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Wstęp 

Wraz z końcem zimnej wojny zakończył się dwubiegunowy porządek świata, 

wskutek czego coraz mocniej swoją pozycję i znaczenie zaczęły zaznaczać pod-

mioty pozapaństwowe, takie jak korporacje międzynarodowe i międzynarodowe 

organizacje pozarządowe1. Na ich rozprzestrzenianie wpływ ma też zjawisko 

globalizacji oraz powiązana z nią rewolucja komunikacyjna, liberalizacja eko-

nomiczna przejawiająca się zmniejszeniem ograniczeń handlowych i łatwiejszy 

dostęp do edukacji2. Większą rolę w latach 90. zaczęły też odgrywać zbrojne 

podmioty pozapaństwowe, czyli m.in. grupy partyzanckie, milicje i grupy terro-

rystyczne. Grupom tym na rozwój pozwoliło wycofanie się mocarstw z udziału 

w lokalnych konfliktach oraz słabość instytucji państw, dyskryminacja ekono-

miczna i polityczna poszczególnych grup społecznych zamieszkujących państwa 

regionu. Do rozwoju zbrojnych podmiotów pozapaństwowych (czyli grup uży-

wających siły do realizacji swoich celów) na obszarze Bliskiego Wschodu przy-

czyniły się też interwencje wojsk państw zachodnich w Libii i Iraku oraz sytua-

cja w regionie zaistniała po Arabskiej Wiośnie. 

Wpływ zbrojnych podmiotów pozapaństwowych na bezpieczeństwo między-

narodowe stale rośnie. Ich wpływ będzie też rósł wraz z postępem technologicz-

nym, który wraz z szerszym dostępem do edukacji pozwala zniwelować prze-

wagę militarną podmiotów państwowych. Rośnie też sama liczba zbrojnych pod-

miotów pozapaństwowych oraz liczba konfliktów, w których biorą udział. Dla-

tego ważne jest zrozumienie, jakie są ich motywacje i jak one wpływają na ich 

modus operandi i w jaki sposób oddziałują one na bezpieczeństwo międzynaro-

dowe. Ich istnienie często wynika z dysfunkcyjności państw i w tym wypadku 

motywacją zbrojnych podmiotów pozapaństwowych jest dostarczenie reprezen-

towanym społecznościom odpowiednich usług, by wypełnić lukę powstałą ze 

względu na brak obecności państwa. Natomiast motywem działalności innych 

zbrojnych podmiotów pozapaństwowych są po prostu chęć ochrony prześlado-

wanej własnej społeczności lub nacjonalistyczne motywacje stworzenia niepod-

ległego, lub autonomicznego państwa. 

 

1 Liczne podmioty pozapaństwowe powstawały już od lat 60 XX wieku, jednakże nie miały 

one wielkiego wpływu na politykę i bezpieczeństwo międzynarodowe. Szerzej na temat powsta-

wania podmiotów pozapaństwowych zobacz w: D. Josselin, W. Wallace, Non-state Actors in 

World Politics: a framework, [w:] D. Josselin, W. Wallace (red.), Non-state Actors in World Pol-

itics, Nowy Jork 2001, s. 4–10. 
2 Tamże, s. 1. 
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Celem pracy jest analiza wpływu, jaki mają zbrojne podmioty pozapań-

stwowe, na bezpieczeństwo międzynarodowe, strukturę środowiska międzyna-

rodowego, bezpieczeństwo regionalne oraz bezpieczeństwo poszczególnych 

państw regionu. Zamierzeniem pracy jest także wyjaśnienie charakteru zagrożeń 

jakie stwarzają zbrojne podmioty pozapaństwowe. W pracy postawiono nastę-

pujące pytania badawcze: 

• Czy większe zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego wynika 

z działalności podmiotów pozapaństwowych, czy z reakcji podmiotów 

państwowych na ich istnienie? 

• Czy zbrojne podmioty pozapaństwowe stanowią bezpośrednie zagrożenie 

dla subsystemów państwowych spoza systemu regionalnego, i od jakiego 

czynnika to zależy? 

• Czy działalność zbrojnego podmiotu pozapaństwowego może doprowa-

dzić do wszczęcia konfliktu międzynarodowego? 

W związku z postawionymi pytaniami badawczymi na etapie przygotowaw-

czym zostały sformułowane następujące hipotezy: 

• działalność podmiotów państwowych przeciwko zbrojnym podmiotom 

pozapaństwowym destabilizuje system międzynarodowy w większym 

stopniu niż działalność samych podmiotów pozapaństwowych; 

• zbrojne podmioty pozapaństwowe dążące do uzyskania uznania między-

narodowego nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla subsystemów 

państwowych spoza systemu regionalnego, pomimo że ich działalność do-

prowadza do destabilizacji systemu regionalnego. 

W celu zrealizowania postawionych powyżej zadań wykorzystana zostanie 

metoda analizy studium przypadku wybranych zbrojnych podmiotów pozapań-

stwowych, które jednocześnie spełniają następujące kryteria, są podmiotami: 

• o charakterze terytorialnym; 

• nieposiadającymi przyzwolenie państwa na działalność na jego teryto-

rium; 

• działającymi w okresie 1978–2019 – jest to okres od daty powstania Partii 

Pracujących Kurdystanu do wydarzenia ważnego dla Syryjskich Sił De-

mokratycznych (w ich skład wchodzą Powszechne Jednostki Ochrony), 

czyli inwazji Turcji na północno-wschodnią Syrię; 

• których główną motywacją są cele polityczne, a nie cele ekonomiczne, 

więc analiza pomija prywatne firmy wojskowe oraz grupy przestępcze, 

czyli dwa typy podmiotów obecnych także na obszarze MENA.  

Badany będzie wpływ wybranych zbrojnych podmiotów pozapaństwowych 

na dwóch poziomach (w oparciu o kryterium przestrzenne i analizę systemową): 

• poziomie regionalnym; 

• poziomie globalnym. 



9 

Natomiast analiza w obrębie poziomów zostanie przeprowadzona na podsta-

wie wskaźników w dwóch następujących kategoriach: 

• niekorzystny wpływ zbrojnych podmiotów pozapaństwowych na bezpie-

czeństwo (destabilizacja); 

• korzystny wpływ zbrojnych podmiotów pozapaństwowych na bezpie-

czeństwo (stabilizacja). 

Ponadto badane będą interakcje między podmiotami państwowymi a zbroj-

nymi podmiotami państwowymi w kontekście wpływu na bezpieczeństwo dzia-

łań podmiotów państwowych ukierunkowanych na zwalczanie zbrojnych pod-

miotów państwowych.  

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostaną zde-

finiowane najważniejsze pojęcia potrzebne do zbudowania modelu analizy, se-

lekcji badanych podmiotów oraz do przeprowadzenia właściwej analizy. Przed-

stawione będą definicje pojęciowe bezpieczeństwa, definicje operacyjne oraz 

pojęcia bezpośrednio związane z tematem pracy, czyli definicja i typologia 

zbrojnych podmiotów pozapaństwowych, oraz ich kategorii nadrzędnej miano-

wicie podmiotów pozapaństwowych. Następnie zostanie przedstawione podej-

ście teoretyczne wykorzystane w pracy oraz będzie zaprezentowany model ana-

lizy wykorzystany w pracy.  

W rozdziale drugim zostaną przedstawione zasady wyboru konkretnych 

zbrojnych podmiotów pozapaństwowych do analizy. Następnie zostaną one 

scharakteryzowane w oparciu o takie elementy jak: m.in. kontekst powstania, 

cele krótko i długoterminowe, ideologia, struktura wewnętrzna, sposób rekruta-

cji członków przez ugrupowanie, obszar działania i kontrolowane terytorium 

oraz sposób finansowania działalności zbrojnego podmiotu pozapaństwowego. 

Powyższe elementy mają znaczenie w niniejszej pracy, gdyż wewnętrzne 

aspekty funkcjonowania zbrojnych podmiotów pozapaństwowych wpływają na 

ich sposób oddziaływania na innych aktorów (państwowych i pozapaństwowych). 

Natomiast w trzecim i czwartym rozdziale zostanie przedstawiona właściwa 

analiza wpływu zbrojnych podmiotów pozapaństwowych na bezpieczeństwo 

międzynarodowe na poziomie regionalnym i globalnym w oparciu o model opra-

cowany w rozdziale pierwszym. 

W pracy nad rozdziałem pierwszym wykorzystano szereg klasycznych pozy-

cji teoretycznych. Obejmuje on monografie Jacka Czaputowicza dotyczące bez-

pieczeństwa i teorii stosunków międzynarodowych, pracę Alexandra Wendta 

dotyczącą konstruktywizmu, pracę zbiorową o podmiotach pozapaństwowych w 

polityce światowej napisaną pod redakcją Daphne Josselin i Williama Wallace 

oraz wartościowe pozycje dotyczące zbrojnych podmiotów pozapaństwowych 

autorstwa Phila Williamsa, oraz Keitha Krause i Jennifer Milliken. Natomiast  
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w przypadku prac nad drugim, trzecim i czwartym rozdziałem wykorzystano do-

stępne źródła wszystkich typów, czyli dokumenty, raporty analityczne, mono-

grafie, artykuły naukowe, bazy danych, artykuły internetowe i informacje pra-

sowe oraz inne źródła internetowe. Pozwoliły one na wyczerpujące wypełnienie 

założeń stworzonego modelu analizy. 
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Rozdział 1. Ramy teoretyczne dla analizy wpływu  

zbrojnych podmiotów pozapaństwowych na bezpieczeń-

stwo międzynarodowe 

W tym rozdziale najpierw zostaną przedstawione definicje pojęciowe oraz 

zostaną zdefiniowane najważniejsze definicje operacyjne potrzebne do zbudo-

wania modelu analizy i do późniejszego jej przeprowadzenia. Następnie zostaną 

zdefiniowane pojęcia podmiot pozapaństwowy i zbrojny podmiot pozapań-

stwowy oraz zostanie przedstawione podejście teoretyczne, które zostało wyko-

rzystane w pracy. Na końcu rozdziału zostanie omówiony model analizy wpływu 

podmiotów pozapaństwowych na bezpieczeństwo międzynarodowe, który zosta-

nie wykorzystany do przeprowadzenia analizy w rozdziale trzecim i czwartym. 

1.1. Definicje pojęciowe 

W niniejszym podrozdziale zostanie przedstawiona ogólna charakterystyka 

pojęcia bezpieczeństwo i najczęściej używane typologie bezpieczeństwa, a na-

stępnie zostaną opisane definicje następujących pojęć: bezpieczeństwo naro-

dowe i bezpieczeństwo międzynarodowe. Celem tego zabiegu jest zrozumienie 

kompleksowości i wieloznaczności pojęć dotyczących bezpieczeństwa oraz określe-

nie ich najważniejszych elementów potrzebnych w przeprowadzanej analizie. 

Bezpieczeństwo 

Generalnie bezpieczeństwo określa się jako stan braku zagrożeń, stan spo-

koju, stan pewności. Bezpieczeństwo jest drugą najważniejszą potrzebą czło-

wieka wg piramidy Maslowa i jest uważane za najważniejszą wartość państwa3. 

Nie ma jednej definicji pojęcia bezpieczeństwo. Część badaczy uznaje bezpie-

czeństwo za stan, a inni za proces. Treść definicji zależy też od teorii stosunków 

międzynarodowych, jaką wykorzystują badacze. W swojej pracy pt.: Instytucjo-

nalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowa-

nie Ryszard Zięba przytacza definicję pojęcia bezpieczeństwo autorstwa Daniela 

Lerner’a, która znajduje się w Słowniku nauk społecznych: W najbardziej do-

słownym znaczeniu bezpieczeństwo jest właściwie identyczne z pewnością (sa-

fety) i oznacza brak zagrożenia (danger) fizycznego albo ochronę przed nim4. 

W nauce rozróżnia się trzy podejścia do bezpieczeństwa: obiektywne, subiek-

tywne oraz dyskursywne. W podejściu obiektywnym bezpieczeństwo oznacza 

 

3 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe: współczesne koncepcje, Warszawa 2012, 

s. 22–23. 
4 R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjo-

nowanie, Warszawa 2004, s. 27. 
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brak zagrożenia (skupienie na kategoriach materialnych), w podejściu subiek-

tywnym bezpieczeństwo to brak poczucia zagrożenia (skupienie na kategoriach 

niematerialnych jak np. normy, historia relacji)5, a w podejściu dyskursywnym 

bezpieczeństwo jest rozumiane jako „akt mowy” (od słów wypowiedzianych 

przez osoby/podmioty, zależy czy coś należy do sfery bezpieczeństwa, czy nie), 

konstruowany podczas intersubiektywnego procesu6. 

Istnieje wiele typologii bezpieczeństwa, najczęściej używanymi przez bada-

czy kryteriami podziału bezpieczeństwa są: podmiotowe, przedmiotu referencyj-

nego, zakresu (sektorów), zasięgu przestrzennego i sposobów zapewniania bez-

pieczeństwa. Typologia bezpieczeństwa (wg kryteriów): 

• Podmiotowe: dzieli się na bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo 

międzynarodowe7. Badacze wyróżniają też promowane przez ONZ bez-

pieczeństwo człowieka. 

• Podmiotowe (w rozumieniu kto zapewnia bezpieczeństwo): państwo, 

podmiot pozapaństwowy, organizacja międzynarodowa8. 

• Przedmiotu referencyjnego, czyli komu bezpieczeństwo ma być zapew-

nione: jednostce, grupie społecznej, państwu, systemowi międzynarodo-

wemu9. 

• Zasięgu przestrzennego: lokalne, subregionalne, regionalne, ponadre-

gionalne, globalne10. 

• Sposobu zapewnienia bezpieczeństwa: unilateralne (indywidualne), sys-

tem bezpieczeństwa zbiorowego, równowaga sił, system blokowy (soju-

sze), system bezpieczeństwa kooperatywnego11. 

• Przedmiotowe wg zakresu (sektorów): początkowo bezpieczeństwo od-

nosiło się tylko do sfery militarnej, dopiero Barry Buzan wprowadził 

miękkie elementy bezpieczeństwa (takie jak kultura, ustrój polityczny, 

rozwój technologiczny), dzieląc bezpieczeństwo na pięć dziedzin: 

− Bezpieczeństwo militarne: to tzw. twarde bezpieczeństwo oparte na 

siłach zbrojnych, którego najważniejszym celem jest zachowanie inte-

gralności terytorialnej państwa. Bezpieczeństwo militarne dotyczy 

obrony przed zagrożeniami zewnętrznymi takimi jak agresje zbrojne, 

 

5 J. Czaputowicz, op. cit., s. 30–31. 
6 F. Fijałkowski, „Akt mowy” i „język bezpieczeństwa” a konstruowanie globalnych zagrożeń 

(dyskursywne podejście do bezpieczeństwa), „Kultura – Historia – Globalizacja” 2013, nr 14,  

s. 96–97. 
7 R. Zięba, op. cit., s. 30–31. 
8 J. Czaputowicz, op. cit., s. 28. 
9 Tamże, s. 28. 
10 R. Zięba, op. cit., s. 31. 
11 Tamże, s. 31. 
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konflikty zbrojne, wojny, wojny nuklearne; oraz zagrożeniami we-

wnętrznymi takimi jak wojny domowe, terroryzm, secesje12. 

− Bezpieczeństwo ekonomiczne: obejmuje zapewnienie i zachowanie 

dostępu do surowców naturalnych, bezpieczeństwo rynków i systemu 

finansowego oraz bezpieczeństwo energetyczne13. 

− Bezpieczeństwo społeczne: dotyczy zagrożeń dla tożsamości narodo-

wych, etnicznych, plemiennych i religijnych oraz zagrożenia dezinte-

gracji państwa wynikającego z występowania na terytorium państwa 

różnych tożsamości. Przedmiotem referencyjnym są grupy społeczne. 

