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Sebastian WOJCIECHOWSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

FENOMEN „PAÑSTWA ISLAMSKIEGO”
I JEGO �RÓD£A

S³owo „fenomen” wystêpuje w jêzyku polskim w kilku podstawowych znacze-
niach. Pierwsze spoœród nich podkreœla, ¿e jest to „rzadkie, niezwyk³e zjawisko; rzecz
wyj¹tkowa, zadziwiaj¹ca”. Inne wskazuje natomiast na „zjawisko fizyczne lub psy-
chiczne bêd¹ce przedmiotem poznania” lub „ka¿dy fakt empiryczny bêd¹cy punktem
wyjœcia badañ naukowych” (S³ownik, 1978: 580). Ka¿de z zaprezentowanych powy¿ej
znaczeñ mo¿e byæ zastosowane w odniesieniu do „Pañstwa Islamskiego”1 (PI) i analizy
jego spektakularnych sukcesów wystêpuj¹cych zarówno w p³aszczyŸnie politycznej
oraz militarnej, ale tak¿e finansowej, logistycznej czy propagandowej. Jest to tym bar-
dziej znamienne, i¿ rozpatruj¹c genezê „Pañstwa Islamskiego” oraz organizacji po-
przedzaj¹cych jego powstanie, kilkukrotnie wskazaæ mo¿na na wydarzenia, które
doprowadzi³y do prawie ca³kowitego rozbicia analizowanego ruchu islamistycznego.
Z tak¹ sytuacj¹ mieliœmy do czynienia choæby w latach 2006–2009, kiedy to jego struk-
tura zosta³a niemal¿e unicestwiona czy w 2011 r., kiedy armia iracka aresztowa³a kilku
czo³owych przywódców ruchu (Izak, 2016: 84). Pomimo tego „Pañstwo Islamskie”
oraz jego protoplaœci wykazali siê du¿¹ zdolnoœci¹ do reorganizacji oraz dostosowania
siê do dynamicznie zmieniaj¹cych siê tak wewnêtrznych, jak i miêdzynarodowych rea-
liów. Szybko pozyskali ochotników, broñ oraz œrodki finansowe, a tak¿e zwi¹zane
z tym wp³ywy i znaczenie. By³o to du¿e zaskoczenie zarówno dla wielu polityków, jak
i analityków bliskowschodniej sceny politycznej.

Za wa¿ny moment prze³omowy uznaæ nale¿y utworzenie w czerwcu 2014 r. kalifa-
tu2. W szczytowym okresie swojej potêgi „Pañstwo Islamskie” kontrolowa³o obszar
o powierzchni porównywalnej do dwóch trzecich terytorium Polski, podejmuj¹c po-
nadto bezpoœrednie lub poœrednie dzia³ania w wielu innych czêœciach œwiata na przy-
k³ad w: Libii, Tunezji, Afganistanie, Nigerii czy Jemenie, czêsto wykorzystuj¹c w tym
celu lokalne organizacje lub grupy islamistyczne.

Wbrew czêstym, obiegowym opiniom „Pañstwo Islamskie” w rozumieniu prawa
miêdzynarodowego oraz praktyki miêdzynarodowej nie jest pañstwem. Choæ posiada
takie elementy, jak: terytorium, ludnoœæ oraz struktury w³adzy, nie ma jednak zdolnoœci
do utrzymywania stosunków miêdzynarodowych oraz nie spe³nia wymogu tzw. zew-
nêtrznej suwerennoœci. Spe³nienie wszystkich tych kryteriów warunkuje pañstwowoœæ.
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1 Stosowane s¹ tak¿e inne nazwy lub akronimy np. ISIS, ISIL, DAESH, Pañstwo Muzu³mañskie,
zob. np.: Dawn, 2014; Hall, 2015; Hanne, Flichy de La Neuville, 2015.

2 Podkreœliæ nale¿y, ¿e nie by³a to pierwsza próba stworzenia „pañstwa muzu³mañskiego”.
Wczeœniejsze dotyczy³y np. Somalii, Mali czy Afganistanu (Wejkszner, 2016).



Mo¿na zatem mówiæ jedynie o pewnych elementach pañstwowoœci, ale nie o pañstwie
jako podmiocie prawa miêdzynarodowego czy stosunków miêdzynarodowych.

„Pañstwo Islamskie” jest now¹, a zarazem nowoczesn¹ form¹ aktywnoœci terrorys-
tycznej. Wykracza poza klasyczne rozumienie organizacji terrorystycznej, kontroluj¹c
ponadpañstwowe terytorium czy dysponuj¹c rozbudowanymi strukturami realizu-
j¹cymi jego cele. „Pañstwo Islamskie” to hybrydowa struktura terrorystyczna, która
³¹czy cechy przypisywane: organizacji terrorystycznej, grupie przestêpczej, pañstwu,
sieci terrorystycznej czy formacji zbrojnej. Jest to zatem najbardziej z³o¿ony element
tzw. odwróconej piramidy terrorystycznej.

