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" LIBYA IN GEOPOLITICAL CONCEPTS OF
PCN-NCP
« Znaczenie Libii w geopolitycznych
koncepcjach Nacjonal-Europejskiej
Partii Komunitarnej (PCN) » :
The "3rd Congress of Polish
Geopoliticians" examines the role of
Libya in the geopolitical concepts of
Luc MICHEL and PCN-NCP and their
action of suport of the Libyan
Jamahiriya!
Our theses meet more and more interest and attention, particularly
among intellectuals and academics from Eastern Europe.
Thus the "3rd Congress of Polish Geopoliticians" - III Zjazd
Geopolityków Polskich - held in Wroclaw (Poland) on 21 and 22
October 2010, was an opportunity for a brilliant intervention of
Kornel SAWINSKI (*) entitled "Znaczenie Libiya w
geopolitycznych koncepcjach Nacjonal-Europejskiej Partiya
Komunitarnej (PCN)","Libya in geopolitical concepts of PCNNCP".
The Polish geopolitician and researcher develops longly the general
transnational action of Luc MICHEL and PCN-NCP for 25 years,
continued and amplified in the MEDD-RCM. And its foundations in
the action of Pan-european leader and theorist Jean THIRIART , in
Photo : Luc MICHEL and Fabrice BEAUR, the leadership of the
Paneuropean transnational MEDD-RCM.
Organising action for the visit of Moammar Gaddafi in Paris
(December 2007).
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the 60s. It outlines the important and influential role played by our
Transnational Organization as a School of thought and "think
tank".
Finally, he gets to the heart of his presentation: the ties with the
Libyan Jamahiriya, the proximity of the geopolitical thesis of
Moammar Gaddafi and those of Luc MICHEL and PCN-NCP, on
Eurasiatic Greater-Europe, the necessary emergence of a multipolar
world, the Mediterranean designed as a place of common
civilization, or the role of Bridge of Libya among European and
African Unions.
Sawinski finally evokes the theme of Direct Democracy (in its
Libyan and European versions), the role it plays in the thought of
Luc MICHEL and MEDD-MCR as an alternative to the bourgeois
parliamentarism.
The Polish version of the conference is already available on the
public's Facebook Page LUC MICHEL PCN :
French and English translations are planned soon.
(*) Geopolitician, sociologist, analyst at the "Centrum Analiz
Europejskiego Geopolitycznych". PhD student at the Uniwersytetu
Slaskiego - University of Silesia -, he prepare a thesis on the
"geopolitical ideas of Jean Thiriart".
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LA LIBYE DANS LES
CONCEPTS
GEOPOLITIQUES DU
PCN
« Znaczenie Libii w
geopolitycznych koncepcjach
Nacjonal-Europejskiej Partii
Komunitarnej (PCN) » :
Le « 3e Congrès des
Géopoliticiens polonais » étudie
la place de la Libye dans les
concepts géopolitiques de Luc
MICHEL et du PCN et leur
action de soutien de la
Jamahiriya libyenne !
Nos thèses rencontrent de plus en plus d’intérêts et d’attention, en
particulier dans les milieux intellectuels et universitaires d’Europe de
l’Est.
Ainsi le « 3e Congrès des Géopoliticiens polonais » – III Zjazd
Geopolityków Polskich –, organisé à Wroclaw (Pologne) ces 21 et
22 octobre 2010, a été l’occasion d’une brillante intervention de
Kornel SAWINSKI (*) intitulée « Znaczenie Libii w geopolitycznych koncepcjach Nacjonal-Europejskiej Partii Komunitarnej (PCN) », « La Libye dans les concepts géopolitiques du
PCN »
Le géopoliticien et chercheur polonais y développe longuement
l’action générale transnationale de Luc MICHEL et du PCN depuis
25 ans, amplifiée et continuée dans celle du MEDD-MCR. Ainsi que
ses fondements dans l’action du leader et théoricien paneuropéen
Jean THIRIART dans les années 60. Il expose le rôle important et
influent joué par notre Organisation transnationale en tant qu’Ecole
de pensée et « think tank » (comme l’entend la politique anglosaxonne).
Enfin, il en arrive au cœur de son exposé : les liens tissés avec la
Jamahiriya libyenne, la proximité des thèses géopolitiques de
Moammar KADHAFI et de celles de Luc MICHEL et du PCN sur
la Grande-Europe eurasiatique, la nécessaire émergence d’un
monde multipolaire, la Méditerranée conçue comme un lieu de
civilisation commune, ou encore le rôle de Pont de la Libye entres
les Unions européenne et africaine.
SAWINSKI évoque enfin le thème de la Démocratie Directe (dans
ses versions libyenne et européenne), le rôle qu’il joue dans la
pensée de Luc MICHEL et du MEDD-MCR en tant qu’alternative
fondamentale au Parlementarisme bourgeois.
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La version polonaise de cette conférence est déjà disponible sur la
Page publique Facebook de Luc MICHEL :
Des traductions française et anglaise sont prévues prochainement.
(*) Géopolitologue, sociologue, analyste à l’ « Europejskiego
Centrum Analiz Geopolitycznych ». Doctorant à l’Uniwersytetu
Slaskiego – Université de Silésie –, il prépare une thèse sur « Les
idées géopolitiques de Jean Thiriart ».
