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DOSSIER

O „islamistycznym ukąszeniu” zachodnich elit i ignorancji wobec totalitaryzmu 
z prof. Walidem Pharesem, amerykańskim ekspertem ds. dżiha du, 

rozmawia Olga Doleśniak-Harczuk.

Olga Doleśniak-Harczuk

Na przestrzeni 
wielu lat spo-
tkań i rozmów 

na szczeblu 
unijnym uświa-
domiłem sobie, 
że europejscy 

biurokraci 
i ich dorad-
cy unikają 

utożsamiania 
terroru z jego 

pierwiastkiem 
ideologicznym. 

Nie chcieli 
przyjąć do 

wiadomości, że 
za działaniami 
dżihadu stoi 

ideologia totali-
tarna, mimo że 
wszelkie fakty 
niezbicie na to 

wskazywały.
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DŻIHAD 
       jak joga
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W jednym z wywiadów wspomniał Pan o nadejściu 
nowej generacji Al-Kaidy. Czy dla młodszego poko-
lenia terrorystów Osama bin Laden jest „zaledwie” 
symbolem globalnego ruchu terrorystycznego, czy 
też nadal odgrywa rolę przywódcy z krwi i kości?

Al-Kaida jest organizacją silnie scentralizowaną 
i podporządkowaną swojemu przywódcy, czyli Osamie 
bin Ladenowi. Liczne komórki tej organizacji działają 
m.in. na obszarze Półwyspu Arabskiego i Islamskiego 
Maghrebu i Iraku. Do tego dochodzą spokrewnione 
z nią ruchy dżihadystyczne, takie jak Talibowie w Afga-
nistanie i Pakistanie, Jamaa Islamiya w Azji Południo-
wej, Al-Jihad w Somalii czy Aby Sayyaf na Filipinach. 
Oszacowanie liczby wszystkich organizacji powiązanych 
z Al-Kaidą jest niezmiernie trudne, wszystkie te ruchy 
można jednak określić mianem radykalnego salafi zmu, 
czyli grupę ludzi, którym się wydaje, że dżihad jest naj-
skuteczniejszym sposobem na rychłą restaurację Kalifa-
tu. Al-Kaida to twardy trzon tej mieszaniny ruchów ter-
rorystycznych, a bin Laden odgrywa w niej rolę „Fuehre-
ra”. Współtwórcami potężnego bloku salafi jskiego 
dżihadu są też wahabici, Bractwo Muzułmańskie oraz 
deobandyści. Przy czym warto zauważyć, że sam bin La-
den mimo nimbu bohatera jest w pewnym sensie od-
bierany jako przywódca lekkomyślny. Sprawa jest za-
tem dość złożona. Osama bin Laden jest dla Al-Kaidy 
nadal niekwestionowanym przywódcą, ale jednocze-

śnie zredukowano go do pewnego rodzaju symbolu. Za 
realnego lidera dzisiejszej Al-Kaidy należałoby raczej 
uznać Aymana Al-Zawahiriego, poza tym w poszczegól-
nych regionach i oddziałach to emirowie kierują kon-
kretnymi akcjami. 

Jak by Pan opisał europejski sposób postrzegania 
i defi niowania globalnego zagrożenia terroryzmem? 
Czasem można odnieść wrażenie, że europejscy po-
litycy nie do końca zdają sobie sprawę z powagi sy-
tuacji...

Zarówno spora część europejskich elit akademickich, 
albo raczej – większość intelektualistów z Europy Za-
chodniej, jak i wiele rządów państw Starego Kontynen-
tu przez lata ulegało wpływom krajów naftowych. 
W 1973 r. kryzys paliwowy wystraszył  polityczną i go-
spodarczą elitę Europy Zachodniej, która obawiała się 
powtórki z bojkotu  naftowego 1969/1970.

Tak zwany petro-dżihad, o którym często wspomi-
nam w moich książkach, zdeterminował europejskie 
podejście do relacji międzynarodowych, a w dalszej ko-
lejności zaważył na stosunku do dżihadu na kontynen-
cie. Przedstawicielstwa europejskie często przysługiwały 
się krajom naftowym w poszczególnych regionach, 

a więc i siłą rzeczy ideologii wahabizmu i salafi zmu. Pla-
cówki akademickie pośrednio lub bezpośrednio fi nan-
sowane ze środków petrobiznesu odradzały rządom eu-
ropejskim, a później instytucjom Unii Europejskiej, 
przeciwstawianie się tym ideologiom w celu uniknięcia 
konfl iktu z krajami naftowymi.

