent oraz pozostali członkowie rządu będą

przetrzymywani w areszcie w bezpiecznym miejscu, w sposób humanitarny, pozbawiony

jakichkolwiek oznak przemocy, z zachowaniem poszanowania godności. 

Głównej przyczyny przewrotu należy dopatrywać się w postępującej w kraju od 2015

ingerencji ekstremistycznych ugrupowań religijnych takich jak Państwo Islamskie czy Al-

Kaida. W ocenie puczystów polityka prowadzona przez prezydenta Kaboré nie była

wystarczająco skuteczna, co w skrajnym momencie doprowadziło do sytuacji, w której

niemalże 40% terytorium kraju znajdowało się poza kontrolą rządu. Ponadto głowie państwa

wypominane były bliskie kontakty z Francją. Ta, w ocenie większości mieszkańców kraju,

przez ostatnie lata prowadziła nieskuteczne działania przeciwko islamskim bojownikom w

regionie Sahelu. Tym samym obecność francuskich żołnierzy zaczęła być z czasem oceniana

w sposób coraz bardziej negatywny. Zamach stanu został potępiony przez społeczność

międzynarodową. Członkostwo Burkina Faso w Unii Afrykańskiej i ECOWAS zostało

zawieszone. Organizacje zażądały bezwarunkowego zwolnienia Kaboré z aresztu. Określiły

one wydarzenia jako bezpośrednie pogwałcenie zasad demokracji. W podobnym tonie

wypowiedzieli się przedstawiciele Unii Europejskiej oraz ONZ. 

Jednakże rządy sprawowane przez Patriotyczny Ruch na rzecz Ochrony i Odbudowy nie

przyniosły spodziewanych efektów. Wręcz przeciwne, w ich trakcie dżihadyści zaczęli

sprawować kontrolę nad coraz to większymi obszarami północnej części kraju. Poparcie

publiczne dla Damiby zaczęło stopniowo spadać. Wyraz niezadowolenia był szczególnie

wyczuwalny wśród młodych wojskowych, którzy od ponad 7 lat toczyli walki na pierwszej linii

frontu. Czarę goryczy przelało wydarzenie z 26 września kiedy to burkiński konwój

zaopatrzeniowy zmierzający do oblężonego miasta Djibo został zaatakowany przez

dżihadystów, w wyniku czego śmierć poniosło jedenastu rządowych żołnierzy. 

30 września dysydenci podjęli próbę przejęcia władzy. Na ich czele stanął niespełna 35-letni

kapitan Ibrahim Traoré, dowódca oddziału specjalnego „Cobra”. Główna część działań

zbrojnych miała miejsce w bazie wojskowej Camp Baba Sy, w której to stacjonował Damiba.

Kilka godzin później rząd tymczasowy w transmisji telewizyjnej potwierdził, że kraj zmaga się

obecnie z „wewnętrznym kryzysem”. Już tego samego wieczoru, w kolejnej transmisji w

państwowej telewizji, pojawił się sam Traoré, który przedstawił powody przeprowadzonego

przejęcia władzy. Te praktycznie nie różniły się od tych z puczu przeprowadzonego w

styczniu; władzy zarzucana była opieszałość i brak skutecznej walki z siłami Państwa

Islamskiego.
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Stan Damiby początkowo pozostawał nieznany. W późniejszym okresie docierać zaczęły

informacje o mediacjach prowadzonych pomiędzy walczącymi stronami, prowadzonych przez

lokalnych przywódców duchowych oraz społecznych. Ostatecznie zakończyły się one

powodzeniem. Damiba zażądał, aby obecni liderzy Patriotycznego Ruchu na rzecz Ochrony i

Odbudowy zagwarantowali bezpieczeństwo jemu oraz jego sojusznikom, a także spełnili

obietnicę wyrażoną kilka miesięcy wcześniej na forum ECOWAS, dotyczącą powrotu do

sprawowania cywilnych rządów w przeciągu kolejnych dwóch lat. Traoré zaakceptował

wyrażone warunki i umożliwił Damibie emigrację do sąsiadującego Togo. 

Nie sposób pominąć również czynników zewnętrznych, które w znaczący sposób napędziły

wrześniowe wydarzenia. Mowa tutaj o wpływie rosyjskim, konkretnie o dobrze znanej

paramilitarnej Grupie Wagnera, która już od kilku lat aktywnie rozwija własne wpływy w

regionie Sahelu. Jak wspomniałem już wcześniej w Burkina Faso przez ostatnie lata narastało

swoiste zmęczenie obecnością francuskich wojsk w regionie, spowodowane brakiem

osiągania przez nie namacalnych efektów w walce z bojownikami Państwa Islamskiego.

Niechęć ta była stale podburzana przez założyciela wspomnianej Grupy Wagnera, Jewgienija

Prigożyna (będącego również bliskim współpracownikiem Władimira Putina). Efekt rosyjskiej

ingerencji był doskonale widoczny w trakcie wrześniowego puczu. Na ulicach Wagadugu dało

się bowiem zauważyć licznych manifestantów z rosyjskimi flagami, wyrażającymi poparcie dla

dyktatury wojskowej Traoré i chęć do zastąpienia Francji na rzecz Rosji w odniesieniu do

partnerstwa w walkach w regionie Sahelu.