Największe zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego wynikają  

z demografii, migracji (zmiany struktury ludności państwa), rywaliza-

cji o dostęp do zasobów, rozkładu jednej tożsamości na kilka odręb-

nych, dążeń grup etnicznych do uzyskania suwerenności, nacjonalizmu 

kulturowego lub etnicznego14. 

− Bezpieczeństwo ekologiczne: dotyczy zachowania środowiska natu-

ralnego oraz ochrony przed skutkami zmian klimatycznych, katastrof 

naturalnych, degradacji środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom 

środowiska spowodowanych działalnością człowieka15. 

− Bezpieczeństwo polityczne: dotyczy utrzymania suwerenności we-

wnętrznej państwa, przeciwdziałania zagrożeniom dla instytucji, struk-

tur i systemu politycznego państwa. Największymi zagrożeniami dla 

bezpieczeństwa politycznego są terroryzm, przestępczość zorganizo-

wana, wojny domowe, a skrajnym przypadkiem braku bezpieczeństwa 

politycznego jest fenomen tzw. państw upadłych16. 

Innym mniej używanym kryterium jest kryterium czasowe, powstało ono  

z braku zgody badaczy czy bezpieczeństwo jest stanem czy procesem17. Ogólnie 

przyjmuje się, że niemożliwe jest osiągnięcie pełnego bezpieczeństwa, a nawet 

jest ono niepożądane, gdyż wymagałoby podporządkowania innych podmiotów. 

Oprócz powyższego podziału bezpieczeństwo dzieli się także na wewnętrzne 

i zewnętrzne. Bezpieczeństwo wewnętrzne ma na celu zapewnienie stabilności 

wewnętrznej podmiotu, którego dotyczy, a bezpieczeństwo zewnętrzne dotyczy 

przeciwdziałania zagrożeniom ze strony innych podmiotów18. Bezpieczeństwo 

można jeszcze podzielić na bezpieczeństwo pozytywne (do) i negatywne (od). 

 

12 J. Czaputowicz, op. cit., s. 39–40. 
13 Tamże, s. 91–92. 
14 Tamże, s. 87–89. 
15 Tamże, s. 94–95. 
16 Tamże, s. 71–87. 
17 Tamże, s. 32. 
18 R. Zięba, op. cit., s. 27–28. 
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Bezpieczeństwo negatywne oznacza brak zagrożeń, a bezpieczeństwo pozy-

tywne dotyczy dążenia do dobrobytu i rozwoju19. 

Jak można zauważyć powyżej, istnieje wiele podejść do znaczenia terminu 

bezpieczeństwo oraz typologii jego podziału. Do celów niniejszej analizy zosta-

nie zastosowane podejście obiektywne określające bezpieczeństwo jako stan,  

w którym nie występują fizyczne zagrożenia. Ponadto będzie wykorzystywana 

klasyfikacja bezpieczeństwa ze względu na kryterium podmiotowe, zasięgu 

przestrzennego i przedmiotowe (sektorowe). 

Bezpieczeństwo narodowe 

Bezpieczeństwo narodowe jest pojęciem pokrewnym pojęciu bezpieczeń-

stwo państwa. Dotyczy ono ochrony struktur państwowych, jak i społeczeństwa. 

Bezpieczeństwo narodowe odnosi się do takich nadrzędnych wartości jak prze-

trwanie, zachowanie integralności granic, utrzymanie niezależności politycznej 

oraz rozwój. Bezpieczeństwo narodowe dzieli się na bezpieczeństwo we-

wnętrzne i zewnętrzne. Bezpieczeństwo wewnętrzne dotyczy ochrony przed za-

grożeniami wynikającymi z wewnątrz państwa, a bezpieczeństwo zewnętrzne, 

które jest najważniejszym celem polityki zagranicznej państwa, dotyczy wy-

zwań i zagrożeń z zewnątrz20. Ponadto bezpieczeństwo wewnętrzne możemy po-

dzielić na bezpieczeństwo militarne, polityczne, ekonomiczne, publiczne, spo-

łeczne, religijne, kulturowe, informacyjne, ekologiczne, a bezpieczeństwo ze-

wnętrzne na bezpieczeństwo militarne, polityczne, ekonomiczne, kulturowe, in-

formacyjne i ekologiczne21. Tradycyjnie przyjmuje się, że aspekty militarny  

i polityczny są decydujące w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego22. 

W naukach społecznych przyjmuje się, że minimalnymi obiektywnymi czyn-

nikami świadczącymi o bezpieczeństwie państwa są zachowanie integralności 

terytorialnej, zapewnienie przeżycia ludności, zachowanie ciągłości rządów  

i niezależności politycznej, zapewnienie podstawowych zasobów, obrona przed 

agresją, ochrona wartości uznawanych za ważne przez państwo, obrona przed 

skutkami katastrof terytorialnych i epidemii, a czynnikami optymalnymi są za-

pewnienie wzrostu gospodarczego i demograficznego oraz wzrost jakości życia. 

Natomiast czynnikami subiektywnymi są poczucie bezpieczeństwa przez oby-

wateli, dobrobyt i realizacja potrzeb społeczeństwa oraz wizerunek państwa za 

granicą, jak i w kraju23. 

 

19 J. Czaputowicz, op. cit., s. 28. 
20 R. Zięba, op. cit., s. 32–33. 
21 W. Pokruszyński, Bezpieczeństwo teoria i praktyka, Józefów 2012, s. 151. 
22 R. Zięba, op. cit., s. 34. 
23 J. Czaputowicz, op. cit., s. 24. 
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Reasumując, bezpieczeństwo narodowe odnosi się zarówno do ochrony przed 

zagrożeniami pochodzącymi z zewnątrz jak, również przed tymi, które mają źró-

dło wewnątrz państwa. Ponadto może ono dotyczyć podstawowych wartości ta-

kich jak zachowanie integralności granic, przetrwanie państwa, przeżycie ludno-

ści państwa, jak i wartości wyższych takich jak rozwój gospodarczy państwa lub 

jego społeczeństwa. 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Bezpieczeństwo międzynarodowe jest pojęciem bliskoznacznym pojęciu 

bezpieczeństwo globalne. Badacze przyjmują, że bezpieczeństwo międzynaro-

dowe oznacza bezpieczeństwo pojedynczych państw lub zbiorowości państw, 

jednocześnie podkreślają, że bezpieczeństwo tych pojedynczych elementów 

wpływa na bezpieczeństwo i funkcjonowanie całego systemu międzynarodo-

wego24. Wynika z tego, że zapobiegając rozpowszechnianiu zagrożeń i utrzymu-

jąc pokój w poszczególnych państwach, zapewnia się bezpieczeństwo między-

narodowe, czyli bezpieczeństwo pozostałych państw należących do systemu 

międzynarodowego oraz stabilizację na poziomie międzynarodowym, a poprzez 

to przetrwanie samego systemu międzynarodowego25. 

Za najważniejsze wartości, za których ochronę odpowiada bezpieczeństwo 

międzynarodowe, uznaje się wartości egzystencjalne takie jak przetrwanie, ist-

nienie i rozwój państw i systemu międzynarodowego, a za najważniejsze warto-

ści dla systemu międzynarodowego uznaje się: stabilność, pokój, współpracę,  

i równowagę26. 

Przyjmuje się, że nadrzędną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa międzyna-

rodowego ma aspekt militarny, ale także istotną rolę mają bloki obronne i poro-

zumienia27. Definicja podkreślająca wagę aspektu międzynarodowej współpracy 

i wysiłków zbiorowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego 

zawarta jest w Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego: stan 

odznaczający się brakiem obiektywnie istniejących zagrożeń i subiektywnych 

obaw oraz zgodnym dążeniem i działaniem społeczności międzynarodowej na 

rzecz ochrony określonych wartości państwowych i pozapaństwowych (społecz-

nych) za pomocą norm, instytucji i instrumentów zapewniających pokojowe roz-

strzyganie sporów oraz tworzenie gospodarczych, społecznych, ekologicznych  

i innych przesłanek dynamicznej stabilności i eliminowania zagrożeń28. 

 

24 R. Zięba, op. cit., s. 35–36. 
25 Tamże, s. 53–54. 
26 Tamże, s. 55. 
27 Tamże, s. 35–36. 
28 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, op. cit., s. 17. 
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Inni badacze, definiując pojęcie bezpieczeństwo międzynarodowe, podkre-

ślają kwestię maksymalizacji zasięgu przestrzennego bezpieczeństwa29, tak jak 

np. pojęcie bezpieczeństwo globalne30 definiuje Słownik terminów z zakresu bez-

pieczeństwa narodowego: zjawiska i procesy bezpieczeństwa dotyczące całej 

ludzkości, obejmujące w różny sposób kulę ziemską, angażujące decydujących 

graczy na arenie światowej i większość innych podmiotów (w tym organizacji) 

międzynarodowych(...)31. 

Podsumowując, można przyjąć wieloaspektowość pojęcia bezpieczeństwo 

międzynarodowe. Z jednej strony należy podkreślić zakres przestrzenny obej-

mujący całą kulę ziemską, a z drugiej strony należy podkreślić współzależność  

i wzajemne połączenie państw. W wyniku czego konflikty w poszczególnych 

państwach wpływają negatywnie na stan bezpieczeństwa międzynarodowego, 

destabilizując system międzynarodowy, więc istnieje konieczność współpracy 

międzynarodowej w celu zapewnienia pokoju i stabilności w pojedynczych pań-

stwach, by zapewnić bezpieczeństwo całego systemu międzynarodowego. 

1.2. Definicje operacyjne 

W tym podrozdziale zostaną przedstawione definicje operacyjne, czyli takie, 

które za pomocą określonych procedur lub wskaźników pozwalają stwierdzić 

czy dane zjawisko miało miejsce32. Podanie niniejszych definicji jest konieczne, 

gdyż pozwalają one na umiejscowienie, w jakich warunkach funkcjonują wy-

brane do analizy zbrojne podmioty pozapaństwowe oraz wyjaśniają pojęcia wy-

korzystane podczas procesu ich selekcji i klasyfikacji. 

Wojna a konflikt zbrojny 

Wojną tradycyjnie określa się walkę zbrojną prowadzoną po obu stronach 

przez państwowe siły zbrojne, której celem jest zniszczenie sił przeciwnika33. 

Natomiast pojęcie konflikt zbrojny jest pojęciem szerszym i określa się nim 

walkę zbrojną toczoną pomiędzy dwoma stronami, niezależnie od jej skali i ro-

dzaju podmiotów w nią zaangażowanych34.  

 

29 J. Dyduch, P. Mikiewicz, S. Rzeszótko, Krytyczne wprowadzenie do teorii stosunków mię-

dzynarodowych, Wrocław 2006, s. 98. 
30 Przy pojęciu bezpieczeństwo globalne bardziej podkreśla się kwestię zasięgu przestrzennego 

niż ma to miejsca przy definiowaniu pojęcia bezpieczeństwo międzynarodowe. 
31 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, op. cit., s. 16. 
32 C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 

2001, s. 46–50. 
33 S. Koziej, Teoria sztuki wojennej, Warszawa 2011, s. 10. 
34 B. Barnaszewski, Współczesny konflikt zbrojny – państwo ubezwłasnowolnione, „Zeszyty 

Naukowe WSOWL” 2008, nr 3, s. 72. 
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W niniejszej pracy będzie wykorzystywany podział konfliktów wykorzysty-

wany przez Uppsala Conflict Data Program: 

1. Państwowy konflikt zbrojny w którym państwo jest jedną ze stron walczą-

cych. Są cztery warianty: 

a) Międzypaństwowy konflikt zbrojny występuje pomiędzy dwoma lub wię-

cej państwami 

b) Wewnątrzpaństwowy konflikt zbrojny występuje pomiędzy rządem pań-

stwowym a grupami opozycji wewnętrznej. Ten konflikt jest podzielony 

na subkategorie: 

− wojny domowe w których walczy się o kontrolę nad istniejącym rzą-

dem; 

− konflikty państwotwórcze/secesjonistyczne, które toczą się pomię-

dzy rządem a zorientowaną terytorialnie grupą opozycyjną, która 

chce zmienić granice istniejącego państwa 

c) Umiędzynarodowiony wewnątrzpaństwowy konflikt zbrojny występuje 

pomiędzy rządem państwowym a grupami opozycji wewnętrznej ale  

z dodatkową interwencją innego państwa w postaci wojska 

d) Poza terytorialny konflikt zbrojny występuje pomiędzy państwem  

a grupą pozapaństwową spoza terytorium państwa 

2. Pozapaństwowe konflikty zbrojne to takie w których występuje zorganizo-

wana, kolektywna zbrojna przemoc, ale uznany rząd nie jest jedną ze stron 

(...)35.  

W ramach innego podziału wyróżnia się konflikty symetryczne i asyme-

tryczne. Konfliktem asymetrycznym jest konflikt, w którym walczą przeciwko 

sobie podmioty o skrajnie różnym potencjale (np. słabo uzbrojona partyzantka 

walcząca z nowoczesną armią)36. 

Terroryzm 

Nie ma powszechnej zgody co do jednej wersji definicji pojęcia terroryzm. 

Na potrzeby tej pracy nie ma potrzeby tworzenia odrębnej definicji pojęcia ter-

roryzmu, jednakże warto przedstawić najważniejsze cechy terroryzmu przedsta-

 

35 P. D. Williams, War, [w:] P. D. Williams (red.), Security studies: an introduction, Nowy 

Jork 2013, s. 195. 
36 R. R. Tomes, Relearning Counterinsurgency Warfare, „Parameters” 2004, tom 34, nr 1,  

s. 20. 
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wione przez Bruce’a Hoffmana. Terroryzm: ma charakter polityczny (cele i mo-

tywacje)37, ma na celu wywołanie strachu, wiąże się z groźbą zastosowania lub 

zastosowaniem przemocy, jest popełniany przez podmiot pozapaństwowy, który 

posiada struktury dowodzenia38. 

To od rządów poszczególnych państw zależy, czy uznają dane ugrupowanie 

za terrorystyczne, czy tylko narodowowyzwoleńcze/powstańcze. Z tego powodu 

na potrzeby niniejszej pracy do klasyfikowania zbrojnych podmiotów pozapań-

stwowych będzie wykorzystywana Lista organizacji terrorystycznych Departa-

mentu Stanu USA39, ponieważ jest ona najrzetelniejsza40, a ponadto wyznaczenie 

przez Departament Stanu USA realnie wpływa na działalność zbrojnych pod-

miotów pozapaństwowych poprzez sankcje ekonomiczne, którymi mogą zostać 

objęte także państwa i legalnie działające organizacje pozapaństwowe, które 

wesprą lub będą współpracować z obecnym na liście ugrupowaniem. Lista orga-

nizacji terrorystycznych Departamentu Stanu USA zawiera organizacje, które: 

• są organizacjami zagranicznymi, 

• angażują się lub zachowują zdolności i zamiar zaangażowania się w ter-

roryzm41, oraz 

• zagrażają bezpieczeństwu obywateli USA, obronie narodowej, stosunkom 

zagranicznym lub interesom gospodarczym Stanów Zjednoczonych42. 

Przyzwolenie państwa 

Przyzwolenie państwa, w którym działa zbrojny podmiot pozapaństwowy 

jest definiowane jako zezwolenie podmiotu państwowego na działalność w ob-

rębie jego terytorium zbrojnego podmiotu pozapaństwowego. Brakiem przyzwo-

lenia jest też sytuacje, gdy podmiot państwowy akceptuje działalność podmiotu 

 

37 Terroryzm ma przeważnie charakter polityczny, ale może on mieć także charakter krymi-

nalny lub patologiczny (akty terrorystyczne popełniane przez osoby z zaburzeniami psychicz-

nymi). T. Wałek, Pojęcie, geneza i klasyfikacja zjawisk terrorystycznych, „Securitologia” 2018,  

nr 2, s. 121. 
38 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999, s. 41. 
39 Foreign Terrorist Organization (FTO), Congressional Research Service, 15 stycznia 2019, 

https://fas.org, dostęp: 30.11.2019. 
40 Jednakże nie jest ona w pełni rzetelna, gdyż np. w 2012 r. ze względów politycznych została 

z niej usunięta Organizacja Bojowników Ludowych Iranu. S. Shane, Iranian Dissidents Convince 

U.S. to Drop Terror Label, „The New York Times”, 22.09.2012, https://www.nytimes.com, 

dostęp: 30.11.2019. 
41 Departament Stanu USA definiuje terroryzm jako zaplanowaną, umotywowaną politycznie 

przemoc wobec celów nie uczestniczących w walce, stosowaną przez subnarodowe grupy czy taj-

nych agentów. S. Wojciechowski, Terroryzm. Analiza pojęcia, „Przegląd Bezpieczeństwa We-

wnętrznego” 2009, nr 1, s. 57. 
42 Foreign Terrorist Organization (FTO), op. cit. 