Zasadniczym celem tekstu jest wskazanie oraz usystematyzowanie najwa¿niej-
szych przyczyn, które doprowadzi³y do gwa³townego wzrostu si³y oraz znaczenia
„Pañstwa Islamskiego”3. S¹ one sum¹ sk³adow¹ wielu ró¿norakich i œciœle powi¹za-
nych ze sob¹ czynników. Na przyk³ad zdaniem W. Rudischhauser kluczow¹ rolê ode-
gra³y w tym przypadku cztery czynniki, takie jak:
– przejêcie przez PI kontroli nad du¿ym terytorium;
– uzyskanie bardzo znacz¹cych œrodków finansowych;
– umiejêtne wykorzystanie mediów spo³ecznoœciowych;
– zwerbowanie tysiêcy bojowników pochodz¹cych zarówno z pañstw muzu³mañ-

skich, jak i „zachodnich”. Co istotne, czêœæ spoœród ochotników to osoby posiada-
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hybrydowa struktura terrorystyczna (np. PI)

sieæ organizacji terrorystycznych (np. Al-Kaida)

organizacja terrorystyczna

terrorysta

Schemat 1. Model odwróconej piramidy terrorystycznej

�ród³o: Opracowanie w³asne.

3 Sukcesy „Pañstwa Islamskiego” rozpatrywane s¹ z uwzglêdnieniem faktu, i¿ od 2015 roku suk-
cesywnie traci ono inicjatywê oraz kontrolowane przez siebie terytorium. Pora¿ki te s¹ konsekwencj¹
wielu powi¹zanych ze sob¹ czynników, takich jak choæby: zintensyfikowanie nalotów prowadzonych
przez si³y koalicji miêdzynarodowej pod przywództwem USA, operacja wojskowa Federacji Rosyj-
skiej i jej wsparcie udzielane si³om prezydenta Baszara al-Asada, dzia³ania irackiej armii rz¹dowej,
bojowników kurdyjskich czy innych podmiotów walcz¹cych z PI. S¹ one zwi¹zane tak¿e m.in. ze
spadkiem dostêpnych przez PI œrodków finansowych (np. wed³ug amerykañskich ekspertów dochody
ze sprzeda¿y ropy zmniejszy³y siê od paŸdziernika 2015 r. do stycznia 2016 r. o oko³o 30%), ograni-
czeniem liczby nowych rekrutów czy innymi dzia³aniami podejmowanymi wobec PI przez spo³ecz-
noœæ miêdzynarodow¹ (Gaier, 2016).



j¹ce wiedzê i doœwiadczenie np. w zakresie wojskowoœci, nauk œcis³ych, in¿ynierii,
medycyny, informatyki, marketingu itp. (Rudischhauser, 2015).
Alternatywne i czêœciowo podobne zestawienie czynników, które doprowadzi³y do

powstania oraz póŸniejszych sukcesów „Pañstwa Islamskiego” zaprezentowa³ autor
opracowania zamieszczonego na ³amach czasopisma „Dziennik.pl” (10 b³êdów, 2015).
Obejmuje ono dziesiêæ nastêpuj¹cych elementów:
– zawarcie porozumienia okreœlanego mianem „bliskowschodniej Ja³ty”, zosta³o ono

podpisane na prze³omie 1915 i 1916 r. przez Francjê oraz W. Brytaniê i doprowadzi³o
do podzia³u Bliskiego Wschodu na strefy wp³ywów, czego konsekwencje wystêpuj¹
po dzieñ dzisiejszy;

– destabilizacja sytuacji w regionie, zwi¹zana przede wszystkim z obaleniem rz¹dów
Saddama Husajna, co zmieni³o tak¿e uk³ad si³ na Bliskim Wschodzie;

– niedotrzymanie przez amerykañsk¹ administracjê obietnic dotycz¹cych podzia³u po
wojnie w³adzy pomiêdzy irackich szyitów i sunnitów, co spowodowa³o rozgorycze-
nie czêœci sunnitów i ich wsparcie dla „Pañstwa Islamskiego”;

– b³êdna polityka irackiego premiera N. al-Malika, który nie respektowa³ zasad
zwi¹zanych z podzia³em w³adzy pomiêdzy najwiêksze grupy etniczno-religijne, to-
warzyszy³y temu czêste przypadki przeœladowania sunnitów;

– pozostawienie w Iraku przez si³y USA du¿ych iloœci broni, która z czasem zosta³a
przekazana irackim si³om rz¹dowym, a póŸniej na skutek porzucenia, kradzie¿y czy
kupna trafi³a do „Pañstwa Islamskiego”;

– sytuacja wewnêtrzna w Syrii, zwi¹zana z tzw. Arabsk¹ wiosn¹, konfliktem zbrojnym
czy zaanga¿owaniem pañstw trzecich;

– zlekcewa¿enie zagro¿enia zwi¹zanego z „Pañstwem Islamskim” przez zachodnie
mocarstwa, w tym USA;

– d³ugotrwa³y brak zaanga¿owania pañstw regionu w skuteczne zwalczanie „Pañstwa
Islamskiego” oraz liczne przypadki wspierania jego dzia³alnoœci;

– radykalizacja i islamizacja w wiêzieniach, proces ten by³ realizowany w wielu wiê-
zieniach znajduj¹cych siê na Bliskim Wschodzie, w tym w miejscach znajduj¹cych
siê pod amerykañsk¹ kontrol¹, powy¿sza sytuacja wynika³a zarówno z naruszeñ
praw cz³owieka, jak i efektywnej indoktrynacji;