Nawet po zamachach na Nowy Jork (2001 r.), Ma-
dryt (2004 r.), Londyn (2005 r.) oraz po wielu incyden-
tach o podłożu terrorystycznym w Holandii, we Wło-
szech, Francji, w Belgii, Niemczech i Skandynawii, eks-
perci Unii Europejskiej nadal obstawali przy 
niedefi niowaniu zagrożenia jako dżihadu. Na prze-
strzeni wielu lat spotkań i rozmów na szczeblu unij-
nym uświadomiłem sobie, że europejscy biurokraci 
i ich doradcy unikają utożsamiania terroru z jego pier-
wiastkiem ideologicznym. Nie chcieli przyjąć do wia-
domości, że za działaniami dżihadu stoi ideologia tota-
litarna, mimo że wszelkie fakty niezbicie na to wskazy-
wały. W tym samym czasie zauważyłem, że eksperci 
z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej są bardziej 
wyczuleni na wszelkie totalitaryzmy, a zatem i na tak-
tykę penetracyjną dżihadystów.

To oczywiste, że wschodni Europejczycy mają więk-
sze doświadczenie z terrorem, w końcu przez dziesię-
ciolecia żyli pod jarzmem systemu totalitarnego. Po-
zwolę sobie jednak zauważyć, że coraz więcej ludzi 
z Europy Zachodniej również zaczyna dostrzegać zagro-

żenie dżihadem. Ta świadomość rodzi się z obserwa-
cji, badań oraz osobistych doświadczeń. W dzisiejszym 
Parlamencie Europejskim zasiada wielu polityków, 
którzy dojrzeli do zdefi niowania dżihadu jako zagro-
żenia, w każdym razie są na dobrej drodze, by tego do-
konać.

Po wygłoszeniu odezwy Baracka Obamy do świa-
ta islamskiego w czerwcu tego roku rzecznik praso-
wy palestyńskiego prezydenta Mahmouda Abbasa 
powiedział, że postawa prezydenta Stanów Zjedno-
czonych świadczy o zmianie amerykańskiego sta-
nowiska względem sprawy palestyńskiej. Jaką rolę 
w kontekście swego przemówienia może odegrać 
Barack Obama w konfrontacji ze światowym terro-
ryzmem?

Już w trakcie kampanii wyborczej Baracka Obamy je-
go doradcy mieli wyraźną wizję zmian w polityce zagra-
nicznej i w nawiązaniu do bieżącej konfrontacji ze świa-
towym terroryzmem. Administracja Baracka Obamy, 
idąc za radą ekspertów, zmieniła ofi cjalne stanowisko 
Stanów Zjednoczonych wobec ostatnich ośmiu lat kon-
fl iktu. W pierwszej kolejności zrezygnowano z wizji pro-
wadzenia „wojny z terroryzmem”. I tej decyzji nie mam 

Walid Phares, 
profesor, ekspert ds. 
dżihadu, visiting fellow 
Europejskiej Fundacji na 
rzecz Demokracji w Brukseli, 
dyrektor Projektu nad 
Przyszłością Terroryzmu 
waszyngtońskiej Fundacji 
Obrony i Demokracji. Od 
2007 r. jest analitykiem 
konserwatywnej stacji 
telewizyjnej Fox News. 
Wykłada na National 
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w Waszyngtonie oraz 
gościnnie na wielu 
uczelniach europejskich, 
kanadyjskich i libańskich. 
Wydał 10 książek 
o tematyce terrorystycznej.
Urodził się w Libanie, 
ukończył studia 
prawnicze i politologię na 
Uniwersytecie w Bejrucie. 
Uzyskał też tytuł magistra 
prawa międzynarodowego 
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i tytuł doktora Stosunków 
Międzynarodowych na 
Uniwersytecie w Miami. 
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www.walidphares.com

NIC SIĘ NIE ZMIENI, DOPÓKI TOTALITARYZMY NIE SĄ IZOLOWANE 
MIĘDZYNARODOWO, A SIŁY DEMOKRATYCZNE W ŚWIECIE MUZUŁMAŃSKIM 

NIE MOGĄ LICZYĆ NA WSPARCIE.