______________________________________________________

“ZNACZENIE LIBII W
GEOPOLITYCZNYCH
KONCEPCJACH
NACJONALEUROPEJSKIEJ PARTII
K OM U N I T ARN EJ (PCN )
Kornel SAWINSKI (*)
III Zjazd Geopolityków
Polskich (**)
21-22 pazdziernika 2010 –
Wroclaw
1) PCN- CHARAKTERYSTYKA PARTII
Zainteresowanie autora miejscem Libii w geopolitycznym programie
Nacjonal-Europejskiej Partii Komunitarnej (PCN) wynika z faktu
oryginalnosci programowych propozycji, jak równiez z mozliwych w
przyszlosci konsekwencji juz ponad 30-letniej dzialalnosci PCN. Na
dzien dzisiejszy PCN dziala w sposób zorganizowany i aktywny w
pieciu krajach europejskich: Francji, Belgii, Bulgarii, Moldawii i we
Wloszech.
Posiada równiez swoich przedstawicieli w osmiu innych panstwach,
gdzie ich udzial w dzialaniach partii wiaze sie glównie z aktywnoscia
internetowa. PCN stara sie równiez zbudowac swoja frakcje w Rosji,
czemu przyswiecala miedzy innymi misja prowadzona przez
sekretarza generalnego partii Fabrica Beaura miedzy wrzesniem
2008 a marcem 2009. Oprócz tego PCN posiada kontakty z
osobami bedacymi na wysokich szczeblach politycznych w
Abchazji, na Ukrainie i w Nadniestrzu. Cele dzialania PCN
poczawszy od roku 2000 sa bardzo podobne do celów PCE
(Europejskiej Partii Komunitarnej) Jeana Thiriarta z lat 1965-69.
PCN definiuje sie jako organizacja szkolaca kadry,
przygotowujaca ludzi, których rekrutuje glównie ze srodowisk
uniwersyteckich, duzo publikacji partii ukazuje sie w Internecie, w
formacie PDF, wychodza równiez drukowane publikacje (w tym La
Cause Des Peuples, sprzedawane w kioskach z prasa we Francji).
PCN zaklasyfikowac mozna równiez jako organizacje typu thinktank, to znaczy dostarczajacej, zwlaszcza w Europie Wschodniej,
idei, tez, analiz. W sferze bezposrednich dzialan politycznych partia
aktywnie wsparla prorosyjskie stanowisko Abchazji (1) i Nadniestrza
(2).
PCN jest równiez jedna z glównych sil spoza swiata arabskiego (3)
wspierajacych ruch baathistowski w Syrii (4) i w Iraku (5).
Mimo to wplywy PCN sa nikle: najlepszym bodaj do tej pory
wynikiem wyborczym bylo „otarcie sie” o 4 % podczas wyborów
komunalnych we Fleurus (1994) (6).
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Dzialalnosc PCN analizowac mozna na dwóch poziomach:
bezposredniej aktywnosci politycznej, która nie owocuje wyrazistymi
efektami w ramach regul, którymi rzadzi sie parlamentarna
demokracja. PCN w przestrzeni politycznych dzialan nakierowana
jest raczej na przygotowania do radykalnych rewolucyjnych
rozwiazan. Inaczej rzecz wyglada, gdy na analityczny warsztat
wezmiemy geopolityczna koncepcje PCN. Muammar Kaddafi
reprezentuje wizje zjednoczenia euro-afrykanskiego, co jest równiez
jednym z kluczowych skladników owej koncepcji . W przekonaniu
lidera i glównego ideologa partii Belga Luca Michela libijska
wizja zjednoczenia euro-afrykanskiego i synergii euro-arabskiej
ma charakter awangardowy.
Kaddafi widzi dominujaca role Libii w tym procesie, widzi Libie jako
swego rodzaju pomost euro-afrykanski. To zdaniem PCN calkiem
inna wizja, niz ta reprezentowana przez polityków atlantyckich w
Unii Europejskiej, którzy wedlug Luca Michela cyt: „Zamiast
mostów stawiaja mury. Politycy ze Strasburga, czy Brukseli
mówiac, o wolnosci poruszania sie o prawach czlowieka itp.,
daja az nader jaskrawy przyklad hipokryzji. W rzeczywistosci
politycy ci doprowadzaja do powstawania murów, mur z
Schengen na wschodzie podzielil Europe na dwie czesci,
podobnie jak na poludniu miedzy Marokiem a Hiszpania.
Wewnatrz UE równiez istnieje Europa dwóch predkosci,
ograniczone sa prawa: Polaków, Bulgarów, Rumunów. W
czasach III Rzeszy mówilo sie wprost o <rasie panów> i
<slowianskich podludziach>, Proces Barcelonski, Unia
Sródziemnomorska (w których Libia odmówila udzialu przyp. K.S.)
postepuje w podobny sposób budujac kolejny mur na Morzu
Sródziemnym.” (7)
Powstala w lipcu 2008 roku w czasie konferencji w Paryzu Unia na
rzecz Regionu Morza Sródziemnego jest organizacja, do której Libia
jako jedyne panstwo basenu Morza Sródziemnego nie
przystapilo.Odmowna argumentacja pulkownika Kaddafiego
opierala sie na zarzucie, niejawnego powrotu do neokolonializmu
(8).
Kaddafi widzi obszar Morza Sródziemnego jako teren wymiany
handlowej, kulturalnej, wspomina przeszlosc kiedy miejsce to
stanowilo jeden polityczny organizm, a Leptis Magna dalo
rzymskiemu Imperium dynastie Sewerów. Europejscy politycy o tym
zapomnieli dlatego PCN woli inspirowac sie polityka Kaddafiego,
który buduje mosty, niz polityka Unii Europejskiej budujacej mury
(9).

2) LIBIA OD PANARABIZMU DO
PANAFRYKANIZMU.
