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Rywalizacja Turcji i Francji w Libii zagrożeniem dla planu 

Eagle Defender  

Choć w grudniu ub.r. prezydent Recep Tayyip Erdoğan zrezygnował 

z warunkowania tureckiego wsparcia dla wzmocnienia planów obronnych 

NATO na Bałtyku uznaniem sił Kurdów syryjskich YPG za organizację 

terrorystyczną przez państwa Sojuszu, obecnie dyplomacja turecka powróciła 

do tej koncepcji. Podobnie jak pod koniec 2019 roku, główna przyczyna 

asertywności Turcji tkwi w większym stopniu w sporach z partnerami 

dotyczących polityki wobec Syrii, Libii i wschodniej części Morza Śródziemnego, 

niż w jej poglądach dotyczących wschodniej flanki NATO. Głównym 

adwersarzem Ankary jest Paryż, który nie zgadza się na wpisanie sił PYD/YPG 

na listę organizacji terrorystycznych. Co więcej, Turcja i Francja znalazły się w 

konflikcie wspierając różne siły w libijskiej wojnie domowej. Rząd turecki 

aktywnie popiera uznawany przez ONZ rząd Libijskiej Zgody Narodowej Fajeza 

Sarradża w Trypolisie, z kolei Francja – siły gen. Chalify Haftara, dowódcy 

Libijskiej Armii Narodowej. Kwestia wzmacniania obecności NATO w regionie 

Bałtyku staje się więc zakładnikiem w konfliktach członków Sojuszu pozornie 

niedotyczących bezpieczeństwa Polski i państw bałtyckich. Te ostatnie będą 

zmuszone zająć stanowisko wobec sporu turecko-francuskiego, także biorąc pod 

uwagę całokształt polityki Ankary wobec Rosji i problemu wschodniej flanki 

NATO.  

Pierwsza wzmianka medialna o powrocie Ankary do koncepcji powiązania wzmacniania 

NATO na Bałtyku (plan Eagle Defender) z poparciem wobec jej ofensywy przeciwko siłom 

Kurdów Syryjskich Powszechnych Jednostek Ochrony (YPG1) pojawiła się 15 czerwca br. 

w doniesieniu niemieckiej agencji prasowej DPA2. Dwa dni później media poinformowały, 

że źródłem tej informacji są dyplomaci państw Sojuszu i francuski urzędnik ministerstwa 

obrony, którzy ujawnili, że Turcja – mimo akceptacji planu – obecnie blokuje 

wprowadzenie go w życie. Według doniesień agencji Reuters, Ankara jako warunek 

stawia połączenie publikacji planu Eagle Defender z uznaniem sił PYD/YPG przez 

członków NATO za organizację terrorystyczną, na co nie zgadza się Francja3. Kwestia 

kwalifikacji organizacji bojowej syryjskich Kurdów jako terrorystów jest 

nieakceptowalna także dla innych członków Sojuszu, w tym przede wszystkim dla Stanów 

Zjednoczonych, które od 2015 roku wspierały uzbrojeniem i szkoleniami siły YPG 

skutecznie zwalczające dżihadystyczne Państwo Islamskie. Obecnie jednak bardziej 

konfliktową kwestią od Syrii stała się sprawa Libii powiązana z walką o dostęp do złóż 

gazu na Morzu Śródziemnym, a także do lukratywnych kontraktów na wydobycie 

i eksport libijskich węglowodorów. 

Tło francusko-tureckiego sporu o Libię 

Wypracowanie konsensusu w ramach NATO wobec konfliktu libijskiego jest niezwykle 

trudne, gdyż Turcja jest głęboko zaangażowana w Libii po stronie rządu Libijskiej Zgody 
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Narodowej Fajeza Sarradża w Trypolisie. Popierają go także m.in. Włochy. Z kolei Francja 

opowiada się po stronie dowodzonej przez gen. Chalifę Haftara Libijskiej Armii 

Narodowej. Tego ostatniego wspiera Rosja, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie.  

Sympatyzuje z nim także Grecja ze względu na protureckie stanowisko rządu w 

Trypolisie. Wynika to zwłaszcza z tureckich planów wzięcia pod swoją kontrolę 

wydobycia gazu na szelfie wokół Cypru, a także prób zablokowania przesyłu tego surowca 

w regionie wschodniego Morza Śródziemnego przez Cypr, Grecję i Izrael, m. in. 

Planowanym gazociągiem East-Med.  

