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O istocie d¿ihadu

Agresja, walka i ¿¹dza zabijania, a tak¿e strach i przera¿enie wywo³ane prze-
moc¹ towarzysz¹ cz³owiekowi od zarania dziejów. Najbardziej widoczne s¹ te
zjawiska w okresie wojen, rewolucji, konfliktów oraz w aktach terroryzmu.
Rosn¹ca fala przemocy wywo³uje uzasadniony niepokój.

Obecny terroryzm charakteryzuje siê mo¿liwoœci¹ dokonywania uderzeñ ze
strony organizacji terrorystycznych na skalê porównywaln¹ z dzia³aniami militar-
nymi. Ponadto procesy globalizacji przyczyniaj¹ siê w du¿ym stopniu do ograni-
czenia instytucji pañstwa. Zatem rola pañstwa w ¿yciu gospodarczym ulega
os³abieniu na korzyœæ korporacji transnarodowych, a w polityce – na korzyœæ nie-
pañstwowych uczestników procesów globalnych. W du¿ym stopniu dotyczy to
polityki bezpieczeñstwa, zarówno wewnêtrznego, jak i zewnêtrznego. W nie-
których krajach rozrasta siê prywatny sektor ochrony, poniewa¿ pañstwowy nie
mo¿e zapewniæ wystarczaj¹cego poziomu bezpieczeñstwa w œwiecie ogarniêtym
przemoc¹. Atak z 11 wrzeœnia 2001 r. na USA jest dowodem na utratê przez pañ-
stwo monopolu na prowadzenie wojny i zadawanie destrukcyjnych uderzeñ. Al
Kaidê mo¿na okreœliæ jako transnarodow¹ korporacjê zbrodni, której uderzenie
mog³o byæ wczeœniej ujmowane jedynie w scenariuszach literackich1.

Obecne zagro¿enie œwiatowego pokoju i stabilnoœci jest efektem okreœlonych
dzia³añ wminionych dekadach. Przez pó³ wieku dwubiegunowego podzia³u œwia-
ta by³a nakrêcana spirala zbrojeñ. Interesy supermocarstw œciera³y siê pod ró¿ny-
mi szerokoœciami geograficznymi. Dzia³a³y dobrze wyekwipowane, wyszkolone
i uzbrojone grupy partyzantów oraz ró¿nego rodzaju bojowników. Tworzono
bazê przysz³ych terrorystów. Wielkie mocarstwa ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za
uzbrojenie armii ró¿nych krajów oraz ugrupowañ, które zagra¿aj¹ pokojowi. Ter-
roryzm globalny jest nastêpstwem zimnej wojny. Terrorystów uzbroi³y wielkie
mocarstwa oraz pañstwa, które obecnie s¹ sponsorami zbrodni politycznych. Ter-
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roryzm inspirowany fundamentalistyczn¹ religijnoœci¹ tworzy now¹ jakoœæ w po-
równaniu z wczeœniejszymi dzia³aniami w tym zakresie. Motywacje wspó³-
czesnych terrorystów staj¹ siê w pewnym wzglêdzie metafizyczne, irracjonalne,
a nawet nieprzewidywalne2.

Fundamentalizm jako zjawisko spo³eczne, niezale¿nie od religijnego zabar-
wienia, powsta³ w USA (sic!) w latach dwudziestych poprzedniego stulecia. Na-
zwawywodzi siê od dzia³aj¹cych na pocz¹tku dwudziestego wieku protestanckich
grup religijnych, szczególnie baptystów, które godz¹c siê na reformy, preferowa³y
powrót do korzeni wiary, czyli fundamentów3.