Ostatnia dekada obrazuje fiasko panarabskiej polityki Libii.
Przesledzmy tutaj zródla zmiany rozkladu akcentów z panarabskich
na rzecz myslenia panafrykanskiego w polityce zagranicznej
libijskiej dzamahiriji.
Luc Michel nazywa panarabska polityke Kaddafiego prowadzona od
poczatku rewolucji w 1969 roku jako „Syzyfowa prace” (10). Sam
libijski przywódca , tak argumentowal opuszczenie przez Libie w
2002 roku Ligii Arabskiej:
"Podpisalismy deklaracje w Djerba (11)", celem osiagniecia
zjednoczenia miedzy Tunezja a Libia. podpisalem umowe w Hassi
Messaoud z prezydentem Algierii Houari Boumedienne (12). Mialo
to doprowadzic do tego aby oba nasze kraje zjednoczyly, sie, gdyby
Egipt (najsilniejsze wówczas panstwo arabskie- przyp. K.S.) uzna
istnienie Izraela. Egipt uznal istnienie Izraela (13), ale do
zjednoczenia miedzy Libia a Algieria nie doszlo ...

Oglosilismy zatem uklad z Marokiem w Oujda (14).
Dlaczego nic z tego tak naprawde nigdy nie zostalo osiagniete?
Wina lezy nie po stronie Libii, ale jej partnerów. Anwar Sadat zerwal
traktat Unii miedzy Egiptem a Libia. Gaafar Nimeiri zerwal
trójstronny traktat miedzy Sudanem, Egiptem a Libia (...) dalismy
wam pieniadze, dalismy wam bron, ponosilismy ofiary z waszego
powodu. Bez rezultatu. Dzisiaj, wszyscy sa przyjaciólmi Stanów
Zjednoczonych, uznali istnienie Izraela. Libia nigdy nie uzna Izraela,
az do konca swiata, jesli Bóg tego chce! Dzisiaj, obraza sie nas.
Sadat zniewazyl nas, tych którzy oferowali, mu w czasie wojny w
pazdzierniku 1973 r., setki samolotów Mirage, dziala, amunicje,
pociski, buldozery, a takze konieczne udogodnienia , aby pokonac
Kanal Sueski. Nieszczesny lud egipski nigdy nawet o tym nie
slyszal. Nie zabiegam, o to by dziekowano mi, to tylko mój
obowiazek wobec historii. To równiez danina naszej krwi dla
Libanczyków, Palestynczyków ... Dalismy im nasze pieniadze.
Cwiczylismy ich oddzialy. Przez to wszystko ogloszono nas
terrorystami, podczas gdy oni, pogodzili sie z Amerykanami, i z
Izraelczykami. Z wszystkich wyzej wymienionych powodów, mój kraj
jest do dzisiaj na czarnej liscie ugrupowan terrorystycznych... " (15).
W przemówieniu wygloszonym 6 pazdziernika 2003 r. (którego
fragment wyzej przytoczono), Kaddafi wyrazil zmeczenie przemoca
argumentujac wobec Zgromadzenia „Komitetów Ludowych”
zasadnosc ostatecznego wyjscia Libii z Ligi Arabskiej.
Jak wiadomo Libia w marcu 2002 roku opuscila szeregi Ligii
Arabskiej. Kaddafi przedstawil 30 sierpnia 2003, wlasna idee
zjednoczonej Arabii, która zastapic mialaby Lige Arabska.
Zacytujmy libijskiego lidera: „Nowy projekt powinien byc
wyposazony w jedna Konstytucje, Rade Prezydencka,
ministerstwa, Bank Centralny, Fundusz Walutowy, wspólny
rynek ... W wymiarze wewnetrznym organizacja powinna
przyjac ksztalt konfederacji lub federacji. Spory miedzy np.
Syria a Libanem zostana zazegnane, przez porozumienia
których zadaniem bedzie zalegalizowanie syryjskiej obecnosci
wojskowej i wygasniecie sporu syryjsko-libanskiego. Na wpól
istniejaca Arabska Unia Maghrebu bedzie mogla w ramach tego
pomyslu odzyskac nowe zycie. ... media nigdy o nim nie
mówily, oczywiscie na rozkaz wladzy politycznej. Wiele
natomiast mówily, o do dzis niejasnych kulisach wydarzen
Lockerbie czy katastrofy samolotu DC-10 francuskich linii
lotniczych UTA”. (16)
W dalszej czesci powyzszego wystapienia Muammar Kaddafi,
przybliza na tle fiaska panarabskich projektów politycznych, czymze
ma byc ów projekt. „ Arabowie sa w rzeczywistosci, niezdolni do
kompletnego zrealizowania idei zjednoczenia. Stracili swoja
godnosc, swój honor. Sa skonczeni. Ich system jest
skonczony. My Libijczycy nie mozemy tracic z nimi wiecej
czasu. Od tej chwili nalezymy do Unii Afrykanskiej, do Afryki. ...
Liga Arabska nie jest w rzeczywistosci nic warta, urzednicy tej
instytucji od czterech miesiecy nie dostaja wynagrodzen,
panstwa czlonkowskie nie placa skladek ... Arabowie czekaja,
na wlasna zaglade, na rzez, Wszyscy czekaja, panstwo jedno
po drugim, miasto jedno po drugim, po Bagdadzie, Gazie,
Jeninie. (17)"
Kaddafi postanowil zatem zwrócic sie w kierunku Afryki. Jego
zdaniem Libia zbyt duzo wycierpiala dla Arabów. Jego wizja
zjednoczenia i wyzwolenia swiata arabskiego spelzly na niczym
podobnie jak niegdys projekt wyzwolenia i zjednoczenia panstw
Ameryki Lacinskiej pod wodza Simona Boliwara (porównania tego
uzyl Luc Michel) (18).
