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1. Imię i nazwisko

Marek Brylew

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

- 2010 rok: stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce nadany 
uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. 
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2010 roku; rozprawa doktorska 
na temat Stabilizowanie sytuacji społeczno-politycznej w Iraku. Lata 2003 - 2005 
(promotor: dr hab. Alfred Lutrzykowski, prof. UMK);

- 2004 rok: ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej, 
Kontaktów Międzynarodowych i Dyplomacji; Akademia Bydgoska im. Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy; praca dyplomowa na temat Wpływ wydarzeń w Zatoce 
Perskiej na rozwój wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Unii 
Europejskiej (promotor: dr hab. Adam Sudoł, prof. AB);

- 2002 rok: tytuł magistra politologii uzyskany na Wydziale Humanistycznym 
Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; praca magisterska na 
temat Sojusz Lewicy Demokratycznej jako opozycja parlamentarna w Sejmie III 
kadencji {promotor: prof. dr hab. Tadeusz Godlewski).

3.Informacje dotyczące zatrudnienia w jednostkach naukowych
od 1.10.2011 roku do 30.09.2015 roku adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa 
Narodowego Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku 
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę);

od 1.10. 2015 roku adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału 
Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku (zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę);

od 1.10.2016 Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy (zatrudnienie na podstawie 
umowy-zlecenia);

od 1.10.2017 roku adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk
o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku (zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę).

4. Wskazanie osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.)



a) tytuł osiągnięcia naukowego

Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego na Bliskim Wschodzie na przykładzie 
Iraku i Libanu.

b) autor/autorzy, tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 
wydawniczy:

M. Brylew, Problemy i wyzwania współczesnego Libanu, Toruń 2018, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, ISBN 978-83-8019-589-9, ss. 382, recenzenci wydawniczy: prof. dr 
hab. Jerzy Zdanowski, prof. dr hab. Jerzy Hauziński;

M. Brylew, Liban. Religia - Wojna - Polityka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2016, ISBN 978-83-8019-434-2, ss. 330, recenzenci wydawniczy: prof. dr hab. 
Andrzej Pepłoński, prof. dr hab. Marian Kopczewski;

M. Brylew, Irak 2006 - 2012. Stabilizacja czy konflikt, Wydawnictwo naukowe 
GRADO, Toruń 2013, ISBN 978-83-62941-54-4, ss. 400, recenzenci wydawniczy: 
prof. dr hab. Hassan Ali Jamsher, prof. dr hab. Andrzej Pepłoński;

c) omówienie celu naukowego wskazanych wyżej prac i osiągniętych wyników 
wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania

W regionie Bliskiego Wschodu, charakteryzującym się znacznym nasyceniem 

przeciwstawnych tendencji politycznych, religijnych i etnicznych podziałów, 

dodatkowo determinowanych kolonialną strategią, powstały państwa, których istnienie 

nie było rezultatem naturalnych niejako procesów historycznych. Zawarty pomiędzy 

Francją a Wielką Brytanią tajny układ Sykes-Picot, obietnica Arthura Balfoura, 

usankcjonowana mandatem Ligi Narodów i późniejsze traktaty ustalające granice 

przyszłych państw (Traktat z Sevres, konferencja w Lozannie), stały się podstawą 

rozwiązań terytorialno-politycznych, niosących ogromne niebezpieczeństwo 

konfliktów. W tej sytuacji poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jaki jest obecnie 

obraz bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i co jest źródłem zagrożeń dla państw 

znajdujących się wjego granicach (a suma ich bezpieczeństwa decyduje

o bezpieczeństwie regionu), są nie od dziś kluczowe dla zdiagnozowania problemów 

bezpieczeństwa państw tego regionu.

Bliski Wschód stanowi swoistą mozaikę państw. Znalazły się w ich granicach 

różnorodne nieposiadające wspólnych idei narodowych grupy etniczne i wyznaniowe,



istniejące wcześniej jako osobne organizmy kulturowe i polityczne. Za takie państwa 

można uznać między innymi Irak, Liban, Syrię i Jordanię.

Wybór tematyki prac, traktowanych jako osiągnięcie naukowe, wynikał przede 

wszystkim z prowadzonych przez habilitanta badań, które dotyczą problemu 

niestabilności Bliskiego Wschodu - jednego z najważniejszych dla bezpieczeństwa 

międzynarodowego regionów. Występująca w nim względna równowaga sił, zburzona 

została przez amerykańską interwencję w Iraku w 2003 roku. W jej rezultacie, zamiast 

oczekiwanej demokratyzacji, nastąpiła daleko posunięta dezintegracja tego państwa. 

Wraz z upadkiem reżimu Saddama Husajna nastąpiło wyeliminowanie Iraku jako 

ważnego czynnika równowagi sił, zwłaszcza w stosunku do (perskiego) Iranu, którego 

ideologicznym celem jest eksport idei rewolucji islamskiej i utworzenie 

muzułmańskiej wspólnoty narodów, z centralnym ośrodkiem władzy politycznej 

i religijnej w Teheranie. Osłabionym islamskim fundamentalizmem państwom 

arabskim, które niechętnie spoglądają w kierunku liberalnej demokracji czy 

demokracji w ogóle, coraz trudniej jest opierać się rosnącym wpływom Iranu. 

W świadomości narodów arabskich wciąż funkcjonuje głęboko zakorzenione 

przywiązanie do tradycji a przede wszystkim religii, która jest najważniejszym filarem 

idei państwa, jego celów, zasad funkcjonowania i struktury systemu władzy.