Sam zamach stanu, podobnie jak styczniowy, został potępiony przez społeczność

międzynarodową. Poza Unią Afrykańską oraz ECOWAS, negatywne stanowisko zostało

również wyrażone przez Organizację Współpracy Islamskiej, która to nawoływała do

zachowania spokoju i rozwiązania sporu za pomocą dialogu. 

Wydaje się, iż przyszły stan polityczno-ekonomiczny Burkina Faso jest w głównej mierze

uzależniony od ewentualnego poradzenia sobie przez rząd w Wagadugu z problemem

islamskich ekstremistów w regionie Sahelu. Sytuacja w kraju doprowadziła w ubiegłym roku

do wymuszonego przesiedlenia około miliona mieszkańców oraz zamknięcia 2,500 szkół. Nie

jest również niespodzianką, iż wydarzenia z 2022 roku pogorszyły będącą i tak w trudnym

położeniu burkińską gospodarkę. Przykład położonej również w regionie Afryki Wschodniej

Nigerii pokazał, że możliwym jest połączenie demokratycznego wyboru władzy z sukcesami

na polu militarnym. Tego samego należy życzyć pogrążonemu w chaosie Burkina Faso.
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W ubiegłym roku talibowie jeszcze bardziej zaostrzyli swój kurs, nie wywiązując się z obietnic

złożonych w czasie rozmów pokojowych w Katarze, a także starając się wprowadzić rządy

silnej ręki. Wiązało się to z ograniczeniami nakładanymi na afgańską ludność. Główną ofiarą

zaostrzenia przepisów w Afganistanie są kobiety, które w 2022 roku zostały ostatecznie

pozbawione dostępu do życia publicznego. Ze względu na to, że talibowie nie umocnili

jeszcze swojej kontroli nad całym Afganistanem, w 2022 roku swoją aktywność nasiliły

różnego rodzaju organizacje ekstremistyczne, na czele z Państwem Islamskim Prowincji

Chorasan.

Sytuacja kobiet

Odkąd międzynarodowe siły wsparcia bezpieczeństwa wycofały się z Afganistanu - co

skutkowało przejęciem władzy przez talibów w 2021 roku - sytuacja kobiet afgańskich uległa

znacznemu pogorszeniu. Najbardziej odczuwalne to stało się w 2022 roku, kiedy to w maju

rządy talibów zakazały kobietom prowadzenia pojazdów. Tego samego miesiąca talibowie

wydali dekret określający strój, w którym kobiety powinny pojawiać się w miejscach

publicznych. Strój ten polega na zakryciu całego ciała i twarzy. Co więcej, tym nakazem

zostały objęte także dziennikarki i prezenterki telewizyjne. Human Rights Watch zauważa, że

uniemożliwia to dostęp do informacji osobom głuchym i niedosłyszącym. Od listopada

kobiety mają zakaz wchodzenia na siłownię i nie mogą wchodzić do parków publicznych. 21

grudnia wprowadzono całkowity zakaz studiowania dla kobiet, a kilka dni później zakazano

im pracy w organizacjach humanitarnych.

Należy pamiętać, że wcześniej talibowie zamknęli Ministerstwo ds. Kobiet, które zostało

zastąpione Ministerstwem Modlitwy i Przewodnictwa oraz Promocji Cnót i Zapobiegania

Występkom. Wprowadzono segregacje płci na uczelniach, a także zakazano dziewczynkom

nauki w szkołach średnich. Potwierdza to, że krok po kroku dążyli oni do ograniczenia praw

kobiet. Ich działania spotykają się z oporem Afganek, a także męskiej części społeczeństwa,

która jest z nimi solidarna. Afgańskie kobiety stają w obronie swoich praw – o czym głośno

mówiono w październiku. Na jednej z konferencji prasowych w listopadzie uzbrojeni ludzie

brutalnie zatrzymali Zarifę Yaqoubi, członkinię rady wykonawczej Ruchu Zmian dla

Afganistanu, pierwszej partii w kraju kierowanej przez kobietę Fawzię Koofi. 
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Tego dnia Zarifa Yaqoubi i jej współpracownicy mieli ogłosić istnienie nowego ruchu dla

kobiet - Ruchu Afganskich Kobiet na rzecz Równości, w związku z czym zostali oni zatrzymani.

Co ciekawe, w związku z narastającą siłą kobiecych protestów w kraju talibowie utworzyli

specjalną jednostkę policji, złożoną z kobiet, która ma być wykorzystywana do tłumienia

protestów. 

Napięcia w stosunkach z sąsiadami

W listopadzie w wyniku nasilenia napięć granicznych doszło do zamknięcia przejścia

granicznego Spinboldak-Czaman, które łączy Afganistan z Pakistanem i znajduje się około 100

km na południowy wschód od miasta Kandahar w Afganistanie i około 100 km na północny

zachód od Kwety w Pakistanie. Niezidentyfikowani napastnicy otworzyli ogień do sił

pakistańskich, w wyniku czego zginął jeden pakistański żołnierz, a dwóch zostało rannych. W

grudniu również doszło do starć wzdłuż granicy. Tłem dla tych wydarzeń jest długoletni spór

terytorialny pomiędzy Afganistanem i Pakistanem o tereny tzw. Pasztunistanu, który jest

obecnie podzielony linią Duranda ustanowioną w 1893 roku. Po zdobyciu wyżej

wspomnianego przejścia w lipcu 2021 roku, talibowie zamknęli je, ogłaszając, że nikt nie

zostanie przez nie przepuszczony, dopóki wymogi wizowe dla Afgańczyków nie zostaną

złagodzone lub całkowicie zniesione przez rząd Pakistanu. Warto również zaznaczyć, że

załoga punktu pogranicznego Spinboldak-Czaman została silnie wzmocniona przez oddziały

pakistańskiej armii po zdobyciu Kabulu przez talibów w 2021 roku. Było to spowodowane

narastającą niestabilnością w Afganistanie. Miało to stanowić pewną ochronę przed

napływem kolejnej fali uchodźców i innych struktur paramilitarnych do Pakistanu. 

