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Koniec wojny z islamskim ekstremizmem?

Brutalny mord – dokonany z u¿yciem maczet i no¿y na ¿o³nierzu armii brytyjskiej, w bia³y 
dzieñ na ruchliwej ulicy Londynu – na nowo zogniskowa³ uwagê opinii publicznej 
w Wielkiej Brytanii (ale te¿ szerzej: na ca³ym Zachodzie) na kwestiê islamskiego 
ekstremizmu i terroryzmu. Jak siê szybko okaza³o, bestialskie zabójstwo w londyñskim 
Woolwich 22 maja br. nie by³o przypadkowym aktem kryminalnym, lecz precyzyjnie 
zaplanowanym i przeprowadzonym z zimn¹ krwi¹ atakiem terrorystycznym, 
motywowanym przes³ankami politycznymi i religijnymi. Jego sprawcami okazali siê dwaj 
radykalni muzu³manie, zreszt¹ od dawna znani policji. Co symptomatyczne, do brutalnego 
aktu terroru w Londynie (a nieco wczeœniej do nie mniej szokuj¹cego zamachu na trasie 
maratonu w Bostonie) dosz³o w chwili, gdy administracja USA oficjalnie – ustami 
prezydenta Baracka Obamy – zaczyna g³osiæ tezy o koñcu d³ugiej wojny z islamskim 
terroryzmem (za czasów George'a Busha okreœlanej, chyba bardziej precyzyjnie, jako 
„globalna wojna z terrorem” – GWOT). W tym samym czasie pañstwa zachodnie, 
zrzeszone w NATO i zaanga¿owane w operacjê ISAF w Afganistanie, wchodz¹ w okres 
intensywnej aktywnoœci organizacyjno-logistycznej i politycznej zwi¹zanej z wycofaniem 
swoich si³ spod Hindukuszu, w zwi¹zku z planowanym na 31 grudnia 2014 r. 
zakoñczeniem misji afgañskiej. 

W najnowszym numerze „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego” Senior Fellow 
FKP Tomasz Ot³owski analizuje ponowny wzrost znaczenia terroryzmu islamskiego na 
œwiecie. „Nie ma jednoznacznych i ³atwych odpowiedzi na powy¿sze pytania, jedno jest 
jednak pewne: miêdzynarodowy, globalny ruch sunnickiego d¿ihadu, uosabiany przez 
Al-Kaidê i z ni¹ uto¿samiany, nigdy jeszcze nie by³ tak silny, jak dzisiaj. Choæ mo¿e 
zabrzmieæ to na pierwszy rzut oka niewiarygodnie, to wiele faktów przemawia w³aœnie za 
tak¹ tez¹”.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma!

Redakcja „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 
jest niezale¿nym think tankiem 
specjalizuj¹cym siê w polityce 
zagranicznej, którego misj¹ jest 
p r o p a g o w a n i e  w o l n o œ c i ,  
sprawiedliwoœci i demokracji. 
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prowadzenie badañ naukowych, 
opracowywanie publikacji i analiz, 
przygotowywanie seminariów oraz 
konferencji, edukowanie i wspieranie 
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polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji 
partnerskiej Rady Europy oraz jest 
cz³onkiem „Grupy Zagranica” 
zrzeszaj¹cej najwiêksze polskie 
organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce 
siê wspó³prac¹ z zagranic¹.
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Tomasz Ot³owski