Fundamentalizm islamski jest form¹ totalitarnej ideologii opartej na œwiado-
mie dobranym elemencie zastêpczym – islamie. Na uwagê zas³uguje stosunek is-
lamu do zabijania. Zale¿y on od tego, kto ma ponieœæ œmieræ. Wyró¿nia siê dwa
pojêcia: zabicie „wierz¹cego” i „niewierz¹cego”. Zapis w Koranie, œwiêtej dla
muzu³manów ksiêdze, sprawê tê traktuje jednoznacznie. Kto „zabije wierz¹cego
umyœlnie”, bêdzie ukarany „Gehenn¹, gdzie bêdzie przebywa³ wiecznie”4. Koran
zabrania zabijania wspó³wyznawców, co nie przeszkadza³o w mordowaniu prze-
ciwników islamskich w: Algierii w latach dziewiêædziesi¹tych poprzedniego stu-
lecia i wczeœniej w Turcji, Izraelu (gdzie brygady Kassama zabi³y wiêcej
muzu³manów na obszarach okupowanych ani¿eli wojska izraelskie), Egipcie, Pa-
kistanie, Indiach, Afganistanie i innych krajach. Obecnie w Iraku miny, bomby
i zamachy samobójcze zabijaj¹ przede wszystkim Irakijczyków, a nie „niewier-
nych” wys³anników wojsk koalicji czy organizacji miêdzynarodowych.

Powrotowi do korzeni wiary towarzyszy³o pojêcie „wojny sprawiedliwej”.
Wrócono do d¿ihadu – œwiêtej wojny z niewiernymi, rozumianej jako walki
w obronie wiary muzu³mañskiej prowadzonej przeciwko niemuzu³manom. Na-
kaz œwiêtej wojnywynika z Koranu. Nale¿y podkreœliæ, ¿eMahomet ujmowa³ d¿i-
had zw³aszcza jako walkê ze swoimi s³aboœciami i niedoskona³oœciami. W XX
wieku to pojêcie zosta³o zupe³nie inaczej zinterpretowane przez islamskich du-
chownych. Przedstawiano je jako walkê z ludŸmi innej wiary, wrogami islamu,
których nale¿y za wszelk¹ cenê zniszczyæ5.

Rozró¿nia siê dwa rodzaje d¿ihadu. Pierwszy, tzw. wielki d¿ihad, to wewnêtrz-
ne doskonalenie siê. Natomiast drugi, zwany ma³ym d¿ihadem, sprowadza siê do
walki z niewiernymi. W ramach doktryny islamu œwiat jest podzielony na dwa
obozy: dar al-islam, czyli dom islamu, i dar al-harb, inaczej dom nieprzyjaciela.
Celem d¿ihadu jest rozci¹gniêcie islamu na drugi obszar. Ró¿nie interpretuje siê te
pojêcia. Wed³ug radyka³ów, do których nawi¹zuj¹ dzisiejsi integryœci, dar al-is-
lam ujmuje tylko kraje kieruj¹ce siê prawem koranicznym w nieskazitelnej posta-
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ci. Natomiast najbardziej umiarkowani wyznawcy uwa¿aj¹, ¿e dar al-islam
obejmuje kraje, w których mo¿na bez problemów praktykowaæ islam, a zatem ta-
k¿e Europê i Stany Zjednoczone. Poniewa¿ œwiêt¹ wojnê prowadzi siê tylko z dar
al-harb wed³ug tego rozumienia nie mo¿e byæ ni¹ walka z USA. Zdaniem rady-
ka³ów nawet wojna z re¿imem muzu³mañskim, na przyk³ad z Saudami w Arabii
Saudyjskiej, mieœci siê w ramach d¿ihadu, poniewa¿ zdradzili oni zasady islamu6.