10_15_Dolesniak.indd   1110_15_Dolesniak.indd   11 2009-09-04   21:25:062009-09-04   21:25:06



12 NIEZALEŻNA GAZETA POLSKA        NOWE PAŃSTWO 9/2009

DOSSIER
nic do zarzucenia – w końcu to nie jest wojna wymie-
rzona w konkretną taktykę. Nie można przecież prowa-
dzić wojny z np. Blitzkriegiem. Jednak już zawężenie po-
jęcia terroryzmu do Al-Kaidy i rezygnacja z uznania dżi-
hadu za niebezpieczną doktrynę było poważnym błę-
dem. To tak, jakby podczas II wojny światowej alianci 
nie walczyli z nazizmem, ale z oddziałami SS czy Luft-
waffe. Zarówno administracja Obamy, jak i Unia Euro-
pejska w kwestii konfl iktu ideologicznego nie mają 
szczęścia do dobrych doradców, a wszystkie analizy sto-
jące za nową strategią zostały skompromitowane. Jeżeli 
nie zdołamy nazwać po imieniu ideologii, a potem 
przeciwstawić się jej – będzie się nadal rozrastać, rekru-
tując kolejnych ochotników. W swym kairskim przemó-
wieniu prezydent jedynie napomknął coś o zmianach. 
Tymczasem nic się nie zmieni, dopóki totalitaryzmy nie 
są izolowane międzynarodowo, a siły demokratyczne 
w świecie muzułmańskim nie mogą liczyć na wsparcie. 
Co zaś się tyczy kwestii palestyńskiej, nie chodzi tu 
o mianowanie nowego mediatora mającego rozwiązać 
problem, ale o zidentyfi kowanie sił blokujących proces 
pokojowy między Izraelem a Palestyńczykami, którzy, 

jak to w przypadku konfl iktów etnicznych bywa, bory-
kają się z wieloma problemami. Siły, które uniemożli-
wiają pokojowe rozwiązanie konfl iktu, należą do jeszcze 
innej grupy. a są reprezentowane przez Hamas, Islami-
styczny Dżihad, Hezbollah i Iran, czyli terrorystyczną oś 
w regionie.

W Pana książce „The Confrontation. Winning the 
War Against Future Jihad” (Konfrontacja. Wygry-
wając wojnę z przyszłym dżihadem) postuluje Pan 
konieczność wypracowania przez państwa Zachodu 
nowego podejścia do konfl iktu terrorystycznego. Co 
miał Pan na myśli?

W mojej ostatniej książce nawoływałem świat za-
chodni do konieczności zastanowienia się nad kon-
fl iktem pod kątem możliwości jego dalszej ekspansji. 
Zarówno obecne, jak i dawne zachodnie starania nie 
prognozują szybkiego zakończenia konfl iktu. W sa-
mych tylko Stanach Zjednoczonych i w Europie, nie 
mówiąc już o takich krajach, jak Kanada czy Australia, 
domorośli wojownicy dżihadu rosną w siłę. W pew-
nym momencie przystąpią do realizacji „miejskiego 
dżihadu”, gdzie świadkami aktów przemocy i działań 
wojennych ze strony tych ludzi staną się poszczególne 

miasta. W Iraku i Afganistanie, pomijając męstwo, po-
święcenie, determinację i sukcesy Stanów Zjednoczo-
nych, sił koalicji i NATO, wszystko wskazuje na to, że 
nawet po ośmiu latach od ataku na WTC Talibowie al-
bo Al-Kaida są w stanie uderzyć raz jeszcze. Trzeba so-
bie zadać pytanie o powód tego stanu rzeczy. Myślę, że 
problem tkwi w strategii Zachodu, który odrzucił ideę 
jednoczesnej walki z terroryzmem i stojącą za nim ide-
ologią. Nawoływałem do zainicjowania debaty po-
święconej przemyśleniu tej kwestii na forum Parla-
mentu Europejskiego i Kongresu Stanów Zjednoczo-
nych, przy jednoczesnym wsparciu instrumentów legi-
slacyjnych. Zachód musi się zaangażować w kampanię 
mającą na celu odizolowanie sił dżihadu i wspieranie 
demokracji w świecie islamskim. Zamiast tego pań-
stwa Zachodu wycofują się z debaty defi niującej zagro-
żenie.

Apelowałem również o utworzenie silnego, między-
narodowego przymierza lub co najmniej zainicjowanie 
współpracy państw borykających się z problemem dżi-
hadu, takich jak np. Indie czy wiele państw afrykań-
skich.

Kolejnym elementem zmiany zachodniej strategii 
powinna być praca nad uniezależnieniem się od reżi-
mów naftowych wspierających ideologię dżihadu. 
I ostatni punkt, ale nie mniej ważny, to udzielanie 
wsparcia zarówno moralnego, jak i fi zycznego wszelkiej 
maści dysydentom, piewcom demokracji, kobietom, 
studentom i wszystkim tym, którzy będąc częścią mu-
zułmańskiego świata, sprzeciwiają się fundamentali-
stom. A takich ludzi nie brakuje.

Jak silne są wpływy ideologicznej indoktrynacji ze 
strony dżihadu w Stanach Zjednoczonych? Mam tu 
na myśli wpływy na życie publiczne, a zwłaszcza in-
fi ltrację amerykańskiego świata akademickiego.