Brutalny mord – dokonany z u¿yciem maczet i no¿y na ¿o³nierzu armii brytyjskiej, w bia³y 

dzieñ na ruchliwej ulicy Londynu – na nowo zogniskowa³ uwagê opinii publicznej 
w Wielkiej Brytanii (ale te¿ szerzej: na ca³ym Zachodzie) na kwestiê islamskiego 
ekstremizmu i terroryzmu. Jak siê szybko okaza³o, bestialskie zabójstwo w londyñskim 
Woolwich 22 maja br. nie by³o przypadkowym aktem kryminalnym, lecz precyzyjnie 
zaplanowanym i przeprowadzonym z zimn¹ krwi¹ atakiem terrorystycznym, 
motywowanym przes³ankami politycznymi i religijnymi. Jego sprawcami okazali siê dwaj 
radykalni muzu³manie, zreszt¹ od dawna znani policji. 
Co symptomatyczne, do brutalnego aktu terroru w Londynie (a nieco wczeœniej do nie 
mniej szokuj¹cego zamachu na trasie maratonu w Bostonie) dosz³o w chwili, gdy 
administracja USA oficjalnie – ustami prezydenta Baracka Obamy – zaczyna g³osiæ tezy 
o koñcu d³ugiej wojny z islamskim terroryzmem (za czasów George'a Busha okreœlanej, 
chyba bardziej precyzyjnie, jako „globalna wojna z terrorem” – GWOT). W tym samym 
czasie pañstwa zachodnie, zrzeszone w NATO i zaanga¿owane w operacjê ISAF 
w Afganistanie, wchodz¹ w okres intensywnej aktywnoœci organizacyjno-logistycznej 
i politycznej zwi¹zanej z wycofaniem swoich si³ spod Hindukuszu, w zwi¹zku 
z planowanym na 31 grudnia 2014 r. zakoñczeniem misji afgañskiej. 
Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e jest coœ symbolicznego w koincydencji tych trzech pozornie 
odleg³ych od siebie faktów: nowa fala islamistycznego terroru na Zachodzie wzbiera 
w³aœnie wtedy, gdy ten wycofuje siê z Afganistanu poniós³szy tam faktyczn¹ polityczn¹ 
i militarn¹ klêskê, a Stany Zjednoczone – zamiast intensyfikowaæ wysi³ki w zakresie walki 
z islamizmem – robi¹ krok wstecz i og³aszaj¹ koniec wojny, której nie chc¹ ju¿ najwyraŸniej 
dalej prowadziæ (nie mówi¹c nawet o d¹¿eniu do jej wygrania). 
Trudno o bardziej wyraziste i jednoznaczne dowody na s³abniêcie geopolitycznej potêgi 
Zachodu – rozumianego tu g³ównie jako wspólnota transatlantycka, czyli sojusz Europy 
i Ameryki Pó³nocnej. W niespe³na pó³torej dekady od momentu zaatakowania jej przez 
przeciwnika – g³osz¹cego bardzo spójn¹, agresywn¹ i niebezpieczn¹ ideologiê, choæ 
pozbawionego oparcia w konkretnym terytorium i ustanowionej na nim w³adzy politycznej 
– pañstwa zachodnie w swej wiêkszoœci kapituluj¹. Czym bowiem, jak nie faktyczn¹ 
kapitulacj¹, jest zapowiadana w Waszyngtonie, a realizowana ju¿ przez wiele innych krajów 
zachodnich, rezygnacja z otwartej walki z islamistycznym zagro¿eniem? Czy 
niebezpieczeñstwo islamskiego ekstremizmu da siê trzymaæ w ryzach jedynie œrodkami 
policyjnymi i dzia³aniami antyterrorystycznymi? Czy rezygnuj¹c z prawa i mo¿liwoœci 
siêgania po dzia³ania militarne nie przechodzimy, jako Zachód, do defensywy, trac¹c resztki 
inicjatywy strategicznej?
Nie ma jednoznacznych i ³atwych odpowiedzi na powy¿sze pytania, jedno jest jednak 
pewne: miêdzynarodowy, globalny ruch sunnickiego d¿ihadu, uosabiany przez Al-Kaidê 
i z ni¹ uto¿samiany, nigdy jeszcze nie by³ tak silny, jak dzisiaj. Choæ mo¿e zabrzmieæ to na 
pierwszy rzut oka niewiarygodnie, to wiele faktów przemawia w³aœnie za tak¹ tez¹. 