19 

pozapaństwowego tylko wyłącznie z powodu braku odpowiedniego potencjału 

do zlikwidowania go. 

Terytorialność 

Terytorialnością określa się bezpośrednie zarządzanie jakimś obszarem lub 

ideologiczne/tożsamościowe przywiązanie do konkretnego obszaru, bez stałego 

kontrolowania nawet części terytorium. 

Państwa regionu 

W niniejszej pracy za państwa regionu uznaje się państwa leżące na obszarze 

Bliskiego Wschodu: Egipt, Izrael, Palestyna, Jordania, Liban, Syria, Irak, Iran, 

Turcja, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arab-

skie, Oman i Jemen. Powodem tego jest to, że powyższe państwa powszechnie 

się uznaje za wchodzące w skład regionu Bliskiego Wschodu. Ponadto poprzez 

wspólną historię, podobne tradycje i powiązane kultury oraz intensywne wza-

jemne interakcje tworzą spójny region. 

1.3. Podmioty pozapaństwowe i zbrojne podmioty pozapaństwowe 

Celem tego podrozdziału jest zdefiniowanie pojęcia zbrojne podmioty poza-

państwowe oraz ukazanie ich cech głównych poprzez przedstawienie ich typo-

logii. Jednakże w pierwszej kolejności zostaną zdefiniowane podmioty pozapań-

stwowe, ponieważ są one kategorią nadrzędną wobec zbrojnych podmiotów po-

zapaństwowych, a ponadto część zbrojnych podmiotów pozapaństwowych po-

siada cechy tożsame innym typom podmiotów pozapaństwowych. 

1.3.1. Definicja podmiotów pozapaństwowych  

Nie istnieje jedna ogólnie przyjęta definicja podmiotu pozapaństwowego 

(ang. non-state actor). Zgodnie z licznymi istniejącymi definicjami przyjęte jest, 

że podmiot musi mieć: 

− system podejmowania decyzji oraz system kształtowania polityki, 

− możliwość implementacji decyzji. 

Dodatkowymi cechami podmiotu mogą być: wspólny interes, wspólne war-

tości, normy i cele oraz uznanie za podmiot przez inne podmioty43. 

Według Noama Lubella podmiotem pozapaństwowym są jednostki lub 

grupy, które nie działają w imieniu państwa44, a najważniejszym czynnikiem ich 

rozróżniającym jest niedziałanie pod kontrolą lub w imieniu państwa i niebycie 

 

43 E. Aydinli, Assessing violent nonstate actorness in global politics: a framework for analysis, 

„Cambridge Review of International Affairs” 2015, tom 28, nr 3, s. 427. 
44 N. Lubell, Extraterritorial Use of Force Against Non-State Actors, Nowy Jork 2010, s. 14. 
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częścią (de facto lub de jure) żadnego aparatu państwowego45 czyli są one nie-

zależne od państwa. Noam Lubell dopuszcza, jednakże istnienie powiązań po-

między podmiotem pozapaństwowym a podmiotem państwowym oraz utrzymy-

wanie wsparcia od państwa. Zakłada też brak ograniczeń geograficznych, czyli 

organizacja może działać w obrębie jednego państwa, jak i działać transnaro-

dowo46. 

Natomiast według Daphne Josselin i Williama Wallace’a podmiotem poza-

państwowym jest organizacja: 

• w dużej mierze lub całkowicie niezależna od finansowania i kontroli 

przez rząd centralny: powstała ze społeczeństwa obywatelskiego lub  

z gospodarki rynkowej lub impulsów politycznych będących poza kon-

trolą i kierownictwem państwa47; 

• działająca lub uczestnicząca w sieciach rozciągających się poza granicę 

dwóch lub więcej państw – a zatem zaangażowana w ponadnarodowe 

relacje, łączące systemy polityczne, gospodarki, społeczeństwa48; 

• działająca w sposób, który wpływa na wyniki polityczne w ramach jed-

nego lub większej liczby państw lub w ramach międzynarodowych insty-

tucji - celowo albo pół celowo, zarówno jako jej główny cel, jak i jeden 

z aspektów jej działalności49. 

Wykorzystując najważniejsze elementy powyższych definicji, można na po-

trzeby niniejszej pracy zdefiniować podmioty pozapaństwowe jako jednostki lub 

grupy, które:  

• działają niezależnie lub są w małym stopniu zależne od podmiotów pań-

stwowych, 

• uczestniczą lub chcą uczestniczyć w kontaktach międzynarodowych, 

• poprzez swoją działalność wpływają na decyzje podejmowane przez 

podmioty państwowe i organizacje międzynarodowe. 

 

45 Tamże, s. 14–15. 
46 Tamże, s. 15. 
47 D. Josselin, W. Wallace, op. cit., s. 3. 
48 Tamże, s. 4. 
49 Tamże, s. 5. 
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1.3.2. Typologia podmiotów pozapaństwowych  

Posługując się ustaloną definicją, można wyróżnić najważniejsze typy pod-

miotów pozapaństwowych: 

• Organizacje pozarządowe (NGOs): prywatne organizacje non profit, 

zorientowane na konkretnym celu (np. pomoc charytatywna, ochrona 

środowiska)50. 

• Wybitne jednostki: osoby, które poprzez swoją pozycję, posiadane 

środki, wpływ na opinię publiczną lub czyny mogą wpływać na politykę: 

przedsiębiorcy (miliarderzy), finansiści, aktorzy, artyści, celebryci, 

przestępcy, terroryści, liderzy duchowi51. 

• Międzynarodowe korporacje: przedsiębiorstwa posiadające globalną 

strategię, które dystrybuują swoje produkty lub usługi na obszarze co 

najmniej dwóch państw52. 

• Organizacje reprezentujące grupy wyznaniowe: najbardziej znaną  

i najpotężniejszą jest kościół katolicki53. 

• Ugrupowania polityczne: zrzeszające partie polityczne oraz partie po-

lityczne działające w co najmniej dwóch państwach lub promujące 

swoją ideologię za granicą54. 

• Think tanki55. 

• Diaspory: np. Żydowska56. 

• Zbrojne podmioty pozapaństwowe. 

Niektórzy badacze za podmiot pozapaństwowy uznają też międzynarodowe 

organizacje rządowe oraz organizacje międzynarodowe57. Jednakże trudno 

uznać je za podmioty pozapaństwowe sensu stricto, gdyż są one tworzone i po-

średnio kontrolowane przez państwa w większym stopniu niż inne podmioty po-

zapaństwowe. 

 

50 Nonstate Actors: Impact on International Relations and Implications for the United States, 

National Intelligence Council, sierpień 2007, http://fas.org, dostęp: 13.09.2019, s. 2. 
51 Tamże, s. 2–4. 
52 Tamże, s. 2. 
53 D. Ryall, The Catholic Church as a Transnational Actor, [w:] D. Josselin, W. Wallace (red.), 

op. cit., s. 41–58. 
54 J. Smith, Political Parties in a Global Age, [w:] D. Josselin, W. Wallace (red.), op. cit.,  

s. 59–75. 
55 D. Stone, The ‘Policy Research’ Knowledge Elite and Global Policy Processes, [w:]  

D. Josselin, W. Wallace (red.), op. cit., s. 113–132. 
56 E. Ostergaard-Nielsen, Diasporas in World Politics, [w:] D. Josselin, W. Wallace (red.), op. 

cit., s. 218–234. 
57 L. Koechlin, A. Peters, G. F. Zinkernagel, Non-state actors as standard setters: framing the 

issue in an interdisciplinary fashion, [w:] T. Forster, L. Koechlin, A. Peters, G. F. Zinkernagel 

(red.), Non-State Actors as Standard Setters, Nowy Jork 2009, s. 14. 
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Powyżej przedstawione zostały cechy i typologia podmiotów pozapaństwo-

wych. Jednakże w niniejszej pracy interesuje nas konkretny typ podmiotów po-

zapaństwowych, czyli zbrojne podmioty pozapaństwowe. Dlatego teraz przej-

dziemy do opracowania ich definicji i typologii.  

1.3.3. Definicja zbrojnych podmiotów pozapaństwowych 

Według Genewskiego Centrum Zarządzania Sektorem Bezpieczeństwa i or-

ganizacji Geneva Call zbrojny podmiot pozapaństwowy to jakakolwiek zorgani-

zowana grupa z podstawową strukturą dowodzenia, działająca poza kontrolą 

państwa, która używa siły do osiągnięcia swoich celów politycznych lub swoich 

rzekomych celów politycznych58. Powyższa definicja włącza też grupy rebelianc-

kie i rządy, które nie są uznane na arenie międzynarodowej, jednakże wyłącza 

ona grupy, których głównym celem jest zarobek oraz te, które są zależne od pań-

stwa59.  

W niniejszej pracy będzie wykorzystywana zmodyfikowana wersja powyż-

szej definicji, włączająca wszystkie grupy spełniające powyższe warunki bez 

względu czy chcą osiągnąć cel polityczny, czy inny. Powodem tego jest to, że 

pomimo tego, że w analizie badane są ugrupowania, których główną motywacją 

są cele polityczne, to ograniczanie zbrojnych podmiotów pozapaństwowych 

tylko do podmiotów dążących do osiągnięcia celów politycznych ogranicza 

możliwość zrozumienia fenomenu zbrojnych podmiotów pozapaństwowych. 

Ponadto część podmiotów pozapaństwowych kierujących się motywacją poli-

tyczną wykorzystuje także przemoc do pozyskiwania funduszy na swoją działal-

ność. Wobec tego zbrojny podmiot pozapaństwowy to: jakakolwiek zorganizo-

wana grupa z podstawową strukturą dowodzenia, działająca poza kontrolą pań-

stwa, która używa siły do osiągnięcia swoich celów60. 

1.3.4. Typologia zbrojnych podmiotów pozapaństwowych 

Istnieje wiele organizacji spełniających warunki powyższej definicji, które 

różnią się od siebie w zróżnicowanym stopniu. Niektóre są diametralnie od-

mienne, a inne różnią się tylko w szczegółach. Z tego powodu w celu dokonania 

ich analizy należy je sklasyfikować na podstawie podobnych cech. Do głównych 

czynników rozróżniających należą: 

• motywacja i cele, 

• intensywność i zasięg działania, 

• sposoby pozyskiwania funduszy, 

 

58 Armed Non-State Actors: Current Trends & Future Challenges, DCAF & Geneva Call, 

2015, https://www.dcaf.ch, dostęp: 4.07.2019, s. 7. 
59 Tamże, s. 7. 
60 Tamże, s. 7. 
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• struktura organizacyjna, 

• rola/powód użycia przemocy, 

• relacja między podmiotem pozapaństwowym a podmiotem państwowym, 

• potrzeby członków i zwolenników zapewniane przez ugrupowanie (utrzy-

manie, bezpieczeństwo itp.)61. 

Na podstawie pracy Keitha Krause i Jennifer Milliken62 oraz pracy Phila Wil-

liamsa można wyróżnić sześć głównych typów zbrojnych podmiotów pozapań-

stwowych: 

• Powstańcy: według Departamentu Obrony USA powstaniem jest zor-

ganizowany ruch mający na celu obalenie konstytucyjnego rządu za po-

mocą przewrotu i konfliktu zbrojnego63. Powstańcy działają najczęściej 

w obrębie jednego państwa, a czasami cele powstańców są ograniczone 

tylko do określonego terytorium zamieszkiwanego np. przez daną spo-

łeczność etniczną (odebranie rządowi legitymacji władzy nad danym ob-

szarem). Powstańcy oprócz udziału w regularnych walkach, wykorzy-

stują też taktykę terrorystyczną. Na obszarach, nad którymi przejmą 

kontrolę ustanawiają własne systemy rządów i tworzą państwa kiero-

wane według wyznawanych zasad. Grupy powstańcze mogą być silnie 

zhierarchizowane lub składać się z luźnych niezależnie działających 

grup64. 

• Warlordowie: są to charyzmatyczne jednostki, które za pomocą prze-

mocy kontrolują określone terytorium, zachowując autonomię od pań-

stwa. Dla warlordów najważniejszy jest ich własny interes, poprzez 

przemoc wyzyskują oni kontrolowany obszar (jednocześnie zapewnia-

jąc bezpieczeństwo posłusznym jednostkom) 65. Cechy warlordów: do-

wodzą prywatnymi siłami wojskowymi, kontrolują konkretne terytorium, 

posiadają legitymizację i relacje ekonomiczne i militarne z lokalną po-

pulacją, uczestniczą w gospodarce światowej, zaangażowani są w nie-

legalną działalność, stanowią konkurencje dla usług/instytucji państwo-

wych na ich terytorium66. 

 

61 P. Williams, Violent Non-State Actors and National and International Security, International 

Relations and Security Network, 2008, https://www.files.ethz.ch, dostęp: 4.07.2019, s. 8. 
62 K. Krause, J. Milliken, Introduction: The Challenge of Non-State Armed Groups, „Contem-

porary Security Policy” 2009, tom 30, nr 2, s. 204. 
63 Fm 3-24: counterinsurgency, Department of the Army, czerwiec 2006 (final draft), 

https://fas.org, dostęp: 5.07.2019, s. 231. 
64 P. Williams, op. cit., s. 12–14. 
65 Tamże, s. 9–10. 
66 Tamże, s. 9. 
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• Milicje: Nieregularne siły zbrojne działające na obszarze słabego lub 

upadłego państwa67, których celem jest ochrona ludności lokalnej przed 

przemocą z powodu braku efektywnej ochrony ze strony państwa. Mili-

cje nie muszą posiadać charyzmatycznego przywódcę. Członkami mili-

cji są najczęściej młodzi, słabo wyszkoleni ludzie wywodzący się z niż-

szej klasy, wstępujący do milicji, by uzyskać władze i pieniądze, w nie-

których przypadkach są oni wcieleni siłą. Milicja może reprezentować 

rodzinę, klan, plemię, grupę etniczną, grupę religijną, partię polityczną 

oraz może podlegać organom rządowym lub być luźnym zgrupowaniem 

niepodległym nadrzędnemu podmiotowi68. 

• Siły paramilitarne: elementem różniącym je od milicji, jest to, że siły 

paramilitarne najczęściej powstają z inicjatywy państwa lub za jego 

przyzwoleniem. Sunil Dasgupta definiuje je jako uzbrojona formacja 

poza dowództwem regularnego wojska lub policji69. 

• Prywatne firmy wojskowe: działające zgodnie z prawem, międzynaro-

dowe korporacje, świadczące usługi (m.in. ochrona, logistyka, szkole-

nia), które mogą wiązać się z koniecznością użycia przemocy. Ich głów-

nym zleceniodawcą są podmioty państwowe, ale z ich usług korzystają 

też podmioty pozapaństwowe, organizacje międzynarodowe i osoby 

prywatne. Ich głównym celem jest uzyskanie zysku. 

• Organizacje terrorystyczne: są to podmioty, których celem jest wy-

muszenie dokonania zmian politycznych poprzez wykorzystanie prze-

mocy przeciwko celom cywilnym i wojskowym. David Rapoport obser-

wując zmieniające się trendy, ustalił, że były cztery fale współczesnego 

terroryzmu różniące się genezą i celami: 

− anarchiści, 

− terroryzm antykolonialny (terroryzm nacjonalistyczny), 

− terroryzm lewicowy, 

− terroryzm religijny. 

