Interwencje międzynarodowe: wspólny wysiłek
czy dyktat największego? Skala zaangażowania
w misję a kontrola nad jej przebiegiem i strategią1
MAREK MADEJ

Kontekst i idea studium
Ostatnio w badaniach nad bezpieczeństwem wzrasta zainteresowanie zagadnieniem tzw. burden-sharing, czyli – w ogólnym rozumieniu – dystrybucją kosztów oraz ryzyka pomiędzy
członkami danej grupy w toku podejmowanego razem przedsięwzięcia służącego realizacji wspólnego celu2. Dyskusje na
ten temat toczą się w kontekście wielu organizacji (np. ONZ,
UE) oraz zagadnień (choćby przy zabiegach o ograniczenie
następstw zmian klimatycznych), jednak szczególnie dużą intensywność osiągają dziś w NATO. W takich bowiem jak
NATO sojuszach asymetrycznych, w których jeden z uczestników (USA) ma zdecydowanie większy potencjał od pozostałych, niemal nieuchronnie powstaje problem „sprawiedliwości”, „słuszności” rozkładu obciążeń między sojusznikami3.
W Sojuszu przejawiało się to zazwyczaj w apelach – głównie,
lecz nie wyłącznie ze strony USA – o bardziej zrównoważone,
a więc „sprawiedliwsze” rozłożenie ciężarów między sojuszników. Jednakże w ostatniej dekadzie wyraźnie wzrosły zarówno
intensywność dyskusji w NATO w tej prawie, jak i stanowczość wezwań do zmiany obecnego modelu rozkładu obciążeń.
Niewątpliwie ma to swe źródła w aktualnej dysproporcji ponoszonych przez sojuszników nakładów – Stany Zjednoczone
pokrywają dziś ok. 75% wszystkich kosztów działania Sojuszu.
I choć taka dysproporcja, wbrew obiegowym sądom, nie jest
w historii NATO wyjątkowa4, to zrozumiałe, że budzi niepokój zwłaszcza tych sojuszników, którzy płacą najwięcej (choć
pozostali także mogą się jej obawiać, choćby z uwagi na rosnącą niepewność co do chęci „największych płatników” do
kontynuacji współpracy na takich zasadach). Dodatkowo do
większej gwałtowności debat w NATO o konieczności zmian
w obecnym rozkładzie obciążeń między sojusznikami, zarówno ujmowanych całościowo, jak i w kontekście poszczególnych działań, przyczyniły się też globalny kryzys ekonomiczny
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2008 r. (a zwłaszcza wolne tempo wychodzenia z niego gospodarek europejskich) oraz wzrost aktywności operacyjnej NATO
po 2001 r. Oznaczały one bowiem z jednej strony znaczny wzrost
bieżących potrzeb ﬁnansowych, sprzętowych i ludzkich w związku z prowadzeniem kosztownych misji ekspedycyjnych, także
w tak wymagających i odległych od Europy krajach jak Afganistan,
z drugiej zaś równoczesny spadek środków na te cele dostępnych5.
Wzrost znaczenia kwestii rozkładu obciążeń i ryzyka w debacie politycznej nie oznaczał jednak, że równie często i całościowo zagadnienie to podejmują analitycy i badacze akademiccy. Fundamenty takich rozważań wypracowywano już, co
prawda, od lat 60. XX wieku, czego rezultatem jest koncepcja
dóbr publicznych (będących głównym rezultatem współdziałania i dostępnych w razie uzyskania wszystkich uczestnikom) na
gruncie ekonomicznej teorii sojuszy M. Olsona i R. Zeckhausera oraz idea „wspólnego produktu” (joint product), rozwijana
m.in. przez Todda Sandlera6. Jednak kwestie rozkładu obciążeń
bada się głównie pod kątem deﬁniowania i mierzenia samych
„ciężarów” (co je stanowi), czynników determinujących w konkretnych przypadkach model ich dystrybucji czy wpływu tego
modelu na efektywność wspólnego działania, zwłaszcza w relacji do akcji unilateralnych7. Rzadziej natomiast analizuje się
zależności między skalą i charakterem zaangażowania poszczególnych uczestników a poziomem ich kontroli nad misją, tzn.
jej planowaniem, przygotowaniem oraz realizacją. Innymi słowy, nieczęsto szuka się odpowiedzi, jak wielki wpływ na strategię operacji i jej wykonanie (oraz wiążące się z tym ryzyko dla
każdego uczestnika) można „kupić” za określoną skalę wkładu,
a więc jaka jest efektywność zaangażowania poszczególnych
uczestników w relacji do ich interesów, zwłaszcza w odniesieniu
do uzyskiwanych przez nich „dóbr prywatnych” – korzyści niejako zewnętrznych względem misji, gdyż powstających w następstwie wspólnego działania i dlatego istotnych przy decydowaniu
o skali zaangażowania, ale nie łączących się wprost z celem danego przedsięwzięcia (np. wzmocnienie pozycji międzynarodowej,
prestiż związany z udziałem w „elitarnym klubie”).
Tymczasem badanie związków tego typu byłoby wartościowe, szczególnie w wypadku tych uczestników, którzy wnoszą
w daną misję wkład ponadprzeciętny, lecz nie największy. Gdy
bowiem w odniesieniu do lidera operacji (o ile taki jest) można
z dużym prawdopodobieństwem zakładać znaczną kontrolę nad
deﬁniowaniem strategii misji i jej realizacją, a wobec najmniejszych uczestników spodziewać się wpływu niewielkiego lub