– skuteczne dzia³ania „Pañstwa Islamskiego” nie tylko o charakterze militarnym, ale
tak¿e administracyjnym, logistycznym, propagandowym czy werbunkowym.
Przedstawione przyczyny sukcesów „Pañstwa Islamskiego” obejmuj¹ wiele ró¿-

nych czynników. Podejmuj¹c próbê ich uporz¹dkowania mo¿na je zakwalifikowaæ do
trzech g³ównych grup:
A. skuteczne wykorzystanie przez „Pañstwo Islamskie” si³y twardej zwi¹zanej za-

równo z dzia³aniami militarnymi, jak i atakami terrorystycznymi;
B. odpowiednie zastosowanie si³y miêkkiej, dotycz¹ce na przyk³ad sfery finansowej,

logistycznej, werbunkowej czy propagandowej;
C. ró¿ne wydarzenia czy procesy o pod³o¿u lokalnym lub miêdzynarodowym, które

w wiêkszym lub mniejszym stopniu przyczyni³y siê do sukcesów PI.
Powy¿sze trzy elementy oraz zachodz¹ce pomiêdzy nimi interakcje tworz¹ system

naczyñ po³¹czonych okreœlany mianem triady fenomenu „Pañstwa Islamskiego”
(TFPI).
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SI£A TWARDA JAKO KOMPONENT FENOMENU
„PAÑSTWA ISLAMSKIEGO”

1. W pierwszej kolejnoœci wskazaæ nale¿y na dzia³ania zbrojne prowadzone przez
bojowników „Pañstwa Islamskiego”. S³yn¹ oni z zaanga¿owania i okrucieñstwa.
W ocenie wielu ekspertów czêsto s¹ dobrze zorganizowani oraz umiejêtnie dowodzeni.
Reprezentuj¹ ró¿ne formacje, takie jak choæby: piechota, strzelcy wyborowi, odzia³y
zwiadowcze, kwatermistrzowskie itp. Przyk³adem ich determinacji by³o zdobycie
przez kilkuset bojowników w 2014 r. Mosulu, bronionego przez tysi¹ce ¿o³nierzy irac-
kich (Todenhöfer, 2016: 44).

Szczególn¹ pozycjê wœród formacji zbrojnych PI odgrywa Amin – struktura zaj-
muj¹ca siê wywiadem, kontrwywiadem i bezpieczeñstwem. Zlecane s¹ jej równie¿ po-
rwania, zabójstwa i inne akty terroru. Podlega ona bezpoœrednio kalifowi „Pañstwa
Islamskiego” (Laurent, 2014).

2. Sukcesy „Pañstwa Islamskiego” w Iraku czy Syrii nie by³yby mo¿liwe bez pozy-
skania du¿ej iloœci ró¿norakiej broni oraz wyposa¿enia np. przejêtego z magazynów
obu pañstw. Znaczna czêœæ tego sprzêtu zosta³a pozostawiona w Iraku przez si³y USA,
albo przekazana przez ró¿ne pañstwa syryjskiej opozycji. PI zwerbowa³o ponadto wie-
lu oficerów i ¿o³nierzy s³u¿¹cych wczeœniej w ró¿nych miejscowych formacjach zbroj-
nych. Wykorzysta³o ich frustracjê i niezadowolenie wynikaj¹ce m.in. z braku pracy,
œrodków do ¿ycia czy perspektyw, ale te¿ utraty autorytetu i pozycji spo³ecznej, prze-
œladowañ itp. Dziêki temu PI szybko i efektywnie zwiêkszy³o swoj¹ wartoœæ bojow¹
oraz udoskonali³o strategie stosowane na polu walki (Laurent, 2014). W przypadku Ira-
ku dobrym tego odzwierciedleniem s¹ s³owa wypowiedziane przez genera³a J. Keane,
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Schemat 2. Triada fenomenu „Pañstwa Islamskiego”

Nak³adanie siê poszczególnych komponentów symbolizuje ich wzajemne
powi¹zania.

�ród³o: Opracowanie w³asne.



by³ego zastêpcy szefa sztabu armii USA, który stwierdzi³: „ISIS jest wydatnie wspiera-
ne przez by³ych zwolenników Saddama Husajna. Po obaleniu dyktatora to w³aœnie oni
wzniecili powstanie. Mieli pieni¹dze, dysponowali znacznym kapita³em ludzkim,
spor¹ iloœci¹ broni i amunicji, itd.” (Hall, 2015: 26).

3. Stosowanie si³y fizycznej po³¹czone z brutalnoœci¹. J. Todenhöfer, przebywaj¹c
wœród bojowników PI, skomentowa³ to w sposób nastêpuj¹cy: „Wydaje siê jednak, ¿e
nawet legendarni peszmergowie boj¹ siê IS. Jak ca³a iracka armia. Strategia IS zrobi³a
swoje, szerz¹c strach i przera¿enie brutalnymi, œredniowiecznymi egzekucjami” (Toden-
höfer, 2016: 49). Zespolenie si³y fizycznej i brutalnoœci dotyczy nie tylko dzia³añ militar-
nych, ale te¿ ataków terrorystycznych oraz innych aktów terroru wymierzonych
w przedstawicieli ró¿nych grup religijnych, etnicznych czy politycznych. Œwiadczy
o tym choæby przypadek spalenia w 2015 r. jordañskiego pilota czy egzekucja 21 koptyj-
skich chrzeœcijan. Jest to sygna³ wysy³any zarówno do przeciwników, jak i sympatyków
PI (w tym potencjalnych ochotników czy sponsorów). Ma on trafiæ równie¿ do innych ra-
dykalnych grup czy œrodowisk islamistycznych informuj¹c, i¿ to w³aœnie PI, a nie konku-
rencyjne organizacje (np. Al-Kaida), jest œwiatowym „liderem w walce z niewiernymi”,
dysponuje najszerszym arsena³em œrodków i najskuteczniej realizuje has³a d¿ihadu.