Niektóre grupy terrorystyczne o charakterze nacjonalistycznym prze-

kształcają się w powstania (jednakże rozróżnienie powstańcy-terroryści 

jest często instrumentalnie wykorzystywane przez państwa: państwa za-

grożone ich działalnością nazywają ich terrorystami, a zainteresowane 

obaleniem danego rządu powstańcami). Grupy terrorystyczne mogą 

 

67 Tamże, s. 10. 
68 Tamże, s. 10–11. 
69 Tamże, s. 11. 
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działać w skali lokalnej, jak i w skali globalnej (oprócz tych o charakte-

rze nacjonalistycznym)70. 

• Grupy przestępcze: ich głównym celem jest bogacenie się. Nie mają 

one politycznych ambicji, więc wolą one działać obok organów państwa. 

„Kontrolują” one terytoria tylko w celach ekonomicznych (zbrojna 

ochrona działalności i walki o obszary z innymi grupami przestęp-

czymi). Grupy przestępcze często posiadają wsparcie ze strony społecz-

ności lub społeczeństwo nie przejawia silnego oporu. Część grup prze-

stępczych finansuje pomoc socjalną w celu zyskania przyzwolenia spo-

łecznego lub zdobycia nowych rekrutów. Część grup przestępczych 

działa lokalnie, a inne wykorzystując zalety globalizacji, działają trans-

granicznie (transgraniczne organizacje przestępcze). Istnieją różne ro-

dzaje organizacji od tradycyjnych, takich jak mafia włoska i rosyjska, 

poprzez gangi motocyklowe, gangi młodzieżowe, aż do karteli narkoty-

kowych. Grupy przestępcze różnią się wielkością, typem organizacji 

wewnętrznej (zhierarchizowane, struktura sieciowa lub mieszane), po-

ziomem zagrożenia stanowionym dla państwa (zagrożenie dla sądow-

nictwa, korupcja) oraz aktywnościami (zależą od regionu), z których 

czerpią zyski: m.in. przemyt, handel narkotykami, handel ludźmi, wy-

muszenia, kradzieże, oszustwa finansowe, porwania, zabójstwa na zle-

cenie, handel bronią 71. 

1.4. Podejście teoretyczne 

Wykorzystywanym w niniejszej pracy podejściem teoretycznym jest kon-

struktywizm konwencjonalny. Według czołowego konstruktywisty Alexandra 

Wendta system międzynarodowy nadal jest oparty na państwach, które same 

uznały się za jedyne podmioty mogące wykorzystywać przemoc. Jednakże 

uznaje on także podmiotowość podmiotów pozapaństwowych i uznaje, że mogą 

one wpływać na państwa, które nie muszą być dominującymi aktorami w sto-

sunkach międzynarodowych72. 

Konstruktywizm, zwany społeczną teorią stosunków międzynarodowych za-

kłada, że rzeczywistość jest konstruowana społecznie w wyniku debaty. Celem 

konstruktywizmu jest ustalenie, jak tożsamość wpływa na działania podmiotów. 

Konstruktywizm uznaje, że od elementów materialnych rzeczywistości są waż-

niejsze elementy niematerialne, czyli idee, normy, tożsamości (narodowe, et-

 

70 Tamże, s. 14–15. 
71 Tamże, s. 15–18. 
72 A. Wendt, Social theory of international politics, Nowy Jork 1999, s. 9–10. 



26 

niczne i religijne) i ideologie. Jednocześnie przyjmuje, że to elementy niemate-

rialne kształtują interesy państw i innych podmiotów, a także doprowadzają do 

powstawania konfliktów z powodu istnienia wielu sprzecznych ze sobą tożsa-

mości i perspektyw73. 

Najważniejszymi pojęciami używanymi przez konstruktywistów są: 

• Tożsamość – wewnętrzna wizja aktora (danego zbioru ludzi) tego, kim 

on jest74. Jest ona ukształtowana przez wydarzenia historyczne. Aktorzy 

mogą przypisywać innym aktorom określoną tożsamość, która może nie 

zgadzać się z rzeczywistością75. 

• Instytucje – są to stałe reguły, które powstają w wyniku powtarzania in-

terakcji i praktyk76. 

• Normy – to wspólnie przyjęte zachowania, jakie są dopuszczalne dla 

członków danej wspólnoty lub danego państwa77. Na poziomie między-

narodowym normy są bytami autonomicznymi, które odpowiadają za 

regulacje stosunków między państwami, ustanawiają i legitymizują ak-

torów78. 

Jako że interesy aktorów zależą od ich tożsamości i wyznawanych przez nich 

norm79, implikuje to, że mogą się one zmienić, gdy zmieni się tożsamość lub 

wyznawane normy. Jednakże są normy zachowań, które aktorom trudno jest 

zmienić (np. dotyczące międzynarodowego handlu)80. 

Konstruktywiści przyjmują, że aktorzy mają wpływ na strukturę systemu 

międzynarodowego81, ale jednocześnie struktura wpływa na zachowanie agenta, 

więc aktorzy i struktury wzajemnie się konstruują82. Na poziomie państwowym 

w konstruktywizmie bierze się pod uwagę także wpływ opinii publicznej, pod-

miotów pozapaństwowych (w tym NGOs) oraz środków masowego przekazu   

i popkultury na politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa państw83. 

 

73 J. Czaputowicz J, Teorie stosunków międzynarodowych: krytyka i systematyzacja, War-

szawa 2007, s. 292–293, 302. 
74 M. McDonald, Constructivisms, [w:] Williams P. D. (red.), Security studies: an introduction, 

Nowy Jork 2013, s. 65. 
75 J. Czaputowicz, Teorie stosunków..., op. cit., s. 307. 
76 Tamże, s. 298. 
77 M. McDonald, op. cit., s. 65. 
78 J. Czaputowicz, Teorie stosunków..., op. cit., s. 298. 
79 Tamże, s. 297. 
80 M. McDonald, op. cit., s. 70. 
81 Tamże, s. 69. 
82 J. Czaputowicz, Teorie stosunków..., op. cit., s. 302, 312. 
83 M. McDonald, op. cit., s. 68–69. 
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Według konstruktywistów anarchia w systemie międzynarodowym w przeci-

wieństwie do realizmu nie wynika z braku nadrzędnego podmiotu, ale z subiek-

tywnych interakcji pomiędzy państwami, a państwa poprzez swoje praktyki 

mogą zachować, zakłócić lub zakwestionować anarchiczny system międzynaro-

dowy84. Ponadto konstruktywiści uznają, że granice państwowe85 i suwerenność 

są konstruktem społecznym. Przyjmują, że suwerenność została wytworzona  

w procesie historycznym oraz w wyniku dyskursu i że jest ona przejawem toż-

samości oraz nadaje ona osobowość prawną podmiotom86. 

Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to konstruktywiści postrzegają bez-

pieczeństwo subiektywnie, więc uważają bezpieczeństwo, obiekt bezpieczeń-

stwa, zagrożenia, dylemat bezpieczeństwa itd. za konstrukty społeczne87 a siłę 

uważają za dyskursywną88. Konstruktywiści zakładają też, że w chwilach zagro-

żenia państwo staje przed koniecznością wyboru pomiędzy bezpieczeństwem fi-

zycznym a bezpieczeństwem ontologicznym (ochrona tożsamości)89, jednakże 

wg konstruktywistów w interesie państwa jest np. toczenie wojny w celu 

ochrony tożsamości, a nie poddanie się w celu zapewnienia przeżycia ludności90. 

Konflikt jest więc sposobem na przetrwanie, umocnienie, ugruntowanie, a także 

na utworzenie własnej tożsamości narodowej91. Ponadto konstruktywiści przyj-

mują, że do konfliktu doprowadza rywalizacja aktorów o obowiązujące normy92. 

Natomiast na poziomie państwowym państwo poprzez dyskurs ustala, jaki po-

ziom przemocy stosowany przez aparat państwowy jest prawomocny oraz decy-

duje o legalności opozycji (może ją zdelegalizować, nazywając opozycjonistów 

terrorystami)93. 

Konstruktywizm jest przydatnym podejściem do wyjaśniania sytuacji panu-

jącej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, gdyż państwa leżące w tym 

regionie nie wypracowały jednej własnej tożsamości państwowej z powodu pro-

cesów historycznych, kolonializmu oraz sztucznego wytyczenia ich granic. Po-

nadto obecnie w regionie pogłębił się kryzys tożsamości, gdyż zachodnie idee 

 

84 Tamże, s. 69. 
85 J. Czaputowicz, Teorie stosunków..., op. cit., s. 322. 
86 Tamże, s. 321. 
87 J. Czaputowicz, Teorie stosunków..., op. cit., s. 322. 
88 Tamże, s .298. 
89 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo..., op. cit., s. 179. 
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92 M. McDonald, op. cit., s. 69. 
93 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo..., op. cit., s. 167. 
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takie jak wolność, demokracja, społeczeństwo obywatelskie zderzają się z auto-

rytaryzmem, fundamentalizmem religijnym i trybalizmem94. Z tego względu 

słuszne jest wykorzystanie konstruktywizmu w niniejszej pracy, gdyż bierze on 

pod uwagę, że decyzje aktorów są kształtowane przez ich tożsamości. Ma to 

miejsce w przypadku analizowanych zbrojnych podmiotów pozapaństwowych, 

ponieważ kierują się one motywacjami religijnymi, etnicznymi i nacjonalistycz-

nymi. Ponadto konstruktywizm uwzględnia wpływ podmiotów pozapaństwo-

wych na stosunki międzynarodowe i na poziom wykorzystania przemocy przez 

państwa, co ma znaczenie w tej pracy. 

1.5. Model analizy wpływu zbrojnych podmiotów pozapaństwowych 

na bezpieczeństwo międzynarodowe 

W niniejszym podrozdziale zostanie przedstawiony i wyjaśniony model ana-

lizy wpływu zbrojnych podmiotów pozapaństwowych na bezpieczeństwo mię-

dzynarodowe oraz zostanie przedstawiony zakres każdego z wykorzystywanych 

poziomów analizy. Powyższe elementy zostaną wykorzystane w rozdziale trze-

cim do przeprowadzenia analizy działalności wybranych zbrojnych podmiotów 

pozapaństwowych. 

1.5.1. Poziomy analizy 

Do zbudowania modelu analizy zostanie wykorzystana analiza systemowa 

oraz klasyfikacja bezpieczeństwa ze względu na zakres przestrzenny. Zgodnie  

z procedurą analizy systemowej95 i zasadami konstruktywizmu w niniejszej 

pracy przyjmuje się, że: 

• Nadrzędnym systemem jest system międzynarodowy, a jego częścią jest 

system regionalny Bliskiego Wschodu. 

• Za elementy systemu międzynarodowego uznaje się: systemy regionalne, 

subsystemy państwowe (podmioty państwowe), podmioty pozapań-

stwowe i organizacje międzynarodowe oraz relacje i interakcje pomiędzy 

nimi. 

• W obrębie systemów/podsystemów także dochodzi do licznych interakcji. 

• Systemy/podsystemy stanowią całość, na której strukturę mogą wpływać 

interakcje jednokierunkowe ze strony elementów znajdujących się w oto-

 

94 S. Hamid, The Islamist Identity Crisis, The Brookings Institution, 21.04.2014, 

https://www.brookings.edu, dostęp: 27.06.2020. S. A. Cook, Washington can’t solve the identity 

crisis in Middle East nations, „The Washington Post”, 15.08.2014, https://www.washington-

post.com, dostęp: 27.06.2020. 
95 J. Buczyński, Teoria bezpieczeństwa: analiza systemowa, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. 

Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2011, nr 3, s. 19–25. 
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czeniu (poza danym systemem/podsystemem), a także te systemy/podsys-

temy wpływają na strukturę systemu międzynarodowego oraz innych jego 

elementów. 

• Za granicę systemu regionalnego Bliskiego Wschodu uznaje się państwa 

regionu wyznaczone w rozdziale pierwszym. 

W oparciu o powyższe założenie i zgodnie z klasyfikacją bezpieczeństwa ze 

względu na zakres przestrzenny w niniejszej pracy badany będzie wpływ zbroj-

nych podmiotów pozapaństwowych na bezpieczeństwo na dwóch poziomach: 

• poziomie regionalnym (relacje w obrębie systemu regionalnego pomię-

dzy subsystemami państwowymi, zbrojnymi podmiotami państwowymi 

i regionalnymi organizacjami międzynarodowymi); 

• poziomie globalnym (relacje pomiędzy zbrojnymi podmiotami poza-

państwowymi a systemem międzynarodowym i jego elementami oraz 

relacje systemu regionalnego z organizacjami międzynarodowymi i sub-

systemami państwowymi z jego otoczenia). 

Ponadto zgodnie z przyjętymi założeniami analizy systemowej przyjmuje się, 

że nie tylko zbrojne podmioty pozapaństwowe wpływają na dany poziom (dane 

poziomy wpływają też na działalność zbrojnych podmiotów pozapaństwowych), 

lecz także poziomy wpływają na siebie bezpośrednio i pośrednio (wzajemne in-

terakcje). Z tego powodu destabilizacja na niższym poziomie destabilizuje po-

ziom wyższy oraz może też do tego dochodzić w odwrotnym kierunku. Wynika 

z tego, że niemożliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowego, 

podczas gdy zdestabilizowany jest poziom regionalny. Ponadto istnieje też ry-

zyko tzw. spillover, czyli rozszerzenia się konfliktu lub destabilizacji na inne 

regiony, lub państwa w ich obrębie. 

W niniejszej pracy wykorzystywana jest analiza jakościowo-ilościowa (ana-

liza jakościowa z wykorzystaniem dostępnych danych statystycznych) wybra-

nych przypadków (wybranych zbrojnych podmiotów pozapaństwowych). Brany 

jest pod uwagę całościowy efekt działalności zbrojnych podmiotów pozapań-

stwowych, więc badany jest niekorzystny, jak i korzystny wpływ ich działalności 

na bezpieczeństwo. Z tego powodu analiza przeprowadzana jest na podstawie 

wskaźników w dwóch następujących kategoriach: 

• Niekorzystny wpływ działalności zbrojnych podmiotów pozapaństwo-

wych na bezpieczeństwo (destabilizacja). 

• Korzystny wpływ działalności zbrojnych podmiotów pozapaństwowych 

na bezpieczeństwo (stabilizacja). 

Zgodnie z analizą systemową zakłada się także, że zbrojne podmioty poza-

państwowe nie działają w próżni, ale ich działania lub samo ich istnienie wywo-

łuje reakcję ze strony podmiotów państwowych (subsystemów państwowych), 
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która także może doprowadzić do destabilizacji bezpieczeństwa systemu mię-

dzynarodowego, systemu regionalnego lub podsystemu państwowego (sprzęże-

nie zwrotne). Dlatego też w analizie zostanie wzięty pod uwagę wpływ działań 

podmiotów państwowych mających na celu zlikwidować lub ograniczyć nieko-

rzystne oddziaływania ze strony zbrojnego podmiotu pozapaństwowego. 

Ponadto w niniejszej analizie bierze się pod uwagę, że w przypadku nie 

wszystkich zbrojnych podmiotów pozapaństwowych istnieją ogólnodostępne 

źródła potwierdzające obecność lub brak obecności danego wskaźnika. Jednakże 

z powodu, że jest to analiza jakościowa, nie będzie to miało wpływu na realizację 

celu badań. 

Poniżej zostanie przedstawiony zakres każdego z poziomów analizy, w opar-

ciu o który zostanie przeprowadzona analiza w niniejszej pracy (na każdym po-

ziomie oprócz odpowiedzi na pytania zawarte w poniższych zakresach, zostaną 

przedstawione opisy najważniejszych działań, ataków przeprowadzonych przez 

zbrojny podmiot pozapaństwowy). 

I. Poziom regionalny 

Na poziomie regionalnym (tabela 1) analizowany jest wpływ działalności 

zbrojnych podmiotów pozapaństwowych na relacje regionalne i na równowagę 

sił między państwami regionu oraz stwarzane zagrożenia dla państw regionu. 

