VII. RECENZJE

251

Krzysztof Izak

Rafaá OĪarowski, Hezbollah w stosunkach
miĊdzynarodowych na Bliskim Wschodzie, GdaĔsk 2011,
Wyd. Uniwersytetu GdaĔskiego, s. 250
Hezbollah (Partia Boga) kojarzony jest przede wszystkim z falą porwaĔ obywateli
paĔstw zachodnich w Libanie w latach 80., samobójczymi zamachami na amerykaĔską i francuską bazĊ wojskową w Bejrucie czy atakami na przedstawicielstwa dyplomatyczne i kulturalne Izraela. W ostatnich latach miĊdzynarodowy rozgáos przyniosáo mu
propagandowe zwyciĊstwo w wojnie toczonej w lipcu i sierpniu 2006 r., podczas której
Partia Boga oparáa siĊ potĊdze Izraela. Umocniáo to jej prestiĪ w Ğwiecie arabskim oraz
pozwoliáo na zdominowanie sceny politycznej w Libanie. Mimo aktów krwawego terroru, Hezbollah uznany zostaá za organizacjĊ terrorystyczną jedynie przez USA, Izrael,
KanadĊ i HolandiĊ. Wielka Brytania o¿cjalnie uwaĪa za strukturĊ terrorystyczną tylko
zbrojne skrzydáo organizacji – Islamski Ruch Oporu (Mukawama al-Islamija).
Poza tą dziaáalnoĞcią istnieje jednak mniej znana sfera aktywnoĞci ruchu. BadaĔ
nad nią podjąá siĊ adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu GdaĔskiego dr Rafaá
OĪarowski, którego zainteresowania naukowe skupiają siĊ na tematyce bliskowschodniej. Jego studia, dotyczące historii i wspóáczesnej aktywnoĞci Hezbollahu, są waĪne,
tym bardziej, Īe w Polsce literatura Ĩródáowa na ten temat jest znikoma. OczywiĞcie
pominąü naleĪy artykuáy prasowe czy doniesienia PAP z lat 80., gdy Hezbollah wykazywaá najwiĊkszą w swych dziejach aktywnoĞü terrorystyczną. Braki w dostĊpie do
Ĩródeá i literatury OĪarowski pokonaá dziĊki kwerendzie w izraelskich archiwach oraz
rozmowom ze znawcami problematyki z Izraela i Libanu. Rezultatem wnikliwych
badaĔ nad Partią Boga, bĊdacą przykáadem niepaĔstwowego uczestnika stosunków
miĊdzynarodowych, staáa siĊ opublikowana dysertacja.
Autor zastosowaá politologiczne metody badawcze i w ten sposób zaprezentowaá w miarĊ peány, wielopáaszczyznowy i bogaty obraz dziaáalnoĞci Hezbollahu. Praca
odnosi siĊ szczególnie do teraĨniejszoĞci i pomija bojowo-terrorystyczną dziaáalnoĞü
organizacji w okresie wojen w Libanie w latach 1982-19911. To pierwsza tego typu
publikacja naukowa w jĊzyku polskim. Oryginalny ukáad nie znajduje odbicia w cytowanych monogra¿ach obcojĊzycznych. KsiąĪka zostaáa podzielona na piĊü rozdziaáów.
W rozdziale pierwszym autor dokonaá charakterystyki Bliskiego Wschodu
i przedstawiá specy¿kĊ Hezbollahu jako podmiotu w stosunkach miĊdzynarodowych.
WyjaĞniá czynniki i okolicznoĞci, które poĞrednio lub bezpoĞrednio przyczyniáy siĊ do
powstania organizacji. Omówiá równieĪ ideologiczne podstawy Hezbollahu.
Szczególnie interesującym zagadnieniem poruszonym w tej czĊĞci jest toĪsamoĞü
Partii Boga, która – podobnie jak jej podmiotowoĞü w stosunkach miĊdzynarodowych
– ma formĊ synkretyczną, áączącą miejscowe elementy libaĔskiego nacjonalizmu z szyicko-iraĔską doktryną wáadzy (welajat-e fakih)2. Dalej opisana zostaáa struktura organizacyjna, która obecnie ma rozbudowany charakter, a jej poszczególne komórki zastĊ1
WiedzĊ na ten temat czytelnik uzyska z ksiąĪki H. Jaber, Hezbollah. Walka i zemsta, Warszawa 1999,
Rytm, Bellona.
2
Welajat-e fakih – zwierzchnictwo uczonego znawcy prawa religijnego.
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pują paĔstwo libaĔskie, angaĪując siĊ w realizacjĊ wielu zadaĔ spoáecznych. Ukazuje
to sáaboĞü instytucji i aparatu przymusu Libanu.