B³êdy i zaniechania Zachodu

Struktury islamistyczne na œwiecie uleg³y wzmocnieniu m.in. wskutek wielu powa¿nych 
b³êdów strategicznych, pope³nionych w ostatniej dekadzie zw³aszcza przez Stany 
Zjednoczone. Najpowa¿niejszym z tych b³êdów okaza³o siê niedokoñczenie procesu 
stabilizacji sytuacji w Afganistanie po 2002 roku. Amerykanie zlekcewa¿yli wówczas 
niedobitki talibów i Al-Kaidy, które ukry³y siê na niedostêpnym pograniczu afgañsko-
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pakistañskim. Ju¿ w dwa lata póŸniej zaczê³o siê to mœciæ, negatywnie wp³ywaj¹c na 
sytuacjê w Afganistanie. Zw³aszcza, ¿e po 2003 r. Stany Zjednoczone przerzuci³y ca³y swój 
wysi³ek strategiczny na zupe³nie inny front wojny – Irak, gdzie nowa kampania militarna 
okaza³a siê katastrof¹. Niekorzystny rozwój tej nowej wojny szybko odci¹gn¹³ ca³¹ uwagê 
Waszyngtonu od tego, co zaczyna³o w³aœnie dziaæ siê w Afganistanie. A talibowie 
i wspieraj¹cy ich islamscy ekstremiœci z Al-Kaidy szybko zaczêli rosn¹æ tam w si³ê.
Kolejnym b³êdem USA sta³o siê fatalne zarz¹dzanie operacj¹ afgañsk¹, nawet wówczas, 
gdy odpowiedzialnoœæ za ni¹ przejê³o NATO i nadzorowana przezeñ operacja – ISAF. 
Zbyt ma³o si³ wyasygnowanych do walki w Afganistanie, traktowanie tej misji przez wielu 
cz³onków Sojuszu jako „stabilizacyjnej”, nie zaœ – zgodnie z rzeczywistoœci¹ – jako 
bojowej, skupianie siê na drugoplanowych w obecnej sytuacji dzia³aniach 
modernizacyjnych i pañstwotwórczych zamiast na umacnianiu twardego bezpieczeñstwa – 
to tylko niektóre przyk³ady z³ego kierowania operacj¹ afgañsk¹.