Badane będą takie kwestie jak: działalność transgraniczna, możliwości przepro-

wadzenia ataków na terytorium państw regionu, posiadanie i wykorzystywanie 

wyspecjalizowanego uzbrojenia (broń pancerna, pojazdy opancerzone, broń 

przeciwpancerna, broń przeciwlotnicza, broń rakietowa, bezzałogowe statki po-

wietrzne), handel i przemyt broni w regionie, wsparcie lub współpraca z innymi 

zbrojnymi podmiotami pozapaństwowymi działającymi w regionie, a przede 

wszystkim czy podmiot jest wspierany lub działa na polecenie regionalnych pod-

miotów państwowych. 

Natomiast korzystny wpływ zbrojnych podmiotów pozapaństwowych obej-

muje ich wpływ na rozwój relacji międzypaństwowych w regionie (szczególnie 

integracja państw w celu zwalczania wspólnego zagrożenia). 
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Tabela 1. Poziom regionalny 

NIEKORZYSTNY WPŁYW  KORZYSTNY WPŁYW 

• Czy podmiot pozapaństwowy dzia-

łał transgranicznie? 

• Czy podmiot pozapaństwowy 

współpracował z innymi podmio-

tami pozapaństwowymi działają-

cymi w regionie? 

• Czy podmiot pozapaństwowy był 

wspierany przez państwa z re-

gionu? 

• Czy podmiot pozapaństwowy prze-

prowadzał ataki w państwach re-

gionu? 

• Czy podmiot pozapaństwowy 

przyczyniał się do wzrostu ruchu 

uchodźców na skalę regionalną? 

• Czy podmiot pozapaństwowy 

wpływał niekorzystnie na relacje 

międzypaństwowe? 

• Czy podmiot pozapaństwowy po-

siadał wyspecjalizowane uzbroje-

nie? 

• Czy podmiot pozapaństwowy han-

dlował lub przemycał broń w re-

gionie? 

 • Czy działalność zbrojnego pod-

miotu pozapaństwowego doprowa-

dziła do utworzenia trwałych ram 

współpracy państw regionu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Na poziomie regionalnym analizowane będą interakcje zbrojnych podmiotów 

pozapaństwowych z państwami regionalnymi oraz wpływ działalności państw 

regionalnych ukierunkowanej przeciwko zbrojnemu podmiotowi pozapaństwo-

wemu na bezpieczeństwo systemu regionalnego i poszczególnych subsystemów 

państwowych. 

II. Poziom globalny 

Analiza na poziomie globalnym (tabela 2) obejmuje zagrożenia dla państw 

spoza regionu, dla systemu międzynarodowego oraz zagrożenia o charakterze 

strategicznym. Poziom ten uwzględnia takie kwestie jak: możliwość lub prze-

prowadzanie ataków na całym świecie, zagrożenie dla dostaw surowców natu-

ralnych, przejęcie kontroli nad złożami surowców, posiadanie przez zbrojny 

podmiot pozapaństwowy broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia 

oraz ich wykorzystywanie, handel lub przerzut broni na skalę globalną, akty cy-

berterroryzmu i cyberprzestępczości, wykorzystywanie Internetu lub środków 
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masowego przekazu do prowadzenia rekrutacji i rozpowszechniania propa-

gandy, posiadanie bojowników lub zwolenników w państwach spoza regionu, 

wymiana wiedzy z członkami innych zbrojnych podmiotów pozapaństwowych 

działających na świecie, angażowanie się w przestępczość zorganizowaną o za-

sięgu międzynarodowym, przyczynianie się do zmian granic państw, odrzucanie 

istniejącego porządku międzynarodowego, przyczynianie się do wytworzenia 

napięć pomiędzy państwami, które mogą doprowadzić do konfliktu zbrojnego 

oraz otrzymywanie wsparcia ze strony państw spoza regionu. 

Tabela 2. Poziom globalny 

NIEKORZYSTNY WPŁYW  KORZYSTNY WPŁYW 

• Czy propaganda podmiotu poza-

państwowego ukierunkowana 

była do odbiorców z całego 

świata? 

• Czy działalność podmiotu poza-

państwowego może doprowadzić 

do konfliktu międzynarodowego? 

• Czy podmiot pozapaństwowy 

przeprowadzał ataki w oddalo-

nych miejscach? 

• Czy podmiot pozapaństwowy 

miał wsparcie ze strony zbroj-

nych podmiotów pozapaństwo-

wych spoza regionu? 

• Czy podmiot pozapaństwowy za-

angażowany był w działalność 

przestępczą o zasięgu międzyna-

rodowym? 

• Czy podmiot pozapaństwowy po-

siadał/używał broń masowego ra-

żenia? 

• Czy podmiot pozapaństwowy 

stanowił zagrożenie dla cyber-

bezpieczeństwa? 

• Czy podmiot pozapaństwowy od-

rzucał zasady, na jakich funkcjo-

nują współczesne państwa? 

• Czy podmiot pozapaństwowy 

kontrolował złoża surowców? 

• Czy podmiot pozapaństwowy 

handlował lub przemycał broń na 

skalę globalną? 

 • Czy działalność zbrojnego pod-

miotu pozapaństwowego dopro-

wadziła do utworzenia trwałych 

ram współpracy państw z całego 

świata? 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Korzystny wpływ działalności zbrojnego podmiotu pozapaństwowego na po-

ziomie globalnym obejmuje kwestię, czy podmiot przyczynia się do utworzenia 

koalicji, sojuszy, paktów, porozumień, których przynajmniej jedną stroną są pań-

stwa spoza regionu. Zarówno takich, które go zwalczają, jak i takich, które z nim 

współpracują w celu realizacji wspólnego celu. 

Na poziomie globalnym badane będą relacje między zbrojnym podmiotem 

pozapaństwowym a podmiotami państwowymi spoza regionu i wynikający  

z nich wpływ na bezpieczeństwo. 

W powyższym rozdziale zostały przedstawione najważniejsze potrzebne do 

przeprowadzenia analizy pojęcia takie jak: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo na-

rodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe oraz definicje operacyjne takie jak: 

wojna, konflikt zbrojny, terroryzm, terytorialność, przyzwolenie państwa, pań-

stwa regionu. Zostało także wyjaśnione podejście teoretyczne i zostały scharak-

teryzowane zarówno zbrojne podmioty pozapaństwowe, jak i podmioty poza-

państwowe. Natomiast na końcu rozdziału został wyjaśniony model analizy 

wpływu zbrojnych podmiotów pozapaństwowych na bezpieczeństwo międzyna-

rodowe. Powyższe elementy zostaną wykorzystane do przeprowadzenia analizy 

działalności wybranych zbrojnych podmiotów pozapaństwowych w trzecim  

i czwartym rozdziale niniejszej pracy. 
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Rozdział 2. Zbrojne podmioty pozapaństwowe w regionie 

Bliskiego Wschodu 

W tym rozdziale zostanie przedstawiona ogólna charakterystyka wybranych 

do analizy zbrojnych podmiotów pozapaństwowych. W ramach tej charaktery-

styki zostaną omówione takie elementy jak: kontekst powstania, cele krótko  

i długoterminowe, ideologia, organizacja wewnętrzna, sposób rekrutacji człon-

ków przez ugrupowanie i to, kto może zostać członkiem ugrupowania, obszar 

działania i kontrolowane terytorium oraz sposób finansowania działalności 

zbrojnego podmiotu pozapaństwowego. 

Posługując się definicjami operacyjnymi przedstawionymi w rozdziale 

pierwszym, zostały wybrane grupy spełniające następujące kryteria: główna 

działalność skupiona na obszarze regionu Bliskiego Wschodu, posiadanie jed-

nego centralnego ośrodka decyzyjnego, kierowanie się motywacją polityczną, 

mające charakter terytorialny oraz niemające przyzwolenia państw, w których 

działają. W celu zbadania wpływu religii na działalność ugrupowania podczas 

wyboru próby dobrano podmioty o charakterze zarówno świeckim, jak i religij-

nym. Natomiast nie brano pod uwagę czy podmiot otrzymuje wsparcie ze strony 

zagranicznych podmiotów państwowych, gdyż często podmioty pozapaństwowe 

kierujące się motywacją polityczną otrzymują wsparcie od państw, które reali-

zują w ten sposób swoje własne partykularne interesy, ale jednocześnie nie chcą, 

aby ich udział we wsparciu był znany. Dlatego nie we wszystkich przypadkach 

można potwierdzić spełnienie tego kryterium. Jednakże ten aspekt będzie ba-

dany w ramach modelu analizy na poziomie regionalnym, gdyż ma on duży 

wpływ na bezpieczeństwo regionalne. Zatem zgodnie z powyższymi kryteriami 

wybrano następujące organizacje (tabela 3): 

• Państwo Islamskie; 

• Hezbollah; 

• Hamas; 

• Ruch Huti; 

• Powszechne Jednostki Ochrony (YPG); 

• Hajat Tahrir asz-Szam; 

• Partię Pracujących Kurdystanu (PKK). 

Wśród wybranych zbrojnych podmiotów pozapaństwowych znajdują się 

grupy terrorystyczne, grupy powstańcze, jak i grupy spełniające warunki obu 

kategorii. Natomiast dwa z wybranych zbrojnych podmiotów pozapaństwo-

wych, czyli Hamas i Hezbollah są też partiami politycznymi. Podkreślić należy 

także, że wszystkie powyżej wybrane zbrojne podmioty pozapaństwowe kontro-

lują lub dążą do kontrolowania terytorium z powodu motywacji religijnych, na-
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cjonalistycznych lub etnicznych. By m.in. chronić członków własnej grupy, uzy-

skać niepodległość lub szerzyć własny system religijny. Te ich konkretne cele 

mają wpływ na to, jak one funkcjonują i poprzez to wpływają na stopień zagro-

żenia, jakie stwarzają dla bezpieczeństwa na danym poziomie analizy. Dlatego 

są one ważną częścią ich charakterystyki. 

Państwo Islamskie 

Państwo Islamskie (PI) jest ekstremistyczną salaficką organizacją. Funda-

menty organizacji utworzył Jordańczyk Abu Musaba az-Zarkawi, który w Jor-

danii w 1993 r. utworzył Grupę Jedności Boga i Dżihadu. W 2002 r. Az-Zarkawi 

nawiązał kontakt z działającym na północy Iraku ugrupowaniem Ansar al-Islam, 

a po inwazji USA na Irak w 2003 r. jego działalność w Iraku uległa spotęgowa-

niu96. Już w 2004 r. Az-Zarkawi przyłączył się do Al-Kaidy97, co skutkowało 

zmianą 17 października 2004 r. nazwy jego organizacji na Al-Kaida w Iraku oraz 

złożeniem przysięgi wierności Osamie Bin Ladenowi. Głównym celem ataków 

Az-Zarkawiego byli szyici. Według zamierzeń Az-Zarkawiego miało to dopro-

wadzić do wojny religijnej między sunnitami a szyitami98. Działalność ta spoty-

kała się z krytyką ze strony Ajmana az-Zawahiriego, czyli głównego ideologa 

Al-Kaidy, która sprzeciwiała się zabijaniu muzułmanów99.  

Po śmierci Abu Musaby az-Zarkawiego w 2006 r. jego następcą został Abu 

Hamza al-Muhadżir. Przyczynił się on do utworzenia wraz z innymi ugrupowa-

niami sunnickimi Islamskiego Państwa Iraku. Na czele nowej organizacji stanął 

Abu Omar al-Baghdadi100. Organizacja przeprowadzała liczne ataki terrory-

styczne na siły koalicji, na personel irackich sił zbrojnych i policji oraz na Ira-

kijczyków współpracujących z wojskami koalicji. Po 2007 r. w wyniku amery-

kańskiej strategii Surge i działalności milicji sunnickch sprzeciwiających się 

krwawym zamachom przeprowadzanym przez terrorystów Islamskie Państwo 

Iraku zostało znacząco rozbite101. Jednakże w wyniku prześladowań sunnitów  

 

 

 

96 K. Izak, Al-Dżama’at at-Tawhid wa al-Dżihad (Grupa Jedności Boga i Dżihadu), [w:] tenże, 

Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych, Warszawa 2016, s. 146–148. 
97 R. Barrett, The Islamic State, The Soufan Group, listopad 2014, http://web.ar-

chive.org/web/20191104074301/http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2014/10/TSG-The-

Islamic-State-Nov14.pdf, dostęp: 1.03.2020, s. 11.  
98 K. Izak, Al-Dżama’at..., op. cit., s. 148. 
99 A. az-Zawahiri, Letter to Zarqawi, czerwiec 2015, tłum. the Office of the Director of Na-

tional Intelligence, https://ctc.usma.edu, dostęp: 5.03.2020. 
100 R. Barrett, op. cit., s. 11–12. 
101 K. Izak, Dawlat al-Irak al-Islamijja (Islamskie Państwo Iraku), [w:] tenże, Leksykon orga-

nizacji i ruchów islamistycznych, Warszawa 2016, s. 81, 85. 
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Tabela 3   Zbrojne podmioty pozapaństwowe 
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przez rząd iracki osiągających kulminacyjny moment po wycofaniu się amery-

kańskich sił zbrojnych z Iraku w 2011 r., ugrupowanie zaczęło stopniowo odzy-

skiwać siły i zyskiwać nowych członków wśród niezadowolonych sunnitów  

z zachodniego Iraku102. Do rozwoju ugrupowania przyczyniła się też wojna do-

mowa w Syrii, która doprowadziła do uzyskania przez ugrupowanie możliwości 

rozszerzenia działalności i rekrutowania nowych członków. W 2013 r. Abu Bakr 

al-Baghdadi, który od momentu śmierci Abu Omara al-Baghdadiego w 2010 r.103 

był przywódcą organizacji, zmienił jej nazwę na Państwo Islamskie w Iraku  

i Lewancie104. Abu Bakr Al-Baghdadi chciał też przejąć kontrolę nad Dżabhat 

an-Nusra, czyli ugrupowaniem, które z ramienia Al-Kaidy działało w Syrii. Jed-

nakże spotkało się to z oporem ze strony przywódcy Dżabhat an-Nusra i przy-

wódcy Al-Kaidy105. W wyniku tego incydentu doszło do ostatecznego rozłamu 

między Al-Kaidą a Państwem Islamskim106. 

Przełomowym momentem w historii organizacji był 29 czerwca 2014 r., gdy 

Abu Bakr al-Baghdadi po zdobyciu kontroli nad sporymi obszarami zachodniego 

Iraku i wschodniej Syrii proklamował się kalifem i ogłosił powstanie kalifatu na 

obszarze Syrii i Iraku. Doszło też do zmiany nazwy na Państwo Islamskie107. 

Zmiany te zostały następnie 4 lipca 2014 r. osobiście ogłoszone przez Abu Bakra 

al-Baghdadi w Wielkim Meczecie An-Nuri w Mosulu108. 

Głównym celem Państwa Islamskiego była odbudowa światowego islam-

skiego kalifatu poprzez zdobywanie panowania nad nowymi obszarami109. Po-

nadto Państwo Islamskie w swojej działalności, kierowało się dosłownym od-

czytywaniem Koranu i Hadisów, a każde odstępstwo od tego uważało za bluź-

nierstwo. Dlatego ugrupowanie nie tylko promowało ataki na wszystkich „nie-

wiernych”, ale w celu powrotu do korzeni Islamu i oczyszczenia społeczności 

muzułmańskiej ugrupowanie zwalczało także szyitów, sufich oraz sunnitów, 
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których uważało za odstępców od wiary110. W przeciwieństwie do Al-Kaidy 

ugrupowanie w swojej strategii wolało atakować tzw. bliskiego wroga, czyli bli-

skowschodnie reżimy, których przywódców uważało za apostatów. By stop-

niowo poszerzać kontrolowane obszary111. W swojej ideologii ugrupowanie na-

wiązywało też do apokaliptycznej bitwy między krzyżowcami i muzułmanami 

pod Dabiq, mieście znajdującym się w północnej Syrii. Czyli do bitwy, do której 

miało dojść według Koranu, a do której rozpoczęcia chciało się przyczynić Pań-

stwo Islamskie112. 

