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Wstęp 

Wraz z końcem zimnej wojny zakończył się dwubiegunowy porządek świata, 
wskutek czego coraz mocniej swoją pozycję i znaczenie zaczęły zaznaczać pod-
mioty pozapaństwowe, takie jak korporacje międzynarodowe i międzynarodowe 
organizacje pozarządowe1. Na ich rozprzestrzenianie wpływ ma też zjawisko 
globalizacji oraz powiązana z nią rewolucja komunikacyjna, liberalizacja eko-
nomiczna przejawiająca się zmniejszeniem ograniczeń handlowych i łatwiejszy 
dostęp do edukacji2. Większą rolę w latach 90. zaczęły też odgrywać zbrojne 
podmioty pozapaństwowe, czyli m.in. grupy partyzanckie, milicje i grupy terro-
rystyczne. Grupom tym na rozwój pozwoliło wycofanie się mocarstw z udziału 
w lokalnych konfliktach oraz słabość instytucji państw, dyskryminacja ekono-
miczna i polityczna poszczególnych grup społecznych zamieszkujących państwa 
regionu. Do rozwoju zbrojnych podmiotów pozapaństwowych (czyli grup uży-
wających siły do realizacji swoich celów) na obszarze Bliskiego Wschodu przy-
czyniły się też interwencje wojsk państw zachodnich w Libii i Iraku oraz sytua-
cja w regionie zaistniała po Arabskiej Wiośnie. 

Wpływ zbrojnych podmiotów pozapaństwowych na bezpieczeństwo między-
narodowe stale rośnie. Ich wpływ będzie też rósł wraz z postępem technologicz-
nym, który wraz z szerszym dostępem do edukacji pozwala zniwelować prze-
wagę militarną podmiotów państwowych. Rośnie też sama liczba zbrojnych pod-
miotów pozapaństwowych oraz liczba konfliktów, w których biorą udział. Dla-
tego ważne jest zrozumienie, jakie są ich motywacje i jak one wpływają na ich 
modus operandi i w jaki sposób oddziałują one na bezpieczeństwo międzynaro-
dowe. Ich istnienie często wynika z dysfunkcyjności państw i w tym wypadku 
motywacją zbrojnych podmiotów pozapaństwowych jest dostarczenie reprezen-
towanym społecznościom odpowiednich usług, by wypełnić lukę powstałą ze 
względu na brak obecności państwa. Natomiast motywem działalności innych 
zbrojnych podmiotów pozapaństwowych są po prostu chęć ochrony prześlado-
wanej własnej społeczności lub nacjonalistyczne motywacje stworzenia niepod-
ległego, lub autonomicznego państwa. 

 
1 Liczne podmioty pozapaństwowe powstawały już od lat 60 XX wieku, jednakże nie miały 

one wielkiego wpływu na politykę i bezpieczeństwo międzynarodowe. Szerzej na temat powsta-
wania podmiotów pozapaństwowych zobacz w: D. Josselin, W. Wallace, Non-state Actors in 
World Politics: a framework, [w:] D. Josselin, W. Wallace (red.), Non-state Actors in World Pol-
itics, Nowy Jork 2001, s. 4–10. 

2 Tamże, s. 1. 
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Celem pracy jest analiza wpływu, jaki mają zbrojne podmioty pozapań-
stwowe, na bezpieczeństwo międzynarodowe, strukturę środowiska międzyna-
rodowego, bezpieczeństwo regionalne oraz bezpieczeństwo poszczególnych 
państw regionu. Zamierzeniem pracy jest także wyjaśnienie charakteru zagrożeń 
jakie stwarzają zbrojne podmioty pozapaństwowe. W pracy postawiono nastę-
pujące pytania badawcze: 

• Czy większe zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego wynika 
z działalności podmiotów pozapaństwowych, czy z reakcji podmiotów 
państwowych na ich istnienie? 

• Czy zbrojne podmioty pozapaństwowe stanowią bezpośrednie zagrożenie 
dla subsystemów państwowych spoza systemu regionalnego, i od jakiego 
czynnika to zależy? 

• Czy działalność zbrojnego podmiotu pozapaństwowego może doprowa-
dzić do wszczęcia konfliktu międzynarodowego? 

W związku z postawionymi pytaniami badawczymi na etapie przygotowaw-
czym zostały sformułowane następujące hipotezy: 

• działalność podmiotów państwowych przeciwko zbrojnym podmiotom 
pozapaństwowym destabilizuje system międzynarodowy w większym 
stopniu niż działalność samych podmiotów pozapaństwowych; 

• zbrojne podmioty pozapaństwowe dążące do uzyskania uznania między-
narodowego nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla subsystemów 
państwowych spoza systemu regionalnego, pomimo że ich działalność do-
prowadza do destabilizacji systemu regionalnego. 