Jeszcze przed przejęciem włądzy przez talibów zaczęła narastać przemoc w stosunku do

mniejszości szyickiej w Afganistanie – Hazarów – co skutkowało wzrostem napięć w

stosunkach talibów z Iranem. W maju 2021 roku doszło do ataku na szkołę dziewczynek w

Daszte Barczi, w rezultacie czego śmierć poniosło ok. 60 osób, a ponad 150 zostało rannych.

Nikt się nie przyznał do ataku, a sami talibowie wówczas odcięli się od tego zamachu. W

ubiegłym roku liczba zamachów wzrosła. Najbardziej krwawym był atak z 21 kwietnia na

szyicki meczet w Daszte Barczi. Miały miejsca również zamachy w takich miejscowościach jak

Kunduz, Nangarhar, Mazar-i Szarif. Niektóre bomby wybuchały w meczetach w trakcie

modlitwy. Dwie bomby eksplodowały w autobusach kierujących się do szyickich dzielnic.

Obecnie odpowiedzialność za te ataki jest zrzucana na Państwo Islamskie Prowincji

Chorasan, ale należy odnotować, że Hazarowie byli celem ataków jeszcze zanim powstała

wspomniana wyżej filia bojowników ISIS.
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W tym miejscu warto zaznaczyć, że talibowie i ISKP uważają się za wrogów.

5 kwietnia doszło do zamachu w mauzoleum imama Rezy w Maszhadzie. Afgańczyk-sunnita

zabił 2 kleryków, trzeciego raniąc. Prezydent Raisi stwierdził, że zamach inspirowali

„amerykańscy niewierni”. Kilka dni później, po ujawnieniu nagrania, na którym irańscy

strażnicy graniczni biją afgańskich uchodźców, co wcale nie jest rzadkim zjawiskiem w Iranie,

wybuchły gwałtowne protesty pod ambasadą Iranu w Kabulu. W odpowiedź Iran wstrzymał

pracę swoich przedstawicielstw w Afganistanie i złożył notę protestacyjną w afgańskim MSZ.

Mimo tego, że 26 kwietnia irański MSZ zaakceptował 3 osoby akredytowane przez nowe

władze na stanowiska w afgańskiej misji dyplomatycznej w tym kraju, Iran oficjalnie nie

uznaje talibów i oczekuje utworzenia rządu, który reprezentowałby wszystkie mniejszości

etniczne w Afganistanie.

Nasilenie działalności międzynarodowych ugrupowań terrorystycznych

Brak całkowitej kontroli nad terytorium Afganistanu przez talibów skutkuje nasileniem

działalności innych grup ekstremistycznych. Jedną z organizacji, która rozwinęła swoją

działalność w takich krajach jak Afganistan, Pakistan czy Tadżykistan jest Państwo Islamskie-

Prowincja Chorasan (ISKP). Dana grupa bojowników, w odróżnieniu od Al-Kaidy, uważa ruch

Talibów za wrogi. Z ISKP współpracuje tylko tzw. Siatka Haqqanich, ale jest to współpraca

taktyczna, związana z krótkoterminowymi celami liderów obu grup. Ród Haqqanich posiada

bardzo silne wpływy w Talibanie, a także kontroluje główne szlaki przemytnicze do sąsiadów

Afganistanu. Ponadto po przejęciu kontroli nad krajem przez talibów w 2021 roku członkowie

tego rodu przejęli kilka kluczowych stanowisk w talibskim rządzie, między innymi

ministerstwo spraw wewnętrznych, które prowadzi operacje wymierzone zarówno w

Narodowy Front Oporu, jak i w dżihadystów z ISKP. 11 sierpnia w zamachu Państwa

Islamskiego-Prowincja Chorasan zginął Rahimullah Haqqani, co potwierdza, że współpraca

Haqqanich z ISKP miała charakter taktyczny. 

ISKP została utworzona w 2015 roku we wschodnim Afganistanie, a jej członkowie rekrutują

się z wielu krajów m.in. z Pakistanu, Indii, Mjanmy, Bangladeszu czy postsowieckich republik

środkowoazjatyckich. Grupa dąży do przejęcia kontroli nad Azją Południową i Azją Środkową

pod sztandarem prowincji Chorasan, która w koncepcji ISKP nie ma się ograniczać do

tradycyjnych granic regionu. Potwierdzają to mapy opublikowane przez Państwo Islamskie

obrazujące obszar Chorasanu który rozciąga się od Kazachstanu na północy po Sri Lankę i

Malediwy na południu oraz od wschodniego Iranu na zachodzie po zachodnie Chiny na

wschodzie. 
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W rzeczywistości można przyjąć, że region obejmuje wschodnią część Iranu, cały Afganistan,

wschodni i środkowy Uzbekistan, Tadżykistan oraz południowy Kirgistan, czyli tereny

zamieszkane w większości przez ludność perskojęzyczną (z wyjątkiem Turkmenistanu). 