4. „Pañstwo Islamskie” dysponuje te¿ trudnym do oszacowania arsena³em broni
masowego ra¿enia, w tym na pewno broni chemicznej. W jego szeregach s¹ wojskowi,
jak i cywilni specjaliœci z tego zakresu. Na podkreœlenie zas³uguj¹ przypadki u¿ycia
przez PI broni chemicznej. Do tej pory mia³y one jednak bardziej wydŸwiêk propagan-
dowy ni¿ militarny. Ich przyk³adem jest zastosowanie ró¿nych œrodków chemicznych
w okolicach Kobane czy gazu musztardowego oraz chloru w regionie Mahmur (Opera-
cja, 2016: 27). W przysz³oœci, szczególnie w przypadku dalszych militarnych pora¿ek
PI, nie mo¿na wykluczyæ szerszego zakresu u¿ycia tej broni. Zagadnienie to rozpatrywaæ
nale¿y tak¿e w kontekœcie ewentualnego u¿ycia przez PI nie tylko œrodków chemicz-
nych, ale równie¿ biologicznych, radiologicznych lub nuklearnych. Niepokoj¹ce
w tym kontekœcie s¹ doniesienia, ¿e PI uzyska³o dostêp do ró¿nych rodzajów broni
zarówno w Iraku, Syrii, jak i Libii (Rudischhauser, 2015).

SI£A MIÊKKA „PAÑSTWA ISLAMSKIEGO”

1. „Pañstwo Islamskie” bardzo skutecznie wykorzystuje tzw. medialnoœæ terroryz-
mu (Wojciechowski, 2013). Polega ona na tym, i¿ wybieraj¹c okreœlone cele ataku oraz
stosuj¹c odpowiednie metody terroryœci s¹ œwiadomi, i¿ oprócz np. motywu zemsty
czy zastraszenia mog¹ osi¹gn¹æ równie¿ „sukces” medialny. Bêdzie nim choæby d³ugo-
trwa³e czy zakrojone na szerok¹ skalê nag³oœnienie ich dzia³añ oraz towarzysz¹cych
temu ¿¹dañ. S³u¿y temu równie¿ wykorzystywanie do celów propagandowych i komu-
nikacyjnych mediów spo³ecznoœciowych4. Do komunikowania siê w internecie terro-
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4 Jak szacuje Brookings Institute na pocz¹tku 2015 roku do promowania PI wykorzystywano np.
na Twitterze oko³o 46 tys. kont. Z kolei niemiecki wywiad zagraniczny BND stoi na stanowisku, i¿ PI
rozsy³a dziennie (g³ównie za pomoc¹ mediów spo³ecznoœciowych) od 30 do 40 filmów wideo, zdjêæ
czy pisemnych oœwiadczeñ.



ryœci coraz czêœciej wykorzystuj¹ te¿ technologie szyfruj¹ce. Internet s³u¿y im tak¿e
np. do sprzeda¿y ksi¹¿ek, promocji filmów czy zbierania œrodków finansowych.

2. „Pañstwo Islamskie” lansuje popularne wœród czêœci Muzu³manów has³o odro-

dzenia, które realizowane jest na kilku p³aszczyznach. W sferze religijnej dotyczy ono
„powrotu do Ÿróde³” i dos³ownego interpretowania zapisów Koranu. Towarzyszy temu
równie¿ wykorzystanie konfliktu pomiêdzy sunnitami i szyitami oraz lansowanie idei
„wojny z niewiernymi”. W p³aszczyŸnie politycznej odrodzenie przejawia siê w utwo-
rzeniu kalifatu oraz budowaniu jego potêgi politycznej, militarnej, ekonomicznej itp.
Z kolei w wymiarze spo³ecznym odrodzenie obejmuje odrzucenie dominacji i dyktatu
tak „œwiata zachodu”, jak i arabskich œwieckich „dyktatur”.

Pomimo ¿e w wiêkszoœci pañstw muzu³mañskich poparcie dla PI utrzymuje siê na
ogó³ na poziomie kilku punktów procentowych (np.: Liban – 2%, Egipt – 3%, Zjedno-
czone Emiraty Arabskie – 3%, Kuwejt – 4%, Jordania – 4%, Arabia Saudyjska – 5%,
Irak – 6%, Jemen – 7%, Libia – 8%, Pakistan – 9%), to jednak nie mo¿na go lekcewa-
¿yæ, zwa¿ywszy na fakt, i¿ w skali œwiata dotyczy ono kilku procent spoœród prawie mi-
liardowej spo³ecznoœci sunnickiej.