Powodem, który trudno pominąć, stwarzającym inspirację do prowadzenia 

badań w prezentowanym zakresie, były także osobiste doświadczenia habilitanta, 

zdobyte podczas pobytu na Bliskim Wschodzie. Szczególnie ważne z punktu widzenia 

podejmowanych w pracy problemów jest to, iż kilkakrotna obecność habilitanta w tym 

regionie zbiegła się w czasie z wydarzeniami, które miały istotny wpływ na dalszy 

rozwój sytuacji w Libanie, Iraku i na Bliskim Wschodzie. W 1996 roku Izrael 

przeprowadził w południowym Libanie operację „Grona Gniew u”, która poważnie 

zaostrzyła sytuację w tym państwie. W dniu 1 maja 2003 roku prezydent Stanów 

Zjednoczonych ogłosił zakończenie działań wojennych w Iraku, a w połowie 2004 

roku Amerykanie, mając nadzieję na kontynuację demokratycznych zmian w tym 

kraju, podjęli ważną decyzję, oddając władzę -  o czym byli przekonani - w ręce 

Irakijczyków. Podczas II wojny libańskiej, która wybuchła w lipcu 2006 roku, wojska 

izraelskie wkroczyły na teren Libanu i rozpoczęty ofensywę przeciwko Partii Boga. 

Habilitant był także świadkiem wy darzeń, które miały miejsce w Libanie w maju 2008 

roku. Wywołane wówczas przez proirańską Partię Boga niepokoje oraz ogłoszona



przez jej kierownictwo deklaracja nieposłuszeństwa wobec władz, omal nie pogrążyły 

tego kraju w kolejnej wojnie domowej. Bezpośrednia obserwacja tych wydarzeń 

stwarzała możliwość nie tylko poznania skali i realnych skutków decyzji 

podejmowanych przez głównych aktorów bliskowschodniej sceny, ale także 

uświadamiała rozmiary tragedii milionów bezbronnych mieszkańców krajów 

ogarniętych konfliktami.

Pierwszy etap badań, których rezultatem jest monografia M. Brylew, Irak 

2006 - 2012. Stabilizacja czy konflikt, Toruń 2013, obejmuje prezentację szerokiego 

spektrum problemów, przed których rozwiązaniem stanęły powołane według 

demokratycznych kanonów kolejne rządy Iraku. Ich ustanowienie było następstwem 

interwencji obcych wojsk i siłowego odsunięcia od władzy irackiego dyktatora 

Saddama Husajna. Likwidacja chaosu spowodowanego między innymi amerykańską 

interwencją zbrojną oraz wydarzeniami z okresu administrowania krajem przez 

Tymczasową Władzę Koalicyjną (Coalition Provisional Authority - CPA), dla nowych 

irackich władz okazała się wyzwaniem, któremu nie były w stanie one sprostać. Na 

drodze do stabilizacji stanęły poważne przeszkody:

organizacje terrorystyczne, szyickie i sunnickie milicje, 

religijno-etniczny charakter kształtującej się sceny politycznej, 

rosnąca ingerencja obcych państw w wewnętrzne sprawy Iraku, 

przedłużająca się obecność amerykańskich wojsk w Iraku, 

oraz brak legitymizacji władz ze strony części irackiego społeczeństwa. 

Konflikt, który przerodził się w wojnę domową, zagrażał zarówno 

bezpieczeństwu Iraku jak i bezpieczeństwu państw z nim sąsiadujących. Niektóre 

z tych państw, szczególnie te zainteresowane destabilizacją sytuacji na Bliskim 

Wschodzie, zjawisko to pogłębiały.

Do zidentyfikowania zagrożeń dla bezpieczeństwa Iraku i regionu, służył 

sformułowany główny problem badawczy: czy zachodzące w Iraku zmiany, które nie 

były wynikiem naturalnego procesu ewolucji politycznej oraz towarzyszące im 

zjawiska, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa tego państwa i jego integralności? 

Odpowiedź na to pytanie wymagała sformułowania następujących szczegółowych 

problemów badawczych artykułowanych w pytaniach: czy i w jakim stopniu 

reprezentujący irackie społeczeństwo politycy, byli gotowi do przejęcia 

odpowiedzialności za losy kraju? Jakie były główne przyczyny eskalacji przemocy



w Iraku? Rozwiązanie, których z zdiagnozowanych problemów determinuje 

stabilizację w tym kraju? Jaki był poziom zewnętrznej ingerencji w wewnętrzne 

sprawy Iraku?

Zaprezentowane w monografii wyniki badań potwierdziły skomplikowany 

charakter sytuacji społeczno-politycznej w Iraku i istnienie zagrożeń dla jego 

bezpieczeństwa. Szczególnie trudny okres dla tego państwa nastąpił po przejęciu 

w kwietniu 2005 roku władzy przez reprezentujący Irakijczyków rząd przejściowy. 

Zjawiskiem, którego skala zdecydowanie przyczyniła się do wzrostu napięć i spadku 

bezpieczeństwa w badanym określonym w tytule przedziale czasowym, była 

narastająca korupcja, nepotyzm i religijno-etniczne podziały, przenikające każdą sferę 

działalności organów i instytucji reprezentujących to państwo. Ich wynikiem było 

przejęcie przez skonfliktowane partie i ugrupowania religijne, bezpośredniej kontroli 

nad policją, wojskiem, służbami bezpieczeństwa i ważnymi z strategicznego punktu 

widzenia ministerstwami. Nie mniej ważną przyczyną prowadzącą do spadku poziomu 

bezpieczeństwa była niewłaściwa identyfikacja zagrożeń, która wynikała 

z istniejących powiązań pomiędzy partiami politycznymi i szyickimi milicjami. 

Ponadto porozumienie pomiędzy stronami konfliktu, utrudniała amerykańska 

obecność wojskowa w Iraku oraz radykalne stanowisko niektórych duchownych 

sunnickich i szyickich, którzy przeciwstawiali się jakimkolwiek formom kompromisu.