Wyznawcy radykalnie fundamentalistycznego islamu wzywaj¹, aby powróciæ
do „Ÿróde³ wiary”, czyli fundamentalizmu i dos³ownej interpretacji Koranu, okre-
œlaj¹c go mianem swej konstytucji. Muzu³mañscy radyka³owie chc¹ zrealizowaæ
idee stworzenia wielkiej panislamskiej wspólnoty – ummy, w ramach odrodzone-
go kalifatu, skupiaj¹cego wszystkich wyznawców Mahometa, tworz¹cych dar
al-islam. Tê koncepcjê braterstwa realizuje siê poprzez œwiêt¹ wojnê z realnym
b¹dŸ wymyœlonym wrogiem islamu. Takim przeciwnikiem po rozpadzie systemu
dwubiegunowego sta³ siê dla muzu³mañskich ekstremistów œwiecki, materiali-
styczny, zepsuty œwiat Zachodu, z pañstwami Unii Europejskiej w³¹cznie. W tym
uk³adzie d¿ihad z niewiernymi oznacza przede wszystkim globaln¹ zbrojn¹ kon-
frontacjê, w pewnym aspekcie rodzaj wojny asymetrycznej, z wykorzystaniem
metod terrorystycznych7.

Fundamentalizm religijny jest postaw¹ i ideologi¹ polityczn¹, efektem polity-
zacji religii, która jest najbardziej wyeksponowana w islamie, choæ dotyczy równ-
ie¿ innych wyznañ, jak: hinduizm, judaizm, chrzeœcijañstwo. Islam jest dla oko³o
l,3 mld wyznawców na œwiecie najwa¿niejszym drogowskazem w ¿yciu, reguluje
wszystkie kwestie sacrum i profanum, ze sfer¹ polityczn¹ w³¹cznie. Koran jest
s³owem Boga, co powoduje, ¿e reinterpretacja tego dzie³a nie jest mo¿liwa. W is-
lamie brak jest religijnego centrum, które decydowa³oby o prawdach teologicz-
nych. Muzu³manie maj¹ wielu zwierzchników duchownych, posiadaj¹cych
zdolnoœæ narzucania innym wspó³wyznawcom okreœlonych interpretacji religii,
tak¿e ekstremistycznych o w¹skim dogmatyzmie, uzasadniaj¹cych dzia³ania ter-
rorystyczne8.

D¿ihad jest form¹ wojny totalnej o poddanie œwiata Allachowi9. Oznacza przy-
musowy powrót do korzeni islamu z czasów niepiœmiennych beduinów. D¿ihad
(dos³ownie „wielki wysi³ek”) jest aktem œwiêtym, nawraca innych b¹dŸ odbiera
im ¿ycie. Pakistañski genera³ S.K.Malik, autor koranicznej koncepcji wojny uwa-
¿a, ¿e terror, którym uderza siê w serce wroga, jest nie tylko œrodkiem, lecz ce-
lem10. Przemoc w d¿ihadzie ma budziæ lêk.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e d¿ihad jako taktyka wojenna, jest starszy od islamu. Wy-
wodzi siê ze zwyczajów plemiennych sprzed narodzin Mahometa. Wojna na pu-
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styni by³a ekonomiczn¹ koniecznoœci¹. Umo¿liwia³a rabunek i jednoczeœnie
zaspakaja³a potrzebê zemsty. By³a tak¿e sposobem organizacji wolnego czasu.
Koncepcja d¿ihadu ujêta w Koranie jest form¹ przezwyciê¿enia oporu wobec na-
rzucanych wizji. W pierwszych wiekach islamu u³atwia³a proces zjednoczenia
plemion. Mahomet przekona³ wyznawców, ¿e d¿ihad jest wa¿niejszy od zasady
lojalnoœci krwi.