Nowa strategia i nowa szansa Al-Kaidy

Islamski ekstremizm zwi¹zany ideowo i organizacyjnie z Al-Kaid¹ zyska³ na sile po 2011 
roku. Mia³y wówczas miejsce dwa wydarzenia, które na pierwszy rzut oka powinny 
przyczyniæ siê do klêski koncepcji radykalnego islamu w wydaniu wahabickim: œmieræ 
Osamy bin Ladena, za³o¿yciela i lidera Al-Kaidy, oraz wybuch rewolucji w œwiecie 
arabskim, okreœlanych wspólnym mianem „arabskiej wiosny”. Rewolucji, które – 
przynajmniej na samym pocz¹tku – nios³y powiew demokratyzacji i swobód obywatelskich 
dla spo³eczeñstw Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej, tak odstaj¹cy od programu 
proponowanego przez d¿ihadystów. 
Ostatecznie jednak ¿adne z tych wydarzeñ nie przynios³o pok³adanych w nich nadziei. 
Eliminacja bin Ladena nie os³abi³a ruchu islamistycznego, a wrêcz uczyni³a z niego 
mêczennika „œwiêtej wojny” i ikonê ruchu d¿ihadu. Nowe kierownictwo Al-Kaidy – 
z Ajmanem az-Zawahirim na czele – okaza³o siê w rzeczywistoœci jeszcze bardziej 
niebezpieczne dla Zachodu, ni¿ „stara gwardia” z Osam¹ jako emirem. Az-Zawahiri 
porzuci³ preferowany przez bin Ladena imperatyw poniesienia d¿ihadu na Zachód, na 
rzecz organicznej „pracy u podstaw” w œwiecie muzu³mañskim, a zw³aszcza w krajach 
targanych w³aœnie rewoltami „arabskiej wiosny”. Islamiœci, wspó³pracuj¹cy blisko 
z Al-Kaid¹, szybko przejêli stery rewolucji (lub co najmniej wp³yw na nie) w Libii, Tunezji, 
Egipcie, a ostatnio w Syrii, wszêdzie zwiêkszaj¹c oddzia³ywanie i znaczenie tej 
sztandarowej organizacji ruchu d¿ihadu. Co wiêcej, wzmocnieni organizacyjnie i militarnie 
(m.in. dziêki olbrzymim zasobom broni z arsena³ów by³ej armii libijskiej), ponieœli 
„p³omieñ œwiêtej wojny” na obszar Sahelu (Mali, Niger) oraz Afryki Subsaharyjskiej 
(Nigeria). 
Islamski ekstremizm spod znaku Al-Kaidy umacnia siê równie¿ systematycznie w innych 
czêœciach œwiata, m.in. w Afryce Wschodniej, w Azji Œrodkowej, a tak¿e w samym 
Afganistanie i Pakistanie. Ideologia d¿ihadu staje siê coraz bardziej atrakcyjna tak¿e i na 
samym Zachodzie, zarówno wœród ¿yj¹cych tam muzu³mañskich imigrantów (lub ich 
potomków), jak i rdzennych Europejczyków oraz Amerykanów. Roœnie liczba 
konwertytów, a ich neoficki radykalizm bywa czêsto bardziej niebezpieczny, ni¿ ekstremizm 
„rodowitych” wyznawców Proroka. 

Islamizacja Zachodu a terroryzm

Ten fenomen jawi siê zreszt¹ w d³u¿szej perspektywie jako najwiêkszy problem pañstw 
zachodnich w walce z islamskim ekstremizmem. Pustynia duchowa i religijna, jak¹ sta³a siê 
Zachodnia Europa (a w du¿ej czêœci równie¿ USA) po dekadach wytê¿onej libertariañskiej 
rewolucji obyczajowej, odrzucaj¹cej i zwalczaj¹cej judeo-chrzeœcijañskie korzenie 

Strona 3

6/2013Koniec wojny z islamskim ekstremizmem?



Fundacja im. Kazimierza Pulaskiego | Casimir Pulaski Foundation
ul. Oleandrów  6, 00-629 Warszawa, tel. +48 22 658 04 01, office@pulaski.pl