„Arabski nacjonalizm przeminal raz na zawsze. Arabom, którzy
utworzyli Lige wespól z Amerykanami i Izraelczykami gdyby
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jakims cudem udalo sie w przyszlosci zjednoczyc to nie uda im
sie nigdy osiagnac sily i niepodleglosci poniewaz „utracili oni
na zawsze swego ducha” (19).
„Amerykanie utworzyli federacje piecdziesieciu Stanów. Nie
byli narodem, ale stali sie nim. Tak samo jest z Turcja, Iranem,
Wlochami … tak dlugo mówilismy Arabom: <Jednoczmy sie! >
Bez rezultatu. (20)”
Odtad tylko w Afryce lider libijskiej rewolucji bedzie widzial
potencjal i nadzieje na „zródlo nowej sily dla Libii”. Egipcjanie,
Sudanczycy, Libijczycy, Tunezyjczycy, Algierczycy, Marokanczycy
Mauretanie, jestescie Afrykanami. Nie mozecie mówic wiecej o
nacjonalizmie arabskim, arabskiej jednosci. Jestescie czescia
afrykanskiego kontynentu. Odtad powinniscie mówic i myslec w
kategoriach Unii Afrykanskiej. (21)”
Unia panafrykanska, w która powinny zaangazowac sie kraje
arabskie jest nie tyle koniecznoscia, to zdaniem Kaddfiego kwestia
przetrwania. Unia Europejska woli wspólpracowac z wiekszymi
regionalnymi calosciami (22).
Kaddafi jest przede wszystkim zwolennikiem globalnej wizji
integracji w perspektywie rodzacych sie politycznie
zorganizowanych wielkich przestrzeni i bloków geopolitycznych.
Projekt Kaddafiego zasadza sie na dwu poziomach z jednej strony
zblizenia euro-arabskiego z drugiej konwergencji euro-afrykanskiej,
a nadrzednym celem
tych koncepcji jest równoprawna integracja panstw i narodów
basenu Morza Sródziemnego.
Przytoczmy znów slowa samego Kaddafiego: "Europa chcialaby
zajmowac sie regionalnymi calosciami. Na przyklad, chcialaby,
by kraje Afryki Pólnocnej ograniczyly role poszczególnych
przywódców panstw tego regionu, tworzacych UMA, Arabska
Unie Maghrebu. Ale spory miedzy Marokiem i Algieria
doprowadzily do zamrozenia tej wspólnoty. Z mojej strony nie
zgadzam sie z tym. To powód dla, którego wyszedlem
naprzeciw tym problemom wspóltworzac projekt Comessa
(Wspólnote panstw Sahelu i Sahary) (23). To duzo wieksza
calosc, której ksztalt bedzie korzystny równiez dla Europy "
(24). W Kaddafim PCN widzi równiez niezachwianego zwolennika
europejskiej jednosci (który dostrzega w Euro skuteczna
alternatywe dla dolara), monetarny klucz do powstania swiata
wielobiegunowego. wspólnoty arabskich i europejskich interesów,
rozwoju i wspólpracy miedzy nami", dodaje Kaddafi (25).
Potrzebe dazenia do jednosci dzialan z Unia Europejska podkresla,
Sanoussi Jackem, byly nigeryjski minister integracji z Afryka,
"Chcemy patrzec w kierunku Morza Sródziemnego i Europy.
Przez dlugi czas bylismy duszeni przez zamkniecie naszej
pólnocnej granicy, przez która przechodzi okolo 90% dostaw
zywnosci i wyrobów wlókienniczych" (26). Francuski dziennik
ekonomiczny Les Echos ujal ten problem w nastepujacy sposób:
„Kraje Afryki Pólnocnej maja najmlodsza ludnosc swiata: 40%
populacji ma mniej niz 14 lat.
W zwiazku z tym, ze przez kilka lat na pólnocnym brzegu Morza
Sródziemnego pojawi sie bardzo powazny problem zwiazany ze
starzeniem sie ludnosci (brak sily roboczej, finansowania emerytur,
stagnacje konsumpcji), kraje poludniowego brzegu Morza
Sródziemnego musza bezwzglednie tworzyc miejsca pracy, aby
uniknac wybuchu niepokojów spolecznych. Od krajów poludniowego
brzegu Morza Sródziemnego zalezy w bardzo duzej mierze
przyszlosc Europy jesli chodzi o wymiane handlowa. Ponad 60%
eksportu z Maroka, Algierii i Tunezji jest przeznaczone na rynki Unii
Europejskiej. Wiekszosc produktów wywozonych na druga strone
Morza Sródziemnego to wyroby wlókiennicze i produkty rolne.
Wzrost eksportu produktów rolnych z Afryki Pólnocnej do Europy, w

znaczacy sposób przyczynilby sie do rozwoju tych krajów. Ten
element, oraz fakt, ze tendencje demograficzne sa odwrócone po
obu stronach Morza Sródziemnego, powinny zachecac do
wspólnych badan nad rozwiazaniami tych problemów” (27). Wedlug
PCN Kaddafi jest jedynym arabskim i afrykanskim przywódca, który
rozumie te kwestie, w odróznieniu np. od innych afrykanskich
przywódców „wasko myslacych” polityków Maroka czy Tunezji (28).