Na początku drugiego rozdziaáu zde¿niowano teoriĊ strategii. NastĊpnie autor
dokonaá klasy¿kacji Ğrodków i metod dziaáania Hezbollahu. WyjaĞniá takĪe cele Partii
Boga realizowane z wykorzystaniem posiadanego potencjaáu, wcale zresztą niemaáego.
Kolejna czĊĞü poĞwiĊcona jest konÀiktowi asymetrycznemu jako jednemu z dostĊpnych organizacji Ğrodków. Najpierw szeroko omówiono aspekt teoretyczny zagadnienia. Dalej przedstawiono politykĊ Hezbollahu w stosunku do Izraela, oddając istotĊ
konÀiktów zbrojnych pomiĊdzy stronami z uwzglĊdnieniem uwarunkowaĔ miĊdzynarodowych. WaĪny element rozwaĪaĔ stanowi studium tzw. wojny lipcowej. Na tle
tej konfrontacji ukazano, Īe Izrael, który od wielu dekad odnosiá sukcesy militarne,
tocząc wojny z regularnymi armiami paĔstw arabskich, w 2006 r. miaá olbrzymie problemy w konÀikcie zbrojnym ze znacznie mniejszym i teoretycznie bardzo sáabym
w porównaniu z nim przeciwnikiem.
Warto dodaü, Īe podobne trudnoĞci napotykają teĪ inne kraje, wáącznie ze Stanami
Zjednoczonymi, co moĪna obserwowaü np. w Afganistanie. Ugrupowania rebelianckie Ğwiadome asymetrii potencjaáów wykorzystują wszelkie metody, aby zrównowaĪyü
dysproporcje i zadaü jak najwiĊksze straty wojskom NATO.
Rozdziaá trzeci zostaá poĞwiĊcony miejscu i roli Hezbollahu w geostrategii
Bliskiego Wschodu. W pierwszej czĊĞci autor wyjaĞniá terminologiĊ. Poza tym przedstawiá rys historyczny geostrategii oraz geopolityki jako nauk o stosunkach miĊdzynarodowych. W ramach poruszonej tematyki aktywnoĞü Partii Boga wpisuje siĊ
w politykĊ zagraniczną Iranu i Syrii. Oba kraje wspierają Hezbollah, poniewaĪ jego siáy
zbrojne angaĪują wojska Izraela na póánocnej granicy, odwracając tym samym uwagĊ
od iraĔskiego programu atomowego. Partia Boga staáa siĊ waĪnym instrumentem antyizraelskiej polityki Teheranu i Damaszku.
W rozdziale tym znalazáy siĊ równieĪ rozwaĪania na temat miejsca oraz roli, jaką
odgrywa w polityce Hezbollahu sprawa palestyĔska, która od dziesiĊcioleci jest kluczowym nierozwiązanym problemem w skali ogólnoĞwiatowej. Istotne znaczenie w militarnych i terrorystycznych dziaáaniach palestyĔskich ugrupowaĔ, szczególnie Hamasu
czy PalestyĔskiego Islamskiego DĪihadu (PID), odgrywa logistyczna i szkoleniowa
pomoc Hezbollahu. Za poĞrednictwem Partii Boga równieĪ Iran wspiera i koordynuje
dziaáalnoĞü wiernego sobie ideologicznie PID. Poza tym Hezbollah rekrutuje czáonków
Organizacji Wyzwolenia Palestyny i stara siĊ stworzyü z nich wáasną siatkĊ operującą
na terenie Autonomii PalestyĔskiej. W szeregi Hezbollahu werbowani byli nie tylko
zwykli czáonkowie Fatahu, ale nawet wysocy rangą przedstawiciele wáadz Autonomii.
PalestyĔczycy w ramach Partii Boga utworzyli tzw. Brygady Powrotu (Kata’ib alAwda). Ich czáonkowie prowadzili akcje zbrojne w celu niedopuszczenia do zawarcia
pokoju pomiĊdzy Autonomią PalestyĔską a Izraelem.
W rozdziale czwartym zostaáa poruszona kwestia aktywnoĞci Hezbollahu w procesach miĊdzynarodowych. Wiele Ĩródeá izraelskich i amerykaĔskich okreĞla PartiĊ
Boga jako organizacjĊ transnarodową. Ta cecha związana jest ze specy¿ką jej podmiotowoĞci. Hezbollach posiada wiele róĪnych związków z ugrupowaniami powstaáymi w
diasporze libaĔskiej na caáym Ğwiecie i w ten sposób przyczyniaáa siĊ do uksztaátowania zaleĪnoĞci pomiĊdzy organizacjami na Bliskim Wschodzie, które kierują siĊ antyizraelską ideologią.