Prowadzone badania wykazały także, że rozwiązania irackich problemów nie 

przyniosło także uchwalenie nowej konstytucji. Przyjęta w drodze referendum w dniu 

15 października 2005 roku Konstytucja Iraku, stała się przedmiotem ostrych sporów 

politycznych i źródłem napięć pomiędzy poszczególnymi wspólnotami religijnymi 

i grupami etnicznymi. Nierozstrzygnięty został w niej status obszarów spornych i ich 

przynależności do Regionu Kurdystanu oraz nadzór nad wydobyciem ropy naftowej 

i dystrybucją środków finansowych związanych z jej sprzedażą. Ponadto, definiując 

w konstytucji ustrój terytorialny państwa, nie dokonano podziału kompetencji 

pomiędzy federację i wchodzące w jej skład regiony i prowincje. Także pozostawienie 

Komisji Debaasyfikacyjnej, która stała się wygodnym narzędziem politycznej walki, 

przyczyniło się do polaryzacji irackiego społeczeństwa i politycznego ostracyzmu 

wobec sunnickiej mniejszości.

Przywróceniu porządku i bezpieczeństwa miały służyć, wyrażające bezsilność 

rządu wobec narastających społecznych problemów „szwadrony śmierci”, które



terroryzowały mieszkańców miast i wsi (przede wszystkim mniejszość sunnicką), 

a także tortury i tajne więzienia. Powolny rozkład państwa, który ostatecznie został 

powstrzymany przez irackie służby bezpieczeństwa przy współudziale amerykańskiej 

armii (operacja surge), sprzyjał rozwojowi i funkcjonowaniu takich milicji 

i organizacji jak: Armia Mahdiego, Korpus Badr czy al-Kaida w Iraku. Skala 

przemocy (inspirowanej religijno-etnicznymi uprzedzeniami) wywołana ich 

działalnością w latach 2006-2008, była na tyle groźna, iż amerykańska administracja 

brała pod uwagę wariant rozpadu Iraku. Jedną z głównych przyczyn konfliktów 

pomiędzy tymi organizacjami była walka o kontrolę nad miastami i prowincjami 

bogatymi w złoża ropy naftowej. Dążenie do przekształcenia prowincji 

w autonomiczne regiony zagrażało integralności Iraku i pozbawiało władze federalne 

kontroli nad dochodami ze sprzedaży surowców naturalnych. Wobec takiego rozwoju 

wydarzeń powstrzymanie separatystycznych tendencji mogło się odbyć jedynie 

poprzez koncentrację władzy. Wzrost uprawnień posłużył ówczesnemu premierowi 

Iraku Nuri al-Malikiemu do przejęcia bezpośredniej kontroli nad najważniejszymi 

ministerstwami oraz ograniczenia działalności szyickich milicji.

Osłabiony politycznie, gospodarczo i militarnie Irak. postrzegany jako 

zagrożenie dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu, nie był w stanie przeciwstawić się 

obcej ingerencji w jego wewnętrzne sprawy. Zdominowane przez proirańskich 

polityków, rząd i parlament większość decyzji podejmowały po wcześniejszym 

uzgodnieniu stanowiska z Teheranem. Po wycofaniu w grudniu 2011 roku 

amerykańskich sił z Iraku, ta negatywna tendencja przybrała na sile. Niepokojące 

rozmiary osiągnęła także skala represji wobec przeciwników ówczesnej władzy, która 

zajęta walką o jej utrzymanie, nie dostrzegła zagrożeń płynących z pogrążonej 

w wojnie domowej Syrii oraz odzyskującej zdolności operacyjne al-Kaidy.

Na drugim etapie badań związanych z Bliskim Wschodem analizie poddana 

została sytuacja w Libanie, który stanowi szczególny przykład prowadzonej 

w regionie kolonialnej polityki, pozbawionej moralnych uzasadnień, wyrażającej 

interesy ówczesnych aktorów wpfywających na sytuację w tym państwie. W granicach 

wydzielonego z Wielkiej Syrii Libanu, który pełną niepodległość uzyskał dopiero 

w 1943 roku, do społeczności chrześcijan stanowiącej wówczas większość, dołączono 

sunnitów, szyitów i druzów. Zawarte w 1932 roku porozumienie o konfesyjnym 

systemie sprawowania władzy, nie uchroniło mieszkańców tego kraju od tragicznej
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w skutkach wojny domowej w latach 1975-1989 i zewnętrznej interwencji obcych 

państw, uzurpujących sobie prawo (wywodzone także z historii) do decydowania

0 losach tego kraju.

Celem publikacji M. Brylew, Liban. Religia - Wojna - Polityka, 

Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2016, w której cezurę czasową stanowią 

lata 1918-2015, jest identyfikacja i analiza zagrożeń bezpieczeństwa Libanu, 

problemów wewnętrznych oraz stojących przed tym krajem wyzwań, ujmowanych 

zarówno w aspekcie uwarunkowań historycznych jak i współczesnych a także tych 

najnowszych. Ich związek ze zmieniającym się układem sił na Bliskim Wschodzie 

oraz peryferyjną konfrontacją wielkich mocarstw jest bardzo wyraźny. Szczególnie te, 

ale również i inne aspekty utrudniające osiągnięcie politycznej stabilizacji w Libanie, 

starano się wyartykułować w monografii. Chronologicznie przedstawione wydarzenia, 

które stanowiły istotne czynniki rzutujące na rozwój sytuacji w tym kraju, poddane 

zostały interpretacji, stając się podstawą formułowanych w pracy wniosków i hipotez 

prognostycznych. Ważnym założeniem przeprowadzonych badań było zgromadzenie 

informacji pozwalających na przedstawienie obrazu Libanu oraz Hezbollahu, jako 

dwóch różnych podmiotów stosunków międzynarodowych, których interesy nie 

posiadają wspólnego mianownika. Ważnym celem była także analiza libańskiej sceny 

politycznej i ustroju politycznego kraju, który w tym regionie jest najbliższy 

modelowi demokracji i stanowi swego rodzaju polityczny fenomen.