Najwa¿niejsz¹ form¹ poœwiêcenia w d¿ihadzie jest œmieræ, która umo¿liwia
drogê do raju. Bojownicy œwiêtej wojny – mud¿ahedini, s¹ uzbrojeni w wiarê i cy-
taty wypisane na szarfie, któr¹ owijaj¹ czo³o. Dla szyitówmêczeñska œmieræ w d¿-
ihadzie ma wiêksze znaczenie ani¿eli dla sunnitów. Dostrzega siê to w Iraku.
Sunnici uwa¿aj¹, ¿e szyitom nie wolno prowadziæ d¿ihadu, dopóki nie przyjdzie
ich imam. Dlatego za imama uznali ajatollaha Chomeiniego i rozpoczêli odrabiaæ
straty. W œwiêtych wojnach zginê³o w okresie kilku lat kilkaset tysiêcy ludzi. Bo-
jownicy-samobójcy pojawili siê tak¿e wœród sunnitów. Lecz d¿ihad sta³ siê eks-
pansywny dziêki szyitom. Chcieli oni przy okazji 1400-lecia islamu opanowaæ
meczet w Mekce i Arabiê Saudyjsk¹, któr¹ uznano za „skorumpowan¹”. Og³osili
tak¿e wojnê przeciwko „Wielkiemu Szatanowi” – USA11.

D¿ihad irañski prowadzony by³ zw³aszcza przeciwko chrzeœcijanom, wyznaw-
com judaizmu i Izraelowi, a tak¿e przeciwko sunnitom – heretykom, skorumpo-
wanym monarchom, poniewa¿ Koran potêpia ten ustrój, analogicznie jak
dyktatury. W œwietle tego rozumowania ¿adne pañstwo arabskie nie jest
muzu³mañskie. D¿ihad jest prowadzony równie¿ przeciwko Egiptowi, za zawar-
cie pokoju z Izraelem, przeciwko „Wielkiemu Szatanowi” – USA i Wielkiej Bry-
tanii, jak równie¿ przeciwko wszystkim krajom, które obrazi³y Proroka. Ostatnim
nastêpc¹ Proroka by³ ¹jatollah Chomeini. D¿ihad libijski by³ koncepcj¹ najbli¿sz¹
koranicznego orygina³u. Pu³kownik Muammar Kaddafi okreœla³ siebie jako Ma-
hdiego, czyli Oczekiwanego, który poprowadzi islam do zwyciêstwa nad przeciw-
nikami. Ta konfrontacja mia³a siê zakoñczyæ, gdy padnie ostatni wróg islamu.
NajgroŸniejsz¹ form¹ zagro¿enia wojennego jest pakistañski d¿ihad. Pakistan po-
siada broñ j¹drow¹, stworzy³ afgañskich talibów i udziela schronienia Osamie bin
Ladenowi. Trudny do zdefiniowania jest d¿ihad palestyñski. W jego ramach eks-
ponuje siê twierdzenie, ¿emuzu³manin niemo¿e oddaæ swej ziemi niewiernym12.

Wrogami d¿ihadystów s¹, ogólnie ujmuj¹c, „Wielkie Szatany”, imperialiœci,
kolonialiœci, misjonarze, syjoniœci13. Stany Zjednoczone najpe³niej realizuj¹ ma-
teria³ i styczn¹ koncepcjê ekonomii. Nastêpnie na celownikach d¿ihadu znajduj¹
siê kraje Europy Zachodniej, w tym tak¿e Polska. W³ochy zajmuj¹ szczególne
miejsce, bowiem tammieszka papie¿. Dla Chomeiniego zwierzchnik Koœcio³a ka-
tolickiego by³ najwy¿szym kap³anem „fa³szywej religii”. Do grona wielkich grze-
szników zalicza siê tych, którzy s¹ wierni korupcji. Nale¿y zastrzec, ¿e korupcja
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Ibidem, s. 28–29.
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Ibidem, s. 30.
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Ibidem, s. 31.
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w islamie jest inaczej interpretowana ani¿eli na Zachodzie. Korupcjê charaktery-
zuj¹ miêdzy innymi: równoœæ p³ci, perfumy, muzyka rozrywkowa, spódniczki
mini czy tañce.