Jednym z głównych celów ataków grupy są mniejszości religijne. 3 października w wyniku

samobójczego ataku na żeńską szkołę średnią na obszarze zamieszkałym przez szyickich

Hazarów w Kabulu zginęło sześć osób.

Kolejnym celem ISKP jest Rosja. Organizacja powołuje się w swojej propagandzie na

obecność wojskową Rosji na ziemiach muzułmańskich i jej rolę w Syrii, a także jej poparcie

dla reżimów Azji Środkowej oraz jej powiązania z Iranem, Chinami i Izraelem, a także

sowiecką okupację. Państwo Islamskie Prowincji Chorasan oskarża talibów o nawiązywanie

stosunków dyplomatycznych i przyjaźń z tym krajem. Przejawem napięcia jest zamach z 19

września na ambasadę Federacji Rosyjskiej w Kabulu, w którym zginęło 4 pracowników

ambasady i rannych zostało wielu Afgańczyków. 

Zacieśnienie współpracy z Rosją

We wrześniu doszło do podpisania pierwszej od czasu powrotu talibów do Afganistanu

międzynarodowej umowy z Rosją na dostawy benzyny, gazu, pszenicy oraz oleju

napędowego. Rosja, swoją drogą, zaoferowała talibom zniżkę w stosunku do średnich

światowych cen towaru. Nie stało na przeszkodzie także to, że talibowie nie są uznawani za

legalny rząd Afganistanu przez społeczność międzynarodową, co więcej, Rosja znajduje się na

liście krajów które uznają ten ruch za terrorystyczny. 

W czerwcu talibowie również zostali zaproszeni do wzięcia udziału w XXV Międzynarodowym

Forum Ekonomicznym w Sankt-Petersburgu, co świadczy o tym, że Rosja dąży do odzyskania

wpływów w Kabulu poprzez wznowienie dwustronnych kontaktów dyplomatycznych.

Rosjanie wykorzystują kwestią talibską do politycznych rozgrywek z Zachodem, ponieważ

uznanie rządu Islamskiego Emiratu Afganistanu przez jednego ze stałych członków Rady

Bezpieczeństwa ONZ może stworzyć niebezpieczny precedens, który wykorzystać mogą inne

państwa, a to grozi znacznym osłabieniem możliwości nacisku na Kabul przez ONZ.
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Działalność opozycji antytalibskiej

Po zajęciu Kabulu przez talibów, w dolinie Pandższiru doszło do konsolidacji bojówek

lokalnych plemion tadżyckich pod dowództwem syna Ahmada Szaha Masuda, Ahmada

Masuda. Zapowiedział on walkę z talibami i wezwał społeczność międzynarodową do

udzielenia wsparcia jego ruchowi. Do Masuda przyłączyły się inne, pomniejsze bojówki,

głównie tadżyckie oraz część żołnierzy rozbitej Narodowej Armii Afganistanu. Przywódca NFO

wezwał “wszystkich patriotów” do dołączenia do jego jednostek, a dolina Pandższiru stała się

głównym ośrodkiem opozycji antytalibskiej. W związku z tym talibowie przerzucili do tej

prowincji duże oddziały, które odepchnęły partyzantów w pobliskiego góry. Jednocześnie NFO

cały czas działa w północnym Afganistanie. Władze organizacji twierdzą, że w jej szeregach

służy ok. 5 tysięcy bojowników. 26 grudnia 2022 roku w dużej bitwie z talibami w prowincji

Baghlan poległ Chair Mohammad Andarabi,, który był jednym z najważniejszych dowódców

NFO. Dowodził on jednostkami w wyżej wymienionej prowincji. Oprócz niego poległa bliżej

nieustalona liczba bojowników Frontu. 

Oprócz Narodowego Frontu Oporu w Afganistanie przeciwko talibom walczą również

jednostki Frontu Wolności Afganistanu, Andarabski Front Oporu czy też pasztuński Front

Oporu Prowincji Chost. Ze względu na duże problemy z ustaleniem odpowiedzialności

różnych formacji za konkretne ataki trudnym jest określenie działalności poszczególnych

ugrupowań. Do tego dochodzi dość duża aktywność Państwa Islamskiego Prowincji

Chorasan, a także Tehrik-e Taliban Pakistan jak również różnych grup przestępczych.
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"Good morning Algier!” – rok 2022 u „Lisów Pustyni”

Rok 2022 kończył się w sposób wyjątkowy dla fanów piłki nożnej. Do wiecznej „jedenastki”

odszedł wizjoner i symbol światowego futbolu, Pele. Był on jeszcze bardziej wyjątkowy dla

mieszkańców krajów arabskich, gdyż Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbyły się pierwszy

raz na Bliskim Wschodzie. Pomimo kontrowersji, hipokryzji i obłudy z nim związanych, gdy w

Katarze reprezentacja Maroka doszła do półfinału, szaleństwo zapanowało we wszystkich

krajach Magrebu i Półwyspu Arabskiego. Z sukcesu Maroka cieszyła się nawet Algieria.

„Nawet” - bo od lat z sąsiadem raczej utrzymują chłodne stosunki. „Nawet” - bo mundial

odbył się bez Algierii, choć dla nich rok 2022 od początku wiązał się z piłką, jednak wtedy

euforii nie było, choć emocji nie brakowało. 