W tej czĊĞci ksiąĪki pojawiają siĊ niezwykle interesujące informacje na temat
dziaáalnoĞci Partii Boga poza regionem Bliskiego Wschodu. Czáonkowie Hezbollahu
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zajmują siĊ np. przemytem kamieni szlachetnych w Zachodniej Afryce, a w Ameryce
Poáudniowej biorą udziaá w przerzucie narkotyków. Egzotycznym wątkiem są „szyiccy” Indianie Waju3, którzy tworzą komórkĊ Hezbollahu w Wenezueli. Przewodzi im
Teodor Rafael Darnott, który w máodoĞci byá marksistą, a potem przeszedá na islam
i staá siĊ wielkim orĊdownikiem Partii Boga w Ameryce àaciĔskiej4.
MiĊdzynarodowa aktywnoĞü Hezbollahu ulegáa ewolucji. Partia Boga przez sieü
oddziaáów i osób ĞciĞle związanych z kierownictwem generuje istotną czĊĞü swoich
dochodów, które obecnie pozwalają na zachowanie wzglĊdnej autonomii. Ponadto
Hezbollah zacząá odkrywaü nowe páaszczyzny wspóápracy. Szczególnie z zorganizowanymi grupami przestĊpczymi. Zjawisko to stanowi spore wyzwanie dla spoáecznoĞci miĊdzynarodowej i jest ujmowane jako zagroĪenie wysokiego stopnia. Obawy
budzą powiązania ugrupowaĔ terrorystycznych z miĊdzynarodowymi organizacjami
przestĊpczymi w kontekĞcie wymiany informacji, doĞwiadczeĔ, metod dziaáania i udostĊpniania szlaków przemytniczych.
W ostatnim rozdziale zawarta zostaáa prognoza ewolucji Hezbollahu w stosunkach miĊdzynarodowych oraz jego miejsca i roli na Bliskim Wschodzie. Autor za bardzo prawdopodobne uwaĪa zaangaĪowanie Hezbollahu w konÀik z Izraelem w ramach
wiĊkszej operacji militarnej. Prognozuje, Īe w niedalekiej przyszáoĞci moĪe dojĞü do
akcji zbrojnej USA przeciwko Iranowi z prawdopodobnym udziaáem siá izraelskich.
Operacji towarzyszyáoby kompleksowe uderzenie w PartiĊ Boga uwaĪaną za piątą
kolumnĊ Teheranu. PrawdopodobieĔstwo wybuchu wojny z Hezbollahem wynikaü
moĪe równieĪ z koniecznoĞci zlikwidowania przez Izrael zagroĪenia na póánocnej granicy. Z drugiej strony trzeba pamiĊtaü o moĪliwym wzroĞcie napiĊü miĊdzy sunnitami
i szyitami, które zaostrzą sytuacjĊ w krajach religijnie podzielonych przez dwa nurty
islamu (Liban, Bahrajn, Arabia Saudyjska). Sam Hezbollah bĊdzie bezpoĞrednio wpáywaá na rozwój sytuacji w Libanie i Palestynie.
Na koĔcu publikacji zamieszczone zostaáy aneksy, w tym List Otwarty, czyli
program Hezbollahu z 1985 r., przedstawiający jego toĪsamoĞü, walkĊ, cele, apel-ostrzeĪenie do chrzeĞcijan i uzasadnienie koniecznoĞci zniszczenia Izraela. Zupeánie w
innym tonie utrzymany jest tekst programu wyborczego Partii Boga z 2009 r. To wywaĪony politycznie, pozbawiony agresywnych konotacji dokument, zwracający siĊ do
wszystkich mieszkaĔców Libanu, zakáadający reformy systemowe kraju we wszystkich
dziedzinach. Jednak w kolejnym dokumencie, a mianowicie w ManifeĞcie Politycznym
Hezbollahu z 30 listopada 2009 r., bĊdącym peánym tekstem przemówienia sekretarza
generalnego Partii Boga, Hassana Nasrallaha znajdują siĊ agresywne wątki5.
Z treĞci ksiąĪki wyáania siĊ caákiem inny obraz Hezbollahu niĪ ten, z którym
dotychczas mieliĞmy do czynienia. ZaangaĪowanie na scenie politycznej Libanu oraz
przybierający inny wymiar konÀikt z Izraelem pokazują metamorfozĊ Partii Boga
z organizacji terrorystycznej w podmiot o dominującym znaczeniu politycznym
w Libanie i waĪnego gracza w stosunkach miĊdzynarodowych na Bliskim Wschodzie.