cywilizacji Zachodu – wype³nia siê dziœ powoli islamem, czêsto o radykalnym obliczu. Ju¿ 
obecnie w Europie, wraz z czynnikami o charakterze demograficznym: nisk¹ dzietnoœci¹ 
rdzennych Europejczyków, wyd³u¿aniem siê ich œredniej d³ugoœci ¿ycia (a wiêc starzeniem 
siê spo³eczeñstw) oraz wysokim poziomem przyrostu naturalnego wœród muzu³mañskich 
w wiêkszoœci imigrantów – zaczyna to tworzyæ niebezpieczn¹ mieszankê wybuchow¹. 
Wzrost islamskiego radykalizmu religijnego i ekstremizmu politycznego jest w takich 
uwarunkowaniach wrêcz nieunikniony. Tym bardziej, ¿e model europejskiego pañstwa 
dobrobytu nale¿y ju¿ do przesz³oœci, a wraz z nim rozbudowany, nadopiekuñczy system 
socjalny, hojnie finansuj¹cy imigrantom niemal¿e beztroskie i dostatnie, jak na ich 
doœwiadczenia z ojczystych krajów – ¿ycie w Europie. Swoje robi równie¿ wspomniany 
wysoki przyrost naturalny wœród imigrantów i ich niezintegrowanych potomków, co musi – 
w perspektywie jednej, najwy¿ej dwóch dekad – stworzyæ rzeszê milionów bezrobotnych, 
pozbawionych perspektyw i sfrustrowanych m³odych ludzi (w wiêkszoœci mê¿czyzn). 
Ich frustracja i wykluczenie znajd¹ najpewniej ujœcie w radykalizacji ideowo-religijnej, 
oferowanej przez islamskich ekstremistów jako proste i skuteczne remedium na wszelkie 
¿yciowe troski doczesne. Na tym ¿yznym podglebiu radykalizmu religijnego i spo³eczno-
politycznego nieuchronnie rozkwitnie zaœ terroryzm, jako najbardziej preferowany przez 
islamistów œrodek prowadzenia walki o realizacjê ich celów strategicznych.
Zanim do tego jednak dojdzie, czeka nas ¿ywio³owy wzrost obserwowanego ju¿ od kilku 
lat trendu aktywizacji „samotnych wilków” d¿ihadu, dokonuj¹cych ataków 
terrorystycznych w imiê swej radykalnej interpretacji religii. Ludzie ci – niekoniecznie, jak 
sugerowa³aby nazwa zjawiska, pojedynczy ekstremiœci, lecz tak¿e ma³e grupki dzia³aj¹ce 
„poni¿ej pu³apu radaru” s³u¿b bezpieczeñstwa – s¹ w stanie posiaæ islamistyczny terror 
o wiele skuteczniej, ni¿ zorganizowane, rozbudowane komórki „profesjonalnych” 
organizacji terrorystycznych. Skutecznoœæ tej taktyki by³aby tym wiêksza, im czêœciej 
dochodzi³oby do takich pozornie ma³ych ataków. Wystarczy wyobraziæ sobie sytuacjê, 
w której do incydentów podobnych do tego z Woolwich dochodzi w ró¿nych czêœciach 
Europy co kilka dni. Po¿¹dany przez terrorystów efekt propagandowy i psychologiczny 
takiego stanu rzeczy by³by z pewnoœci¹ znacznie wiêkszy, ni¿ w przypadku jednego du¿ego 
zamachu bombowego. Z tego tez wzglêdu najbli¿sza przysz³oœæ islamskiego ekstremizmu 
i terroryzmu na Zachodzie nale¿eæ bêdzie w³aœnie do takich „samotnych wilków”. 
W praktyce niemo¿liwych do wykrycia przed dokonaniem przez nich zbrodniczego czynu, 
stosuj¹cych proste (lub wrêcz prymitywne) techniki, które, w po³¹czeniu z umiejêtnym 
wykorzystaniem mediów, zapewni¹ jednak wywo³anie w zaatakowanych spo³ecznoœciach 
podstawowego dla ka¿dej aktywnoœci terrorystycznej efektu psychologicznego – strachu, 
przera¿enia i szoku. 
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Wnioski
1. Islamski ruch terrorystyczny, uosabiany i uto¿samiany z Al-Kaid¹, jest obecnie silniejszy 
ni¿ niemal pó³torej dekady temu, gdy Stany Zjednoczone podejmowa³y – w odpowiedzi na 
zamachy z 11 wrzeœnia 2001 r. – „wojnê z terrorem”. Og³oszenie przez administracjê USA 
zamiaru zakoñczenia tej wojny i powrotu do zwalczania zagro¿enia islamistycznego przy 
pomocy „œrodków antyterrorystycznych”, jawi siê jako nieporozumienie.

2. Do takiego stanu rzeczy przyczyni³y siê zarówno b³êdy strategiczne, pope³nione 
w ostatnich kilkunastu latach przez Amerykanów, jak i sprzyjaj¹cy islamskim ekstremistom 
splot wydarzeñ miêdzynarodowych, szczególnie na Bliskim Wschodzie. W efekcie, 
Al-Kaida nie tylko istnieje i dzia³a nadal, ale objê³a zasiêgiem swego oddzia³ywania nowe 
obszary i regiony globu (Afryka Subsaharyjska i Wschodnia, Azja Œrodkowa), a tak¿e 
umocni³a wp³ywy organizacyjne i ideologiczne na samym Zachodzie. ¯ywotnoœci 
i ekspansji ideologii islamistycznej na Zachodzie sprzyja jego postêpuj¹ca sekularyzacja 
i laicyzacja, a tak¿e nieodwracalne ju¿ w istocie, niekorzystne trendy demograficzne. 