Od momentu powstania, Liban, jak żadne z innych państw regionu, był 

obiektem niemal bezustannej zewnętrznej ingerencji, która odcisnęła wyraźne piętno 

nie tylko na religijno-politycznych podziałach, ale także na panujących stosunkach 

społecznych i tożsamości jego mieszkańców. Demograficzna przewaga chrześcijan de 

facto , za których namową Francja zdecydowała się utworzyć Liban, przestała istnieć. 

Na mapie Libanu pojawił się nowy factor aspirujący do roli głównej siły politycznej

1 religijnej - dotąd marginalizowana społeczność szyitów. Oprócz społecznych 

uwarunkowań, istotną rolę w dążeniu do osiągnięcia tego celu, odegrali wykształceni 

w Iraku libańscy duchowni. Przeciwni laicyzacji świata arabskiego, za przyczynę 

pogłębiających się różnic społecznych i negatywnych zjawisk islamscy przywódcy 

duchowi (spiritual leaders) wskazywali panujące w Libanie prozachodnie 

modernistyczne tendencje. Powrót do tradycyjnych form islamskiego systemu władzy,



w ich opinii, miał przywrócić sprawiedliwość społeczną, polegającą na równym 

dostępie do wszelkich dóbr, w tym oczywiście rządów politycznych.

Spośród krajów Bliskiego Wschodu Liban, ze względu na wspólnotę 

maronickich chrześcijan oraz ich relacje z Francją, był najbardziej podatny na 

zachodnie wpływy. Zachodzące po II wojnie światowej zmiany na politycznej mapie 

regionu, których wynikiem było powstanie państwa Izrael, dla Libanu okazały się 

brzemienne w skutkach. Efektem przegranych wojen świata arabskiego z Izraelem, 

był masowy exodus ludności palestyńskiej, z której większość znalazła schronienie na 

terenie Libanu. Upokorzone porażką państwa arabskie (Egipt i Syria) wymusiły 

prawne usankcjonowanie zbrojnej obecności Organizacji Wyzwolenia Palestyny na 

terenie Libanu, który wkrótce stał się główną ofiarą arabsko-izraelskiego konfliktu. 

Wybuch wojny domowej, o czym już wspomniano, doprowadził do całkowitej 

dezintegracji struktur państwa. Instytucje państwa przestały spełniać swoją rolę, 

a partie polityczne ewoluowały w kierunku zbrojnych organizacji - milicji. Liban na 

długie lata utracił w znacznym stopniu integralność terytorialną i państwową 

samodzielność.

Charakterystyczną cechą słabych, politycznie nieskonsolidowanych państw, 

było i jest powstawanie wielu ośrodków decyzyjnych, pomiędzy którymi linie 

podziałów przebiegają -  tak jest w tej części świata - według polityczno-religijnych 

preferencji. To przede wszystkim tego rodzaju państwa podatne są na uwarunkowania 

wynikające ze zmian zachodzących w ich zewnętrznym otoczeniu, zarówno bliższym 

jak i dalszym. Upadek reżimu Rezy Pahlawiego w Iranie i przejęcie władzy przez 

ajatollaha Chomeiniego, w pełni potwierdza tę opinię. Emanacją zaimplementowanej 

przez szyickich duchownych Libanu idei islamskiej rewolucji, połączonej z wrogością 

wobec Izraela, było powstanie Hezbollahu, nowej organizacji, podmiotu, który 

w pełni podporządkował się ośrodkowi władzy w Teheranie. Instytucjonalizacja 

Hezbollahu jako Islamskiej Rewolucji w Libanie dokonała się poprzez utworzenie 

społecznych i politycznych struktur, których powstanie zostało poprzedzone 

politycznym manifestem noszącym znaczący tytuł List Otwarty. Program Partii Boga. 

Szczególnego znaczenia nabrało jednakże zbrojne ramię organizacji, które stało się 

symbolem oporu przeciwko izraelskiej okupacji i dążeń do przekształcenia kraju 

w republikę islamską. Nie bez znaczenia okazała się prospołeczna działalność partii. 

Wpływ okupujących Liban państw na wyniki przeprowadzanych kolejnych wyborów



parlamentarnych dodatkowo dezintegrował polityczną scenę i prowadził do 

powoływania rządów od tych państw zależnych.

Rozwiązanie skomplikowanej sytuacji w Libanie i zarazem zakończenie 

wyniszczającego kraj konfliktu nie byłoby możliwe bez udziału sił z zewnątrz. 

Wydarzenia w Libanie były odbiciem złożonych problemów Bliskiego Wschodu 

i ścierających się w tym regionie interesów różnych mocarstw. Ostatecznie Liga 

Państw Arabskich, przy wsparciu Francji, Stanów Zjednoczonych i Związku 

Radzieckiego, doprowadziła w 1989 roku do podpisania porozumienia, które miało 

zakończyć długoletni chaos. W ich wyniku chrześcijanie stracili pozycję dominującej 

grupy w parlamencie libańskim, a zbrojne ugrupowania zostały rozwiązane 

i przekształcone w organizacje polityczne, które włączyły się w polityczny 

i gospodarczy proces rekonstrukcji państwa. Bezpieczeństwo Libanu pozostającego 

pod kontrolą obcych państw oraz niewywiązującego się z porozumień proirańskiego 

Hezbollahu, w dalszym ciągu oparte było na kruchych fundamentach.