Bez wątpienia Hezbollah – poza rozbudową swego militarnego skrzydáa, przedmiotu
miĊdzynarodowych obaw – zasáuĪyá na miano partii politycznej, co predestynuje go do
odgrywania waĪnej roli w regionie.
3

R. OĪarowski, Hezbollah…, s. 182-183.
E.R. Caracas, El-terrorismo mahometano comienza sus actuaciones en Venezuela, www.elrevolucionario.org
[dostĊp: 25.12.2006].
5
R. OĪarowski, Hezbollah…, s.217-229.
4
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Wspóáczesny Hezbollah ulegá globalizacji w zasadzie we wszystkich dziedzinach:
polityce, ekonomii i komunikacji. Przyjąá zasady gospodarki rynkowej, przekraczając
bariery tradycyjnie pojmowanej radykalnej organizacji islamskiej. Staá siĊ nowoczesnym uczestnikiem stosunków miĊdzynarodowych, dobrze zaadaptowanym do wspóáczesnych procesów globalizacji i dziaáającym niczym korporacja miĊdzynarodowa
z centralą i siecią oddziaáów na róĪnych kontynentach. W tej kwestii pogodziá Ğwiat
doczesny z wartoĞciami transcendentnymi, sacrum z profanum.
OĪarowski koĔczy swoją analizĊ na sytuacji z pierwszej poáowy 2010 r. Dla
uzupeánienia obrazu naleĪy wspomnieü o wydarzeniach ze stycznia 2011 r., kiedy
to Hezbollah wycofaá swoich ministrów z libaĔskiego rządu i podjąá decyzjĊ o przejĊciu fotela premiera. Szyicka Partia Boga nie miaáa problemu ze wskazaniem sunnity NadĪiba Mikatiego na stanowisko szefa rządu6. Stosunki z Hezbollahem starają
siĊ odnowiü libaĔscy chrzeĞcijanie – maronici, którzy przywiązują duĪe znaczenie do
procesu reform i odbudowy kraju prowadzonej przez PartiĊ Boga. W czerwcu 2011 r.
media poinformowaáy o obecnoĞci w kierownictwie Hezbollahu siatki izraelskich agentów. Mossadowi udaáo siĊ zwerbowaü co najmniej dziesiĊciu czáonków wáadz Partii
Boga, w tym miĊdzy innymi jednego z czoáowych ideologów religijnych i najbliĪszego
krewnego przywódcy. Nie wyjaĞniono przy tym, czy chodzi o czáonka rodziny sekretarza generalnego Hezbollahu, Hassana Nasrallaha. W tym samym miesiącu Specjalny
Trybunaá ONZ do spraw Libanu wydaá nakazy aresztowania czterech czáonków
Hezbollahu oskarĪonych o zamordowanie w lutym 2005 r. b. premiera Libanu Ra¿ka
Hariri. Nasrallah oĞwiadczyá, Īe wskazane przez trybunaá osoby są godnymi czáonkami
Partii Boga i wykluczyá wydanie ich wymiarowi sprawiedliwoĞci.
KsiąĪka OĪarowskiego nie jest áatwą lekturą. Autor posáuguje siĊ jĊzykiem naukowym. ZniechĊcaü mogą rozbudowane czĊĞci wstĊpne kaĪdego z rozdziaáów, de¿niujące
poruszone w nich zagadnienia. Niekiedy mają one charakter akademickiego wykáadu,
np. o strategii czy konÀikcie asymetrycznym. Nie umniejsza to jednak znaczenia publikacji, a raczej podnosi jej wartoĞü dziĊki wyczerpującemu przedstawieniu tematu.
Szkoda tylko, Īe strona edytorska jest niezwykle skromna, wzbogacona jedynie o tabele
i wykresy. Pozycja aĪ prosi siĊ o ilustracje, dokumentujące najwaĪniejsze wydarzenia
w dziaáalnoĞci Hezbollahu.
KsiąĪkĊ polecam szczególnie osobom zainteresowanym problematyką blisko-wschodnią, islamem oraz walką z terroryzmem. Dla tych ostatnich stanowi ona cenne
Ĩródáo do poznania organizacji, której komórki są aktywne w Europie, takĪe za naszą
zachodnią granicą i mogą stanowiü zagroĪenie w naszej czĊĞci kontynentu.

6
Wedáug konstytucji, prezydentem Libanu jest chrzeĞcijanin maronita, premierem muzuámanin sunnita,
przewodniczącym parlamentu muzuámanin szyita, a wiceprzewodniczącym chrzeĞcijanin prawosáawny.