Dzięki kontrowersyjnemu porozumieniu Turcji z Sarradżem w listopadzie ub.r. Ankara 

i Trypolis ustaliły, że ich wyłączne strefy ekonomiczne na morzu posiadają wspólną 

granicę. To z kolei umożliwia Turcji blokowanie grecko-cypryjsko-izraelskiego projektu 

gazociągu do Europy. Póki co, choć działania Ankary doprowadziły jedynie do zaostrzenia 

relacji z Grecją, Cyprem i Izraelem, pozwalają jednak Turcji nagłośnić nierozwiązaną 

kwestię cypryjską i problem nieustalonej przynależności zasobów na szelfie, o które spór 

prowadzą rząd w Nikozji i wspierana przez Turków, nieuznawana międzynarodowo 

Turecka Republika Cypru Północnego. 

Na przeprowadzonym online spotkaniu ministrów państw NATO, które odbyło się 

w dniach 17-18 czerwca br. Francja wyraziła swoje pretensje względem Turcji, m.in. 

nawiązując do niedawnego incydentu na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Libii. Zgodnie 

z francuską wersją – negowaną przez Ankarę – tureckie fregaty miały pozorować 

planowanie ataku na francuski okręt, który chciał skontrolować statek pod banderą Turcji 

podejrzewany o łamanie embarga ONZ na dostawy broni do ogarniętego wojną kraju4. 

Sojusz podjął też decyzję o przeprowadzeniu śledztwa w sprawie tego incydentu5. 

Z kolei władze tureckie zarzucają Francji kontrabandę uzbrojenia dla gen. Haftara, a także 

wysłanie do wschodniej Libii doradców wojskowych, którzy go wspierają. Ankara, 

wspierając rząd w Trypolisie, przywołuje także argument, że jest on uznawany przez ONZ 

w przeciwieństwie do reżimu gen. Haftara popieranego przez Paryż6. W retoryce tureckiej 

przywódca Libijskiej Armii Narodowej jest określany jako puczysta (tur. darbeci)7. 

Rosnący potencjał tureckiej marynarki wojennej i przemysłu zbrojeniowego 

Od stworzenia w 2006 roku doktryny Błękitnej Ojczyzny (tur. Mavi Vatan) Ankara 

zwiększa aktywność swojej marynarki wojennej na Morzu Śródziemnym, Egejskim 

i Czarnym, ale także Morzu Czerwonym, Arabskim i w Zatoce Perskiej. Regularne 

ćwiczenia przeprowadzane są zwłaszcza w pobliżu greckich wysp na Morzu Egejskim 

i Śródziemnym. Rozbudowywana jest flota Tureckiej Marynarki Wojennej (tur. Türk Deniz 

Kuvvetleri, TDK). W ramach kontynuowanego od 2006 roku projektu MILGEM turecka 

flota uzyskała m.in. cztery nowe korwety patrolowe klasy Ada, jedną fregatę wojenną 

klasy TF-100 (docelowo do 2021 roku mają powstać cztery takie jednostki) oraz cztery 

fregaty do walki przeciwlotniczej. Turecki przemysł zbrojeniowy wyprodukował dla TDK 

33 barki desantowe, które mogą być użyte do ewentualnej inwazji na wyspy greckie8.  
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Projekt MILGEM (skrót od tur. Milli Gemi – ‘narodowy okręt’) ma na celu rozwój 

krajowego przemysłu zbrojeniowego. Uczestniczy w nim około pięćdziesięciu tureckich 

przedsiębiorstw, w tym koncerny Aselsan i Havelsan. Celem projektu jest nie tylko 

produkcja na potrzeby własne, lecz także sprzedaż jednostek państwom takim jak 

Bangladesz, Pakistan i Indonezja. Władze w Islamabadzie zamówiły cztery korwety klasy 

Ada. Turcja nie poprzestaje na rodzimej produkcji. Zamówiła m.in. w niemieckich 

stoczniach sześć okrętów podwodnych U-214, które mają być oddane do użytku w latach 

2021–2027 i dołączyć do obecnie posiadanych przez TDK dziesięciu jednostek floty 

podwodnej.  