Istotną rolę w ideologicznej indoktrynacji odgrywają 
reżimy naftowe oraz zmilitaryzowane siatki zajmujące 
się pozyskiwaniem i rekrutacją ochotników. Pod koniec 
lat 70. i w połowie 80. miliony petrodolarów w Stanach 
Zjednoczonych zostały zainwestowane w tworzenie sie-
ci wpływów wewnątrz systemu edukacji i w kręgach po-
lityki zagranicznej. Pod egidą „lepszego zgłębienia Bli-
skiego Wschodu i jego kultur” fi nansowano takie przed-
sięwzięcia, jak studia środkowowschodnie, islamistykę 
czy stosunki międzynarodowe.

Sponsorowanie tego typu nauk na dwa sposoby od-
biło się na amerykańskich rocznikach studentów, bo 
z jednej strony wyeliminowano z tych studiów wszelkie 
problematyczne kwestie powiązane z prawami człowie-
ka w regionie, takie jak prawa kobiet, mniejszości, mło-
dzieży etc. Z drugiej strony doprowadzono do zamydle-
nia obrazu dżihadu i pokrewnych mu ideologii. Częścio-
wo te kierunki studiów przedstawiały dżihad jako jakąś 
odmianę jogi. Ze słuchaczy takich wykładów rekrutowa-
li się późniejsi pracownicy rządu Stanów Zjednoczo-
nych, mediów i organizacji pozarządowych. W ten spo-
sób wahabici, główni sponsorzy tego typu studiów, sku-
tecznie hamowali świadomość zagrożenia. To właśnie 

NAWET PO OŚMIU LATACH OD ATAKU NA WTC TALIBOWIE 
ALBO AL-KAIDA SĄ W STANIE UDERZYĆ RAZ JESZCZE. TRZEBA 

SOBIE ZADAĆ PYTANIE O POWÓD TEGO STANU RZECZY. 
MYŚLĘ, ŻE PROBLEM TKWI W STRATEGII ZACHODU, KTÓRY 

ODRZUCIŁ IDEĘ JEDNOCZESNEJ WALKI Z TERRORYZMEM 
I STOJĄCĄ ZA NIM IDEOLOGIĄ.

Elementem 
zmiany za-

chodniej stra-
tegii powinna 
być praca nad 
uniezależnie-

niem się od re-
żimów nafto-
wych wspiera-
jących ideolo-
gię dżihadu.
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dlatego 11 września Amerykanie byli tak oszołomieni, 
nie mogli pojąć, co się wydarzyło. Pedagogiczne mani-
pulacje wcielane w życie przez apologetów dżihadu 
miały doprowadzić do totalnej niemocy rządu Stanów 
Zjednoczonych wobec zagrożenia – co po części wyja-
śnia brak rozsądnej odpowiedzi USA na zamachy w Bej-
rucie (1983 r.), Nowym Jorku (1993 r.), Khobar (1995 r.), 
Kenii i Tanzanii (1998 r.) oraz po ataku na okręt USS Co-
le w 2000 r. To wszystko jest powiązane z zamydleniem 
publicznego wyobrażenia o zagrożeniu. W świetle tych 
faktów zalecałbym pozostałym krajom demokratycz-
nym, a zwłaszcza państwom Europy Wschodniej stano-
wiącym kolejny cel reżimów naftowych, dużą ostroż-
ność i czujność. Państwa wspierające dżihad chętnie sfi -
nansują podobne [do amerykańskich – red.] instytucje 
i programy. To jest właśnie walka idei.

Koran wyraźnie mówi o podziale na wiernych dzia-
łających w imię Allaha i niewiernych działających 
w imię szatana. „Zatem walczcie z przyjaciółmi sza-
tana” – czytamy. Czy zachodnia cywilizacja jest dla 
islamskich terrorystów faktycznie „przyjacielem sza-
tana”, czy też odwoływanie się do Koranu jest w rze-
czywistości pozbawioną zaplecza religijnego wrogo-
ścią wobec zachodnich standardów politycznych? 

To jest bardzo kompleksowe zagadnienie. Powoływa-
nie się na Koran i hadisy przez mudżahedinów stanowi 
fundament ich indoktrynacyjnej misji. Cytują wersy ze 
źródeł teologicznych i wpajają swoim rekrutom obowią-
zek wypełniania nakazów Allaha. To, że w tekstach po-
jawiają się ustępy nawiązujące do dżihadu czy kuffar 
[niewierni – red.], jeszcze nie czyni z człowieka terrory-
sty. Posługiwanie się teologicznymi pismami w celu 
stworzenia ideologii, angażuje całą siatkę powiązanych 
ze sobą organizacji, nauczycieli, kadr. Z chwilą zaakcep-
towania ideologi jako takiej, rekrut postrzega ją jednak 
przez pryzmat religijny, a nie ideologiczny, stąd ta dez-
orientacja. Zwykłem oddzielać elementy teologiczne 
podlegające odrębnej debacie od ideologicznych stano-
wiących jeden ze sposobów na rozprzestrzenianie się 
dżihadu. Zachód powinien się zatem skupić na narzę-
dziach ideologii, a nie na tekstach teologicznych.