zaniedbywalnego, to w wypadku „kontrybutorów średniego
szczebla” („drugiego poziomu”) odpowiedź nie jest oczywista.
Jeśli zaś ich decyzje o stosunkowo dużym zaangażowaniu przekładałyby się na proporcjonalny wzrost ich wpływu na planowanie i przebieg danej misji, to wyjaśniałoby to w pewnej mierze,
dlaczego ich postępowanie odbiega od sformułowanej jeszcze
przez Olsona i Zeckhausera i – choć krytykowanej, to całkiem
nieodrzucanej przez kontynuatorów – zasady, iż występujące
w działaniach koalicyjnych zjawisko „eksploatacji wielkich
przez małych” skłaniać powinno do prób minimalizacji nakładów i „jazdy na gapę” (freeriding), ściślej zaś na koszt największego uczestnika8. Dowiedzenie natomiast, iż znaczny wkład
w misję nie oznacza automatycznie większego wpływu na jej
organizację i przebieg, uwypukli fakt, iż decyzje części uczestników o zaangażowaniu większym niż przeciętne muszą być
(o ile pozostają racjonalne) motywowane „czynnikami zewnętrznymi”, a więc oczekiwaniem uzyskania tą drogą „dóbr prywatnych”, niezależnych wprost od powodzenia wspólnej misji.
Zbadaniu tych właśnie przewidywań w odniesieniu do współczesnych misji ekspedycyjnych z elementem kinetycznym (bojowym) posłuży niniejsze studium. Przyjęto w nim, iż w takich
operacjach rozkład obciążeń między sojusznikami przeważnie
dokonuje się zgodnie ze wzorcem, który roboczo można określić jako schemat piramidy. W układzie tym pozycję „szczytową”, u wierzchołka piramidy, zajmuje lider operacji, zazwyczaj
ją też inicjujący, który pokrywa 50% lub więcej wszelkiego
rodzaju kosztów operacji (ﬁnansowanie, siła ludzka, zdolności
wojskowe, zwłaszcza kluczowe dla funkcjonowania misji, np.
logistyka, rozpoznanie). Poza przywódcą, w misji bierze też
udział – zazwyczaj nieliczna – grupa „uczestników drugiego
poziomu”, których wkład w operację (w sensie skierowanego
do niej personelu, nakładów ﬁnansowych i sprzętowych lub innym) jest znacząco wyższy, ilościowo lub jakościowo, niż przeciętny9. Pozostałe kraje uczestniczące w misji, choć stanowiące
najliczniejszą grupę, z reguły wnoszą – każdy z osobna — wkład
ograniczony, nierzadko symboliczny (choć grupa ta jako całość
może dostarczać znaczącej części zasobów na potrzeby operacji). Zgodny z takim schematem skład koalicji realizującej misję
cechował niemal wszystkie pozimnowojenne operacje NATO
z elementem kinetycznym, w tym interwencje w Bośni, Kosowie czy Afganistanie (po części dlatego, że „piramidą”, gdy
chodzi o potencjały członków, jest już sam Sojusz, z USA na
jej szczycie). Występował on także w podobnych działaniach
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innych struktur, np. WPBiO (EUFOR Chad) czy koalicji ad
hoc (Iracka Wolność w Iraku 2003–10)10. Bliżej w studium zostaną zbadane przypadki dwóch interwencji NATO: w Kosowie
w 1999 r. oraz w Afganistanie (począwszy od 2006 r.).
Kosowo (Operacja Zjednoczona Siła – «Operation Allied Force»)
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Operację Zjednoczona Siła (OAF) w Kosowie NATO przeprowadziło między 23 marca a 10 czerwca 1999 r., w reakcji na kryzys humanitarny w tym państwie (wówczas serbskiej prowincji)
powstały w wyniku serbskich represji wobec tamtejszej ludności
albańskiej. Misję tę często nazywano „wojną komitetów” (zwyczajowo przypisując autorstwo tego określenia ówczesnemu
głównodowodzącemu sił NATO w Europie, a tym samym operacji Allied Force, amerykańskiemu generałowi Wesleyowi Clarkowi)11. Podkreślano tym wyjątkowo duży z perspektywy wojskowych wpływ polityków (cywilów) na planowanie misji oraz jej
realizację, w tym tak szczegółowe, wręcz stricte bojowe aspekty
jak wybór poszczególnych celów ataku, a nawet rodzaju amunicji
użytej do ich zniszczenia. Dodatkowo wskazywano też, do jakiego stopnia procesy decyzyjne w jej trakcie bazowały, w opinii
personelu wojskowego, na mechanizmach wielostronnych.
OAF niewątpliwie zasługiwała na miano misji wielonarodowej – ostatecznie aktywny udział w nalotach wzięło 14 z 19
członków NATO12. Administracja prezydenta Billa Clintona
już zresztą wczesną wiosną 1998 r., bezpośrednio po wzroście
napięcia między Albańczykami i Serbami w prowincji, wykluczyła ewentualną unilateralną akcję USA i zadeklarowała, iż
jakakolwiek militarna reakcja na kryzys będzie podjęta przez
NATO jako całość. W rezultacie od tej chwili wszelkie plany
wojskowe dotyczące potencjalnej interwencji przygotowywały
zintegrowane struktury planistyczne NATO, aczkolwiek na bazie mniej lub bardziej formalnych wskazówek poszczególnych
rządów, zwłaszcza USA. W tych strukturach sojusznicy są reprezentowani proporcjonalnie do ich zdolności wojskowych,
wielkości PKB (w tym wydatków wojskowych) oraz populacji13. To zaś oznaczało, iż – przynajmniej formalnie – każdy sojusznik mógł aktywnie uczestniczyć w formułowaniu strategii
Sojuszu w kryzysie kosowskim, niezależnie od szybkiego wykluczenia przez Waszyngton (motywowanym w tym zakresie
głównie czynnikami wewnętrznymi) części z rozważanych
przez planistów NATO opcji, zwłaszcza zakładających wysłanie do Kosowa sił lądowych.