Jedn¹ z podstawowych praktyk d¿ihadu jest branie zak³adników i przetrzymy-
wania ich przez d³ugi okres. Dochodzi do tego tak¿e odcinanie zak³adnikom g³ów,
filmowanie tych scen barbarzyñstwa i rozpowszechnianie zbrodniczej dokumen-
tacji w Internecie. Zak³adnik spe³nia rolê argumentu, który umo¿liwia proces tar-
gowania. Zak³adników brano ju¿ w czasachMahometa. Bojownicy d¿ihadu nie s¹
spontanicznie dzia³aj¹cymi indywidualistami. S¹ zorganizowani w armie, maj¹
swe dowództwa, sztaby, kwatermistrza oraz wywiady. D¿ihad musi byæ kierowa-
ny lub nadzorowany przez muzu³mañskiego w³adcê b¹dŸ duchownego – imama.
Istnieje przekonanie, ¿e muzu³manie, którzy zginêli w œwiêtej wojnie, s¹ mêczen-
nikami i natychmiast dostaj¹ siê do raju. Jest to jedna z istotnych przyczyn, dla
których pozyskuje siê ludzi fanatycznych, zdecydowanych na œmieræ. Takiego po-
dejœcia do wiary nie ma w innej religii14.

W drugiej po³owie XX wieku nast¹pi³ wyraŸny wzrost popularnoœci ruchów
i ugrupowañ skrajnie fundamentalistycznych w œwiecie muzu³mañskim15. Reli-
gijne odrodzenie islamu by³o form¹ odpowiedzi muzu³manów na postêp technicz-
ny i globalizacjê. Rozczarowanie wynikaj¹ce z braku efektów modernizacji
spo³ecznej dokonanej na wzór zachodni by³o w du¿ym stopniu przyczyn¹ chêci
powrotu do Ÿróde³ wiary oraz obron¹ islamu przed dominacj¹ Zachodu poprzez
d¿ihad, propaguj¹cy ataki terrorystyczne. Do rozwoju fundamentalizmu islam-
skiego i jego najbardziej radykalnego kierunku przyczyni³y siê tak¿e dwa wyda-
rzenia: obalenie szacha Iranu przez ajatollaha Chomeiniego w 1979 r.
i zwyciêstwo rewolucji islamskiej. Kolejnym by³a nieudana inwazja Zwi¹zku Sowiec-
kiego naAfganistanw latach 1979–1989 i opórmud¿ahedinówwobec armii, która by³a
postrachem œwiata.Wzrost popularnoœci postaw tego rodzajuwœródmuzu³manówupa-
truje siê w politycznych nastêpstwach zamachów z 11 wrzeœnia 2001 r.

W latach dziewiêædziesi¹tych terroryzm islamski przybra³ now¹ formê.
Nast¹pi³o zacieœnienie wspó³pracy miêdzy organizacjami terrorystycznymi z ró¿-
nych pañstw, czemu towarzyszy³o rozluŸnienie struktur wewn¹trz organizacji.
Muzu³mañscy terroryœci kierowali swe uderzenia przeciwko pañstwom Zachodu.
Przestali oni traktowaæ terroryzm jako formê wojny religijnej prowadzonej w gra-
nicach jednego pañstwa lub rejonu. By³ dla nich metod¹ walki globalnej miêdzy
bogatymi imperialistycznymi krajami a œwiatem islamu. W rezultacie tej reorien-
tacji nast¹pi³ znaczny rozwój struktur terrorystycznych16.

Wa¿nym spoiwem radykalnego fundamentalizmu sta³a siê Al-Kaida, pod kie-
rownictwem milionera Osamy bin Ladena, która po samobójczych atakach lotni-
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M. Zimny, op. cit., s. 33–34.
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D. Szlachter, op. cit., s. 56–57; S.P. Huntington, Era muzu³mañskich wojen, „Newsweek” 23 XII 2001,
s. 155.