Z danych Niemieckiego Centralnego Archiwum Is-
lamskiego w Europie w 2007 r. żyły blisko 53 mln 
muzułmanów. Mark Steyn pisał w swej książce 
„America Alone”, że przyszłość należy do islamu – 
Zachód się starzeje, a islam ma po swojej stronie 
i młodość, i determinację. Czy teorię utrzymującą 
rychłą zgubę Zachodu w obliczu islamskiej inwazji 
można potraktować na zasadzie przesadnej reakcji 
na globalne zmiany?

Każdy fenomen społeczny i demografi czny ma swoje 
punkty szczytowe i regresywne. To prawda, że na prze-
strzeni ostatnich dziesięcioleci znacznie wzrosła liczeb-
ność populacji muzułmańskiej w Europie. Świadomie 
pomijam tu Bałkany, gdzie muzułmanie są z dawien 
dawna. Jak by na to spojrzeć, liczebność muzułmanów 
w Europie jest naturalnym następstwem gospodarki 

prowadzonej latami przez zachodnie elity, a mającej na 
celu utrzymanie odpowiedniego standardu życia. Cho-
dziło o zdobycie jak najtańszej siły roboczej i przetrawie-
nie w pewnym sensie szoku naftowego przez rządy 
państw zachodnich. Skutki były do przewidzenia i nie 
powinny dziwić Europejczyków. Decyzje podjęte w ra-
mach polityki imigracyjnej na przestrzeni lat 70. i 80. 
miały zadbać o demografi czną równowagę na konty-
nencie. Niby dlaczego Europejczycy mieliby się czuć za-
skoczeni czy też zszokowani decyzjami, które podjęli 
kiedyś z myślą o wygodnym, dostatnim życiu? Cóż, wy-
daje mi się, że dzisiejszy szok Europejczyków wynika 
z tego, że przez lata nikt nie raczył ich poinformować 
o dżihadzie czającym się w środowiskach muzułmań-
skich imigrantów. I to jest brakujące ogniwo. Ponieważ 
sprowadzano dżihad do poziomu jogi, ludzie nie przy-
wiązywali do niego większej uwagi aż do momentu, 
gdy w ich własnych miastach wybuchły zamieszki, a ter-
ror uderzył ze zdwojoną siłą. Przyszedł czas, by Euro-
pejczycy na nowo uporządkowali swoje priorytety. 
Najpierw powinni zająć się problemem ideologii, a do-
piero w następnej kolejności wskaźnikami demogra-

fi cznymi. Niestety, ze względu na fakt, że Unia Europej-
ska najwidoczniej ze strachu unika wszelkich tematów 
o podłożu ideologicznym, społeczeństwa europejskie 
będą bardzo osamotnione z tym problemem. To dlatego 
wciąż słyszymy o kolejnych doniesieniach analizujących 
wzrost populacji muzułmanów w Europie zamiast 
o wysiłkach dążących do odizolowania zagrożenia ide-
ologicznego. Europa ma poważne braki strategiczne 
w starciu z tym problemem, oczywiście nie twierdzę, że 
Stany Zjednoczone są pod tym względem w lepszej 
kondycji.

W ostatnich latach w Europie odnotowano wie-
le przypadków konwersji na islam. Jak Pan wyjaśni 
utrzymywanie się tej tendencji nawet po ataku na 
World Trade Center?

A może lepiej zapytać, skąd te wszystkie konwersje 
się biorą? Z kręgów chrześcijan czy żydów, a może spo-

NA PRZESTRZENI OSTATNICH DZIESIĘCIOLECI ZNACZNIE 
WZROSŁA LICZEBNOŚĆ POPULACJI MUZUŁMAŃSKIEJ 
W EUROPIE. JEST TO NATURALNYM NASTĘPSTWEM 

GOSPODARKI PROWADZONEJ LATAMI PRZEZ ZACHODNIE 
ELITY, A MAJĄCEJ NA CELU UTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO 