Równie „demokratyczna” była procedura selekcji celów ataków, zwłaszcza w początkowej fazie operacji. Ich tzw. główną
listę (master list), wstępnie opracowywaną przez właściwe ciała
NATO (naczelnego dowódcę sił sojuszniczych w Europie oraz
szefa południowego dowództwa regionalnego Sojuszu – AFSOUTH) ostatecznie zatwierdzały ciała polityczne Sojuszu,
w których reprezentowani są wszyscy członkowie. Tym samym
każdy z nich, nawet nie uczestnicząc aktywnie w operacji, mógł
zakwestionować zasadność ataku na konkretny obiekt z listy
lub dodać do niej inny. Taka procedura decyzyjna – nawet jeśli
z punktu widzenia dowódców wojskowych uciążliwa – służyła
zapewnieniu politycznej spójności i jedności Sojuszu w sprawie
OAF. Co prawda władze USA, jako dysponujące najbogatszym
materiałem wywiadowczym, wskazywały najwięcej ewentualnych celów, a pozostałe państwa rzadko korzystały z prawa
weta w tej kwestii (najczęściej decydowała się na to Francja).
Dodatkowo większość decyzji o nalotach podejmował faktycznie nieformalny „komitet zarządzający” (USA, Wielka Brytania
i Francja, a okazjonalnie także Niemcy, Włochy, a nawet Grecja), przy czym wpływ poszczególnych jego uczestników niekoniecznie był proporcjonalny – jak pokazuje przykład krytycznej
wobec misji i w niej nieuczestniczącej Grecji czy realizujących
jedynie zadania wspierające Niemiec – do skali realnego zaangażowania w operację. Prócz tego wraz z trwaniem operacji
początkowo ścisła kontrola ciał politycznych NATO nad selekcją celów nalotów stopniowo słabła, a poszczególne kraje coraz
częściej akceptowały – co najwyżej po drobnych poprawkach –
listy obiektów do zniszczenia przygotowywane przez struktury
wojskowe. Niemniej, nawet wówczas model decyzyjny przy selekcji celów w operacji OAF oferował każdemu z sojuszników,
niezależnie od faktycznego wkładu w akcję, możliwość wpływu
na – bądź co bądź kluczowe — aspekty misji14.
Jak już sygnalizowano (wskazując choćby na przypadek Grecji), ten „demokratyczny” charakter procesu decyzyjnego nie
wynikał jednak z równie proporcjonalnego rozkładu obciążeń
między uczestnikami operacji. Na państwa inne niż USA przypadało mniej więcej 38% (około 15 000) spośród przeprowadzonych w toku misji lotów wojskowych. Do udziału w operacji
Zjednoczona Siła skierowały one 320 samolotów załogowych
i bezzałogowych (na ponad 1000 wykorzystanych w misji
w celach bojowych i wsparcia)15. Najznaczniejsze (poza amerykańskim) ilościowo i jakościowo wkłady (np. z uwagi na
udostępnione przez nie specyﬁczne zdolności, jak tankowanie
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w powietrzu) wniosły Wielka Brytania i Francja, choć np. środki zaoferowane przez Niemcy (m.in. bezzałogowe pojazdy rozpoznawcze), Włochy (dobrze wyposażone i dogodnie położone
lotniska do dyspozycji pozostałych uczestników) czy Holandię
(uznawaną co prawda za „małego” sojusznika i kontrybutora,
ale dostarczającą zdolności rzadkich, jak samoloty wyposażone
do działań w nocy) również istotnie wzmacniały potencjał sojuszników16.
Jednak powyższe liczby i dane tylko częściowo oddają obiektywną wartość i znaczenie europejskiego (oraz kanadyjskiego)
wkładu w operację OAF. Równocześnie bowiem to siły zbrojne
USA (lotnictwo i marynarka) skierowały do tej misji ponad 700
samolotów, wykonując największą liczbę lotów w ramach każdej kategorii zadań bojowych, nie tylko szczególnie trudnych,
jak ataki w nocy czy niszczenie obrony przeciwlotniczej, ale
nawet „standardowego” patrolowania przestrzeni powietrznej
(air patrolling) w rejonie działań. Siły USA były też głównym
dostarczycielem niezbędnych do powodzenia misji zdolności
logistycznych i wparcia bojowego, takich jak tankowanie w powietrzu, rozpoznanie i zwiad lotniczy. Szczególnie widoczna
była zaś ich dominacja nad resztą sojuszników, dzięki technologicznemu zaawansowaniu amerykańskich arsenałów, w zakresie broni precyzyjnej (wykorzystania amunicji kierowanej)
oraz lotów w niesprzyjających warunkach (noc, trudna pogoda). Jednostki USA wykonały ponad 90% zadań z tych kategorii
(a w niektórych wypadkach – np. standoff and escort jamming, zakłócanie sygnałów radiowych i elektronicznych – nawet 100%)17.
Dodatkowo USA pokrywały lwią część kosztów operacji, a ich
dyplomacja odegrała kluczową rolę w staraniach o polityczne
rozwiązanie kryzysu.
Niewątpliwie centralna pozycja USA w reagowaniu na kryzys
i ponadprzeciętna skala ich kontrybucji, gdy chodzi o stronę ﬁnansową oraz czynnik wojskowy w operacji, stanowiły podstawę
do swego rodzaju uprzywilejowania Waszyngtonu w procesach
decyzyjnych w ramach OAF. Niemniej pewne cechy przebiegu
i sposobu organizacji misji wskazują, iż faktyczny poziom kontroli sprawowanej przez USA nad formułowaniem, a następnie
wdrażaniem jej strategii, był – niezależnie od wspominanego
już przekonania kierujących OAF amerykańskich wojskowych
o jej wręcz „nadmiernie koalicyjnym” charakterze18 – większy,
niż usprawiedliwiałaby to sama, skala amerykańskiego wkładu.
Po pierwsze, od początku dyskusji o interwencji w Kosowie,
czyli nawet wówczas, gdy skala zaangażowania poszczególnych