W celu zrealizowania postawionych powyżej zadań wykorzystana zostanie 
metoda analizy studium przypadku wybranych zbrojnych podmiotów pozapań-
stwowych, które jednocześnie spełniają następujące kryteria, są podmiotami: 

• o charakterze terytorialnym; 
• nieposiadającymi przyzwolenie państwa na działalność na jego teryto-

rium; 
• działającymi w okresie 1978–2019 – jest to okres od daty powstania Partii 

Pracujących Kurdystanu do wydarzenia ważnego dla Syryjskich Sił De-
mokratycznych (w ich skład wchodzą Powszechne Jednostki Ochrony), 
czyli inwazji Turcji na północno-wschodnią Syrię; 

• których główną motywacją są cele polityczne, a nie cele ekonomiczne, 
więc analiza pomija prywatne firmy wojskowe oraz grupy przestępcze, 
czyli dwa typy podmiotów obecnych także na obszarze MENA.  

Badany będzie wpływ wybranych zbrojnych podmiotów pozapaństwowych 
na dwóch poziomach (w oparciu o kryterium przestrzenne i analizę systemową): 

• poziomie regionalnym; 
• poziomie globalnym. 
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Natomiast analiza w obrębie poziomów zostanie przeprowadzona na podsta-
wie wskaźników w dwóch następujących kategoriach: 

• niekorzystny wpływ zbrojnych podmiotów pozapaństwowych na bezpie-
czeństwo (destabilizacja); 

• korzystny wpływ zbrojnych podmiotów pozapaństwowych na bezpie-
czeństwo (stabilizacja). 

Ponadto badane będą interakcje między podmiotami państwowymi a zbroj-
nymi podmiotami państwowymi w kontekście wpływu na bezpieczeństwo dzia-
łań podmiotów państwowych ukierunkowanych na zwalczanie zbrojnych pod-
miotów państwowych.  

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostaną zde-
finiowane najważniejsze pojęcia potrzebne do zbudowania modelu analizy, se-
lekcji badanych podmiotów oraz do przeprowadzenia właściwej analizy. Przed-
stawione będą definicje pojęciowe bezpieczeństwa, definicje operacyjne oraz 
pojęcia bezpośrednio związane z tematem pracy, czyli definicja i typologia 
zbrojnych podmiotów pozapaństwowych, oraz ich kategorii nadrzędnej miano-
wicie podmiotów pozapaństwowych. Następnie zostanie przedstawione podej-
ście teoretyczne wykorzystane w pracy oraz będzie zaprezentowany model ana-
lizy wykorzystany w pracy.  

W rozdziale drugim zostaną przedstawione zasady wyboru konkretnych 
zbrojnych podmiotów pozapaństwowych do analizy. Następnie zostaną one 
scharakteryzowane w oparciu o takie elementy jak: m.in. kontekst powstania, 
cele krótko i długoterminowe, ideologia, struktura wewnętrzna, sposób rekruta-
cji członków przez ugrupowanie, obszar działania i kontrolowane terytorium 
oraz sposób finansowania działalności zbrojnego podmiotu pozapaństwowego. 
Powyższe elementy mają znaczenie w niniejszej pracy, gdyż wewnętrzne 
aspekty funkcjonowania zbrojnych podmiotów pozapaństwowych wpływają na 
ich sposób oddziaływania na innych aktorów (państwowych i pozapaństwowych). 

Natomiast w trzecim i czwartym rozdziale zostanie przedstawiona właściwa 
analiza wpływu zbrojnych podmiotów pozapaństwowych na bezpieczeństwo 
międzynarodowe na poziomie regionalnym i globalnym w oparciu o model opra-
cowany w rozdziale pierwszym. 

W pracy nad rozdziałem pierwszym wykorzystano szereg klasycznych pozy-
cji teoretycznych. Obejmuje on monografie Jacka Czaputowicza dotyczące bez-
pieczeństwa i teorii stosunków międzynarodowych, pracę Alexandra Wendta 
dotyczącą konstruktywizmu, pracę zbiorową o podmiotach pozapaństwowych w 
polityce światowej napisaną pod redakcją Daphne Josselin i Williama Wallace 
oraz wartościowe pozycje dotyczące zbrojnych podmiotów pozapaństwowych 
autorstwa Phila Williamsa, oraz Keitha Krause i Jennifer Milliken. Natomiast  
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w przypadku prac nad drugim, trzecim i czwartym rozdziałem wykorzystano do-
stępne źródła wszystkich typów, czyli dokumenty, raporty analityczne, mono-
grafie, artykuły naukowe, bazy danych, artykuły internetowe i informacje pra-
sowe oraz inne źródła internetowe. Pozwoliły one na wyczerpujące wypełnienie 
założeń stworzonego modelu analizy. 
  