16
D. Szlachter,-op. cit., s. 58.
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czych z 11wrzeœnia 2001 r. naWorid Trade Center i Pentagon sta³a siê najbardziej
znan¹ organizacj¹ fundamentalistyczn¹17. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e organizacja
ta by³a aktywna ju¿ wczeœniej. W 1979 r., gdy wojska sowieckie wkroczy³y do
Afganistanu, bin Laden wspomaga³ afgañskich mud¿ahedinów. Wspólnie z pale-
styñskim uczonym Abdallahem Azzamem i przywódc¹ Palestyñskiego Bractwa
Muzu³mañskiego utworzy³ oœrodek rekrutacyjny, który popiera³ walkê afgañskie-
go ruchu oporu. Al Kaida tworzy³a swe biura rekrutacyjne na ca³ym œwiecie. Jej
przywódca wykorzystywa³ swój olbrzymi maj¹tek, by op³acaæ ekspertów i instru-
ktorów zajmuj¹cych siê przygotowaniami i szkoleniem bojowników w zakresie
dzia³añ specjalnych.

Osama bin Laden w latach osiemdziesi¹tych poprzedniego stulecia by³ popie-
rany przez amerykañskie s³u¿by specjalne, kiedy to dowodzi³ „Legionem cudzo-
ziemskim” afgañskich Arabów walcz¹cych z Armi¹ Czerwon¹. W 1986 r.
utworzy³ w Afganistanie w³asne obozy szkoleniowe. Tak powsta³y zal¹¿ki struk-
tury organizacyjnej bazy al Kaidy. Ideolog ogólnoœwiatowego d¿ihadu Palesty-
ñczyk Abdallah Azzam nazwa³ obóz szkoleniowy bin Ladena „solidn¹ baz¹”.
Azzam zjednoczy³ œwiat arabski pod has³em d¿ihadu w czasie wojny sowiec-
ko-afgañskiej i poprowadzi³ do Afganistanu ochotników18.

Osama bin Laden, Azzam i Wail D¿ulajdan utworzyli organizacjê Maktab
al-Kidamat, która by³a pierwowzorem al Kaidy19. Azzam d¹¿y³ do przeniesienia
d¿ihadu do Kaszmiru i Czeczenii. Natomiast bin Laden chcia³ koncentrowaæ siê
na atakach na USA i na prozachodnie rz¹dy krajów arabskich. Organizacja Mak-
tab prowadzi³a nabór ochotników-mud¿ahedinów i by³a uwik³ana w zamachy ter-
rorystyczne. Jej cz³onkowie zamordowali rabina Meira Kahane w Nowym Jorku
w 1990 r. i wywo³ali eksplozjê w nowojorskimWorld Trade Center w 1993 r. Ak-
cje organizowa³ szejk Omar Ali Ahmed Abdel Rahman - duchowny z meczetu
New Jersey, który g³osi³ doktrynê zbrojnego d¿ihadu- Terroryœci z nim zwi¹zani
planowali miedzy innymi zamach na sekretarza generalnego ONZ, zburzenie sie-
dziby ONZ oraz wysadzenie tuneli ³¹cz¹cych New Jersey z Manhattanem.

Osama bin Laden po opuszczeniu Sudanu w 1996 r. og³osi³ Deklaracjê d¿ihadu
przeciwko Amerykanom okupuj¹cym Ziemiê dwóch Œwiêtych Meczetów, zawie-
raj¹c¹ program sojuszu z talibami. Czytamy w niej: „[...] najstraszliwszym dla
muzu³manów od chwili œmierci Proroka aktem agresji przeciwko islamowi jest
wejœcie wojsk amerykañskich krzy¿owców i ich sojuszników na ziemiê dwóch
œwiêtychmiejsc islamu [...] O Panie, ludy krzy¿a wesz³y zbrojnie w Twój kraj i o-
kupuj¹ œwiête miejsca [...] Panie nasz zniszcz ich [...] zeœlij na nich dzieñ s¹du [...]
Moi muzu³mañscy bracia na œwiecie, wasi bracia w Palestynie i w ziemi, w której
znajduj¹ siê dwa Œwiête Miejsca, wzywaj¹ waszej pomocy i prosz¹ was byœcie
wziêli udzia³ w walce przeciwko wrogowi, Amerykanom i Izraelczykom. Proszê

12 Henryk Æwiêk

17
R. Olszewski, Bezpieczeñstwo wspó³czesnego œwiata, Toruñ 2005, s. 41.

18
R. Borkowski, op. cit. s. 211–212.

19
Ibidem, s. 212.
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was byœcie uczynili, co tylkomo¿ecie [...] by usun¹æ wroga, upokorzonego i poko-
nanego ze œwiêtych miejsc Islamu”20.