uczestników nie była znana, Waszyngton był w stanie kierować
jej przebiegiem w kierunku przez siebie preferowanym i doprowadzić do wykluczenia na bardzo wczesnym etapie przygotowań jakiejkolwiek opcji akcji lądowej19. Władze USA okazały
się przy tym wyjątkowo konsekwentne (i skuteczne) w oporze
wobec działań „na ziemi”, mimo pogarszającej się – w wyniku nasilenia przez Serbów represji wobec Albańczyków, ale też
samych bombardowań NATO – sytuacji humanitarnej w Kosowie, jak i brytyjskiej presji na rozmieszczenie sił lądowych20.
Gotowość do rozpoczęcia przygotowań do operacji lądowej Waszyngton zasygnalizował nie wcześniej niż na początku czerwca, zaledwie kilka dni przed akceptacją przez władze w Belgradzie warunków NATO, a więc i zakończeniem OAF21.
Także przyjęcie przez NATO zasady „stopniowej eskalacji
działań” w ramach operacji powietrznej w Kosowie w pełni korespondowało z intencjami i interesami USA. Oznaczało to rozpoczęcie misji od nalotów na wyselekcjonowanie cele
o ściśle wojskowym charakterze i jedynie na obszarze Kosowa,
a następnie – w razie serbskiej odmowy powstrzymania represji
i podjęcia negocjacji – stopniowego zwiększania intensywności ataków (w tym objęcie nimi celów niejednoznacznie wojskowych, lecz o strategicznym znaczeniu, m.in. elementów
infrastruktury przemysłowej czy krytycznej), jak i ich zasięgu
geograﬁcznego (na pozostałą część terytorium Serbii)22. Mimo
wątpliwości np. Niemiec, Włoch i Grecji co do efektywności
takiego podejścia, zwłaszcza z uwagi na humanitarny charakter misji, wdrażano ją w zasadzie bez zmian do końca operacji.
NATO nie zdecydowało się też, głównie w wyniku stanowiska Stanów Zjednoczonych, na żadne „przerwy na negocjacje”
w bombardowaniach, mimo sugestii tego rodzaju wysuwanych
przez rządy Niemiec i Włoch23.
Dominacja Stanów Zjednoczonych nad pozostałymi sojusznikami nie ograniczała się przy tym do poziomu strategicznego
misji. Na płaszczyźnie operacyjnej USA również sprawowały,
znaczną, jeśli nie całkowitą kontrolę nad jej przebiegiem. Oczywiście, częściowo wynikało to zarówno ze skali wkładu amerykańskiego operację, jak i – wręcz głównie – technologicznego
dystansu dzielącego siły USA od pozostałych sojuszników. Niektóre zadania wykonywali wyłącznie Amerykanie, gdyż jako
jedyni posiadali odpowiednie możliwości i sprzęt (np. nocne
bombardowania precyzyjne). Nie musiało to jednak prowadzić
do tak dużej autonomii decyzyjnej USA w zakresie tego rodzaju „misji specjalnych”, jaką im ostatecznie zagwarantowano.
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Powołując się bowiem na „technologiczną niekompatybilność”
zasobów USA i reszty państw NATO (zwłaszcza niepełną interoperacyjność systemów bezpiecznej komunikacji w samolotach sojuszników), a nawet rzekome ryzyko ujawnienia (celowego lub nie) wrażliwych danych przez niektóre kraje Sojuszu,
Stany Zjednoczone zapewniły sobie całkowitą kontrolę nad takimi „specjalnymi” misjami, jak i prawo do ograniczania sojusznikom dostępu do informacji na ich temat. Dlatego niektóre
działania lotnictwa USA, np. loty bombowców strategicznych
B-2 oraz innych samolotów wykonanych w technologii stealth
(np. myśliwce F-117), de facto nie były kierowane przez zintegrowaną strukturę dowódczą NATO, lecz właściwe dowództwa
amerykańskie. Także dostęp do części danych wywiadowczych
służb amerykańskich był zastrzeżony jedynie dla wojsk USA24.
To zaś powodowało zarzuty przede wszystkim Francji, ale też
np. Holandii (całkiem jednak przez Waszyngton ignorowane),
iż kontrola NATO nad całością działań bojowych nad Kosowem
jest niewystarczająca, co wpływa na efektywność operacji25.
Innym przejawem dominującej pozycji USA w ramach Zjednoczonej Siły (jak i NATO jako takim) była liczba oraz ranga
stanowisk w ramach struktur dowódczych misji obsadzonych
przez oﬁcerów amerykańskich. Poza zwyczajowo zajmowanym
przez Amerykanina stanowiskiem głównodowodzącego sił sojuszniczych w Europie (wówczas funkcję tę pełnił gen. Wesley
Clark), który automatycznie stawał się naczelnym dowódcą
w operacjach NATO na kontynencie (a więc i OAF), oﬁcerowie
z USA zajmowali też niemal wszystkie pozostałe najwyższe stanowiska w łańcuchu dowodzenia operacją: dowódcy Dowództwa Regionalnego NATO Południe (AFSOUTH; adm. J. Ellis), dowódcy komponentu lotniczego w zjednoczonych siłach
sojuszniczych AFSOUTH (gen. M. Short), a także dowódcy
sił uderzeniowych i wsparcia w ramach tego dowództwa (CSSF
AFSOUTH, wiceadm. D. Murphy). Tym samym amerykańscy dowódcy sprawowali bezpośrednią kontrolę nad każdym
w zasadzie aspektem działań Sojuszu, w tym m.in. formułowaniem wstępnej listy celów nalotów26.
Wszystko to wskazuje, iż wpływ USA na formowanie celów
i modelu organizacyjnego operacji Allied Force, jak i jej późniejszą realizację, mógł być faktycznie nieproporcjonalny do
rzeczywistej skali – skądinąd wysokiej – ich zaangażowania.
Taka dominacja Amerykanów w strategicznym i operacyjnym
wymiarze kierowania misją powoduje też pytania o zasadność
wnoszenia przez inne państwa – uczestników „drugiego szcze-