3. Przejmuj¹c kontrolê nad obszarami w Iraku i Syrii oraz tworz¹c na nich w³asne
instytucje „Pañstwo Islamskie” pozbawi³o Al-Kaidê statusu kluczowej organizacji
d¿ihadystycznej na œwiecie. W znacznym stopniu zagospodarowa³o zatem „ideolo-
giczn¹” oraz „logistyczn¹” pró¿niê, która powsta³a wraz ze spadkiem znaczenia
Al-Kaidy. PI przejê³o czêœæ jej wp³ywów, sponsorów, cz³onków czy sympatyków. Wy-
kaza³o siê ponadto wiêksz¹ dynamik¹, brutalnoœci¹ czy inwencj¹. Zrobi³o na „drodze
terrorystycznej aktywnoœci” przys³owiowy krok dalej, tworz¹c struktury pañstwowe
oraz proklamuj¹c powstanie kalifatu. Taka decyzja mia³a g³êbokie przes³anie tak poli-
tyczne, ideologiczne, jak i religijne zwa¿ywszy na istotne znaczenie kalifatu w tradycji
muzu³mañskiej5. Doprowadzi³o to do konfrontacji pomiêdzy „Pañstwem Islamskim”
a Al-Kaid¹ dotycz¹cej nie tylko rywalizacji o pieni¹dze, bojowników czy sponsorów,
ale te¿ presti¿ i popularnoœæ. Rywalizacja ta przybra³a bardzo ró¿ne przejawy np.: walk
w Syrii miêdzy PI a zwi¹zan¹ wówczas z Al-Kaid¹ organizacj¹ Front al-Nusra, sporów
o autorstwo przeprowadzonych zamachów (np. atak w San Bernardino), konkurencji
o wp³ywy m.in. w Afryce Pó³nocnej, Rogu Afryki czy na Bliskim Wschodzie, mordo-
wania przywódców strony przeciwnej czy przypadków wzajemnego dyskredytowania
siê w mediach6.

W przysz³oœci nie mo¿na jednak wykluczyæ scenariusza zak³adaj¹cego, ¿e oba ter-
rorystyczne podmioty zaprzestan¹ rywalizacji oraz rozpoczn¹ mniej lub bardziej skon-
solidowan¹ wspó³pracê np. synchronizuj¹c i koordynuj¹c przeprowadzane ataki czy
wymieniaj¹c siê œrodkami, informacjami itp. Mo¿e to doprowadziæ do powstania swo-
istej unii personalnej, a nawet nowej wspólnej struktury.
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5 Na temat genezy, idei, oceny czy funkcjonowania kalifatu zob. np.: Wejkszner, 2016; Hanne,
Flichy de La Neuville, 2015.

6 Przyk³adem, z jednej strony s¹ oœwiadczenia Al-Kaidy nieuznaj¹ce proklamowanego przez
„Pañstwo Islamskie” kalifatu i stwierdzenia, ¿e jest on „Ÿród³em j¹trzenia”. Z drugiej zaœ strony m.in.
artyku³y zamieszczone w grudniowym (2015 r.) numerze „Dabiq” (publikacji „Pañstwa Islamskie-
go”) krytykuj¹ce i szkaluj¹ce Al-Kaidê. Na temat podobieñstw i ró¿nic „Pañstwa Islamskiego”
i Al-Kaidy zob. np.: Byman, 2016; Rocznik, 2015: 122; Hanne, Flichy de La Neuville, 2015.



4. Jeszcze nigdy w historii ¿adna struktura terrorystyczna nie dysponowa³a tak wiel-
kim kapita³em i zwi¹zanymi z tym mo¿liwoœciami dzia³ania. Jest to „zdolnoœæ pozyski-
wania œrodków finansowych”. Finanse PI w 2015 roku szacowano na 2–4 mld $
(Brisard, Martinez, 2016). Dla porównania inne struktury terrorystyczne mia³y nastê-
puj¹ce œrodki:

Tabela 1

Szacunkowe œrodki finansowe wybranych struktur
terrorystycznych w 2015 r.

Podmiot
Wysokoœæ œrodków finanso-

wych w mln $

Al-Kaida 15–50

Hamas 70

FARC 300

Hezbollah 200–500

Talibowie 560

Pañstwo Islamskie 2000–4000

�ród³o: International Business Times, MoneyJihad, CNN, „The Guardian”.

Pieni¹dze, którymi dysponuje PI pochodz¹ z bardzo ró¿norodnych Ÿróde³, wœród
których wymieniæ nale¿y m.in.: sprzeda¿ ropy naftowej i gazu ziemnego7, zyski z ko-
palni fosforanów, zak³adów przemys³owych czy uprawy zbó¿, podatki i op³aty (np. po-
datek, którym obci¹¿ono niemuzu³manów, tzw. haracz drogowy, podatek od dóbr
luksusowych), œrodki pochodz¹ce z porwañ dla okupu, darowizn, handlu dzie³ami sztu-
ki, ludŸmi i organami, wynajmu nieruchomoœci, kradzie¿y, przejêcia kontroli nad czê-
œci¹ lokalnych banków i ich aktywów8 itd.

5. PI jest now¹ form¹ aktywnoœci terrorystycznej, która wykracza poza dotychcza-
sowe zasady. Umiejêtnie zespala aspekty: militarne, polityczne, ideologiczne, logi-
styczne, finansowe, spo³eczne, propagandowe itp. Jest to „zdolnoœæ organizacyjna”.
„Pañstwo Islamskie” posiada rozbudowan¹ strukturê, która obejmuje ró¿nego rodzaju
instytucje9 (Laurent, 2014) zajmuj¹ce siê np.: administracj¹, mediami, wywiadem, wy-
miarem sprawiedliwoœci, edukacj¹, opiek¹ zdrowotn¹, pomoc¹ charytatywn¹, œci¹ga-
niem podatków, surowcami naturalnymi, sprawami wojskowymi czy wyp³acaniem
œwiadczeñ dla bojowników PI.