STANDARDU ŻYCIA. CHODZIŁO O ZDOBYCIE JAK NAJTAŃSZEJ 
SIŁY ROBOCZEJ I PRZETRAWIENIE W PEWNYM SENSIE 

SZOKU NAFTOWEGO PRZEZ RZĄDY PAŃSTW ZACHODNICH. 
SKUTKI BYŁY DO PRZEWIDZENIA I NIE POWINNY DZIWIĆ 

EUROPEJCZYKÓW.
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za? Czy przyjmujący islam byli ateistami, czy osobami 
głęboko wierzącymi? Co zobaczymy po prześledzeniu 
wszystkich parametrów i uwzględnieniu panujących 
trendów? Czy konwersja dotyka ludzi mocno zakorze-
nionych w wierze, czy też chwiejnych duchowo? Czy 
fenomen dotyczy szerszych grup społecznych, czy pla-
suje się gdzieś na marginesie? Odpowiedzi na te pyta-
nia należałoby szukać u socjologów. Mam wrażenie, że 
rozgłos towarzyszący konwersji na islam jest niepro-
porcjonalny do faktów. Z raportów statystycznych wy-
nika, że większość konwersji dotyczy kobiet spoza krę-
gu islamu, czyli tych, które poślubiły muzułmanina. To 
jest efekt kuli śniegowej. Im liczebniejsza wspólnota 
wyznaniowa, tym więcej przypadków konwersji. Je-
stem zdania, że te statystyki nie powinny wzbudzać 
zdziwienia. Myślę, że powodem, dla którego Europej-
czycy łamią sobie tym głowę, jest wciąż topniejąca po-
pulacja rdzennych mieszkańców kontynentu oraz kur-
cząca się liczba praktykujących chrześcijan. I owszem, 
w świetle regresu demografi cznego i kryzysu religii 
liczba osób przechodzących na islam może faktycznie 
sprawić wrażenie wysokiej. Już bez wdawania się 
w szczegóły, mimo że przedmiot sprawy jest niebywa-
le fascynujący – kwestia, która mnie szczególnie zasta-

nawia, dotyczy ogromnego zdziwienia Europejczyków. 
Wszystko było do przewidzenia. Co ich powstrzymało 
przed zdaniem sobie sprawy z faktów lata temu? Poza 
tym należy rozpatrywać rachunek całościowy: ow-
szem, liczba konwertytów wybierających islam jest 
dość wysoka, ale nie brakuje również przypadków kon-
wersji wśród muzułmanów decydujących się na przy-
jęcie chrześcijaństwa albo wybierających ateizm. To 
skomplikowana sprawa.

W jednym z wywiadów powiedział Pan: „Pisałem 
o zderzeniu cywilizacji 14 lat przed Samuelem Hun-
tingtonem. Moje przesłanie było ostrzeżeniem przed 
natarciem dżihadu zmierzającego nie tylko w kierun-
ku Stanów Zjednoczonych, ale i całego wolnego świa-
ta”. To mocne wyznanie, biorąc pod uwagę to, co zda-
rzyło się w Nowym Jorku 22 lata później. Dlaczego 
cywilizacja zachodnia zignorowała niebezpieczeń-
stwo zagrożenia globalnym terroryzmem?

W rzeczy samej, kiedy Europa Wschodnia żyła pod 
sowieckimi rządami, wydałem w 1979 r. moją pierw-
szą książkę, w której przedstawiłem wizję dżihady-

stów inicjujących zderzenie cywilizacji, a w kolejnych 
publikacjach dowodziłem, że walka o wolność musi 
wyjść z samego środka islamskiego świata. Pewien je-
zuicki uczony porównał moje wczesne prace do pu-
blikacji Andrieja Amalrika, twierdząc, że jestem dla 
świata islamu tym, kim dysydenci byli dla ZSRR. Jed-
nak to było 14 lat przed zderzeniem cywilizacji Hun-
tingtona. W kolejnych książkach i artykułach ostrze-
gałem przed atakiem bojowników dżihadu na Zacho-
dzie, którzy zaczęli uderzać już w 1992 r., podczas gdy 
wielu zachodnioeuropejskich i amerykańskich pisa-
rzy dywagowało nad końcem historii. W okresie po-
przedzającym ataki z 11 września zwracałem człon-
kom Kongresu uwagę na zbliżające się niebezpie-
czeństwo. Niestety, zarówno głos mój, jak i innych 
podobnie myślących kolegów został zignorowany. Li-
czące się elity intelektualne, a szczególnie te z Kate-
dry Studiów Bliskowschodnich, były fi nansowane 
przez orędowników dżihadu. Nasza teza została więc 
odrzucona i spotkaliśmy się z ostrą krytyką. Po ata-
kach terrorystycznych na Nowy Jork, a potem na kraje 
europejskie, nagle zaczęto zabiegać o moje eksperty-
zy. W książce: „Future Jihad: Terrorist strategies aga-
inst America” (Przyszły dżihad: Strategie terrorystycz-