bla” w koalicji” (Wielka Brytania, Francja, w pewnym stopniu
Włochy i Niemcy) – wkładu „większego niż przeciętny”. Równocześnie bowiem musiały one – mimo znacznych z ich perspektywy obciążeń – akceptować w ramach misji rolę zaledwie
„wykonawcy”, o bardzo ograniczonym w praktyce wpływie na
jej przebieg, a tym samym niewielkich możliwościach kontroli
towarzyszącego jej ryzyka.
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Afganistan (ISAF)
Badanie operacji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (International Security Assistance Forces – ISAF) z myślą
o analizie relacji między rozkładem obciążeń wśród uczestników a poziomem ich kontroli nad przebiegiem misji należałoby
skoncentrować na okresie począwszy od jesieni 2006 r., kiedy to
zakończył się proces stopniowego rozszerzania jej mandatu na
cały Afganistan, a cele i priorytety misji zmodyﬁkowano, dodając – jako zadanie faktycznie podstawowe – zwalczanie miejscowej partyzantki. Zmianę proﬁlu i zakresu celów misji postulowały przede wszystkim Stany Zjednoczone. Wcześniej, przed
2006 r., USA koncentrowały swe wysiłki w Afganistanie na antyterrorystycznej operacji Trwała Wolność (Operation Enduring
Freedom – OEF), zadania z zakresu odbudowy państwowości
(state/nation-building) pozostawiając niejako w gestii sojuszników, realizujących je poprzez działające od 2001 r. z mandatu
ONZ siły ISAF27. Niemniej od jesieni 2006 r., po transferze
większości amerykańskich sił w Afganistanie pod dowództwo
ISAF, wkład USA w tę misję wzrósł istotnie, do poziomu ok.
40% całości tych sił (po tej zmianie kontyngent amerykański
był trzykrotnie większy od drugiego pod tym względem kontyngentu brytyjskiego). W kolejnych latach udział wojsk amerykańskich w ogólnej liczbie żołnierzy ISAF nadal wzrastał,
aczkolwiek próg 50% przekroczył dopiero na przełomie 2009
i 2010 r. (zob. tabela 1). W szczytowym momencie swego zaangażowania w Afganistanie (2010–1) USA zapewniały około 70%
ogółu sił ISAF28.
Oczywiście wielkość kontyngentów to nie jedyny wskaźnik
rozkładu obciążeń między uczestnikami misji, powinno się także
uwzględnić choćby skalę zaangażowania zasobów cywilnych w
stabilizację Afganistanu, udział w ﬁnansowaniu operacji, specyﬁkę zadań podejmowanych przez rozmieszczone tam siły danego państwa, utrzymywanie lub brak tzw. caveats (narodowych
ograniczeń przedmiotowych, podmiotowych lub geograﬁcznych
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tabela 1. Liczebność kontyngentów Wielkiej Brytanii i USA
w ISAF na tle całkowitej wielkości tych sił
Miesiąc/rok