Dodatkowo w 2014 roku utworzono ministerstwo ds. mêczenników, zajmuj¹ce siê
rekrutowaniem oraz szkoleniem kandydatów na zamachowców samobójców. Organ
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7 Dla wielu pañstw du¿ym zaskoczeniem by³o bardzo szybkie têpo wznowienia przez PI wydo-
bycia ropy naftowej na kontrolowanych terytoriach oraz jej dystrybucja na wielk¹ skalê (Rocznik,
2015: 120).

8 Szacuje siê, ¿e tylko w Mosulu PI przejê³o aktywa bankowe wysokoœci oko³o 400 mln $ (Rocz-
nik, 2015: 118; Brisard, 2014).

9 Z instrukcji przygotowanej przez przywódców PI wynika, i¿ oprócz stworzenia ró¿nych mini-
sterstw zaplanowano tak¿e np. budowê koszar, opracowanie programu szkolenia dla dzieci i wete-
ranów czy stworzenie zak³adów zajmuj¹cych siê produkcj¹ i napraw¹ uzbrojenia.



ten opiekuje siê równie¿ ich rodzinami przekazuj¹c zapomogi czy renty. Innym sposo-
bem „uhonorowania” terrorystów samobójców jest przyznawanie ich bliskim stano-
wisk publicznych czy celebrowanie tych osób podczas ró¿nego rodzaju uroczystoœci.

6. Kolejna cecha to „zdolnoœæ werbunkowa”. Jest ona zwi¹zana z umiejêtnoœci¹
pozyskiwania tak sympatyków, sponsorów, jak i bojowników pochodz¹cych z bardzo
ró¿nych czêœci œwiata. W szeregach PI walcz¹ bojownicy pochodz¹cych z oko³o
70 pañstw, tak muzu³mañskich, jak i niemuzu³mañskich (Dodwell, Milton, Rassler,
2016). Ich ³¹czn¹ liczbê najczêœciej szacuje siê na 20–30 tys., z czego 3–5 tys. wywodzi
siê z Europy.

Wœród sympatyków lub cz³onków PI s¹ przedstawiciele praktycznie wszystkich
grup spo³ecznych pocz¹wszy od uczniów i studentów, a koñcz¹c na biznesmenach,
prawnikach, nauczycielach, lekarzach czy in¿ynierach10. Osoby te bardzo czêsto zapo-
znaj¹ siê z ideologi¹ PI poprzez internet. O popularnoœci tej drogi komunikacji mo¿e
œwiadczyæ fakt, i¿ na przyk³ad islamistyczny profil Al-Itisam subskrybowa³o ponad
50 tys. osób (Laurent, 2014).
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Wykres 1. Liczba bojowników pochodz¹cych z wybranych pañstw, walcz¹cych w Syrii i Iraku
(na milion osób)

�ród³o: ICSR, CIA World Factbook, http://www.statysta.com, podajê za: „Rocznik Strategiczny” 2015, nr 16
(2016), Warszawa, s. 406.

10 Jak wynika z ustaleñ zamieszczonych w ksi¹¿ce pt. Engineers of Jihad: The Curious Connec-
tion between Violent Extremism and Education wœród 500 przeanalizowanych radykalnych islamis-
tów, co drugi mia³ wykszta³cenie z zakresu in¿ynierii (Gambetta, Hertog, 2016).



7. Wa¿n¹ rolê odgrywa te¿ strategia11 tworzenia „nowych frontów walki” pole-
gaj¹ca m.in. na podejmowaniu dzia³añ, w tym przeprowadzaniu zamachów terrory-
stycznych, w coraz to nowych pañstwach lub regionach. Strategia ta zaczerpniêta od
Al-Kaidy zosta³a przez PI rozszerzona oraz udoskonalana. Obejmuje ona obecnie np.:
Afganistan, Pakistan, Kaukaz, Czad, Kamerun, Somaliê, Nigeriê, Niger, Jemen, Filipi-
ny, Indonezjê, Malezjê, Europê Zachodni¹, Ba³kany czy Palestynê (£ukasiewicz, 2016;
Barfi, 2016).

PRZYCZYNY SUKCESÓW „PAÑSTWA ISLAMSKIEGO”
O POD£O¯U LOKALNYM LUB MIÊDZYNARODOWYM

1. Ró¿norakie wydarzenia oraz procesy, które doprowadzi³y do wyst¹pienia lub
pog³êbienia destabilizacji na Bliskim Wschodzie i tym samym znacz¹co u³atwi³y od-
niesienie przez PI tak znacz¹cych sukcesów. Wœród nich wymieniæ nale¿y przede
wszystkim: konflikt palestyñski, konflikt w Jemenie oraz Libii, rywalizacjê „wielkich
mocarstw” o wp³ywy w regionie, kryzys irañski, wydarzenia tzw. Arabskiej wiosny
(Relations, 2015) i ich nastêpstwa, zakoñczenie operacji ISAF w Afganistanie czy ak-
tywizacjê œrodowisk islamistycznych w ró¿nych czêœciach œwiata (Wejkszner, 2010).