W styczniu, po serii 35 meczów bez porażki „Lisy Pustyni” - jak Algierczycy nazywają swoją

drużynę narodową - uległy w drugiej kolejce Pucharu Afryki Gwinei Równikowej 0:1. Potem

jeszcze przegrana z Wybrzeżem Kości Słoniowej i ostatnie miejsce w grupie. Porażka. Było to

w styczniu najprawdopodobniej największe wydarzenie dla Algierczyków. Tymczasem poza

stadionami wciąż tysiące z nich stara się opuścić swój kraj i krętą drogą przez Morze

Śródziemne dostać się do „lepszego świata”. Najczęściej - w warunkach z podróżą nie

mających nic wspólnego. Pod koniec stycznia Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

(IOM), opublikowała dane, w których podaje, iż w 2021 r. zarejestrowała ponad 12 tys.

przyjazdów Algierczyków do Europy. Jednocześnie straż przybrzeżna Algierii podała, że w tym

samym roku zatrzymała ponad 4 tys. migrantów.  

Na początku roku Algieria stała się również przedmiotem debaty politycznej w trakcie

wyborów prezydenckich we Francji. Valerie Precresse, prawicowa kandydatka na fotel

prezydenta, wypominała międzynarodową politykę Macrona wobec Algieru, mówiąc, że „w

Algierii rzeczywiście były nadużycia, były ciemne karty w historii Francji, ale zbrodnie

przeciwko ludzkości, to jest to, co wytykamy nazistom i Hitlerowi, i nie sądzę, że możemy

mówić o zbrodniach przeciwko ludzkości. Nie pomogło to jednak zdobyć najważniejszej

pozycji w państwie, tym bardziej, że w tym czasie świat zaczął spoglądać bardziej na wschód.
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Amerykański geograf szwajcarskiego pochodzenia Waldo Tobler mówił, że „wszystko jest

powiązane ze sobą, ale obiekty bliższe są bardziej powiązane niż odległe”. Choć brzmi to

zawile, to jest wyjątkowo proste – im dalej od wojny, tym mniej ona wpływa na ludzi i ich

przeraża. W Algierii inwazja Rosji na Ukrainę nie wpłynęła tak mocno na społeczeństwo jak w

Polsce, czy innych krajach europejskich. W pierwszych tygodniach po 24 lutego w arabskich i

afrykańskich mediach dało zauważyć się materiały i teksty, które zebrać można pod hasłem

„czemu Ukraińcy to bohaterowie, a Palestyńczycy to terroryści”. Pokazuje to zupełnie inną

perspektywę, jaką mają mieszkańcy tej części świata. 

Jednak Algieria nie jest obojętnym „puzzlem” w układance Zachodu i wojnie w Ukrainie. W

lutym katalońska gazeta La Vanguardia podała, iż NATO rozważało uruchomienie nowego

gazociągu do Europy Środkowej, którym transportowano by gaz ziemny właśnie z Algierii.

Inicjatywa ta („Midcat”) została cztery lata temu zablokowana przez stronę hiszpańską i

francuską, lecz w lutym znów odżyła.  Szef hiszpańskiej dyplomacji mówił, że połączenie to

„mogłoby dostarczać jedną trzecią gazu importowanego z Rosji przez całą Unię”, tylko czy

Algieria daje radę tyle wydobywać? Nie aż tyle, ale udało się – odkrycie nowych złóż na

Saharze poskutkowało ogłoszeniem w lipcu zwiększenia dostaw do Europy. 

W kwietniu, podczas gdy algierska federacja piłki nożnej protestuje do FIFA (odpadają w

eliminacjach do mistrzostw świata po fatalnie sędziowanym meczu z Kamerunem) Algieria

grozi wstrzymaniem dostaw gazu. Chwilę wcześniej Hiszpanie deklarują wsparcie Maroka w

dostawach tego surowca przez nieużywany gazociąg Maghreb-Europa, co według rządu i

koncernów algierskich jest naruszeniem zobowiązań umownych. To jednak tylko kontynuacja

kryzysu dyplomatycznego, do napięć na linii Rabat – Algier, w kwietniu mocnym krokiem

wchodzi Madryt. W tym samym czasie nad Loarą, artystka algierskiego pochodzenia – Zineb

Serida, otwiera instalację artystyczną "Dreams have no titles". Inspirowana zakazanym

niegdyś we Francji algierskim filmem, nawiązuje do wojny o niepodległość Algierii i trudnych

relacjach z Francją.

Gdy w maju na Saskiej Kępie zaczęły pachnieć bzy, na północnych rubieżach Sahary

nieśpiesznie kroczy między palmami Siergiej Ławrow – szef rosyjskiego MSZ. Czyżby już

wtedy szukał za granicą sprzętu dla „bohaterskich” sołdatów cierpiących w Donbasie?

Możliwe - kilka tygodni wcześniej Zgromadzenie Ogólne ONZ przytłaczającą większością

głosów przyjęło rezolucję żądającą natychmiastowego wycofania się Rosji z Ukrainy, a Algier

wstrzymuje swój głos. 
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Algieria, której bliskie związki z Rosją nie są obce, obchodziła w 2022 roku 60. rocznicę

nawiązania stosunków dyplomatycznych z Moskwą. Na koniec swojej wizyty szef rosyjskiego

MSZ złożył wieniec pod pomnikiem bojowników poległych podczas wojny Algierii o

niepodległość od Francji. 