3) PCN- LIBIA: GEOPOLITYKA I IDEOLOGIA.
Zwiazki PCN z Libia maja dwoisty charakter ideologiczny i
geopolityczny.
Bezposrednie wsparcie PCN dla Libii datowac mozna juz od 1986
roku, kiedy to zorganizowano akcje plakatowe w calej
przestrzeni frankofonskiej: w Brukseli, Charleroi, Lillie, Paryzu i
Marsylii. Akcja ta byla wsparciem PCN dla Libii po
amerykanskich bombardowaniach Trypolisu i Benghazi z 1986
roku.
Zacytujmy Luca Michela:
„Gdy w 1986 r. USA zaatakowaly Libie z pomoca ruszyla im
Margareth Thatcher ze wzgledu na solidarnosc brytyjskoamerykanska. Arabowie patrzyli wówczas na bombardowanie
Libii jak widzowie w kinie, dlatego wlasnie Libia pod
przywództwem Kaddafiego walczyla od 1969 roku na rzecz Unii
Panstw Arabskich i dlatego od tamtego czasu jest wpisana w
poczet najwazniejszych wrogów syjonistów, Amerykanów i
swiata zachodniego” (29).
Bardzo wazna data jezeli chodzi o sformalizowanie istniejacego i
aktywnego poparcia PCN dla Libii byl wrzesien 2004 roku, kiedy to
partia podpisala porozumienie o wspólpracy z Mouvement des
Comités Révolutionnaires Libyens (Ruch Libijskich Komitetów
Rewolucyjnych). Mialo to miejsce w Trypolisie na III Konwencji
MCR. Podpisujac wyzej wymieniona umowe lider PCN Luc Michel
zobowiazal sie do podjecia misji zjednoczenia ruchu w calej
Europie, w ramach MEDD-MCR, le Mouvement Européen pour la
Démocratie Directe (Europejskiego Ruchu na rzecz Demokracji
Bezposredniej) (30).
Jak juz wspomniano wczesniej stosunek PCN do Libii
charakteryzuje zwiazek ideologii I geopolityki. Sytuacje ta dobrze
ilustruje wypowiedz Luca Michela na wspomnianej Konwencji MCR:
“Rola europejskiego ruchu rewolucyjnego, nasza rola, jest
zapewnienie ciaglosci demokracji bezposredniej w procesie
zjednoczenia Europy zaprojektowanej jako alternatywa dla
pseudo-demokracji parlamentarnej <Zachodu>. Korupcja I
nieskutecznosc widoczne na co dzien, to cechy prawdziwej
oligarchicznej i plutokratycznej natury systemu zachodniego.
W obliczu pokusy zamknietej Europy, egoistycznej i sterylnej
tworzonej przez zwolenników liberalizmu, naszym zadaniem
jest obrona idei <braterskiej Europy>, dotarcie do ludzi z
czterech kontynentów, solidarnosci Afryki, Eurazji i Bliskiego
Wschodu: <nowego wielkiego narodu>! W tym kontekscie
obrona Libii, doswiadczonego przewodniego narodu (nationpilote przyp. K.S.), narodu urzeczywistniajacego idee demokracji
bezposredniej, bedacego pomostem miedzy Europa a Afryka,
integrujacego ludy Morza Sródziemnego w imie pokoju i
solidarnosci, tworzacego nowe Mare Nostrum (Nasz Morze
przyp. K.S.), jest dla naszej partii priorytetem z oczywistych
wzgledów” (31).
Rozwiniecie tych tez znajdujemy w wystapieniu Luca Michela na V
edycji Letniego Uniwersytetu dla ruchów alternatywnych,
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ekologicznych i pacyfistycznych, odbywajacego sie w Walonii od
27 do 31 lipca 2005, w którym nakresla on kierunki dzialania
nowego paneuropejskiego ruchu (MEDD-MCR):
“- Wielka Europa od Reykjaviku do Wladywostoku to projekt o
wiele wiekszy niz Unia Europejska obejmujacy równiez kraje
nieistniejacego Zwiazku Radzieckiego oraz Jugoslawii. MEDD
(Europejski Ruch na rzecz Demokracji Bezposredniej)
programowo nie uznaje granic w Europie, podobnie jak w wizji
Afryki, która reprezentuje Kaddafi, który czesto podkreslal, ze
„dla niego nie ma granic” (32).
- Libijska Demokracja Bezposrednia jest jedyna prawdziwa i
uczciwa alternatywa dla bankrutujacych i pozornych
demokracji parlamentaryzmu burzuazyjnego w Europie;
- Nalezy bronic i promowac Libie, doswiadczone panstwoprzewodnie demokracji bezposredniej oraz dorobku dzamahirii;
- Demokracja bezposrednia jest nierozerwalnie zwiazana z
socjalizmem i sprawiedliwoscia spoleczna;
- Walka o jednosc i niepodleglosc Europy jest nieodlaczna
czescia walki narodów na czterech kontynentach;
- Zjednoczona Afryka oraz Europa powinny byc szczególnie
zainteresowane obszarem Morza Sródziemnego – jako
pomostem euro-afrykanskim, w którym wiodaca role odgrywa
Libia
- Kaddafi widzi Morze Sródziemne jako morze pokoju, jednosci
i sprawiedliwosci miedzy narodami po obu jego stronach;
- Pokój musi byc priorytetowym celem w nowym stuleciu.
Nalezy polozyc kres imperializmowi, a zwlaszcza NATO, które
operuje dzis na trzech kontynentach” (33).