Przełomowe znaczenie dla Libanu miały także wydarzenia z początków XXI 

wieku. Po zakończeniu izraelskiej okupacji południowego Libanu oraz ostatecznym 

wycofaniu wojsk syryjskich, oczekiwano politycznej stabilizacji i odzyskania pełnej 

samodzielności. Nadzieję mieszkańców Libanu na zmiany i modernizację kraju 

przerwała II wojna libańska (2006), a następnie tak zwana „arabska wiosna”, która 

zamiast oczekiwanej fali demokratyzacji świata arabskiego, doprowadziła do 

załamania ustalonego, ciągle kruchego politycznego porządku. Upadające dyktatury 

osłabiły jedność arabskiej wspólnoty zbudowanej w znacznym stopniu na 

antyizraelskim fundamencie oraz tradycyjnych resentymentach i oddały inicjatywę 

radykalnym środowiskom, które zaoferowały porządek oparty na sunnickim 

fundamentalizmie lub szyicko-islamskiej rewolucji Chomeiniego. Libia pogrążyła się 

w chaosie, w Egipcie, wykorzystując demokratyczne instrumenty, władzę przejęli 

islamscy fundamentaliści, a w Syrii wybuchła wojna domowa, której przyczyną był 

sprzeciw znacznej części społeczeństwa wobec autokratycznych rządów. Zarówno 

Egipt jak i Syria zostały zagrożone teokratyzacją rządów i aparatu władzy. Ta 

perspektywa zmusiła zwolenników autokracji do przeciwstawienia się islamskiemu 

fundamentalizmowi, co spowodowało, iż społeczeństwom tych krajów, pozostał 

wybór tylko pomiędzy jedną z możliwych form sprawowania władzy, to jest 

autokracją bądź teokracją.



Skutki wojny domowej w Syrii bezpośrednio dotknęły sąsiadujący z tym 

krajem Liban. Polityka nieangażowania się w konflikt wewnątrz-syryjski, która 

okazała się bezskuteczna, a nawet przyczyniła się do pogłębienia różnic i kontrowersji 

między poszczególnymi środowiskami i siłami politycznymi Libanu, doprowadziła do 

kolejnego kryzysu. W wojnę po stronie reżimu Baszara al-Assada zaangażowała się 

proirańska Partia Boga. To religijno-polityczna organizacja posiadająca własne siły 

zbrojne, pozostające poza kontrolą państwa i rekrutująca swoich członków głównie 

z terenów wiejskich i marginalizowanych społeczności miejskich. Duchowy lider 

szyickiej organizacji Hasan (Hassan) Nasrallah, zwolennik koncepcji velayet-e faqih 

(pers.) ajatollaha Chomeiniego, jako instytucję władzy uznał rządy uczonego prawnika

- vali-e faqih (pers.), którym okazał się Najwyższy Przywódca Iranu - ajatollah 

Chamenei. Przeciwne stanowisko wyraziły prozachodnie, reformatorskie ugrupowania 

sunnickie, które częściowo poparła podzielona społeczność chrześcijan. Większość 

z nich to skłaniające się ku demokracji wykształcone klasy średnie. Lider sunnickiej 

społeczności, Saad Hariri bezpieczeństwo państwa łączy z utrzymywaniem bliskich 

relacji z Arabią Saudyjską i państwami Rady Zatoki. Natomiast w kwestiach 

gospodarczych i politycznych jest zwolennikiem liberalnej demokracji.

Kryzys pogłębił także brak politycznego porozumienia w kwestii wyboru 

prezydenta i przeprowadzenia parlamentarnych wyborów oraz skutki gospodarczych 

zaniedbań. Ich wynikiem był spadek społecznego zaufania do władzy i instytucji 

państwa, którego skorumpowani urzędnicy przestali wypełniać ustawowe zadania. 

Postulaty zmian ustalonego politycznego porządku, decentralizacja władzy 

i kontrowersyjnej ustawy wyborczej, nie w pełni zostały zrealizowane.

Szczególnie istotne znaczenie dla wydarzeń w w Libanie miały zmiany, które 

nastąpiły w latach 2016-2018. Ich wpływ był znaczący nie tylko dla bezpieczeństwa 

Libanu, ale także i Bliskiego Wschodu. Monografia M. Brylew, Problemy i wyzwania 

współczesnego Libanu, Toruń 2018 jest rozszerzeniem prezentowanego wcześniej 

opracowania naukowego M. Brylew, Liban. Religia- Wojna - Polityka, Toruń 2016. 

W monografii przeprowadzono analizę i interpretację kolejnych, głównie najnowszych

i aktualnych problemów Libanu, wciąż targanego niepokojami politycznymi, 

społecznymi i religijnymi. Opracowanie zostało także wzbogacone o informacje

o politykach i partiach libańskich, a także organizacjach palestyńskich 

funkcjonujących na terenie tego kraju. Pozycje te, komplementarne wobec siebie,
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stanowiły zarówno wprowadzenie jak i podstawę dla późniejszych poszukiwań 

naukowych.

Poddane analizie najnowsze liczne źródła, opracowania polskie i zagraniczne, 

pozwoliły zaprezentować zarówno aktualną sytuację w tym kraju jak i zilustrować na 

przykładzie Libanu ingerencję regionalnych mocarstw w wewnętrzne sprawy państw 

Bliskiego Wschodu. Natomiast wyzwania, które stanęły przed nowymi władzami 

Libanu, postawiły ten kraj w bardzo trudnym położeniu. W aktualnej geopolitycznej 

rzeczywistości Bliski Wschód jest nadal areną rywalizacji, ścierania się islamskich 

radykalizmów, wyrazem polityki swoistej arogancji i egoizmu wielkich mocarstw oraz 

zabezpieczania ich interesów. Zdolność przeciwstawienia się tym zagrożeniom 

zdecydowanie osłabiają: ograniczona samodzielność polityczna, słabość centralnego 

ośrodka władzy, postępująca biurokratyzacja instytucji państwowych oraz brak 

wyraźnie zdefiniowanej politycznej wspólnoty celów. Osiągnięcie stabilizacji 

dodatkowo utrudnia liczna grupa uchodźców z Palestyny i Syrii skupionych 

w obozach dla uchodźców. Ich przedłużająca się obecność jest przedmiotem targów 

politycznych i konfliktów, problemów gospodarczych i niebagatelną przyczyną 

spadku poziomu bezpieczeństwa. Osłabienie instytucji państwa oraz zdeterminowany 

konfesyjną umową porządek polityczny wykorzystuje, pozostający w centrum 

narracji, szyicki Hezbollach, którego destrukcyjna siła wykroczyła poza granice 

Libanu i Bliskiego Wschodu.