Czerwiec w Algierii mija pośród kolejnych zarzutów Maroka o finansowanie migracji przez

Algier, ale stanął również pod znakiem procesów i wyroków. Zarzuty usłyszał najpierw były

gwiazdor algierskiego futbolu Rabah Madjer. W przeszłości napastnik i trener reprezentacji,

według lokalnej prasy ścigany był za fałszerstwa i oszustwa popełnione głównie wobec

Krajowej Agencji Wydawniczej i Reklamowej (ANEP). Półtorej roku więzienia, to niewiele jak na

kary przyznawane w Algierii, choć więcej niż dostał dyrektor algierskiej stacji radiowej „Radio

M” i portalu informacyjnego „Maghreb Emergent”, Ihsane El Kadi. Dlaczego te wyroki są warte

uwagi? Piłka nożna i ludzie z nią związani zawsze wywołują emocję, także w Algierii, ale choć

El Kadi nie strzelał „piętką” pięknych goli, to oskarżenia wobec niego – „rozpowszechnianie

fałszywych informacji mogących podważyć jedność narodową" i „ponowne otwarcie akt

dotyczących tragedii narodowej" z lat 90”, przypominają, że Ziemia, która wydała na świat

Alberta Camusa, wciąż nie może liczyć na piękne, a przede wszystkim wolne słowa. 

W sezonie letnim częste pożary lasów to nie nowość, ale obrazy czarnych, spopielonych

drzew zawsze wpływają na emocje. Przynajmniej 38 osób straciło życie od ognia i dymu. W

sierpniu Algier odwiedza wybrany ponownie na prezydenta Macron, który starał się podnieść

dostatecznie niski poziom relacji francusko-algierskich. Zwłaszcza po tym, gdy pod koniec

2021 roku Macron podobno zakwestionował istnienie Algierii jako narodu w okresie przed

inwazją francuską i oskarżył jej "system polityczno-wojskowy" o przepisywanie historii i

podsycanie "nienawiści do Francji". Wakacje nie dały odpocząć za to relacjom algiersko-

marokańskim i tym razem pojawiła się kwestia kopalni żelaza w regionie Tindouf – kto i ile

może wydobywać, a przede wszystkim - zyskać. 

W lokalnych mediach głośno było o rozgrywkach młodzieżowych drużyn U-17, ale bynajmniej

nie chodziło o sportową walkę, a walkę… wręcz. Kto zaczął? Nie wiadomo, każdy twierdzi, że

to ta druga strona, jednak na nagraniach wygląda na to, że algierscy piłkarze (jeszcze

młodzież) dają upust nerwom i atakują jako pierwsi marokańskiego bramkarza. Tak –

marokańskiego, bo magia futbolu sprawiła, że w finale tego turnieju spotkali się „najlepsi

sąsiedzi”. Ale to nie jedyna przemoc jaka zaistniała w mediach i oczywiście nie jedyna

związana z Marokiem.
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Tym razem chodzi o przemoc wobec Saharyjczyków, których duża część mieszka w obozach i

osadach w pobliżu granicy Algierii i Sahary Zachodniej i Maroka. Przemawiając na forum

Zgromadzenia Ogólnego ONZ, premier Maroka Aziz Akhannouch obarczył Algierię

odpowiedzialnością za łamanie praw człowieka w stosunku do Saharyjczyków. Jak jest

naprawdę, trudno powiedzieć, ale w świetle historii Sahary Zachodniej trudno wierzyć

premierowi Akhannouch’owi, że jego jedynym celem jest ochrona i zdrowie Saharyjczyków. 

Ostatni kwartał 2022 roku rozpoczął się w Algierii od informacji o zwiększeniu nakładów

finansowych na zbrojenia. Według hiszpańskiego dziennika “El Periodico de Espana”, rząd w

Algierze zamierza zwiększyć w 2023 r. wydatki na siły zbrojne o 120 proc. do poziomu 23,2

mld euro. Gazeta podaje również, że kwota ta to dwukrotnie więcej, niż zaplanowane na 2023

r. wydatki armii hiszpańskiej i aż czterokrotnie więcej niż marokańskiej. Miesiąc później znów

odzywa się wymiar sprawiedliwości skazując 49 osób za pobicie i spalenie żywcem mężczyzny

niesłusznie podejrzewanego o spowodowanie pożarów w 2021 roku. W sierpniu 2021 roku w

wiosce Larbaa Nath Irathen, tłum zaatakował 38-letniego artystę Dżamala Ben Isamaila, który

jako ochotnik, przyjechał, aby pomóc w gaszeniu pożarów. Niestety – niesłusznie to on został

uznany wtedy przez społeczeństwo za podpalacza, co prawdą nie było. 

Oprócz fazy pucharowej mundialu w Katarze grudzień przyniósł też statystyki dotyczące

wydobycia surowców w Algierii. Eksport gazu osiągnął rekordowe 56 mld m3. Co więcej,

Algieria chce w przyszłym roku zwiększyć wydobycie do ponad 100 mld m3, czyli tyle ile mniej

więcej eksportuje rosyjski Gazprom. 