Liczebność
ISAF

Jednostki USA

Jednostki
brytyjskie

listopad 2006
styczeń 2007
listopad 2008
październik 2009
luty 2010
listopad 2010
styczeń 2011
wrzesień 2011
wrzesień 2012
sierpień 2013
kwiecień 2014
październik 2014

32 800
35 460
51 100
67 700
85 795
130 930
132 381
130 670
112 579
87 201
51 178
34 512

11 800
14 000
19 950
31 855
47 085
90 000
90 000
90 000
74 400
60 000
33 500
24 050

6 000
5 200
8 745
9 000
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
7 700
5 200
2 839

Źródło: NATO ISAF Placemats, 2006–14, http://www.isaf.nato.int/
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zastosowania wojsk), wreszcie liczbę poniesionych oﬁar (śmiertelnych i rannych). Niemniej wydaje się, iż wraz z objęciem
mandatem ISAF całego terytorium Afganistanu (październik 2006 r.), Stany Zjednoczone, jako największy, choć wciąż
nie większościowy kontrybutor, szybko uzyskały dominujący
wpływ na planowanie strategiczne i operacyjne, jak i kontrolę nad wdrażaniem tych planów. Ich postulatem była już sama
idea przekształcenia ISAF w misję głównie przeciwpartyzancką (z zachowaniem elementu „państwotwórczego”, traktowanego jednak od tego czasu bardziej jako element strategii walki
z partyzantami, niż cel sam w sobie)29. W lutym 2007 r. USA
przejęły także – obok szeregu innych wysokich pozycji w strukturze dowodzenia operacją – stanowisko głównodowodzącego
misją, brytyjskiego gen. D. Richardsa zastępując gen. Danem
K. McNeillem. W rezultacie cywilne i wojskowe kierownictwo
USA mogło niemal samodzielnie decydować o kierunku ewolucji misji, redukując rolę pozostałych uczestników do zaledwie
akceptowania postanowień amerykańskich władz. Doskonale
ilustruje to sposób wypracowania, a następnie wprowadzenia
nowej koncepcji strategicznej ISAF w końcu 2009 r. Sformułowano ją na podstawie oceny dotychczasowego przebiegu misji
autorstwa jej ówczesnego głównego dowódcy, generała piechoty morskiej Stanley’a McChrystala, z września 2009 r., a samą
strategię prezydent Barack Obama ogłosił – jako oﬁcjalną stra-