W innym miejscu lider PCN wypomina wspólczesnym elitom
europejskim historyczna amnezje: „Europejczycy zapomnieli o
swoich korzeniach, zapomnieli o demokracji bezposredniej.
Przypominajac sobie o nich powinni wzorowac sie na libijskiej
dzamahirii. Demokracja bezposrednia (organizm zbudowany na
bazie wolnego zgromadzenia wolnych ludzi) obecna byla u
ludów przedchrzescijanskiej Europy: Celtów, Germanów, i
Slowian zostala w okresie sredniowiecza wyparta przez
system feudalny (przyp. K.S.) (34)” (35). Wedlug lidera PCN
reaktywowanie idei demokracji bezposredniej, pojawilo sie wraz z
druga Komuna Paryska 1871, pierwszymi radami po rewolucji
pazdziernikowej, demokracja bezposrednia obecna byla równiez w
titoistowskiej Jugoslawii. Wszedzie takie same zalozenie
doktrynalne: rzady narodu w jak najwiekszym stopniu organizowane
przez sam naród, a lud traktowany jest jako polityczny podmiot.
Charakterystyczne jest, ze z okazji przybycia do Trypolisu
prezydenta Francji Chiracka w 2004 roku mury libijskiej stolicy
pokryte zostaly plakatami, oddajacymi hold Wielkiej Rewolucji
Francuskiej (36). Zdaniem Michela inspiracje dla demokracji
bezposredniej reprezentowala w przeszlosci równiez Szwajcaria.
Jednak to alpejskie panstwo traci w jego przekonaniu ostatnim
czasie status
wzorca demokracji bezposredniej o czym swiadczyc ma fakt, ze:
Szwajcaria nie bedaca czlonkiem NATO partycypowala w
agresji i okupacji Afganistanu (37). Jedyna realnie istniejaca
autentyczna inspiracja
demokracji bezposredniej we
wspólczesnych czasach jest zatem dla PCN libijska
dzamahirija” (38).
PCN zamierza wykorzystac doswiadczenie sieci MEDD-MCR,
bedacej czescia MCR “Europejskiego ruchu na rzecz Demokracji
Bezposredniej”, który dziala aktywnie w przestrzeni frankofonskiej
w Belgii, Francji, Szwajcarii, ale takze w Moldawii, Bulgarii,

wspólpracujac dynamicznie równiez z delegacjami europejskimi z
Bialorusi, Serbii czy Ukrainy. Istnieje biuro w Kiszyniewie (stolicy
Moldawii), gdzie MEDD-MCR dysponuje sekretariatem frankorosyjskim (39).
PCN buduje swoje struktury równiez dzieki sieciom kontaktów
internetowych jest obecny na Facebooku i Twitterze co sluzy
koordynacji, i przeplywowi informacji dla integracji kadr organizacji.
W ten sposób m.in. lansuje sie “Uniwersytety zwolenników
Zielonej Ksiazeczki”. Przypomnijmy, ze PCN organizowal od 2000
roku Uniwersytety dla “pacyfistów, ruchów ekologicznych i
ruchów alternatywnych” na Wegrzech, w Niemczech we Francji i
dwa w Belgii, wiele delegacji organizowalo pózniej podobne
inicjatywy na lokalnym poziomie. Dla propagowania swoich idei w
kontekscie znaczenia Libii PCN prowadzi rózne dzialania, jak np.
zabiega o otwarcie Instytutu swiata Arabskiego w Paryzu czy tez
planuje stworzenie katedr badania “Zielonej Ksiazeczki” na
uniwersytetach europejskich (40).

4) LIBIA- ROSJA.
Piszac o znaczeniu geopolitycznym Libii w programie PCN wobec
konsekwentnie prorosyjskiego stanowiska partii na szczególna
uwage zasluguja stosunki rosyjsko-libijskie.
Rosja, która zdaniem Luca Michela pod rzadami Wladimira Putina
odzyskala swoja pozycje suwerennego mocarstwa równiez jest
Europa (41), i obecnie ku zadowoleniu lidera PCN zaciesnia swoje
wiezi z Libia (42).
W pazdzierniku 2009 w Moskwie mialo miejsce spotkanie
Kaddafiego z prezydentem Miedwiediewem. Byla to pierwsza wizyta
libijskiego przywódcy w rosyjskiej stolicy od 1985 roku. Kaddafi
zadeklarowal gotowosc Libii do zainstalowania na swoim terenie
baz marynarki rosyjskiej, argumentujac, ze obecnosc wojskowa
Rosji jest gwarantem nieagresji na ze strony USA.
Morze Sródziemne jest strategicznym, geopolitycznym wezlem dla
rosyjskiej floty przypomina rosyjski ekspert Ilya Kramnik (43).
Geostrategiczne znaczenie Morza Sródziemnego dla Rosji datuje
sie na 200 ostatnich lat od czasu gdy admiral Spiridov pokonal
Turków w bitwie pod Czesma. Zniszczenie Turków w bitwie pod
Czesma i blokada ciesniny Dardanele odgrywalo wazna role w
wojnie 1768-1774, przyczyniajac sie do zwyciestwa Rosji. Od tego
czasu ekspedycje w kierunku Morza Sródziemnego staly sie jednym
z glównych zadan floty rosyjskiej. Dzisiaj region ten lezacy na
skrzyzowaniu Europy, Azji i Afryki zachowal swoje strategiczne
znaczenie. Biorac pod uwage, ze bandera rosyjskiej marynarki
wojennej (krzyz sw. Andrzeja), pojawia sie coraz czesciej pomiedzy
Gibraltarem a Port-Said, mozemy stwierdzic, ze Rosja zdaje sobie z
tego swietnie sprawe (44). Podstawowe problemy istniejace miedzy
Rosja a Libia zostaly rozwiazane dopiero w kwietniu 2008 roku,
kiedy byly prezydent Rosji Putin odwiedzil Trypolis. Efektem tej
wizyty bylo umorzenie libijskiego zadluzenia w wysokosci 4,6 mld
dolarów, pochodzacego jeszcze z czasów radzieckich, w zamian za
lukratywne kontrakty dla rosyjskich firm (45). W opinii rosyjskich
ekspertów wartosc wszystkich rosyjsko-libijskich umów cywilnoprawnych moze siegac od 2 do 4 mld dolarów.
