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S£OWO WSTÊPNE
Prezydent Theodore Roosvelt pytany o najlepsz¹ postawê ¿yciow¹ stwierdzi³ kiedyœ: „Mów ³agodnie, ale miej przy sobie gruby kij, a zajdziesz daleko”. Taki dualizm
postaw zaobserwowaæ mo¿na w ró¿nych sytuacjach. Pasuje on tak¿e do charakterystyki ostatniego raportu Departamentu Stanu USA na temat zagro¿enia atakami terrorystycznymi na œwiecie (Country Reports on Terrorism 2015, June 2016).
Z jednej strony, czêœæ zaprezentowanych w raporcie informacji sk³ania do optymizmu i „³agodnego”, a przynajmniej „³agodniejszego” potraktowania terrorystycznego
zagro¿enia. Œwiadczy o tym choæby fakt, i¿ w 2015 roku liczba ataków terrorystycznych w skali ca³ego œwiata zmniejszy³a siê o 13% (z 13 463 w 2014 r. do 11 774
w 2015 r.). Szczególnie wyraŸny spadek mia³ miejsce w: Pakistanie (o 45%), Iraku
(o 28%) i Nigerii (o 11%). W analizowanym okresie odnotowano równie¿ zmniejszenie
o 14% liczby osób zabitych na skutek terroryzmu (z 32 727 w 2014 r. do 28 328
w 2015 r.). Innym wskaŸnikiem obrazuj¹cym pozytywn¹ tendencjê jest te¿ spadek liczby ataków, w których by³o mniej ni¿ 10 ofiar.
Z drugiej jednak strony, podkreœliæ nale¿y, i¿ terroryzm nadal jest jednym z najpowa¿niejszych zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa. Spo³ecznoœæ miêdzynarodowa wci¹¿ zatem mocno musi dzier¿yæ w d³oni wspomniany „gruby kij” bêd¹cy synonimem walki
z terroryzmem. O skali zagro¿enia œwiadcz¹ inne dane, tak¿e zaczerpniête z powy¿szego raportu Departamentu Stanu USA. Na przyk³ad w 2015 r. w kilku pañstwach dosz³o
do bardzo znacz¹cego wzrostu wskaŸnika ataków terrorystycznych. Mia³o to miejsce
m.in. w: Turcji (eskalacja o 353%), Bangladeszu (o 270%), Egipcie (o 69%) czy Syrii.
Szczególnie z³o¿ony, a zarazem niepokoj¹cy jest w³aœnie przypadek Syrii, gdzie liczba
ataków terrorystycznych zwiêkszy³a siê o 65%, osób zabitych o 62%, rannych o 91%,
a porwanych i przetrzymywanych o 67%. Z informacji zgromadzonych natomiast
przez Syryjskie Obserwatorium Praw Cz³owieka wynika, ¿e od marca 2011 r. oko³o
60 tys. osób zmar³o w Syrii, w rz¹dowych wiêzieniach, na skutek tortur i panuj¹cych
tam warunków. Nieznana jest natomiast nawet przybli¿ona liczba ofiar tortur stosowanych przez inne podmioty uczestnicz¹ce w tym konflikcie. £¹cznie, trwaj¹ce ju¿ ponad
piêæ lat dzia³ania zbrojne w Syrii doprowadzi³y do œmierci ponad 250 tys. osób oraz
ucieczki oko³o 11 mln imigrantów i uchodŸców.
Innym przyk³adem eskalacji terrorystycznego zagro¿enia jest wzrost w skali œwiata
odsetka osób rannych (o 2%), porwanych i przetrzymywanych przez terrorystów (o 29%)
czy ataków, w których zginê³o wiêcej ni¿ 10 osób (562 przypadki w 2014 r. i 597
w 2015 r.). Szczególnie niepokoj¹c¹ przes³ank¹ jest narastanie wskaŸnika porwañ, co
œwiadczyæ mo¿e o ponownym zainteresowaniu siê terrorystów t¹ form¹ aktywnoœci. Dla
przyk³adu liczba osób porwanych i przetrzymywanych wzros³a w: Libii – 127%, Turcji
– 101%, Indiach – 83%, Syrii – 67%, Afganistanie – 55% czy Iraku – 50%.
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Wœród zagro¿eñ terrorystycznych nale¿y wyró¿niæ niebezpieczeñstwa poœrednie
i bezpoœrednie. Pierwsza kategoria obejmuje m.in. przypadki prowadzenia dzia³alnoœci propagandowej, werbunkowej, wywiadowczej czy pozyskiwania œrodków finansowych. Druga grupa sprowadza siê do stworzenia bezpoœredniego zagro¿enia
o charakterze konwencjonalnym lub niekonwencjonalnym. Dzia³ania konwencjonalne
obejmuj¹ np. przeprowadzanie zamachów bombowych czy ataków samobójczych.