2. Sytuacja wystêpuj¹ca w Iraku oraz Syrii zwi¹zana m.in. z: amerykañsk¹ inter-
wencj¹ w Iraku i póŸniejsz¹ destabilizacj¹ tego pañstwa, s³aboœci¹ irackiej w³adzy
oraz struktur bezpieczeñstwa, protestami czêœci Irakijczyków przeciwko okupacji ich
kraju, b³êdami pope³nianymi przez irackie w³adze preferuj¹ce dominacjê okreœlonej
grupy religijnej, dalszym pogorszeniem siê warunków ¿ycia w obu pañstwach,
pog³êbieniem siê wystêpuj¹cych tam antagonizmów wewnêtrznych o charakterze re-
ligijnym, etnicznym czy politycznym, brutalizacj¹ rz¹dów, znacz¹cym obni¿eniem
si³y bojowej armii obu pañstw, rozpadem irackiej oraz syryjskiej struktury pañstwo-
wej, b³êdnym przeœwiadczeniem spo³ecznoœci miêdzynarodowej o stopniowej stabi-
lizacji sytuacji w Iraku i Syrii oraz szybkim rozbiciu PI12, zaanga¿owaniem pañstw
trzecich (w tym bliskowschodnich) wspieraj¹cych ró¿ne strony tak irackiego, jak
i syryjskiego konfliktu.

3. „Pañstwo Islamskie”, w wiêkszym lub mniejszym stopniu, cieszy siê poparciem
nie tylko czêœci spo³ecznoœci muzu³mañskiej, ale tak¿e licznych organizacji islami-
stycznych. Na przyk³ad, jak wynika z analiz brytyjskiego Centrum Religii i Geopolityki

obecnie w Syrii i Iraku dzia³a co najmniej 15 fundamentalistycznych organizacji para-
militarnych licz¹cych ³¹cznie oko³o 65 tys. cz³onków. Czêœæ spoœród nich wspó³pracu-
je z PI. O skali poparcia dla PI ze strony innych organizacji islamistycznych œwiadczy
równie¿ raport opublikowany przez ONZ, z którego wynika, i¿ do koñca 2015 roku
34 ugrupowania islamistyczne na ca³ym œwiecie przysiêg³y wiernoœæ „Pañstwu Islam-
skiemu” (ONZ, 2016).
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11 Na temat innych strategii stosowanych przez PI zob.: Mironova, 2016.
12 Na przyk³ad w czerwcu 2010 r. szef si³ amerykañskich w Iraku genera³ R. Odierno w odniesie-

niu do PI stwierdzi³: „80 procent ich przywódców nie ¿yje lub zosta³o schwytanych. Pozostali czuj¹
siê pokonani!”



4. Kolejnym kluczowym determinantem s¹ spóŸnione dzia³ania spo³ecznoœci miê-
dzynarodowej (w szczególnoœci wielkich mocarstw i ONZ) na rzecz kompleksowego
ograniczenia Ÿróde³ finansowania „Pañstwa Islamskiego”. Znacz¹c¹ inicjatyw¹ w tym
zakresie by³a dopiero debata przeprowadzona 17 grudnia 2015 r. na forum Rady Bez-
pieczeñstwa ONZ. Jej celem by³o wypracowanie i przyjêcie rezolucji uniemo¿li-
wiaj¹cej PI dostêpu do miêdzynarodowego systemu finansowego oraz pozbawienie
go zysków pochodz¹cych m.in. z przemytu ropy, gazu czy antyków. Projekt rezolucji
przygotowany wspólnie przez USA i Federacjê Rosyjsk¹ zosta³ przyjêty jedno-
g³oœnie. Zak³ada on, ¿e podmioty wspieraj¹ce Al-Kaidê czy PI zostan¹ objête syste-
mem sankcji ONZ, takich jak choæby zamro¿enie aktywów, zakaz wizowy czy
wyprowadzenie embarga na broñ. Nad realizacj¹ przyjêtych postanowieñ czuwa spe-
cjalny zespó³ ekspertów ONZ kontroluj¹cych m.in. banki oraz inne instytucje finan-
sowe pañstw cz³onkowskich.

5. Do sukcesów PI w znacznym stopniu przyczyni³y siê równie¿ czêste przypadki
rozbie¿nych interesów pomiêdzy poszczególnymi pañstwami, a szczególnie tzw. wiel-
kimi mocarstwami. Dobrze mo¿na to zobrazowaæ na przyk³adzie relacji zachodz¹cych
na linii Federacja Rosyjska a koalicja, na czele której stoj¹ Stany Zjednoczone13. Ko-
rzystne dla PI okaza³y siê te¿ animozje pomiêdzy np.: Iranem, Turcj¹, Izraelem czy
Arabi¹ Saudyjsk¹. Ich konkretnym przejawem s¹ choæby: dzia³ania wojsk tureckich,
utworzenie przez Arabi¹ Saudyjsk¹ tzw. islamskiej koalicji antyterrorystycznej czy za-
biegi dyplomatyczne Iranu, Izraela, Turcji itp. Inny aspekt to rywalizacja miêdzy Ira-
nem a Arabi¹ Saudyjsk¹ zarówno o wp³ywy w Syrii, Iraku czy Jemenie, jak i na ca³ym
obszarze bliskowschodnim. Rywalizacja ta ma nie tylko wymiar polityczny, ale rów-
nie¿ ekonomiczny (np. konkurencja o zyski pochodz¹ce z ropy naftowej), jak i religijny
(napiêcia pomiêdzy sunnick¹ Arabi¹ Saudyjsk¹ a szyickim Iranem).