Problematyka podjęta w prezentowanych monografiach jest istotna dla nauk

o bezpieczeństwie oraz nauk o polityce. Przedstawione w niej wyniki badań wskazują, 

iż osiągnięcie stabilizacji przez takie kraje jak Liban i Irak, które są integralną częścią 

świata arabskiego, w aktualnej geopolitycznej sytuacji może być niezwykle trudne. 

Konstatacja ta szczególnego znaczenia nabiera w aspekcie wojen domowych w Syrii, 

czy w Jemenie. Kraje te, podobnie jak Irak czy Liban, stanowią arenę saudyjsko- 

irańskiej rywalizacji, która jak dotąd wyłącznie objawia się w destrukcji.

Różne wartości, interesy oraz aspiracje niektórych państw regionu Bliskiego 

Wschodu, które dążą do zapewnienia sobie bezpieczeństwa, mogłyby wskazywać, iż 

prowadzone przez Autora badania, wpisują się w realistyczny paradygmat badań 

bezpieczeństwa międzynarodowego. W koncepcji tej, kluczowymi uczestnikami 

stosunków międzynarodowych są państwa, a szczególną rolę odgrywa ich zdolność do 

obrony własnych granic terytorialnych i możliwość prowadzenia niezależnej polityki



wewnętrznej i zewnętrznej. W tym ujęciu, to państwa są głównym zagrożeniem dla 

bezpieczeństwa międzynarodowego. Nie mniej jednak, jak można to zauważyć na 

przykładzie Bliskiego Wschodu, wpływ na poziom bezpieczeństwa 

międzynarodowego wywierają zarówno niepaństwowe podmioty, jak i sytuacja 

wewnętrzna w krajach tego regionu. Zdaniem Autora, badania nad bezpieczeństwem 

międzynarodowym wymagają szerszego, holistycznego podejścia, które obejmuje 

między innymi problemy ustrojowe, ekonomiczne oraz kulturowe i religijne 

wszystkich państw współtworzących system bezpieczeństwa międzynarodowego.

Tematyka i treść prac ma szereg odniesień do przedmiotu badań dotyczących 

Bliskiego Wschodu, prowadzonych przez przedstawicieli takich subdyscyplin 

naukowych, jak: stosunki międzynarodowe oraz bezpieczeństwo międzynarodowe.

Autor rozprawy niejednokrotnie odwoływał się do osiągnięć tych i innych 

subdyscyplin oraz dyscyplin naukowych, co nadaje w pewnym wymiarze 

multidyscyplinamy charakter przeprowadzonym badaniom własnym, ich wynikom 

i wreszcie opublikowanym pracom. Podejście takie, w oparciu o analizę dokumentów 

źródłowych, pozwala na bardziej wnikliwą deskrypcję badanych zjawisk i problemów, 

podnosząc walory eksplanacyjne wyników badań.

Przedstawione we wskazanych wyżej pracach wyniki badań mogą być 

pomocne w procesie dydaktycznym na różnych kierunkach studiów (bezpieczeństwo 

narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe i inne). 

Ponadto wyniki badań mogą służyć upowszechnianiu wiedzy i informacji o sytuacji 

w tym regionie świata, a zwłaszcza w tych państwach. Wyniki badań mogą stanowić 

zachętę i inspirację poszerzonych i pogłębionych badań procesów zachodzących na 

Bliskim Wschodzie.

Inne pozycje ważne z punktu widzenia związku z rozważaniami zawartymi 

w monografiach (osiągnięciu naukowym) to:

1. Decentralizacja Iraku. Problemy i wyzwania [w:] Ustrój terytorialny państwa 
a decentralizacja systemu władzy publicznej, A. Lutrzykowski (red.), Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2012, ISBN 978-83-7780-349-3, s. 335 - 355;

2. Lebanon -  Political Dispute for Syria Or Silence before the Storm [w:] Dilemmas o f  
Contemporary Asia. Deliberations on politics, J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam 
Marszałek (red.), Toruń 2013, ISBN 978-83-7780-640-1, s.l 10-131;
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3. UonumuKO-sKOHOMUHecKue omnouiewm Meotcdy HpamM u ebiópanmiMU cmpancmu 
UepcudcKOzo 3cuiuea [w:] Coi^ucuimo-sKOHOMmecKue, zyManumapnue 
u nojiummecme m peudu znoócmmaiĄUu, ypantCKHH c0^ajiBH0-3K0H0MHHecKtm 
HHCTHTyr, HejiflSHHCK 2013, ISBN 978-5-93441-301-0, s. 231- 25;

4. Nouri al-Maliki, a charismatic leader or new dictałor o f  Iraq [w:] Multi-vector 
politics in modern Asia, J. Marszałek-Kawa (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek 
Toruń 2014, ISBN 978-83-7780-936-5, s. 21 - 44;