Z kolei do œrodków niekonwencjonalnych zaliczyæ mo¿na choæby: wykorzystanie materia³ów chemicznych czy radioaktywnych, konstruowanie tzw. brudnych bomb, rozprzestrzenianie wirusów lub prowadzenie rozlicznych dzia³añ w cyberprzestrzeni.
O zasadnoœci tych zagro¿eñ œwiadcz¹ ró¿ne wydarzenia np. potwierdzone przypadki
u¿ycia przez „Pañstwo Islamskie” broni chemicznej czy udaremniona w 2011 roku
w Mo³dawii próba sprzeda¿y 10 kg wysoko wzbogaconego uranu. Próba ta pokaza³a
nie tylko realnoœæ takiego niebezpieczeñstwa, ale i udowodni³a, i¿ jeden z g³ównych
szlaków przerzutu niebezpiecznych substancji wiedzie przez Ukrainê i Polskê.
W ostatnich latach eskalacja terrorystycznego zagro¿enia nast¹pi³a szczególnie
za spraw¹ „Pañstwa Islamskiego”. Nawi¹zuje do tego czêœæ tekstów zaprezentowanych w bie¿¹cym numerze „Przegl¹du Strategicznego”. Koresponduje to równie¿
z miêdzynarodowym projektem badawczym pt. Turmoil in the Modern Muslim World.
Jest on realizowany przez Zak³ad Arabistyki i Islamistyki Katedry Studiów Azjatyckich UAM oraz Zak³ad Studiów Strategicznych Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, pod kierownictwem dra Marcina Styszyñskiego i prof. Sebastiana
Wojciechowskiego.
St¹d te¿ rekomendujê Pañstwu m.in. nastêpuj¹ce teksty:
– Searching for a Nuclear Settlement. European Union Nuclear Settlement With Iran;
– American Foreign Policy Towards Egypt under Hosni Mubarak’s Regime;
– Interesy narodowe Federacji Rosyjskiej w Syrii na tle rosyjskiej interwencji w 2015
roku;
– Fenomen „Pañstwa Islamskiego” i jego Ÿród³a;
– Isis: Past, Present, and Future;
– Isis Communication Strategy;
– Propaganda Daesh;
– Interpretacja czynników operacyjnych w regulaminach i doktrynach wybranych
pañstw w kontekœcie walki z tak zwanym Pañstwem Islamskim;
– Terrorism – the Dark Side of Demographic Dividend. A Case Study of Pakistan.
Projekt Turmoil in the Modern Muslim World bêdzie kontynuowany równie¿
i w kolejnych latach, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w nastêpnych numerach czasopisma.
Ponadto z przyjemnoœci¹ informujê, ¿e „Przegl¹d Strategiczny” zosta³ przyjêty na
presti¿ow¹ listê SCOPUS, obejmuj¹c¹ najlepsze czasopisma recenzowane. Czasopismo zosta³o równie¿ wysoko ocenione przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarz¹dzania
Prawami Autorskimi Twórców Dzie³ Naukowych i Technicznych (KOPIPOL) oraz
przez Ministra – Sekretarza Stanu, Szefa Biura Bezpieczeñstwa Narodowego Paw³a
Solocha, który w specjalnym liœcie skierowanym do redakcji napisa³ miêdzy innymi:
„Niew¹tpliwe prowadzona przez Pañstwo dzia³alnoœæ w wymierny sposób przyczynia siê do upowszechnienia wiedzy i pobudzenia dyskusji spo³ecznej na temat bezpie-
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czeñstwa narodowego w Polsce i zagranic¹. [...] Uprzejmie proszê Pana Profesora
o przyjêcie moich gratulacji za wysok¹ jakoœæ prowadzonej przez Pañstwo dzia³alnoœci
naukowej i publicystycznej. Proszê o przekazanie Radzie programowej wyrazów mojego najwy¿szego szacunku”.
W imieniu redakcji i wszystkich osób zaanga¿owanych w funkcjonowanie czasopisma bardzo serdecznie dziêkujê za wyró¿nienia i wszelkie inne przejawy ¿yczliwoœci.
Zachêc¹ nas one do jeszcze bardziej wzmo¿onej pracy, pamiêtaj¹c jednak¿e o s³owach
Margot Fonteyn, która stwierdzi³a: „Powtórzyæ sukces jest jeszcze trudniej ni¿ odnieœæ
go po raz pierwszy”.
Sebastian WOJCIECHOWSKI
Redaktor naczelny