tegię USA w Afganistanie i faktycznie bez większych konsultacji z partnerami - 1 grudnia 2009 r. w wystąpieniu publicznym
w uczelni wojskowej West Point. Na spotkaniach ciał NATO
w kolejnych dniach w zasadzie „milcząco” zatwierdzili ją pozostali sojusznicy i amerykański plan stał się – z kosmetycznymi
zmianami – strategią obowiązującą dla całego Sojuszu30. Dostosowania strategii afgańskiej NATO w kolejnych latach przebiegały podobnie (co ciekawe, przy najwyraźniej większych –
o ile jakichkolwiek – możliwościach oddziaływania na
stanowisko USA samych władz Afganistanu, niż innych uczestników ISAF). Taka dominacja USA w sferze strategicznej nie
zmniejszyła się zbytnio w końcowej, trwającej od 2012 r. „wyjściowej” fazie operacji (exit phase). Świadczy o tym choćby to,
iż decyzje dotyczące skali i charakteru zaangażowania NATO
w Afganistanie w ostatnich latach operacji ISAF oraz po 2014 r.,
w ramach nowej misji szkoleniowo-doradczej Resolute Support,
były i nadal są w ogromnej mierze zależne od stanowiska Waszyngtonu31. Kierunek i intensywność dyskusji międzysojuszniczej o obecności w Afganistanie po 2014 r. zależały bowiem najmocniej od przebiegu oraz wyniku debat o wielkości i składzie
sił USA w tym kraju po zakończeniu ISAF (przede wszystkim
sporów w tej kwestii na linii Waszyngton–Kabul, przez które
umowę o statusie sił USA w Afganistanie po 2014 r. – SOFA
– zawarto dopiero w końcu września 2014 r.). Skutkiem było
spowolnienie przygotowań do Resolute Support oraz utrzymujące się niemal do samego jej początku (styczeń 2015) niejasności
co do liczebności oraz wielkości poszczególnych kontyngentów
w Afganistanie po 2014 r.32
W kontekście relacji między rozkładem obciążeń a kontrolą
nad misją bodaj ważniejszy niż przejęcie przez USA wraz ze
wzrostem ich zaangażowania kontroli nad strategicznym i operacyjnym planowaniem ISAF, jest wpływ tych zmian na sposoby rozwiązywania sporów wokół strategii operacji lub metod jej
wdrażania, zwłaszcza między liderem a uczestnikami „drugiego poziomu”, manifestującymi bardziej autonomiczne postawy.
W takich wypadkach poglądy amerykańskie w praktyce zawsze
zwyciężały, a pozostali sojusznicy, niezależnie od własnego stanowiska, musieli się zaadaptować. Co ważne, wydaje się, że tej
„adaptacji” nie poprzedzały poważniejsze próby wypracowania
kompromisu. Ilustruje to choćby wynik sporów między Wielką Brytanią (wspieraną przez Holandię) a USA co do sposobu
walki z partyzantką oraz produkcją narkotyków na południu
Afganistanu w 2007 r. Gdy Brytyjczycy preferowali bardziej

Interwencje
międzynarodowe....