Państwo Islamskie jest uznawane za organizację terrorystyczną przez Depar-

tament Stanu Stanów Zjednoczonych (wyznaczone 17 grudnia 2004 r. w mo-

mencie, gdy jeszcze funkcjonowało jako Al-Kaida w Iraku) 113 oraz przez takie 

państwa regionalne jak m.in. Izrael114 i Arabia Saudyjska115. 

Najważniejszym organem w Państwie Islamskim była funkcja kalifa. Warun-

kiem pełnienia tego stanowiska było bycie spokrewnionym z prorokiem Muham-

madem116. Funkcję tą do dnia swojej śmierci 27 października 2019 r. pełnił Abu 

Bakr al-Baghdadi117. Jego następcą na pozycji kalifa został Abu Ibrahim al-Has-

himi al-Qurayshi118. Abu Bakr al-Baghdadi za czasów swojego panowania wy-

tworzył kult wokół własnej osoby. To jemu wszyscy rekruci z całego świata wy-

znawali lojalność, co zostało uwiecznione na nagraniach zrobionych przez dzie-

siątki tysięcy członków Państwa Islamskiego119. Tak samo uważa się, że to 
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dzięki osobie kalifa organizacja zachowała jedność pomimo utraty terytorium120. 

W 2014 r. pod kalifa podlegali dwaj zastępcy jeden, był dowódcą wojskowym 

w Iraku, a drugi w Syrii. Natomiast pod każdego z nich podlegało dwunastu ad-

ministratorów w Syrii i Iraku, którzy stanowili władzę wykonawczą Państwa Is-

lamskiego121. Do innych organów centralnych należały: 

• Rada Szury: 9–11-osobowy organ odpowiedzialny za przekazywanie 

rozkazów kalifa i nadzorowanie ich wykonania oraz decydował on  

o wprowadzaniu przepisów. 

• Rada Szariatu: 6-osobowy organ odpowiedzialny za wybór kalifa, nad-

zór nad zgodnością działań administracji z prawem szariatu. Podlegały 

pod nią policja szariacka i system sądownictwa. 

W 2014 r. były jeszcze takie organy jak: rada ds. finansów, rada ds. wojsko-

wych, rada ds. prowincji, rada ds. bezpieczeństwa i wywiadu i rada ds. me-

diów122. Natomiast według dokumentów przejętych od Państwa Islamskiego od 

2015 r. w skład struktury centralnej wchodziło 14 ministerstw (podobna struk-

tura została przedstawiona w propagandowym filmie opublikowanym przez Pań-

stwo Islamskie w 2016 r.123) takich jak: ministerstwo edukacji, ministerstwo 

usług publicznych, ministerstwo ds. surowców, ministerstwo rolnictwa i środo-

wiska, ministerstwo zdrowia, ministerstwo finansów, ministerstwo ds. dawa  

i meczetów, ministerstwo ds. sądownictwa i skarg, ministerstwo bezpieczeństwa 

publicznego, ministerstwo ds. fatw, ministerstwo ds. wojska, ministerstwo  

ds. public relations, ministerstwo ds. policji religijnej oraz ministerstwo ds. 

wsparcia plemiennego124. 
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Rysunek 1. Terytorium kontrolowane przez Państwo Islamskie w czerwcu 2016 r. 

 

Źródło: ISIS’ continued broad appeal worrying for Southeast Asia, Singapore Institute 

of International Affairs, 24.10.2014, http://www.siiaonline.org, dostęp: 1.03.2020. 

W szczytowym okresie podczas jesieni 2014 r. Państwo Islamskie kontrolo-

wało bezpośrednio (rys. 1) w Iraku obszary prowincji Al-Anbar, Niniwa, Kirkuk 

i Salah ad-Din o łącznej powierzchni 58 372 km2 (13% powierzchni Iraku), na 

których zamieszkiwało 19% populacji Iraku (6,3 mln). Natomiast w północnej  

i wschodniej Syrii ugrupowanie kontrolowało 47 497 km2 (25% powierzchni Sy-

rii), na których mieszkało 14% populacji Syrii (3,3 mln)125. Ponadto znajdujące 

się w Syrii 250-tysięczne miasto Ar-Rakka było stolicą Państwa Islamskiego126. 

Jednakże od 2014 r. w wyniku działań lokalnych sił zbrojnych wspieranych 

przez siły koalicji antyterrorystycznej ugrupowanie stopniowo traciło kontrolo-

wane obszary aż do 23 marca 2019 r., gdy Syryjskie Siły Demokratyczne zdo-

były wioskę Baghuz w Syrii, która była ostatnim terytorium kontrolowanym 

przez Państwo Islamskie127. Pomimo utraty terytorium na obszarze Syrii i Iraku, 

ugrupowanie nadal uważa się za kalifat128, jednakże ugrupowanie od tego mo-
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mentu działa na obszarach Syrii i Iraku (rys. 2), wykorzystując taktykę party-

zancką, którą ugrupowanie stosowało przed utworzeniem kalifatu129. Ponadto 

Państwo Islamskie oprócz posiadania wilajatów w Syrii i Iraku od 2014 r. ogło-

siło powstanie następujących wilajatów: wilajat Pakistan, wilajat Indie130, wila-

jat Sana (Jemen)131, wilajat Turcja132, wilajat Haramayn (Arabia Saudyjska)133, 

wilajat Kaukaz (Czeczenia)134, wilajat Centralna Afryka135, wilajat Zachodnia 

Afryka136, wilajat Synaj137, wilajaty Barka, Fezzan, Tarablus, Trypolitania (Li-

bia)138, wilajat Chorasan139, wilajat Al-Dżazira140, wilajat Somalia i wilajat 

Wschodnia Azja (na obszarach Filipin i Indonezji)141. 
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Rysunek 2. Obszary, na których działały komórki Państwa Islamskiego w sierpniu 2019 r. 

 

Źródło: ISIS Sanctuary Map: August 2019, Institute for the Study of War, 12.10.2019, 

http://www.understandingwar.org, dostęp: 1.03.2020. 

Rdzeń członków ugrupowania stanowili młodzi sunnicy Irakijczycy i Syryj-

czycy142. Ponadto duży wpływ na funkcjonowanie ugrupowania mieli członko-

wie wywodzący się z irackich plemion sunnickich oraz byli oficerowie armii 

Saddama Husajna 143. Państwo Islamskie polegało także w dużym stopniu na 

rekrutach pochodzących z obcych państw. Według szacunków Międzynarodo-

wego Centrum Badań nad Radykalizacją i Przemocą Polityczną do 2018 r. około 

42 tys. cudzoziemców z 80 państw (w tym 4,761 kobiet i 4,640 dzieci) mogło 

 

142 Islamic State, Australian Government, https://www.nationalsecurity.gov.au, dostęp: 

1.03.2020. 
143 A. K. Cronin, s. 87–98. 
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się przyłączyć do Państwa Islamskiego144. W celu przyciągnięcia nowych kan-

dydatów Państwo Islamskie nie tylko wytwarzało wysokiej jakości materiały 

propagandowe145, ale także zachęcało wypłatami pensji dla swoich bojownikom, 

których wysokość zależała od ich narodowości (bojownicy zagraniczni byli le-

piej opłacani), miejsca pełnienia służby oraz liczby osób, jaką mieli na utrzyma-

niu146. Ugrupowanie w szczytowym okresie mogło mieć do 65 tys. bojowni-

ków147, a według raportu Głównego Inspektora Generalnego Departamentu 

Obrony Stanów Zjednoczonych z czerwca 2019 r. organizacja może mieć jesz-

cze 14–18 tys. członków na obszarze Iraku i Syrii w tym 3 tys. obcokrajow-

ców148. 

Głównym źródłem finansowania Państwa Islamskiego od 2014 r. były do-

chody z wydobycia ropy z pól naftowych znajdujących się we wschodniej Syrii, 

a także w Iraku, a następnie sprzedaż tej ropy na czarnym rynku do Jordanii, 

Turcji, a także rządowi syryjskiemu. Wynosiły one od 1 do 3 mln $ dziennie149. 

Ponadto innymi źródłami finansowania były: dochody ze sprzedaży gazu ziem-

nego, fosfatów, cementu, sprzedaży własnej produkcji rolnej, dochody z podat-

ków (podatek dochodowy, podatek od prowadzonej działalności gospodarczej, 

podatek od upraw zbóż i bawełny, podatek od mniejszości religijnych – dżizja) 

i ceł za transport towarów, dochód z opłat (m.in. za prąd, wodę, telefon, za wpisy 

do szkół lub na uniwersytet, za przelewy bankowe, za rejestrację pojazdów i za 

wynajem pomieszczeń w budynkach publicznych) i grzywien, dotacje od orga-

nizacji pozarządowych i osób z Półwyspu Arabskiego oraz zbiórki przeprowa-

dzone w Internecie, oraz dochód z działalności przestępczej, czyli z okupów  

z porwań, handlu antykami, konfiskaty mienia (domów, samochodów, samocho-

dów ciężarowych, inwentarza żywego, ziemi i dóbr zakazanych)150 i grabieży 

(m.in. obrabowano bank w Mosulu, ale także inne banki oraz mienie osób pry-

watnych i przedsiębiorstw151). 
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Hezbollah 

Hezbollah jest ruchem szyickim, który powstał w czasie inwazji Izraela na 

Liban w 1982 r. Organizacje utworzyli członkowie szyickiej organizacji Amal 

wspierani przez ambasadora Iranu w Bejrucie Alego Akbara Mohtaszemiego, 

który sprowadził do Doliny Bekaa 1,5 tys. Irańskich Strażników Rewolucji, któ-

rzy mieli szkolić członków szyickiej bojówki152. 

Początkowo głównymi celami Hezbollahu było polepszenie losu ludności 

szyickiej (najbiedniejszej w całym Libanie), zmuszenie armii izraelskiej do 

opuszczenia Libanu i wyzwolenie ziemi palestyńskiej spod panowania syjoni-

stów. Oprócz tego ruch w swoim manifeście w 1985 r. ogłosił, że chce utworzyć 

w Libanie islamską republikę na wzór Iranu, ale w późniejszym okresie przy-

najmniej oficjalnie zrezygnował z dążenia do tego celu z powodu zbyt dużej róż-

norodności społeczeństwa libańskiego. Po wycofaniu się Izraela z Libanu  

w 2000 r. głównym celem Hezbollahu stało się odzyskanie farm Szeba leżących 

na Wzgórzach Golan153. W 2009 r. ugrupowanie wydało nowy manifest154 za-

wierający takie cele strategiczne jak: udział w ochronie kraju i ludności, odzy-

skanie farm Szeba, gór Kfarchouba i miejscowości Ghadżar, uwolnienie osób 

więzionych przez Izrael, odzyskanie ciał poległych bojowników oraz zniesienie 

konfesjonalnego systemu funkcjonującego w Libanie155. 

W latach 90 XX w. Hezbollah zaczął działać jako partia polityczna. W pierw-

szych wyborach, w których wziął udział, które odbyły się w 1992 r., ugrupowa-

nie zdobyło 8 miejsc w 128-osobowym parlamencie156. Natomiast w wyborach 

parlamentarnych w 2018 r. członkowie Hezbollahu zdobyli 13 miejsc157. 
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Rysunek 3. Podział wpływów w Libanie 

 

Źródło: A Decade of Violence, Open Edition Books, https://books.openedition.org, 

dostęp: 10.02.2020. 
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Hezbollah z powodu swojej działalności został 10 sierpnia 1997 r. uznany 

przez Departament Stanu USA za organizację terrorystyczną158. Ugrupowanie 

było uznawane za organizację terrorystyczną także m.in. przez Izrael159, a Unia 

Europejska za organizację terrorystyczną uznała zbrojne ramię Hezbollahu160. 

Jednakże wg Syryjczyków i Irańczyków jest to organizacja niepodległościowa, 

a nie terrorystyczna161. 

Działalność organizacji koncentrowała się na południu Libanu, na południo-

wych peryferiach Bejrutu oraz na północy w dystryktach Baalbek i Al-Hirmil 

(rys. 3). Jednakże Hezbollah jest ruchem o zasięgu globalnym. Z powodu dużej 

emigracji Libańczyków ruch posiadał swoje komórki operacyjne działające  

w Europie, Ameryce Południowej (szczególnie na pograniczu Brazylii, Para-

gwaju i Argentyny) i Afryce (głównie Liberia i Sierra Leone)162. 

Hezbollah był kierowany przez sekretarza generalnego, którym od 1992 r. był 

ajatollah Sajjid Hasan Nasrallah (został nim po tym, gdy 6 lutego 1992 r. w wy-

niku ataku izraelskiego zginął ówczesny sekretarz generalny Sajjid Abbas al-

Musawi)163. Sekretarz generalny nadzorował 7-osobową Radę Szury, której pod-

legały: rada ds. dżihadu, rada parlamentarna, biuro polityczne, rada sądownicza 

i rada wykonawcza164. Pod radę ds. dżihadu podlegały struktury bezpieczeństwa 

oraz tzw. zbrojne skrzydło Hezbollahu, w którego skład wchodziły Islamski 

Opór i Islamski Dżihad165. 

Szacuje się, że w 2017 r. ugrupowanie mogło mieć około 25 tys. wyszkolo-

nych aktywnych bojowników i 20–30 tys. osób w rezerwie166. Hezbollah  

w swoje szeregi rekrutował mężczyzn pochodzących ze społeczności szyickiej, 

jednakże Hezbollah utworzył także Brygady Oporu, w których skład wchodzili 

sunnici, chrześcijanie i osoby z innych grup religijnych167. Hezbollah w swoje 

 

158 Foreign Terrorist Organization (FTO), op. cit. 
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160 J. Kanter, J. Rudoren, European Union Adds Military Wing of Hezbollah to List of Terrorist 

Organizations, „The New York Times”, 23.07.2013, https://www.nytimes.com, dostęp: 

10.02.2020. 
161 S. Niedziela, Konflikty i napięcia w świecie arabskim, Warszawa 2012, s. 178. 
162 K. Izak, Hezbollah..., op. cit., s. 241–250. 
163 Tamże, s. 240–241. 
164 What Is Hezbollah?, Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org, dostęp: 

10.02.2020. 
165 K. Izak, Hezbollah..., op. cit., s. 240. 
166 Israel raises alarm over advances by Hizbullah and Iran, Jane’s Intelligence Review, 2017, 

https://www.janes.com, dostęp: 10.02.2020, s. 3. 
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Branch Defending Lebanon, Fighting In Syria, International Business Times, 4.11.2015, 

https://www.ibtimes.com, dostęp: 10.02.2020. 
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szeregi przyjmował ochotników. Do motywów wstępowania w szeregi ugrupo-

wania należały: chęć walki z Izraelem, powody religijne oraz chęć wzmocnienia 

społeczności szyickiej168. 

Źródłami finansów Hezbollahu były prowadzone zbiórki na całym świecie, 

działalność przestępcza, przychody z prowadzonej działalności gospodarczej169 

oraz środki otrzymywane od Iranu170. 

Hamas 

Hamas jest grupą nacjonalistyczną o charakterze islamistycznym. Jest ona 

także uznawana za organizację terrorystyczną (część państw za organizację ter-

rorystyczną uznaje tylko jej pion militarny) m.in. przez państwo Izrael171 i De-

partament Stanu USA (uznana 10 sierpnia 1997 r.)172. Ugrupowanie powstało  

w 1987 r. Wywodzi się ono z funkcjonującego w Egipcie Bractwa Muzułmań-

skiego. Jego duchowym przywódcą był szejk Ahmed Jasin. 

Ugrupowanie za swojego głównego wroga uznawało państwo Izrael, dlatego 

jego celem zawartym w karcie Hamasu wydanej 18 sierpnia 1988 r. jest znisz-

czenie Izraela oraz utworzenie niepodległego państwa Palestyńskiego na tere-

nach Izraela, Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu ze stolicą w Jerozolimie173. Na-

tomiast w 2017 r. Hamas wydał nową wersję własnej karty, która zawiera bar-

dziej ułagodzone stanowisko, ale nadal nie uznaje istnienia państwa Izrael174. 