ne przeciw Ameryce) wziąłem na warsztat taktykę bo-
jowników dżihadu na przestrzeni ostatnich dziesię-
cioleci. W publikacji „Wojna idei: dżihad przeciwko 
demokracji” wytłumaczyłem fenomen zignorowania 
przez Zachód ostrzeżeń przed globalnym terrory-
zmem. Operując pewnym skrótem, można ten feno-
men podpiąć pod wojnę idei prowadzoną przez mię-
dzynarodową siatkę ludzi powiązanych z dżihadem. 
Poprzez inwestowanie milionów dolarów w ośrodki 
studiów bliskowschodnich i kręgi odpowiedzialne za 
politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, wahabi-
ci zachwiali zdolnością oceny zagrożenia przez orga-
ny porządkowe. Komisja rozpatrująca sprawę 11 wrześ-
nia zadała pytanie, dlaczego Amerykanie nie byli psy-
chicznie gotowi na konfrontację z niebezpieczeń-
stwem. Wielu upatrywało w tym brak wyobraźni. 
Przeciwstawiłem się tej teorii, dowodząc, że zawinił 
nie brak wyobraźni, ale edukacji. Wróg pozbawił Sta-
ny Zjednoczone zdolności właściwego oszacowania 
grożącego niebezpieczeństwa i możliwości stawienia 
mu oporu. Stało się coś, co można przyrównać do sy-
tuacji z Pearl Harbor.

POPRZEZ INWESTOWANIE MILIONÓW DOLARÓW W OŚRODKI STUDIÓW BLISKOWSCHODNICH I KRĘGI 
ODPOWIEDZIALNE ZA POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ STANÓW ZJEDNOCZONYCH WAHABICI ZACHWIALI 

ZDOLNOŚCIĄ OCENY ZAGROŻENIA PRZEZ ORGANY PORZĄDKOWE. KOMISJA ROZPATRUJĄCA SPRAWĘ 
11 WRZEŚNIA ZADAŁA PYTANIE, DLACZEGO AMERYKANIE NIE BYLI PSYCHICZNIE GOTOWI NA 

KONFRONTACJĘ Z NIEBEZPIECZEŃSTWEM. WIELU UPATRYWAŁO W TYM BRAK WYOBRAŹNI. 
PRZECIWSTAWIŁEM SIĘ TEJ TEORII, DOWODZĄC, ŻE ZAWINIŁ NIE BRAK WYOBRAŹNI, ALE EDUKACJI.
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Czy Pana zdaniem zachodnia cywilizacja ze swoimi 
sloganami o tolerancji i skłonnością do pobożnych 
życzeń ma jakiekolwiek szanse na wygranie wojny 
z dżihadem?

Slogany z tolerancją w tle są jedynie rezultatem ter-
rorystycznej strategii dezorientacji. Lobbyści krajów 
naftowych przekonali niedoinformowanych intelektu-
alistów i polityków, że działania wymierzone przeciw-
ko dżihadowi stoją na równi z wrogością wobec muzuł-
manów. To oczywiście nieprawda. W rzeczywistości 
zwalczanie dżihadystów jest w interesie muzułma-
nów, bo prowadzi do wyzwolenia ich spod faszystow-
skich rządów. Za czasów zimnej wojny większość za-
chodnich intelektualistów została ogłupiona przez 
propagandę komunistyczną, dziś elity poddają się ma-
nipulacjom apologetów dżihadu. Zachodnim elitom 
wmówiono wówczas, że zwykli obywatele Europy 
Wschodniej chwalą sobie egzystencję pod totalitar-
nym jarzmem. Ta sytuacja zaczęła się zmieniać z chwi-
lą powstania „Solidarności” w Gdańsku. Uważam, że 
tolerowanie faszyzmu można postawić na równi z ko-
laborowaniem z nim. Zachód sam sobie wmówił, że 
powinien być tolerancyjny względem większości nie-
tolerancyjnych sił naszej planety. To szczyt oszustwa, 

które zwolennikom dżihadu udało się bardzo dobrze 
zinstrumentalizować. W ciągu ostatnich lat wielu wyż-
szym urzędnikom w Europie Zachodniej, Stanach 
Zjednoczonych i Australii udało się wmówić, że samo 
już używanie pojęcia „dżihadyści” będzie wspierało le-
gitymizację poczynań terrorystów. Mówiono im, że 
dżihad jest specyfi czną odmianą jogi, bardzo uducho-
wioną! Teraz, kiedy ta teoria została skompromitowa-
na, wielu decydentów może popełnić poważne błędy 
strategiczne. Jednak dobra wiadomość jest taka, że 
młodsze pokolenie amerykańskich studentów, bada-
czy i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa narodo-
wego zaczyna to rozumieć. Powstanie nowej, lepiej wy-
edukowanej Ameryki, która otrząśnie się z dezorienta-
cji i zacznie działać, jest tylko kwestią czasu.