3. Dotychczasowy model integracji i asymilacji imigrantów muzu³mañskich w pañstwach 
europejskich nie sprawdzi³ siê. Koncepcja multikulturalizmu, jako ideologiczno-
filozoficznej podstawy dla modelu dzia³añ politycznych, prawnych, administracyjnych 
i spo³eczno-ekonomicznych wobec imigrantów ze strony pañstw zachodnich, okaza³a siê 
mrzonk¹ i zakoñczy³a ca³kowitym fiaskiem. Ca³y system wymaga pilnej i radykalnej 
zmiany, zarówno na poziomie koncepcyjnym, jak i dzia³añ praktycznych.

4. Zmian wymaga tak¿e sposób podejœcia spo³eczeñstw i rz¹dów pañstw europejskich do 
kwestii dalszej walki z terroryzmem islamskim. Tu konieczne jest z jednej strony „nazwanie 
wroga po imieniu”, z drugiej zaœ porzucenie wspomnianych wy¿ej ca³kowicie 
nierealistycznych teorii z gatunku „multi-kulti”. Dominuj¹ca obecnie na Zachodzie 
(zw³aszcza w Europie) strategia dzia³ania, w myœl której „my nie nara¿amy siê im, a oni 
zostawiaj¹ nas w spokoju”, jest z gruntu fa³szywa i nie ma szans na powstrzymanie 
nieodleg³ej zmasowanej ofensywy radykalnego islamu przeciwko Zachodowi. Warto 
pamiêtaæ, ¿e ostatecznym, ultymatywnym celem strategicznym islamistów jest nawrócenie 
ca³ego „znanego œwiata” na wiarê Proroka. 
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego

jest niezaleýnym think tankiem specjalizujàcym siæ w polityce zagranicznej. Fundacja 
dostarcza strategiczne analizy i rozwiàzania dla decydentów rzàdowych, sektora 
prywatnego i spoùeczeñstwa obywatelskiego, które dajà wglàd w przyszùoúã i przewidujà 
nadchodzàce zmiany.

Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje siæ gùównie na dwóch wektorach: 
transatlantyckim w wymiarze politycznym i bezpieczeñstwa oraz Rosji i obszarze 
postsowieckim. Ponadto obszarem analiz sà Azja, Afryka, Bliski Wschód oraz kraje 
Europy.

Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po 
1989 r. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja) 
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania 
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji 
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów 
(www.instytutprzywodztwa.pl). 

Fundacja by³a organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji 
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl). Obecnie jest wspó³organizatorem Akademii 
M³odych Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla 
Organizacji Pozarz¹dowych (www.non-gov.org). 

Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych 
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzymali profesor 
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider 
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, byli prezydenci Polski Lech Wa³êsa i Aleksander 
Kwaœniewski, by³y prezydent Litwy Valdas Adamkus, by³y wysoki przedstawiciel UE 
ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa oraz by³y sekretarz generalny NATO 
Javier Solana, by³y minister spraw zagranicznych Francji i za³o¿yciel nagrodzonej 
Pokojow¹ Nagrod¹ Nobla organizacji Lekarze Bez Granic Bernard Kouchner oraz by³y 
senator USA Richard Lugar.

Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na

 

to analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej, gospodarki 
œwiatowej oraz bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument publikowany jest 
w dwóch wersjach jêzykowych: polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce publikowaæ swoje 
oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z redakcj¹ KMP 
(office@pulaski.pl). ̄ eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój 
e-mail na stronie www.pulaski.pl. 

 
www.pulaski.pl. 
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