 

 

168 Lebanon: Recruitment practices of Hezbollah, including instances of forced recruitment; 
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5.06.2018, https://www.thenational.ae, dostęp: 10.02.2020. 
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172 Foreign Terrorist Organization (FTO), op. cit. 
173 K. Izak, Hamas (Islamski Ruch Oporu), [w:] tenże, Leksykon organizacji i ruchów islam-

istycznych, Warszawa 2016, s. 193, 202; THE CHARTER OF ALLAH: THE PLATFORM OF THE 
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Rysunek 4. Podział Palestyny pomiędzy Fatahem a Hamasem 

 

Źródło: Hamas Has Fatah Pinned Down in Gaza, NPR, 14.06.2007, https://www.npr. 

org, dostęp: 10.02.2020. 

Ugrupowanie funkcjonowało na terenie Palestyny, a jego działalność koncen-

trowała się w Strefie Gazy (rys. 4). Jego członkowie byli także aktywni w Sta-

nach Zjednoczonych i Europie, gdzie zbierali fundusze na działalność organiza-

cji poprzez sieć fundacji charytatywnych175. 

Przywództwo Hamasu miało charakter kolektywny176. Natomiast Hamas nie 

podawał informacji, kto oficjalnie bezpośrednio nim kierował z powodu za-

bójstw przez siły izraelskie poprzednich przywódców. Jednakże uznaje się, że 

liderem organizacji jest szef biura politycznego Hamasu. Długoletnim jego sze-

 

175 K. Izak, Hamas..., op. cit., s. 193–194. 
176 Hamas’ Leaders, Council on Foreign Relations, 8.02.2006, https://www.cfr.org, dostęp: 

30.04.2020. 
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fem w okresie objętym w analizie był Chalid Meszal, który w 2017 r. został za-

stąpiony przez Isma’ila Hanijja177. W skład struktury organizacji wchodziły: wy-

dział opieki społecznej i administracji, wydział bezpieczeństwa (zadania kontr-

wywiadowcze), wydział medialny oraz brygady Izz ad-Din al-Kassam178. Bry-

gady Izz ad-Din al-Kassam stanowiły pion militarny Hamasu, powstały one  

w 1991 r. Były one nadzorowane przez pion polityczny, jednakże zachowywały 

autonomiczność w prowadzeniu działań militarnych. Na czele ich struktury stał 

komendant, który był wspierany przez terenową radę wykonawczą. Brygada po-

siadała obozy szkoleniowa w Strefie Gazy i Libanie, gdzie szkoliła swoich 

członków z partyzantki miejskiej, taktyki wojskowej oraz wykorzystywania ma-

teriałów wybuchowych, a także przeprowadzana tam była indoktrynacja ideolo-

giczna bojowników179. Brygady składały się z małych komórek operacyjnych 

składających się z 2–3 członków, kontaktujących się z dowództwem tylko w po-

trzebie. Wg raportu The military balance wydawanego przez Międzynarodowy 

Instytut Studiów Strategicznych brygady w 2019 r. miały od 15 do 20 tys. bo-

jowników180. Brygady rekrutowały też kandydatów do przeprowadzania zama-

chów samobójczych, którzy tego dokonywali, by pójść do raju. Hamas natomiast 

obejmował opieką i wypłacał odszkodowanie rodzinie zamachowca samobójcy. 

W 2003 r. Brygady utworzyły formację Murabitun, która miała stać się stałą ar-

mią Hamasu, która będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo wewnętrzne  

w Strefie Gazy181. 

Hamas oprócz działalności militarnej prowadził też działalność polityczną. 

Partią reprezentującą go w wyborach w Autonomii Palestyńskiej była Partia Re-

form i Przemian. Partia ta opowiadała się za wprowadzeniem prawa szariatu.  

W 2008 r. partia zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w Autonomii Pale-

styńskiej, a po konflikcie z Fatahem Hamas zaczął całkowicie kontrolować 

Strefę Gazy, co doprowadziło do wprowadzenia pełnej blokady Strefy Gazy 

przez Izrael182. 

 

177 F. Akram, Hamas says Ismail Haniyeh chosen as Islamic group’s leader, The Associated 

Press, 6.03.2017, https://apnews.com, dostęp: 30.04.2020. 
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179 K. Izak, Kataib Izz ad-Din al-Kassam (Brygady Izz ad-Din al-Kassam)  [w:] tenże, Leksy-

kon organizacji i ruchów islamistycznych, „Warszawa 2016, s. 323. 
180 Chapter Seven: Middle East and North Africa, „The Military Balance” 2020, tom 120, nr 

1, s. 371. 
181 K. Izak, Kataib..., op. cit., s. 324, 326. 
182 K. Izak, Hamas..., op. cit., s. 196–197.  
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Ugrupowanie pozyskiwało swoich członków wśród ludności palestyńskiej 

zamieszkującej Palestynę, Liban oraz Palestyńczyków mieszkających na zacho-

dzie. W celach rekrutacyjnych Hamas wykorzystywał także działalność so-

cjalną183. 

Hamas fundusze na swoją działalność pozyskiwał poprzez organizacje cha-

rytatywne, które działały oficjalnie m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz krajach 

europejskich i tam pozyskiwały fundusze od zwolenników Hamasu i zwolenni-

ków sprawy palestyńskiej. Przykładem takiej organizacji jest Holy Land Foun-

dation for Relief and Development, która swoją siedzibę miała w Dallas w Sta-

nach Zjednoczonych184. Ugrupowanie do zbierania pieniędzy wykorzystywało 

też nowe technologie, organizując „zbiórki” kryptowaluty Bitcoin185. Ponadto 

organizacja otrzymywała wsparcie od państw muzułmańskich takich jak Iran186, 

Arabia Saudyjska187 i Katar188. 

Ruch Huti 

Ruch Huti (oficjalną nazwą ruchu jest Ansar Allah189) jest grupą powstańczą, 

która wywodzi się z organizacji Harakat asz-Szabab al-Mumin (Ruch Wierzącej 

Młodzieży) powstałej w 1991 r. w jemeńskim górskim rejonie Sada190. Celem 

Ruchu Wierzącej Młodzieży było odrodzenie tożsamości zajdyckiej, nauczanie 

o zajdyźmie oraz polityczny i materialny rozwój społeczności muhafazy Sada. 

Jednym z twórców Ruchu Wierzącej Młodzieży był imam Husajn Badr ad-Din 

al-Husi191 wywodzący się z klanu Husich. Husajn Badr w okresie od 1993 do 

1997 r. był członkiem jemeńskiego parlamentu192 z ramienia fundamentalistycz-

nej partii Al-Hakk193. Podczas pracy jako parlamentarzysta krytykował on 
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156. 
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współpracę władz Jemeńskich ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem oraz mar-

ginalizację północnych muhafaz Jemenu194. Po odejściu z parlamentu Husajn 

Badr ad-Din al-Husi za zgodą rządu organizował szkoły koraniczne, w których 

uczyli się przyszli członkowie ruchu195. W czerwcu 2004 r. władze Jemenu 

oskarżyły Husajna Badra o działanie jako reprezentant Iranu, próby utworzenia 

imamatu i o nielegalne prowadzenie centrów religijnych196. W wyniku operacji 

wojsk jemeńskich mających na celu zatrzymanie Husajna Badr ad-Din al-Husi 

udał się on w góry Maran i wraz z 3 tys. zwolenników rozpoczął powstanie prze-

ciwko rządowi jemeńskiemu. Do stłumienia powstania doszło 11 września 2004 

r.197. Przywódcą Ruchu Hutich po śmierci w 2004 r. Husajna Badra ad-Din al-

Husi został jego brat Abdul Malik al-Husi198. Ruch kontynuował walkę z rządem 

rozpoczętą przez Husajna Badra. Natomiast 28 marca 2005 r. Badr ad-Din al-

Husi, ojciec Husajna rozpoczął kolejne powstanie199. 

Członkowie Ruchu Hutich są wyznawcami zajdyzmu200, czyli szyickiego 

odłamu będącego odrębnym od najbardziej rozpowszechnionego szyizmu ima-

mickiego, uznającego 12 imamów201. Husajn Badr ad-Din al-Husi reprezentował 

rewizjonistyczny nurt zajdyzmu w obrębie Ruchu Wierzącej Młodzieży (nie 

wszyscy zajdyci popierali Husajna Badra, część zajdyckich przywódców ple-

miennych popierała pokojowy prorządowy odłam Ruchu Wierzącej Mło-

dzieży)202. Zwolennicy Husajna Badr ad-Din al-Husi reprezentowali antyamery-

kańską, antyizraelską, antyimperialistyczną ideologią, a ich długoterminowym 

celem była secesja od Jemenu i odtworzenie imamatu na obszarze północnego 

Jemenu. Przejawiało się to nawoływaniami do powstania przeciwko sunnitom203. 

Ich krótkoterminowymi celami była mobilizacja przeciwników, by zwalczać 
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wpływy salafickie z Arabii Saudyjskiej204 oraz władze Arabii Saudyjskiej205, 

przeciwdziałać marginalizacji politycznej i ekonomicznej zajdytów206, a także, 

by zwalczać korupcję władz jemeńskich207. 

W 2003 r. w wyniku inwazji Stanów Zjednoczonych na Irak doszło do rady-

kalizacji ruchu, który zaczął szerzej sprzeciwiać się władzy prezydenta Jemenu 

Alego Abd Allah Saliha oraz umocnił swoje antyamerykańskie i antyizraelskie 

stanowisko208, czego przejawem był wzrost wrogości wobec ludności żydow-

skiej209 oraz wzrost popularności sloganu Ruchu Hutich, którym jest hasło „Bóg 

jest wielki, śmierć Stanom Zjednoczonym, śmierć Izraelowi, przekleństwo Ży-

dom i zwycięstwo islamu”210. 

Rysunek 5. Podział terytorium Jemenu w październiku 2019 r. 

 

Źródło: Yemen Control Map & Report – October 2019, Political Geography Now, 

12.10.2019, https://www.polgeonow.com, dostęp: 10.02.2020. 
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W 2011 r. gdy prowadzone były rozmowy nad przekształceniem Jemenu  

w republikę federalną, Huti domagali się większego udziału w rządzie federal-

nym i żeby północne rejony Jemenu zamieszkiwane przez zajdytów były wyzna-

czone jako jeden z regionów federalnych211. Natomiast po 2011 r. Ruch Huti nie 

miał sprecyzowanych celów politycznych dotyczących całości Jemenu212, po-

czątkowo członkowie ruchu chcieli tylko bronić szyitów przed strukturami pań-

stwa, a dopiero w wyniku sukcesów w walce z rządem wzrosła wśród Hutich 

chęć panowania nad całym państwem213. 

Organizacja nie posiadała zorganizowanych struktur214. Natomiast rekruto-

wała ona bojowników z lokalnych społeczności zajdyckich215, wykorzystując 

biedę, analfabetyzm i marginalizacje plemion zamieszkujących północny Je-

men216. W wyniku wzrostu intensywności walk w Jemenie i związanymi z tym 

stratami osobowymi ugrupowanie rozpoczęło siłą zmuszać przywódców ple-

miennych, by wspierali Ruch Hutich w prowadzeniu przymusowego naboru do 

ugrupowania217. Zaczęło dochodzić także do przypadków rekrutacji osób niepeł-

noletnich w szeregi bojowników218. Raport The military balance szacuje, że 

Ruch Hutich w 2019 r. miał 20 tys. bojowników219. 

Ruch Huti w październiku 2019 r. kontrolował (rys. 5) obszary znajdujące się 

na zachodzie Jemenu obejmujące m.in muhafazy Al-Bajda (część), Amran, Al-

Mahwit, Al-Hudajda, Sada, Zamar, Ta’izz (część), Rajma, Ibb, Hadżdża (część), 

na których terytorium leży była stolica zjednoczonego Jemenu Sana oraz port  

o strategicznym znaczeniu Al-Hudajda. 

Ugrupowanie pozyskiwało fundusze na prowadzenie działalności poprzez 

opodatkowanie przedsiębiorstw, usług telekomunikacyjnych, sprzedaży papie-

rosów220, pobieranie cła (m.in. za import ropy) w portach Al-Hudajda i Salif, 

pobieranie opłat celnych na głównych drogach w państwie, przez które przebie-

gał transport towarów z Omanu i Arabii Saudyjskiej oraz zawłaszczanie mienia 
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osób, które zostały aresztowane lub opuściły Jemen. Ponadto Ruch Huti otrzy-

mywał wsparcie materiałowe (ropę, którą potem ruch sprzedawał w Jemenie)221 

oraz finansowe od Iranu222. 

Powszechne Jednostki Ochrony 

Powszechne Jednostki Ochrony (YPG) są milicją oraz w pewnym zakresie 

grupą powstańczą. Oddziały YPG funkcjonowały już od 2004 r., jednakże ich 

zwarta struktura została utworzona dopiero w 2011 r. Początkowo były one bo-

jówką działającej w Syrii Partii Unii Demokratycznej. Ugrupowanie miało cha-

rakter świecki, a ideologią wykorzystywaną przez grupę był demokratyczny 

konfederalizm, który został opracowany przez twórcę Partii Pracujących Kurdy-

stanu Abdullaha Öcalana223.  

Do 2011 r. głównym celem Powszechnych Jednostek Ochrony była ochrona 

Kurdów przed atakami ze strony reżimu syryjskiego. Natomiast po 2014 r. YPG 

zaczęło chronić ludność kontrolowanego przez nią terytorium przed atakami ze 

strony Państwa Islamskiego i innych organizacji islamistycznych, a następnie 

stało się lądową siłą wojsk koalicji zwalczającej Państwo Islamskie, odpowie-

dzialną za odbijanie ziem zajętych przez PI224. Ugrupowanie było uznawane 

przez rząd turecki za grupę terrorystyczną z uwagi na fakt, że YPG miało kon-

takty z Partią Pracujących Kurdystanu. Z tego powodu YPG uważało, że naj-

większym dla nich zagrożeniem egzystencjonalnym była Turcja, a nie Państwo 

Islamskie225. 

W październiku 2015 r. ugrupowanie współtworzyło popierane przez Stany 

Zjednoczone Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF), w których skład oprócz Kur-

dów weszły milicje sunnickie, chrześcijańskie i inne milicje broniące mniejszo-

ści etniczne i religijne. Celem SDF była współpraca i koordynacja działań mają-

cych służyć obronie przed Państwem Islamskim, a ponadto długoterminowym 

 

221 Final report of the Panel of Experts on Yemen, United Nations Security Council, styczeń 

2020, https://undocs.org, dostęp: 17.02.2020, s. 27–28, 32. 
222 E. Azani, O. Goldberg, L. A. Lvovsky, Yemen in Houthi the and Iran, International Institute 

for Counter Terrorism, październik 2019, https://www.ict.org.il, dostęp: 16.02.2020, s. 5. 
223 D. O’Driscoll, The YPG and the Changing Dynamics of the Fight against IS, „Policy pa-

per”, nr 24, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, sierpień 2015, https://www.pism.pl, dostęp: 

7.02.2020, s. 1–2. 
224 About Us, People’s Defense Units, https://www.ypgrojava.org, dostęp: 7.02.2020. 
225 B. Katz, Imperfect Proxies: The Pros and Perils of Partnering with Non-State Actors for 

CT, the Center for Strategic and International Studies, styczeń 2019, https://csis-prod.s3.amazo-

naws.com, dostęp: 12.01.2020, s. 4–5. 
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celem było utworzenie federalnego, demokratycznego i świeckiego państwa na 

kontrolowanych terenach226. 

Ugrupowanie w marcu 2016 r. utworzyło na kontrolowanych terenach De-

mokratyczną Federację Rożawy – Północna Syria227, która w 2018 r. została 

przekształcona w Autonomiczną Administrację Północnej i Wschodniej Syrii. 