Nalezy zwrócic uwage, ze Libijczycy chca nabyc nowoczesne
modele broni rosyjskiej, z których wiele nadal nie pojawia sie na
wyposazeniu armii rosyjskiej. Sa to, miedzy innymi, ciezkie
smiglowce bojowe Ka-52 Aligator, nowoczesne mysliwce
wielozadaniowe Su-35, MiG-29SMT i Su-30MK, które sa bardzo
cenione przez ekspertów od techniki wojskowej (46).
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Nalezy zauwazyc, ze Rosja nie jest pierwszym krajem, od którego
Libia kupila duze partie nowej broni. W grudniu 2007 r., Muammar
Kadafi odbyl wizyte w Paryzu (47). Po rozmowach z prezydentem
Francji Nicolasem Sarkozym, przywódcy obu krajów podpisali
szereg umów na dostawe przez Francje 14 mysliwców
bombardujacych Rafale, 35 smiglowców, 6 okretów wojennych,
pojazdy opancerzone i srodki transportu DCA. Umowa przewiduje
równiez modernizacje samolotów Mirage F-1, które sa na
wyposazeniu wojsk libijskich. W sumie, wartosc francuskiej broni
dla Trypolisu, wynosi 4,5 mld euro. Ponadto, Libia nabyla od Francji
21 samolotów Airbus za co najmniej 1,5 mld dolarów dla cywilnych
linii lotniczych.
Rosja i Francja sa glównymi dostawcami broni dla Libii. Jest to
wielki przelom, poniewaz 5 lat temu kraj ten byl w sporze ze
"spolecznoscia miedzynarodowa" a sankcje gospodarcze utrudnialy
normalny rozwój libijskiej gospodarki.

5) PODSUMOWANIE.
W dyskursie PCN pojawia sie przekonanie o tym, ze Europejczycy
sa coraz bardziej rozczarowani kryzysem ekonomicznym,
nierównosciami spolecznymi, spoleczna pauperyzacja, czy
wyraznym peknieciem miedzy spoleczenstwami a zepsutym
systemem liberalnej demokracji.
Wlasnie dlatego PCN proponuje dla Europy alternatywe w postaci
demokracji bezposredniej. Deklaruje przy tym chec zwalczania
propagandy wymierzonej przeciwko Kadafiemu i Libijskiej
Dzamahiriji.
PCN sugeruje by zaczac od dwóch pryncypialnych kwestii:
1) Zniesienia czegos takiego jak granice, rozumiane w tradycyjny
dla tego pojecia sposób i rozpoczecie myslenia w kategoriach
wielkich jednolitych przestrzeni geopolitycznych.
2) Zaprzestania myslenia o Europie jako tylko Unii Europejskiej,
nawet razem z krajami, które sa w tej chwili stowarzyszone z UE jak
Serbia czy Moldawia
Praktycznie od samego poczatku istnienia PCN partia jako
dominujace zródlo inspiracji wymieniala system stworzony przez
pulkownika Kaddafiego. System demokracji bezposredniej
wzorowany na tezach z „Zielonej Ksiazeczki” jest obok Komuny
Paryskiej, Rad Robotniczych i Zolnierskich z pierwszego okresu po
rewolucji
Pazdziernikowej,
titoistowskiego
modelu
jugoslowianskiego socjalizmu, czy wreszcie wegierskiego
„socjalizmu gulaszowego” czolowym modelem do nasladowania dla
przyszlej wielkiej unitarnej i komunitarnej Europy rozciagajacej
sie horyzontalnie „Od Dublina po Wladywostok” i wertykalnie od
„Narviku po Sahare”.
___________________________
(*) Notka o autorze:
geopolityk, socjolog; analityk Europejskiego Centrum Analiz
Geopolitycznych, doktorant w Wydziale Nauk Spolecznych
Uniwersytetu Slaskiego; pisze prace doktorska o mysli
geopolitycznej Jeana Thiriarta.
(**) III Zjazd Geopolityków Polskich:
We Wroclawiu, w dniach 21-22 pazdziernika 2010 r., odbyl sie juz III
Zjazd Geopolityków Polskich. Organizatorami konferencji byli
Polskie Towarzystwo Geopolityczne,
Instytut
Studiów
Miedzynarodowych Uniwersytetu Wroclawskiego (gospodarz),
Instytut Geopolityki (koordynator) oraz Europejskie Centrum Analiz
Geopolitycznych.
Zjazd rozpoczal sie powitaniem przez Dyrekcje Instytutu Studiów

Miedzynarodowych Uniwersytetu Wroclawskiego, gospodarza
tegorocznego spotkania. Konferencje inaugurowali prof. dr hab.
Tadeusz Marczak, kierownik konferencji, a takze dr Radoslaw
Domke, przewodniczacy Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego,
Marcin Domagala, prezes Europejskiego Centrum Analiz
Geopolitycznych oraz Leszek Sykulski, prezes Instytutu Geopolityki.