Na koniec polski akcent. W lutym 2007 r. Sally 
McNamara [ekspert z fundacji Heritage – red.] 
napisała: „Polska wspierała amerykańską pozy-
cję światowego lidera i pomogła w zapewnieniu 
bezpieczeństwa w niestabilnych i nieprzyjaznych 
częściach globu. Gdziekolwiek Ameryka robi coś 
dobrego, Polska jest zawsze na posterunku”. Jak 
Pana zdaniem potoczą się dalej losy amerykańsko-
-polskiej współpracy, patrząc na nie przez pryzmat 

ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjed-
noczonych?

Wkład Polski w obronę wolności i demokracji 
w świecie jest niezbitym faktem. Stany Zjednoczone 
już wiele lat temu zdały sobie z tego sprawę. Rola Pol-
ski w Iraku, Afganistanie i w zwalczaniu globalnego 
terroryzmu uczyniła z niej jeden z fi larów obrony 
przed totalitaryzmem dżihadu. Jak już wcześniej 
wspomniałem, Polacy doświadczyli w swojej historii 
ucisku i terroru, wiedzą, co to znaczy, i prawdopodob-
nie dlatego łatwiej im zrozumieć naturę zagrożenia ze 
strony fundamentalnych terrorystów, może nawet le-
piej niż przedstawicielom innych krajów europej-
skich, którzy mieli swoje kolonie i imperia, a obecnie 
ustępują przed petro-dżihadem.

W odróżnieniu od większości Amerykanów Polacy 
instynktownie wyczuwają niebezpieczeństwo, są na nie 
bardziej wyczuleni. Trzeba jednak zaznaczyć, że wielu 
ludzi w Stanach Zjednoczonych uczy się coraz więcej 
o wymowie tego zagrożenia. W Stanach dokonuje się 
cicha, stopniowa, intelektualna rewolucja niezależna od 
polityki państwa. Pomimo to że administracja Obamy 
korzystająca z rad ekspertów i grup nacisku chce zdy-
stansować się do konfl iktu i uciec tym samym przed 

międzynarodowym zagrożeniem, jak to miało miejsce 
przed dojściem do władzy nazistów w latach 30., amery-
kańskie społeczeństwo zmierza w zupełnie odwrotnym 
kierunku. Demokratyczny proces w Stanach Zjednoczo-
nych z pewnością sam się skoryguje, co do tego nie ma 
wątpliwości. Jednak Polska mogłaby ogromnie pomóc 
w tym przebudzeniu. Jeżeli Polacy jeszcze bardziej zgłę-
bią naturę dżihadu, wyzwań, jakie stawia, i połączą tę 
wiedzę ze swoim historycznym doświadczeniem, mogą 
mieć istotny wpływ na Stany Zjednoczone. Amerykanie 
będą zaskoczeni raportem pochodzącym z Europy 
Wschodniej i docenią to. Warszawa, Praga, Budapeszt 
mają dla amerykańskiej kultury popularnej znaczenie 
symboliczne. Jeżeli coraz większa grupa polskich inte-
lektualistów i pisarzy zacznie drążyć temat, może to nie-
spodziewanie doprowadzić do wyciągnięcia Europy 
i Stanów Zjednoczonych ze stanu otumanienia. Nawet 
jeżeli obecna administracja Ameryki planuje zmienić 
rolę Polski na polu stosunków międzynarodowych i od-
stąpić od przypisywania Polsce szczególnej roli w woj-
nie z terroryzmem, jest oczywiste, że amerykańska opi-
nia publiczna i polskie skupiska w Stanach Zjednoczo-
nych są zbyt przywiązane do historycznych relacji 
między obydwoma narodami, by dopuścić do takiej sy-
tuacji.

LOBBYŚCI KRAJÓW NAFTOWYCH PRZEKONALI NIEDOINFORMOWANYCH INTELEKTUALISTÓW I POLITYKÓW, 
ŻE DZIAŁANIA WYMIERZONE PRZECIWKO DŻIHADOWI STOJĄ NA RÓWNI Z WROGOŚCIĄ WOBEC 

MUZUŁMANÓW. W RZECZYWISTOŚCI ZWALCZANIE DŻIHADYSTÓW JEST W INTERESIE MUZUŁMANÓW, 
BO PROWADZI DO WYZWOLENIA ICH SPOD FASZYSTOWSKICH RZĄDÓW.
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