5. PoccuiicKO-upaKCKue SKOHOMmecKue omnoiuenm nocne nadHeum peo/cima 
Caddcma Xycem a  [w:] Coąuanbno-oKOHOMmecKoe pa3eumue Poccuu: 
eo3MoofCHOcmu, npoÓMMbi, nepcneKmwbi, O.B. ApieMOBa, A.B. BnacoBa (red.), 
YpaJIbCKHH COIJHaJIbHO-3KOHOMHHeCKHH HHCTHTyT, HejIflSHHCK 2014, ISBN 978-5- 
89879-223-7, s. 88 - 99;

6. Liban. Decentralizacja czy dekoncentracja? [w:] Społeczeństwo i polityka. 
Doświadczenia i wyzwania, J. Marszałek-Kawa, Mariusz Popławski (red.), 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN 978-83-8019-259-9, s. 256-277;

7. Oś oporu w obronie syryjskiego ogniwa, [w:] Problemy bezpieczeństwa personalnego 
w epoce ponowoczesności, M. Stefański, E. Piotrów, A. Gliszczyński (red.), 
Wydawnictwo Społeczno-Prawne, Słupsk 2016, ISBN 978-83-936989-1-8, s. 259- 
275;

8. Ansar Allah - jemeński Hezbollah? [w:] Bliski Wschód na rozdrożu, J. Marszałek- 
Kawa, H.A. Jamsheer (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ISBN 978- 
83-8019-365-9, s. 134-161;

9. Hezbollah - jednostki operacji specjalnych, [w:] Wywiad i kontrwywiad w polityce 
międzynarodowej na przełomie X X  i XXI wieku, M. Górka (red.), Difin, Warszawa 
2016, ISBN 978-83-8085-264-8, s. 214-231 ;

10. Uchodźcy w Libanie. Zagrożenia i wyzwania, [w:] Europa w dobie kryzysu 
migracyjnego, A. Kwiatkowski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 
Publicznego i Indywidualnego „Aperion” w Krakowie, Słupsk 2016, ISBN 
978-83-64035-58-6 , s. 34 - 55;

11. Koniec polskiej misji w Libanie. Strategiczna porażka czy sojusznicza nadgorliwość?, 
[w:] W cieniu służb. Ze studiów nad bezpieczeństwem państwa. Księga pamiątkowa 
ofiarowana profesorowi Andrzejowi Pepłońskiemu, P. Kołakowski, B. Sprengel, 
M. Stefański, J. Zawadzki (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ISBN 
978-83-8019-313-0, s. 366 - 386:

12. Czy Irak potrzebuje Muktady as-Sadra? [w:] Bliski Wschód na początku XXI wieku, 
J. Marszałek-Kawa, M Gołda-Sobczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2018, ISBN 978-83-8019-894- 4, s. 61- 84;



Wyniki prowadzonych badań prezentowane były w referatach wygłaszanych 

także w trakcie kongresów oraz międzynarodowych i krajowych konferencji 

naukowych:

1. 14.05.2012 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ustrój terytorialny państwa 
a decentralizacja władzy publicznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

referat: Decentralizacja Iraku. Problemy i wyzwania;

2. 17-18.05.2012 r. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Dylematy 
Współczesnej Azji, Toruń. Towarzystwo Azji i Pacyfiku- we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydziałem Politologii 
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;

tytuł referatu: Liban wewnętrzne spory o Syrię, czy cisza przed burzą;

3. 16 - 17.05.2013 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Azja w X X I wieku: 
wyzwania, dylematy, perspektywy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

referat: Nouri al-Maliki charyzmatyczny przywódca, czy nowy dyktator Iraku?

4. 3.04.2014 r., CoiĄuaiibHO-dKOHOMunecKoe pcaeumue Poccuu: 603M0JtCH0cmu,
npoÓMMbi, nepcneKmmu, Uralski Socjalno-Ekonomiczny Instytut w Czelabińsku,

referat: SKonoMunecKue cen3u H pam  u Poccuu nocne ceepoiceHUH peofcima 
C.Xyceuna;

5. 13.06.2014 r. III Międzynarodowa Konferencja z cyklu: Kształtowanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego w społeczności lokalnej. Słupsk, Akademia 
Pomorska.

tytuł referatu: Oś oporu w obronie syryjskiego ogniwa;

6. 21-22.05.2015 r. II Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Toruń. Towarzystwo 
Azji i Pacyfiku - we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;

tytuł referatu: Ansar Allah - jemeński Hezbollah?

7. 24.11.2015 r. Debata zorganizowana przez Akademię Pomorską w Słupsku: Uchodźca 
- wróg czy przyjaciel?

tytuł referatu: Bliski Wschód - uchodźcy czy imigranci?

8. 11-12.06.2015 r. Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Państw Europy 
Środkowowschodniej w kontekście konfliktu na Ukrainie, Słupsk, Akademia 
Pomorska;

tytuł referatu: Bliski Wschód w ukraińskiej grze Putina;

9. 15.12.2015 r. Wykład otwarty dla mieszkańców Słupska.
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tytuł referatu: Bliski Wschód. Problemy i wyzwania;

10.8-10.06.2016 r. Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Państw Europy 
Środkowo-wschodniej w kontekście kryzysu migracyjnego, Słupsk, Akademia 
Pomorska.

tytuł referatu: Liban - terroryści i uchodźcy:

11. 17 - 19.05.2017 r., IV Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Jak Jedwabny Szlak 
zmienia świat, Towarzystwo Azji i Pacyfiku - we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydziałem Politologii 
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

referat: Czy Irak potrzebuje Muktady as-Sadra?

12. 7 - 8.06.2018 r., III Ogólnopolska Konferencja z cyklu Oblicza wojny pod tytułem 
Ludzie wojny, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,

referat: Kassim Sulejmani - generał Bliskiego Wschodu.