173

Madej

koncyliacyjne środki, dopuszczające ograniczoną współpracę
z częścią dotychczasowych przeciwników, Amerykanie opowiadali się intensywniejszym stosowaniem siły oraz koncentracją na eliminacji wrogich ugrupowań. Ostatecznie USA udało
się narzucić swoje stanowisko pozostałym uczestnikom, a zarówno przebieg sporów międzysojuszniczych w tej sprawie,
jak i ich rezultaty, dobrze oddaje los rozejmu zawartego przez
brytyjskie wojska z ISAF z przywódcami partyzantki w rejonie
Musa Qala w prowincji Helmand, utrzymującego się między
wrześniem 2006 r. a lutym 2007 r. Po wyczerpujących walkach
w tym rejonie Brytyjczycy zaaranżowali „układ o nieagresji”
z lokalnymi ugrupowaniami w celu ustabilizowania sytuacji.
Jednak wskutek presji wojskowych amerykańskich (co prawda
po przypadkach naruszania przez talibów porozumienia) rozejm – mimo jego pozytywnych następstw, redukcji przemocy
i postępów w odbudowie struktur państwowości – zerwano33.
Konsekwencją było radykalne nasilenie walk i przemocy w regionie, także wobec ludności cywilnej34.
Dominacji USA w procesach dowodzenia ISAF dowodzi decyzja o podzieleniu obszaru odpowiedzialności Regionalnego
Dowództwa Południe (RC South) ISAF– kluczowego z uwagi
na intensywność walk – i wyodrębnienia z niego samodzielnego Regionalnego Dowództwa Południowo-Zachodniego (RC
South-West). Umożliwiało to – po obsadzeniu obu nowopowstałych dowództw oﬁcerami USA – wzmocnienie wpływu
Stanów Zjednoczonych na przebieg misji na newralgicznym
obszarze, zmniejszając równocześnie analogiczne możliwości
innych sojuszników (w tym Brytyjczyków, którzy rozmieścili
tam większość ze swojego – drugiego co do wielkości w misji
– kontyngentu, a przed podziałem dowództw kierowali – rotacyjnie z Holandią i Kanadą — dowództwem RC South)35.
A warto pamiętać, że USA – podobnie jak w Kosowie – nawet po rozszerzeniu funkcjonowania ISAF na cały kraj częścią
swych sił zarządzały niezależnie od dowództwa w Kabulu, poprzez operację OEF, przy czym dopiero od czerwca 2008 r. dowódcą operacyjnym wojsk USA w obu misji stała się ta sama
osoba – dowódca wojsk USA w Afganistanie36.
Konkluzje
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Prezentowane ustalenia dotyczące misji OAF i ISAF zdają się
potwierdzać, iż we współczesnych operacjach ekspedycyjnych
(a przynajmniej akcjach NATO) lider prowadzącej je koalicji,

choć ponosi ciężary daleko większe od pozostałych uczestników, to jest zarazem w stanie zagwarantować sobie za tę cenę
nawet większą kontrolę nad planowaniem i realizacją misji,
niżby wskazywała na to skala jego wkładu. Można to uznać za
jego swoistą korzyść („dywidendę”), szczególnie ważną w kontekście wiążącego się z misją ryzyka operacyjnego i strategicznego (w tym groźby jej niepowodzenia). Kontrola bowiem nad
przebiegiem operacji umożliwia lepsze zarządzanie ryzykiem
w jej trakcie. Innymi słowy, we współczesnych misjach ekspedycyjnych przywódca koalicji najwyraźniej może decydować
o celach operacji i sposobach ich osiągania niemal unilateralnie,
ale dzięki wielostronnemu charakterowi akcji nie musi „płacić”
w tych samych proporcjach za implementację swych decyzji.
Rozkładając nakłady na pozostałych uczestników „umiędzynarodawia” koszty (oraz ryzyko) bez utraty kontroli nad procesem
decyzyjnym.
Przykłady OAF, zwłaszcza zaś ISAF, sugerują też, iż uczestnicy „drugiego szczebla”, mimo względnie dużego udziału
w kosztach misji i związanym z nią ryzyku, uzyskują bardzo
ograniczony wpływ na jej przebieg. Ich decyzje o ponadprzeciętnym wkładach muszą więc wynikać bądź z błędów w kalkulacjach potencjalnych korzyści i strat z zaangażowania, bądź
też z powodów „zewnętrznych”, niezwiązanych bezpośrednio
z głównym celem misji. Tym samym „kompensacja” ich wyższych nakładów powinna dokonywać się w innych sferach, a nie
bezpośrednio w toku operacji. Jednak takie „zewnętrzne” zyski
trudno precyzyjnie zmierzyć oraz potwierdzić ich pozytywny
związek z wielkością zaangażowania. To zaś oznacza groźbę
ich przeszacowania, a w konsekwencji ponoszenia nieuzasadnionych nakładów.
Oczywiście, analiza – zaledwie wstępna – jedynie dwóch operacji nie daje podstaw do formułowania kategorycznych wniosków co do prawdziwości dotychczasowych teorii odnośnie
do rozkładu obciążeń w ramach misji, jak i zysków i strat ich
„większych” uczestników (tzn. liderów i „mocarstw średniego
szczebla”). Bliższe zbadanie innych przypadków, np. interwencji NATO w Libii w 2011 r., może podważyć wniosek, iż większy niż przeciętny poziom zaangażowania w misję stanowi dla
jej uczestnika częściej obciążenie („pasywa”) aniżeli zasób („aktywa”), przyczyniając się do wzrostu ponoszonego ryzyka bez
odpowiedniego udziału w zarządzaniu nim, choć równocześnie
w wypadku lidera koalicji umożliwia przeważnie niemal pełną
kontrolę nad przebiegiem – mimo wszystko wielonarodowej –
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operacji. To jednak jedynie potwierdza wartość dalszych studiów nad problematyką burden-sharing, także pod kątem wpływu rozkładu obciążeń na przebieg misji i kierowania nią przez
poszczególnych uczestników.
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