Zeszły rok pokazał, że Algieria mimo takich wydarzeń jak wojna na Ukrainie, mundial czy

odchodzący w niepamięć koronawirus dalej najmocniej związana jest z kwestiami

dotyczącymi Maroka, gazu czy uchodźców. Można by wręcz rzucić stwierdzeniem: nihil novi! A

jednak jest stosunkowo nowy temat, o którym coraz częściej słychać na ulicach Algieru. Otóż

rząd - i zapewne część obywateli - zamierza w niedługim czasie zerwać z postkolonialną

więzią i tradycją języka francuskiego. Chcą bowiem doprowadzić do powszechnej znajomości

języka… angielskiego. Może już niedługo słuchając radia nad południowym brzegiem Morza

Śródziemnego usłyszymy „Good morning, Algier!”. 
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Źródła 
"Rok 2022 w Iranie"
https://pulaski.pl/pulaski-policy-paper-przyszlosc-tzw-umowy-nuklearnej-z-iranem-w-czasach-
wojny-na-ukrainie-jcpoa-nie-bedzie-jakub-gajda/
https://defence24.pl/geopolityka/bliski-wschod-w-2022-r-dyplomacja-i-deeskalacja-ale-bez-
optymizmu
https://defence24.pl/geopolityka/dlaczego-iran-zbroi-rosje
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-09-20/z-wojna-w-tle-szczyt-szanghajskiej-
organizacji-wspolpracy-w
https://www.iranintl.com/en/202212148469
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37135131-iran-zaatakowal-cele-na-terytorium-iraku-sa-
ofiary
https://www.iranintl.com/en/202212097671
https://www.middleeastmonitor.com/20221016-iran-security-forces-massacred-sunni-balochi-
minority-sources-confirm/
https://iranwire.com/en/provinces/107985-friday-imam-confirms-rape-of-a-15-year-old-girl-by-
police-chief/
https://www.arabnews.com/node/2016556/middle-east
https://www.iranintl.com/en/202212318181
https://www.iranintl.com/en/202212287186
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63834a059a7947e0b8bf1a78

'Rok 2022 w Tunezji"
https://www.reuters.com/world/africa/critics-tunisian-leader-see-little-democracy-coming-
election-2022-12-12/
https://arabcenterdc.org/resource/only-tunisians-can-save-tunisia/
https://www.aljazeera.com/news/2022/12/19/runoffs-due-in-most-tunisian-districts-in-
parliament-election 
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/18/tunisians-snub-poll-on-reforms-as-economic-crisis-
deepens
https://www.aljazeera.com/news/2022/12/19/runoffs-due-in-most-tunisian-districts-in-
parliament-election
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8351120,tunezja-prezydent-kais-saied-
rozwiazanie-najwyzsza-rada-sadownictwa.html 
https://www.reuters.com/world/africa/three-prominent-opponents-tunisian-president-say-they-
are-under-investigation-2023-01-02/ 
https://theconversation.com/tunisias-once-vibrant-democracy-is-on-its-deathbed-but-it-can-be-
saved-193083 
https://www.reuters.com/world/africa/tunisia-journalists-union-accuses-election-authority-
harassing-media-2022-12-14/ 
https://www.reuters.com/world/africa/strike-over-pay-paralyses-transport-tunisian-capital-2023-
01-02/
https://www.reuters.com/world/middle-east/tunisia-union-threatens-occupy-streets-rejects-
2023-budget-2022-12-26/ 
https://kulturaliberalna.pl/2022/07/27/gebert-pogrzeb-arabskiej-wiosny/ 
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Źródła 
"Rok 2022 w Burkina Faso"
 https://www.fpri.org/article/2023/01/a-deeper-look-into-the-west-african-coup-wave/
https://www.jeuneafrique.com/1381642/politique/burkina-ibrahim-traore-proclame-president-
damiba-destitue/ https://www.france24.com/en/live-news/20220930-%F0%9F%94%B4-burkina-
faso-army-captain-on-state-tvannounces-overthrow-of-military-government
https://www.theglobeandmail.com/world/article-burkina-faso-coup-russia/
https://english.alarabiya.net/News/world/2022/10/02/Burkina-Faso-s-junta-Damiba-agrees-to-
step-downReligious-mediatorshttps://www.npr.org/2022/10/02/1126478594/burkina-faso-coup
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/30/burkina-fasos-military-leader-ousted-in-
second-coup-this-year https://www.nytimes.com/2022/09/30/world/africa/burkina-faso-
coup.html https://taz.de/Putsch-in-Burkina-Faso/!5885073/
https://www.theafricareport.com/245959/burkina-faso-ibrahim-traore-proclaimed-president-
damiba-ousted/ https://www.france24.com/en/africa/20221002-security-forces-fire-tear-gas-at-
burkina-protesters-outside-frenchembassy-after-coup

"Rok 2022 w Afganistanie"
https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/afganistan-przywodca-
narodowego-frontu-oporu-zapowiada-walke-z-talibami/
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1510870%2Corganizacja-afghan-witness-w-
afganistanie-coraz-wiecej-krwawych-atakow
https://crisis24.garda.com/alerts/2022/12/afghanistan-pakistan-additional-clashes-are-likely-
along-the-chaman-spin-boldak-border-crossing-following-another-security-incident-dec-15-
update-1
https://defence24.pl/geopolityka/pakistanskie-wojsko-obsadzi-granice-z-afganistanem
https://dorzeczy.pl/ekonomia/351148/rosja-podpisala-umowe-z-talibami-dostali-znizke.html
https://www.kommersant.ru/amp/5646130
https://defence24.pl/geopolityka/konfrontacja-iranu-z-talibami-coraz-bardziej-prawdopodobna