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

Ważnym obszarem badawczym oraz kierunkiem działalności naukowej były 

badania dotyczące regionu Bliskiego Wschodu, którego destabilizacja przyspieszyła 

po amerykańskiej interwencji w Iraku w 2003 roku oraz tak zwanej „arabskiej 

wiośnie” w krajach Afryki Północnej. Habilitant uczestniczył w realizacji zadań 

badawczych w ramach projektów badawczych znajdujących się w sferze jego 

naukowych zainteresowań.

Efektem tych badań, prowadzonych po uzyskaniu stopnia doktora, oprócz 

wskazanych jako osiągnięcie naukowe pozycji, była 1 monografia (opracowanie to 

powstało na bazie rozprawy doktorskiej; autor poszerzył zwłaszcza zakres czasowy 

badanych procesów), 17 rozdziałów w pracach zbiorowych, w tym 2 w języku 

rosyjskim i 2 w języku angielskim oraz 4 artykuły w czasopismach naukowych. 

Aktywność naukową odzwierciedlało także uczestnictwo w 18 konferencjach 

naukowych: krajowych i zagranicznych (18 wygłoszonych referatów) oraz

wygłoszenie 4 wykładów popularyzujących problemy Bliskiego Wschodu. Habilitant 

był współorganizatorem 3 konferencji naukowych (krajowych i międzynarodowych) 

oraz dwukrotnie był członkiem komitetu naukowego konferencji. Habilitant jest także 

członkiem Komitetu Naukowego czasopisma „Studia nad bezpieczeństwem”, 

wydawanego przez Akademię Pomorską w Słupsku.



Ważnym etapem działalności naukowej były badania, których podsumowanie 

stanowiła monografia poświęcona stabilizacji Iraku w latach 2003-2005. Ponad 

sześciomiesięczny pobyt w tym kraju w 2004 roku był nie tylko okazją do 

zgromadzenia informacji na temat sytuacji w Iraku po upadku reżimu Saddama 

Husajna, ale co szczególnie ważne przy prowadzeniu badań, bezpośredniej obserwacji 

zachodzących w tym kraju zjawisk i zmian związanych z przebudową państwa. 

Monografia Irak 2003 -2005. Stabilizacja sytuacji społeczno-politycznej i tranzycja 

władzy, Wydawnictwo Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2011, ISBN 978-83- 

62363-24-7, ss. 404, jest wynikiem tych obserwacji oraz bezpośredniego udziału 

w wydarzeniach z tego okresu. Niezwy kle pomocne przy jej powstaniu okazały się 

zgromadzone podczas pobytu w Iraku materiały, które umożliwiły zrealizowanie 

naukowego projektu.

Sytuacji na Bliskim Wschodzie poświęcone były artykuły naukowe, 

wyjaśniające uwarunkowania decydujące o braku stabilności regionu i jego 

poszczególnych państw. W ramach współpracy z Uralskim Społeczno-Ekonomicznym 

Instytutem w Czelabińsku (Filia Akademii Pracy i Stosunków Społecznych 

w Moskwie) opracowane zostały dwa artykuły poświęcone współpracy Iraku 

z Państwami Zatoki Perskiej oraz rosyjsko-irackiej współpracy po upadku reżimu 

Saddama Husajna. Problemom rosyjskiego zaangażowania w sprawy Bliskiego 

Wschodu i relacjom Federacji Rosyjskiej z krajami tego regionu poświęcone było 

także opracowanie:

1. Bliski Wschód w ukraińskiej grze Putina, [w:] Bezpieczeństwo państw Europy 
środkowo-wschodniej w kontekście konfliktu na Ukrainie, T. Pączek (red.), 
Wydawnictwo Społeczno-Prawne, Słupsk 2016, ISBN 978-83-943337-9-9, s. 359 - 
376.

Spośród istotnych problemów Bliskiego Wschodu ciągle nierozwiązana jest 

kwestia narodu kurdyjskiego. W warunkach ekspansji fundamentalizmu islamskiego

i wojny domowej w Syrii, rodzi to nowe zagrożenia zapobieganie, którym wymaga 

szerszej niż dotychczas współpracy międzynarodowej. Problemy te zostały 

przedstawione między innymi w następujących publikacjach:

1. Kurdystan syryjski - regionalny dylemat, [w:] Bezpieczeństwo współczesnej Azji, 
J. Marszałek-Kawa (red.), , Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN 978- 
83-8019-135-8, s.332 - 362;
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2. Stowarzyszenie Braci Muzułmanów - od ideologii do terroryzmu, [w:] Studia nad 
bezpieczeństwem, Zeszyt nr 1/2016, Słupsk 2016 r., ISSN 2543-7321, s. 175 - 188;

3. Uchodźcy -  problem murem odgrodzony, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa. 
Ekologiczny, personalny i społeczno-kulturowy kontekst bezpieczeństwa, red. 
A. Urbanek, D. Zbroszczyk, Wydawnictwo Społeczno-Prawne, Słupsk 2016, ISBN 
978-83-943337-8-2, s. 179 - 193;

4. Kurdowie - naród podzielony pomiędzy czworo, [w:] „Studia nad bezpieczeństwem”, 
Zeszyt nr 3, Słupsk 2018 r., ISSN 2543-7321.

Podsumowując prezentację dorobku naukowego należy podkreślić, iż jest on 

potwierdzeniem konsekwencji w kontynuowaniu tematyki prowadzonych badań, 

których wyniki, wraz z osiągnięciem naukowym, tworzą tematycznie spójną całość, 

dając koherentny obraz trudnych w wielu przypadkach do rozwiązania problemów 

występujących na rozległym obszarze, jakim jest Bliski Wschód. Irak i Liban, 

znajdujące się w jego granicach, stanowiły w ostatnim okresie szczególny przedmiot 

zainteresowań badawczych habilitanta. Ich podsumowanie stanowią monografie 

wskazane jako osiągnięcie naukowe.
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