Przedstawione powy¿ej czynniki nie wyczerpuj¹ oczywiœcie pe³nego spektrum
przyczyn sukcesów „Pañstwa Islamskiego”. Wskazuj¹ one jednak na ich z³o¿onoœæ,
wzajemne powi¹zania oraz ró¿norodnoœæ. Sukcesy PI s¹ nastêpstwem umiejêtnego ze-
spolenia oraz wykorzystania tak „si³y twardej” m.in. w postaci dzia³añ zbrojnych czy
ataków terrorystycznych, jak i „si³y miêkkiej”, zwi¹zanej choæby ze sfer¹ logistyczn¹,
werbunkow¹, finansow¹ czy propagandow¹. Znacz¹co wp³ynê³y na nie tak¿e wskaza-
ne w tekœcie wydarzenia czy procesy zachodz¹ce w Iraku i Syrii oraz w innych czê-
œciach Bliskiego Wschodu.

Pomimo kurczenia siê wp³ywów oraz zasobów „Pañstwo Islamskie” jeszcze d³ugo
bêdzie destabilizowaæ sytuacjê miêdzynarodow¹ i zagra¿aæ bezpieczeñstwu. Poznanie
zatem Ÿróde³ jego sukcesów uznaæ nale¿y za kwestê priorytetow¹, która mo¿e byæ pomoc-
na nie tylko w pokonaniu PI, ale tak¿e unikniêciu w przysz³oœci wzrostu potêgi innych or-
ganizacji islamistycznych czy terrorystycznych. Takie zagro¿enie, w zró¿nicowanym
stopniu, wystêpuje obecnie w ró¿nych czêœciach œwiata, na przyk³ad w: Algierii, Libii,
Tunezji, Libanie, Jordanii, Palestynie, Nigerii, Czadzie, Nigrze, Somalii, Jemenie,
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13 Uczestniczy w niej w ró¿nym stopniu oko³o 60 pañstw, z tego oko³o 20 anga¿uje siê w prowa-
dzone operacje wojskowe. Przedstawiciele amerykañskiego resortu obrony wielokrotnie wypowiada-
li siê jednak sceptycznie na temat zaanga¿owania czêœci koalicjantów, co os³abia skutecznoœæ
prowadzonych dzia³añ.



Afganistanie, Pakistanie, Bangladeszu czy Indonezji. Trafnie odzwierciedlaj¹ to s³owa
wypowiedziane przez sekretarza obrony USA Chucka Hagela, który stwierdzi³, ¿e PI
jest nie tylko zagro¿eniem dla USA, ale tak¿e: „To zagro¿enie dla naszych sojuszników
na Bliskim Wschodzie. To zagro¿enie dla Europy. To zagro¿enie dla ka¿dego pañstwa
na œwiecie” (Watson, 2014).
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STRESZCZENIE

Zasadniczym celem tekstu jest wskazanie oraz usystematyzowanie najwa¿niejszych przy-
czyn, które doprowadzi³y do gwa³townego wzrostu si³y oraz znaczenia „Pañstwa Islamskiego”.
S¹ one sum¹ sk³adow¹ wielu ró¿norakich i œciœle powi¹zanych ze sob¹ czynników. Mo¿na je za-
kwalifikowaæ do trzech g³ównych grup, takich jak: A) skuteczne wykorzystanie przez „Pañstwo
Islamskie” si³y twardej zwi¹zanej zarówno z dzia³aniami militarnymi, jak i atakami terrory-
stycznymi; B) odpowiednie zastosowanie si³y miêkkiej dotycz¹cej na przyk³ad sfery finanso-
wej, logistycznej, werbunkowej czy propagandowej; C) ró¿ne wydarzenia czy procesy lokalne
oraz miêdzynarodowe, które w wiêkszym lub mniejszym stopniu, przyczyni³y siê tak¿e do suk-
cesów PI. Powy¿sze trzy grupy czynników oraz zachodz¹ce pomiêdzy nimi interakcje tworz¹
system naczyñ po³¹czonych okreœlany mianem triady fenomenu „Pañstwa Islamskiego”.

S³owa kluczowe: „Pañstwo Islamskie”, ISIS, terroryzm, Al-Kaida, triada fenomenu „Pañstwa
Islamskiego”

THE PHENOMENON OF „ISLAMIC STATE” AND ITS REASONS

ABSTRACT

The aim of the text is to present and systematize the most important reasons for the „Islamic
State” dramatic rise to power and significance. The reasons are the sum total of a number of di-
verse and mutually linked factors. These fall into the three categories: A. effective use of hard
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power connected to military activities and terrorist attacks; B. appropriate use of soft power con-
cerning financial, logistics or propaganda sphere; C. different events of processes of local or in-
ternational character. These three groups of factors and their interactions result in the so-called
triad of the „Islamic State” phenomenon.

Key words: „Islamic State”, ISIS, terrorism, Al-Qaida, the triad of the „Islamic State” phenome-
non
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