Gosciem specjalnym III Zjazdu Geopolityków Polskich byl dr Modest
Kolerow, rosyjski analityk, historyk, doradca administracji
prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz redaktor naczelny rosyjskiej
Agencji Informacyjnej Regnum. Spotkanie z gosciem przerodzilo sie
w dyskusje na temat geopolitycznych interesów panstwa
rosyjskiego oraz ewentualnej wspólpracy na linii Paryz – Berlin –
Moskwa.
W III Zjezdzie Geopolityków Polskich wzieli udzial przedstawiciele
osrodków akademickich, oraz analitycznych reprezentujacych
Akademie Obrony Narodowej, Polska Akademie Nauk, Akademie
Marynarki Wojennej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet
Gdanski, Uniwersytet Jagiellonski, Uniwersytet Slaski, Uniwersytet
Warszawski, Uniwersytet Wroclawski, Uniwersytet Zielonogórski,
Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej, Dolnoslaski Osrodek
Studiów
Strategicznych,
Europejskie
Centrum
Analiz
Geopolitycznych, Instytut Geopolityki i Polskie Towarzystwo
Geopolityczne. W sumie wygloszono okolo trzydziestu referatów.
Czesc z nich jest dostepna w publikacji przedkonferencyjnej
ostatniego numeru pólrocznika Racja Stanu, wydawanego przez
Instytut Studiów Miedzynarodowych Uniwerstetu Wroclawskiego.
Kolejna czesc bedzie dostepna w numerze nastepnym tego
czasopisma.
Konferencja cieszyla sie spora popularnoscia wsród srodowisk
naukowych zwiazanych z dziedzina nauki, jaka jest niewatpliwie
geopolityka. W trakcie III Zjazdu przedstawiona zostala historia
mysli geopolitycznej i jej rozwój. Omówione zostaly równiez
wspólczesne problemy zwiazane z polityka panstw kierujacych sie
wlasnymi interesami geopolitycznymi. Podczas konferencji
szczególny nacisk zostal polozony na znaczenie geopolityki w
tworzeniu polityki zagranicznej panstwa.
___________________________
1 Luc Michel, « Pourquoi nous combattons (2e Partie) - Transnistrie,
Abkhazie et Ossétie du Sud : Sur le Front des Républiques de la «
CEI-2 » », La Cause Des Peuples, Bruxelles-Paris, n° 31,
décembre 2006. Voir aussi : « Nous sommes tous des Ossètes ! »,
Site officiel du PCN-NCP ; Août 2008, Article consultable sur :
http://www.pcn-ncp.com/front/ossetia/index.htm
2 Cyt. za: « Transnistrie : Un nouvel Etat pour une autre Europe ! »,
La Cause Des Peuples, Bruxelles & Paris, n° 31 ; « Transdniestrie :
Un Etat indépendant depuis 17 ans ! », La Cause Des Peuples,
Bruxelles & Paris, n° 33
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4 Sur les Comités Syrie, cyt : Défendre la Forteresse Ba’athiste
syrienne, PCN-INFO, 29 mars 2005,
A consulter sur : http://www.pcn-ncp.com/PIH/pih-050329.htm
5 Consulter Al Ba’ath al Iraqui sur le site officiel des Comités Irak de
Base : http://comitesirak.free.fr/abai/index.htm
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45 http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/200804-23/wizyta-prezydenta-putina-w-libii
46 http://www.mcrlebye.org/Politique/ID01.14.10.09.php
47 http://www.rfi.fr/actupl/articles/096/article_3127.asp

The news contained in this newsletter are
given only for information.
CEREDD don't approve necessarly these news, particularly when
information come from Western media.
This Newsletter is free of charge.
To receive it regularly or if you don't want
to receive its future issues, send a mail to :
redaction@ceredd.com
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email : sg@ceredd.com
(128/01 rue de Montigny – B/6000 Charleroi)
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NOTICE: In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior
interest in receiving the included information for research and
educational purposes. Feel free to distribute widely but PLEASE
acknowledge the original source.Fair use only.

_____________________________
Movement for European Direct Democracy / Mouvement Européen
pour la Démocratie Directe (MEDD-MCR) : http://www.medd.info
European Studies and Research Center over Direct Democracy /
Centre Européen de Recherches et d’Etudes sur la Démocratie
Directe / CEREDD : http://ceredd.free.fr
Twiter MEDD-MCR : http://twitter.com/meddmcr
Profil FaceBook MEDD-MCR :
http://www.facebook.com/medd.mcr

La vision de la Libye comme un pont entre la Grande-Europe et
l’Union africaine, que nous avons été les premiers a
développer dès le début des années 90, est aujourd’hui
largement acceptée et adoptée par les grands acteurs des
Unions africaine et européenne. On notera sur ce logo officiel,
adoptée par la Commission européenne de Bruxelles pour le
projet culturel de coopération entre l’UE et l’Union Africaine
« Visionary Africa », les dimensions eurasiatiques de la carte
de la Grande-Europe incluant la Russie.
The vision of Libya as a bridge between Greater Europe and
the African Union, that we were the first to develop in the early
90s, is now widely accepted and adopted by the great actors of
the African and European Unions. Note on this official logo
adopted by the Brussels European Commission for the cultural
project of cooperation between the EU and the African Union
"Visionary Africa", the Eurasian dimensions of the map of
Greater Europe including Russia.
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Pour plus d’information sur la Libye –
For more information over Libya:
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