Wnioski 

 Sytuacja wokół Syrii, Libii, a także spory dotyczące podziałów wyłącznych stref 

ekonomicznych w regionie wschodniego Morza Czarnego prowadzą do konfliktów 

między członkami NATO, z jednej strony Turcją, z drugiej Francją i Grecją oraz 

Stanami Zjednoczonymi. Napięcia na linii Paryż – Ankara w sferze retoryki 

dotyczyły dotychczas głównie problemu sił kurdyjskich w Syrii – PYD/YPG, 

traktowanych przez władze tureckie jako główny adwersarz w konflikcie 

syryjskim oraz jako organizacja terrorystyczna. Z kolei USA i Francja popierały 

PYD/YPG jako siły skutecznie walczące z tzw. Państwem Islamskim. Obecnie 

jednak do bardziej niebezpiecznej sytuacji niż spory wokół przyszłości Syrii 

prowadzi rywalizacja o wpływy w bogatej w złoża ropy i gazu Libii. Francja 

od dawna wspiera jednoznacznie siły gen. Chaftara, z kolei Turcja rząd Sarradża 

w Trypolisie. Po stronie tego pierwszego zaangażowane są także Rosja, 

Zjednoczone Emiraty Arabskie i Egipt. Ostatnie miesiące konfliktu pokazują jednak 

sukcesy wspieranych przez Turcję (a także uznawanych przez ONZ i popieranych 

m.in. przez Włochy) władz w Trypolisie. Z punktu widzenia NATO, wrogie 

incydenty między Turcją i Francją są niepokojącym trendem i prowadzą 

do osłabienia spójności Sojuszu.  

 Narasta także napięcie Turcji w relacjach z innym sojusznikiem w NATO – Grecją. 

Powiązane jest to głównie z prowokacyjnym z punktu widzenia Aten 

porozumieniem Ankary z Trypolisem o podziale wyłącznych stref ekonomicznych 

bez uwzględnienia opinii Grecji. W praktyce oznacza to roszczenia Turcji 

do obszaru morza w regionie Krety, w tym do znajdujących się tam złóż gazu. 

Nie można wykluczyć, że w najbliższych miesiącach dojdzie do niebezpiecznych 

incydentów między flotą turecką a grecką. Nie można wykluczyć takiego 

scenariusza, jeśli Ankara zdecyduje się wysłać statki eksplorujące złoża gazu 

w asyście okrętów wojennych w pobliże Krety – tak jak wcześniej to robiła 

na szelfie wokół Cypru. Teoretycznie mediatorem w razie potencjalnego konfliktu 

powinny być Stany Zjednoczone. Sytuacja przedwyborcza w USA nie będzie jednak 

sprzyjać skutecznym działaniom dyplomatycznym Waszyngtonu w najbliższych 

miesiącach. 
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 Z punktu widzenia Polski niepokój budzi także powracanie rządu w Ankarze 

do koncepcji wiązania tureckiego poparcia dla wzmacniania potencjału obronnego 

wschodniej flanki NATO, w tym w regionie Morza Bałtyckiego z problemem 

PYD/YPG w Syrii. Ostatnia informacja o trzymaniu się przez Turcję takiej koncepcji 

była „przeciekiem” z zakulisowych negocjacji i celowym ujawnieniem stanowiska 

tureckiego przez Francję. Jej celem była dyskredytacja Ankary w oczach Polski 

i państw wschodniej flanki. Nie zmienia to jednak faktu, że Turcja jest gotowa 

poświęcić solidarność sojuszniczą z tym krajami. Dla rządu w Ankarze – także ze 

względu na uwikłanie polityki zagranicznej władz tureckich w kwestie polityki 

wewnętrznej – osiągnięcie politycznych i militarnych sukcesów w Syrii i w Libii 

ma pierwszoplanowe znaczenie. Dla prezydenta Erdoğana są one sposobem 

na pokazanie społeczeństwu, że Turcja znów prowadzi aktywną politykę 

w regionach, które w przeszłości należały do Imperium Osmańskiego.  

 Ankara nie jest też zainteresowana wikłaniem się w spory z Moskwą. 

Choć zarówno w Syrii, jak i w Libii, Turcja i Rosja popierają przeciwne strony 

konfliktu, rozdzielają jednak te spory od współpracy kontynuowanej w innych 

sferach, m.in. energetyce i przemyśle zbrojeniowym. Dlatego też Polska i państwa 

bałtyckie powinny monitorować turecką politykę wobec wschodniej flanki, jak 

również naciskać na władze w Ankarze, aby te nie ignorowały zagrożeń 

wynikających z rosyjskiej militaryzacji regionów Bałtyku i Morza Czarnego.  
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