W 1998 r. utworzono sunnick¹ organizacjê nazwan¹ Œwiatowym Frontem Is-
lamskim na rzecz D¿ihadu przeciwko ¯ydom i Krzy¿owcom. W fatwie og³oszo-
nej w 1998 r. przedstawiono trzy g³ówne problemy polityczne œwiata
muzu³mañskiego: amerykañska obecnoœæ na Pó³wyspie Arabskim, sytuacja w Ira-
ku oraz popieranie przez USA interesów Izraela. Osama bin Laden zapowiada³
Amerykanom i ich sojusznikom zemstê: „[...] deszcz samolotów nie przestanie pa-
daæ. W narodzie muzu³mañskim s¹ tysi¹ce m³odych ludzi, którzy chc¹ umrzeæ tak
bardzo, jak Amerykanie chc¹ ¿yæ [...] Amerykanie otworzyli drzwi prowadz¹ce
do siebie, które w ¿adnych okolicznoœciach nie zostan¹ zamkniête [...] chwalê
Boga wszechmog¹cego, który jest nad wszystkim, który poprowadzi³ nas
w³aœciw¹ drog¹ ku tej œwiêtej wojnie i temu starciu, które jest decyduj¹c¹ bitw¹
miêdzy wiernymi a niewiernymi”21.

W 1998 r. bin Laden wwywiadzie dla telewizji Al D¿azira stwierdzi³: „[...] ka-
¿dy doros³ymuzu³manin nienawidzi Amerykanów, ¯ydów i chrzeœcijan [...] Zabi-
janie Amerykanów i ich sojuszników, ludnoœæ cywiln¹ i wojskowych to
indywidualny obowi¹zek ka¿dego muzu³manina, który jest w stanie to zrobiæ, aby
wyzwoliæ Meczet al-Aksa z ich szponów i aby zmusiæ ich armie do wycofania siê
ze wszystkich ziem islamu, pokonane i niezdolne do stworzenia zagro¿enia dla
wszystkich muzu³manów [...] wzywamy wszystkich muzu³manów [...] aby
wype³nili rozkaz Boga i zabijali Amerykanów [...]”. Ponadto bin Laden mówi³
o globalnym d¿ihadzie przeciwko USA: „Bóg wszechmog¹cy mówi, byœmy od-
powiedzieli na jego wezwanie, bo to da nam ¿ycie wieczne. Uczy nas te¿, ¿eby-
œmy zbytnio siê nie przywi¹zywali do naszego ziemskiego ¿ycia. To ¿ycie jest
niczym w porównaniu z tym, co nas czekaæ mo¿e”22.

Terroryœci pokazali wielokrotnie, ¿e potrafi¹ szybko dostosowaæ siê do mo¿li-
woœci i sytuacji, w jakiej dzia³aj¹. Niepokoi liczba bia³ych Europejek, które zasi-
li³y szeregi d¿ihadystów na terenie starego kontynentu. Z raportu holenderskich
s³u¿b specjalnych dowiadujemy siê, ¿e fanatyczni muzu³mañscy fundamentaliœci
werbuj¹ wiêcej bia³ych kobiet ani¿eli bia³ych mê¿czyzn. Zdeterminowane „euro-
d¿ihadystki” otrzymuj¹ wiele wa¿nych zadañ, dotycz¹cych organizacji i przepro-
wadzania zamachów terrorystycznych23.