"Rok 2022 w Algierii"
https://atalayar.com/en/content/algeria-increases-military-budget
https://carnegieendowment.org/sada/87055
https://energycapitalpower.com/algerian-gas-exports-reach-record-56-bcm-in-2022/
https://www.africanews.com/2022/01/17/algeria-s-35-game-unbeaten-streak-ends-now-stares-
at-imminent-exit/
https://www.africanews.com/2022/06/03/algeria-former-football-star-rabah-madjer-faces-18-
month-jail-term/
https://www.africanews.com/2022/06/07/algeria-press-owner-ihsane-el-kadi-sentenced-to-six-
months-in-prison/
https://www.africanews.com/2022/08/04/moroccos-prime-minister-faces-heat-over-soaring-fuel-
prices/
https://www.africanews.com/2022/05/10/algeria-receives-russia-fm-sergei-lavrov-as-eu-
continues-search-for-alternative-gas/
https://www.africanews.com/2022/09/21/new-batch-of-over-600-migrants-expelled-from-algeria-
arrive-in-niger/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/mrJ38g/riksdagspartier-vill-skriva-in-abortratten-i-grundlagen?fbclid=IwAR0u-GPNf3DpFNq8Pv9jUB-_rZrT-rbUDlOiQShdBj94buC8FK76RfGR3gs
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/mrJ38g/riksdagspartier-vill-skriva-in-abortratten-i-grundlagen?fbclid=IwAR0u-GPNf3DpFNq8Pv9jUB-_rZrT-rbUDlOiQShdBj94buC8FK76RfGR3gs
https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/afganistan-przywodca-narodowego-frontu-oporu-zapowiada-walke-z-talibami/
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1510870%2Corganizacja-afghan-witness-w-afganistanie-coraz-wiecej-krwawych-atakow
https://crisis24.garda.com/alerts/2022/12/afghanistan-pakistan-additional-clashes-are-likely-along-the-chaman-spin-boldak-border-crossing-following-another-security-incident-dec-15-update-1
https://defence24.pl/geopolityka/pakistanskie-wojsko-obsadzi-granice-z-afganistanem
https://dorzeczy.pl/ekonomia/351148/rosja-podpisala-umowe-z-talibami-dostali-znizke.html
https://www.kommersant.ru/amp/5646130
https://defence24.pl/geopolityka/konfrontacja-iranu-z-talibami-coraz-bardziej-prawdopodobna
https://atalayar.com/en/content/algeria-increases-military-budget
https://carnegieendowment.org/sada/87055
https://energycapitalpower.com/algerian-gas-exports-reach-record-56-bcm-in-2022/
https://www.africanews.com/2022/01/17/algeria-s-35-game-unbeaten-streak-ends-now-stares-at-imminent-exit/
https://www.africanews.com/2022/06/03/algeria-former-football-star-rabah-madjer-faces-18-month-jail-term/
https://www.africanews.com/2022/06/07/algeria-press-owner-ihsane-el-kadi-sentenced-to-six-months-in-prison/
https://www.africanews.com/2022/08/04/moroccos-prime-minister-faces-heat-over-soaring-fuel-prices/
https://www.africanews.com/2022/05/10/algeria-receives-russia-fm-sergei-lavrov-as-eu-continues-search-for-alternative-gas/
https://www.africanews.com/2022/09/21/new-batch-of-over-600-migrants-expelled-from-algeria-arrive-in-niger/


Źródła 
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/8/algeria-suspends-spain-co-operation-over-w-sahara-
dispute
https://www.ara.cat/cultura/art/biennal-d-art-venecia-premia-arrels-africanes_1_4349769.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-62476405
https://www.bbc.com/news/world-africa-62581108
https://english.aawsat.com/home/article/4007656/algeria-sentences-49-mob-killing-volunteer-
aiding-dousing-wildfires
https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna-ue/news/macron-pojedzie-z-pojednawcza-
wizyta-do-algierii-w-tle-interesy-energetyczne/
https://www.lavanguardia.com/encatala/20220325/8151137/algeria-pot-tallar-l-aixeta-gas.html
https://www.middleeastmonitor.com/20220309-blinded-by-white-culture-and-privilege/
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/energy-
transition/012822-as-europe-seeks-alternatives-to-russian-gas-algeria-has-pipeline-capacity-to-
spare
https://www.trtworld.com/magazine/french-colonisation-of-algeria-continues-to-haunt-the-
country-s-politics-53310
Situation Report on International Migration 2021, Building forward better for migrants and
refugees in the Arab region, International Organization for Migration, 2022.

https://www.aljazeera.com/news/2022/6/8/algeria-suspends-spain-co-operation-over-w-sahara-dispute
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https://www.trtworld.com/magazine/french-colonisation-of-algeria-continues-to-haunt-the-country-s-politics-53310


O stowarzyszeniu: 
Forum Młodych Dyplomatów to ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające
młodych ludzi zainteresowanych dyplomacją i stosunkami
międzynarodowymi. 
Naszą misją jest stwarzanie możliwości dla rozwoju studentów i
absolwentów, zarówno polskich, jak i zagranicznych uczelni, którzy chcą
związać swoją przyszłość z pracą w międzynarodowym środowisku.
Działamy już od ponad 20 lat. Nasza organizacja liczy sobie ponad 200
członków, działających w 7 polskich miastach, którzy doskonalą swoje
umiejętności poprzez działanie w grupach językowych i regionalnych,
organizowanie spotkań z dyplomatami i ekspertami, dyskusje we własnym
gronie i z uznanymi specjalistami.

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz do
czytania atrykułów i prasówek na naszej stronie internetowej -
www.diplomacy.pl
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