Atak z 11 wrzeœnia 2001 r. na USA Osama bin Laden tak charakteryzowa³:
„Wszechmog¹cy Allah uderzy³ w jeden z ¿yciodajnych organów Ameryki [...]
Ogromna wiêkszoœæ muzu³manów cieszy siê z ataków na wie¿e [...] W istocie jest

O istocie d¿ihadu 13

20
Cyt. za: ibidem, s. 212–213: Oœwiadczenie i deklaracja Osamy bin Ladena [w:] Y. Alexander, M.S.

Swetnam, Siewcy œmierci. Osama bin Laden i inni szefowie Al Kaidy. Warszawa 2001, s. 85–110:
21

Cyt. za: R. Borkowski, op. cit., s. 214; B. Lewis, License to Kill. Usama bin Ladins Declaration of Jihad,
„Foreign Affairs” 1998, nr 6, s. 14–19; R. Olszewski, op. cit., s. 42.

22
Cyt. za: R. Borkowski, op. cit., s. 215; W.J. Cynarski, Proces globalizacji – dialog kultur czy konflikt

wartoœci?, Rzeszów 2002, s. 94.
23

D. Szlachter, op. cit., s. 66–67.
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to wojna religijna, a ci, którzy temu zaprzeczaj¹, s¹ k³amcami [...] Wszyscy Ara-
bowie i wszyscy muzu³manie musz¹ powstaæ i walczyæ, a ci którzy stoj¹ na ubo-
czu, wyrzekaj¹ siê Allaha. Przywódcy arabscy i muzu³mañscy, którzy siedz¹
w ONZ i bior¹ udzia³ w jego polityce, stawiaj¹ siê poza islamem [...]”24. Bin La-
den wezwa³ do udzia³u w œwiêtej wojnie oznajmiaj¹c, ¿e „[...] d¿ihad sta³ siê obo-
wi¹zkiem ka¿dego muzu³manina [...] nadszed³ czas, gdy wszyscy muzu³manie
œwiata, szczególnie m³odzi, powinni siê zjednoczyæ przeciwko niewiernym [...]
wszystkie antyislamskie si³y winny zostaæ starte z powierzchni ziemi, a islam ma
zatriumfowaæ nad ca³ym œwiatem i wszystkimi fa³szywymi religiami”25.

W XXI wiek u bardzo powa¿nym zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa œwiatowe-
go jest plan ataku nuklearnego al Kaidy na USA. Powsta³ w latach dziewiêædzie-
si¹tych w Afganistanie, kiedy ta organizacja zdoby³a dostêp do posowieckiej,
taktycznej broni j¹drowej i do materia³ów nuklearnych, poprzez kontakty z ro-
syjsk¹, ukraiñsk¹, kazachstañsk¹ i czeczeñsk¹ mafi¹, a tak¿e skorumpowanymi
przedstawicielami wojska i wywiadu pañstw powsta³ych po rozpadzie Zwi¹zku
Sowieckiego. Po zdobyciu broni i materia³ów do jego produkcji Osama bin Laden
zatrudni³ specjalistów rosyjskich i z by³ych republik sowieckich, a tak¿e chiñskich
i pakistañskich, do obs³ugi i konserwacji tej broni. Natomiast czo³owi naukowcy
z laboratoriów atomowych dr. A.Q. Khana w Pakistanie, którzy popieraj¹ rady-
kaln¹ islamsk¹ ideologiê, zostali konsultantami kierownictwa al Kaidy. Program
nuklearny bin Ladena, o wymownej nazwie „Amerykañska Hiroszima”,
poch³on¹³ ju¿ setki milionów dolarów, a ogromne kwoty pieniê¿ne na jego realiza-
cjê pochodz¹ nie tylko od bogatych muzu³manów, lecz w du¿ym stopniu z handlu
narkotykami26.

14 Henryk Æwiêk

24
Cyt. za: R. Borkowski, op. cit., s. 215.

25
Ibidem.

26
Szerzej vide: P.L. Wiliams, Al-Kaida, Poznañ 2007.
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