Powszechne Jednostki Ochrony od tego czasu wchodzą w skład oficjalnych sił 

zbrojnych tego podmiotu228. 

Powszechne Jednostki Ochrony największe terytorium kontrolowały we 

wrześniu 2019 r. przed turecką inwazją na tereny kontrolowane przez Kurdów 

w październiku 2019 r.229. Kurdowie działając w ramach SDF kontrolowali te-

reny północno-wschodniej Syrii, które na południu graniczyły z terytorium kon-

trolowanym przez syryjskie siły rządowe na linii rzeki Eufrat. Ponadto Kurdowie 

kontrolowali obszary na zachód od rzeki Eufrat wraz z miastem Manbidż (rys. 6). 

Struktura organizacyjna Powszechnych Jednostek Ochrony była wzorowana 

na strukturach wojskowych. Ugrupowaniem dowodził dowódca generalny, któ-

remu podlegały różne typy pododdziałów (jednostki, grupy, kompanie, bata-

liony, pułki). Dowódcą generalnym był Sîpan Hemo. W skład struktury wcho-

dziły też wydział finansowy, logistyczny i wydział odpowiedzialny za kontakty 

z prasą230. 

YPG składała się z ochotników, którym wypłacany był żołd. Ugrupowanie 

swoich członków rekrutowało spośród członków społeczności kurdyjskiej za-

mieszkującej północną i północno-wschodnią część Syrii231. Jednakże do ugru-

powania dołączali też ochotnicy z zagranicy (m.in. ze Stanów Zjednoczonych, 

 

226 Declaration of Establishment by Democratic Syria Forces, Kurdish Question, 15.10.2015, 

https://web.archive.org/web/20160812211334/http://kurdishquestion.com/oldsite/index.php/kur-

distan/west-kurdistan/declaration-of-establishment-by-democratic-syria-forces/1179-declaration-

of-establishment-by-democratic-syria-forces.html, dostęp: 7.02.2020; R. Mellen, A brief history  

of the Syrian Democratic Forces, the Kurdish-led alliance that helped the U.S. defeat the Islamic 

State, „The Washington Post”, 7.10.2019, https://www.washingtonpost.com, dostęp: 7.02.2020. 
227 Syria civil war: Kurds declare federal region in north, Al Jazeera, 17.03.2016, 

https://www.aljazeera.com, dostęp: 7.02.2020. 
228 Final statement of Autonomous Administration of North, East Syria, Hawar news Agency, 

7.09.2018, http://hawarnews.com, dostęp: 7.02.2020. 
229 Turkey’s Syria offensive explained in four maps, BBC, 14.10.2019, https://www.bbc.com, 

dostęp: 8.02.2020. 
230 Military and Security Structures of the Autonomous Administration in Syria, Omran for 

Strategic Studies, 2018, https://omranstudies.org, dostęp: 7.02.2020, s. 16–19. 
231 T. Perry, Exclusive: Syrian Kurdish YPG aims to expand force to over 100,000, Reuters, 

20.03.2017, https://www.reuters.com, dostęp: 7.02.2020. 
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Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski), którzy chcieli wspomóc Kurdów w walce z 

Państwem Islamskim232. 

Rysunek 6. Podział kontrolowanych obszarów w Syrii 10 września 2019 r. 

 

Źródło: Syrian Civil War Map & Timeline – September 2019, Political Geography Now, 

12.09.2019, https://www.polgeonow.com, dostęp: 10.02.2020. 

W 2017 r. ugrupowanie miało wg źródeł kurdyjskich liczyć 50-60 tys. bo-

jowników, którzy służyli w pułkach kurdyjskich, a wg kurdyjskich planów liczba 

bojowników miała wzrosnąć do 100 tys.233. Ponadto w skład YPG wchodziły 

takie formacje jak: 

 

232 R. Ciastoń, Lwy Rożawy, „Polska Zbrojna”, 1.12.2015, http://polska-zbrojna.pl, dostęp: 

7.02.2020. 
233 T. Perry, op. cit. 
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• Kobiece Jednostki Ochrony (YPJ) - powstały w 2012 r. oddział składający 

się tylko z kobiet234 (5-10 tys. bojowniczek235); 

• Jednostka antyterrorystyczna (YAT)236; 

• Międzynarodowy Batalion Wolności (IFB) – powstały w 2015 r. oddział, 

w którego skład wchodziły ugrupowania lewicowe z różnych państw237. 

Na wyposażeniu Powszechnych Jednostek Ochrony była broń strzelecka, 

ekwipunek i pojazdy zdobyte podczas walk oraz nowoczesne uzbrojenie dostar-

czane przez Stany Zjednoczone238. Powszechne Jednostki Ochrony wykorzysty-

wały taktykę partyzancką i mobilność oraz powszechnie wykorzystywały snaj-

perów. Pododdziały YPG mogły prowadzić autonomiczne operacje239. Nato-

miast od 2014 r. YPG w swoich operacjach wykorzystywało wsparcie lotnictwa 

wojsk koalicji i stawało się coraz bardziej zorganizowaną formacją na wzór pań-

stwowych sił zbrojnych240. 

Źródłem finansowania działalności ugrupowania były dochody z opodatko-

wania rolników i z własnej produkcji rolnej241, dochód ze sprzedaży ropy242 oraz 

wsparcie finansowe przez Stany Zjednoczone243. 

Hajat Tahrir asz-Szam 

Hajat Tahrir asz-Szam jest islamistyczną sunnicką grupą powstańczą. Ugru-

powanie powstało 28 stycznia 2017 r. w wyniku połączenie Dżabhat Fatah asz-

Szam z Dżabhat Ansar ad-Din, Harakat Nur ad-Din az-Zenki, Dżajsz as-Sunna, 

 

234 E. Griffin, These Remarkable Women Are Fighting ISIS. It’s Time You Know Who They 

Are, Marie Claire, 1.10.2014, https://www.marieclaire.com, dostęp: 7.02.2020. 
235 Military and Security Structures of the Autonomous..., op. cit., s. 16. 
236 Kurds Establish Anti Terror Units in Rojava, Kurdish Daily News, 28.03.2015, http://kurdish-

dailynews.org, dostęp: 7.02.2020. 
237 Foreign Volunteers for the Syrian Kurdish Forces, The Carter Center, Luty 2017, 

https://www.cartercenter.org, dostęp: 8.02.2020. 
238 K. DeYoung, T. Gibbons-Neff, M. Ryan, In blow to U.S. – Turkey ties, Trump administra-

tion approves plan to arm Syrian Kurds against Islamic State, „The Washington Post”, 9.05.2017, 

https://www.washingtonpost.com, dostęp: 7.02.2020. 
239 M. Stephens, Analysis: YPG – the Islamic State’s worst enemy, Janes, 11.09.2014, 

https://www.janes.com, dostęp: 7.02.2020. 
240 T. Perry, op. cit. 
241 Tamże. 
242 A. Zaman, Oil trail reveals Turkey funding Syrian Kurdish rivals, Al-Monitor, 9.12.2019, 

https://www.al-monitor.com, dostęp: 7.02.2020. 
243 U.S. funding of Syrian YPG militia will impact Turkey’s decisions: Erdogan, Reuters, 

13.02.2018, https://www.reuters.com, dostęp: 7.02.2020. 
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Liwa al-Haqq oraz innych grup powstańczych walczących w Syrii244. Najwięk-

sza z tych grup Dżabhat Fatah asz-Szam powstała po tym, jak w lipcu 2016 r. 

Abu Muhammad al-Dżaulani przywódca Dżabhat an-Nusra ogłosił, że zrywa re-

lacje z Al-Kaidą (zerwanie z podmiotami zagranicznymi), rozwiązuje organiza-

cje i zakłada nową pod nazwą Dżabhat Fatah asz-Szam245. Jej poprzedniczka 

Dżabhat an-Nusra powstała w 2011 r. na polecenie przywódcy Państwa Islam-

skiego w Iraku Abu Bakra al-Baghdadiego, który wysłał własnych przedstawi-

cieli przewodzonych przez Abu Muhammada al-Dżaulani do Syrii, by wykorzy-

stując niestabilną sytuację w państwie, stworzyli bazę dla Al-Kaidy246. Jednakże 

w 2013 r. doszło do rozłamu pomiędzy przedstawicielstwem Al-Kaidy w Iraku 

(Państwo Islamskie w Iraku) a Dżabhat an-Nusra. Powodem tego było polecenie 

Al-Baghdadiego, który nakazał, by Dżabhat an-Nusra zostało włączone w struk-

tury Państwa Islamskiego Iraku i Lewantu. Al-Dżaulani natomiast odrzucił te 

żądania i ponowił ślubowanie wierności liderowi Al-Kaidy247. W odpowiedzi na 

to przywódca Al-Kaidy Ajman az-Zawahiri nakazał rozwiązanie Państwa Islam-

skiego Iraku i Lewantu i ogłosił, że An-Nusra jest oficjalnym oddziałem Al-Ka-

idy w Syrii248. Doprowadziło to do rozpoczęcia walk pomiędzy oba organiza-

cjami i ostatecznie doprowadziło do zerwania relacji Al-Kaidy z Państwem Is-

lamskim249. 

Celem ugrupowania była walka z rządem Baszszara al-Assada oraz utworze-

nie kalifatu islamskiego250, w którym obowiązywałoby prawo szariatu251. Hajat 

Tahrir asz-Szam nie miał ambicji, by działać globalnie, lecz preferował działać 

lokalnie, ograniczając się do terytorium Syrii. W tym celu ugrupowanie starało 

się skupić jak największą ilość grup islamistycznych działających w Syrii252 

 

244 A. al-Tamimi, The Formation of Hay’at Tahrir al-Sham and Wider Tensions in the Syrian 

Insurgency, „CTC Sentinel” 2017, tom 10, nr. 2, https://www.ctc.usma.edu, dostęp: 15.02.2020, 

s. 18–19. 
245 Al-Nusra leader Jolani announces split from al-Qaeda, Al Jazeera, 29.07.2016, 

https://www.aljazeera.com, dostęp: 15.02.2020. 
246 C. Lister, op. cit., s. 5. 
247 Tamże, s. 13. 
248 Zawahiri disbands..., op. cit. 
249 C. Lister, op. cit., s. 14. 
250 M. al-Khatieb, Jabhat al-Nusra, IS compete for foreign fighters, Al-Monitor, 18.07.2014, 

https://www.al-monitor.com, dostęp: 15.02.2020. 
251 T. Joscelyn, Analysis: Al Nusrah Front rebrands itself as Jabhat Fath Al Sham, FDD’s 

Long War Journal, 28.07.2016, https://www.longwarjournal.org, dostęp: 15.02.2020. 
252 Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), Center for Strategic and International Studies, październik 

2018, https://csis-prod.s3.amazonaws.com, dostęp: 15.02.2020, s. 2–3. 
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(Dżabhat an-Nusra przyczyniło się do wzrostu znaczenia od 2012 r. grup islami-

stycznych wśród rebeliantów253). 

Hajat Tahrir asz-Szam jest uznawane za organizację terrorystyczną przez De-

partament Stanu Stanów Zjednoczonych (na liście organizacji terrorystycznych 

w dniu 15 maja 2014 r. zostało umieszczone Dżabhat an-Nusra – wyznaczenie 

obejmuje też organizacje powiązane)254, a także przez Turcję255. 

Ugrupowaniem przewodził emir. Pierwszym emirem został Abu Jaber Szajch 

(pochodzący z grupy Ahrar asz-Szam)256, jednakże w październiku 2017 r. zre-

zygnował on ze stanowiska i nowym emirem został Abu Muhammad al-Dżau-

lani257, który był przywódcą Dżabhat Fatah asz-Szam i członkiem Al-kaidy  

w Iraku258. Emirowi podlegała Rada Szury259. W skład komponentu wojskowego 

Hajat Tahrir asz-Szam wchodziły 4 armie260 oraz różne pomniejsze jednostki jak 

np. jednostki specjalne tzw. Czerwone zespoły261. Organizacja posiadała też ra-

mię cywilne, w jego skład wchodziły m.in. sądy Dar al-Qada262 oraz tzw. Admi-

nistracja Cywilna ds. usług (ang. the Civil Administration for Services), która 

odpowiedzialna była za zarządzanie zdobytymi obszarami263. Jednakże po utwo-

rzeniu 2 listopada 2017 r. przez HTS tzw. Rządu Ocalenia (ang. The Salvation 

Government) zadania tych instytucji zostały przejęte przez odpowiednie mini-

sterstwa. Rząd Ocalenia składał się z premiera (od 2017 r. tę funkcję pełnił Mu-

hammad asz-Szajch) oraz 11 ministerstw: ds. wewnętrznych, sprawiedliwości, 

 

253 D. Ignatius, Al-Qaeda affiliate playing larger role in Syria rebellion, „The Washington 

Post”, 30.11.2012, https://www.washingtonpost.com, dostęp: 15.02.2020. 
254 Foreign Terrorist Organization (FTO), op. cit. 
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https://www.reuters.com, dostęp: 15.02.2020. 
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Long War Journal, 10.02.2017, https://www.longwarjournal.org, dostęp: 15.02.2020. 
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Defense Post, 3.11.2017, https://thedefensepost.com, dostęp: 15.02.2020. 
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of Israel, 4.11.2013, https://www.timesofisrael.com, dostęp: 15.02.2020. 
259 Relations between Hai’yat Tahrir al-Sham and Nour al-Din al-Zinki in 2017, The Carter 

Center, listopad 2017, https://www.cartercenter.org, dostęp: 15.02.2020. 
260 A. J. Al-Tamimi, A New Hay’at Tahrir al-Sham Recruitment Campaign, 5.09.2019, 

http://www.aymennjawad.org, dostęp: 15.02.2020. 
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administracji lokalnej, zdrowia, edukacji, edukacji wyższej, rolnictwa, gospo-

darki, Awqaf (odpowiedzialny za zbieranie jałmużny), spraw społecznych i osób 

przesiedlonych oraz mieszkalnictwa i budownictwa264. 

Hajat Tahrir asz-Szam działał głównie (rys 6. i rys. 7) na północy Syrii  

w prowincjach Idlib, Aleppo i Hama, ale ugrupowanie miało też swoje komórki 

na południu Syrii w prowincjach Damaszek i Dara. Jednakże bezpośrednio kon-

trolowało tylko obszary znajdujące się w prowincji Idlib265. 

Ugrupowanie opierało się na dobrowolnym zaciągu, jednakże osoby chętne 

musiały być polecone przez członka ugrupowania, a w przypadku Dżabhat an-

Nusra po przyjęciu do ugrupowania członkowie składali przysięgę wierności 

Abu Muhammadowi al-Dżaulani. Ugrupowanie opierało się głównie na rekru-

tach lokalnych, czyli Syryjczykach, jednakże w ugrupowaniu służyli też obco-

krajowcy (w 2016 ok. 30% członków Dżabhat an-Nusra było obcokrajow-

cami)266. Członkowie ugrupowania otrzymywali comiesięczne pensje267, ale mu-

sieli przestrzegać surowych zasad wiary268. Raport The military balance szacuje, 

że ugrupowanie w 2019 r. miało około 20 tys. bojowników269. 

 

264 A. J. al-Tamimi, From Jabhat al-Nusra to..., op. cit., s. 16. 
265 Syria: Who’s in control of Idlib?, BBC, 18.02.2020, https://www.bbc.com, dostęp: 

15.02.2020. 
266 C. Lister, op. cit., s. 35. 
267 A. J. Al-Tamimi, A New Hay’at Tahrir al-Sham..., op. cit. 
268 R. Sherlock, Inside Jabhat al Nusra – the most extreme wing of Syria’s struggle, „The 

Telegraph”, 2.12.2012, https://www.telegraph.co.uk, dostęp: 15.02.2020. 
269 Chapter Seven: Middle East and North Africa, op. cit., s. 379. 
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Rysunek 7. Ataki przeprowadzone przez Hajat Tahrir asz-Szam w okresie 2017–2018 

 

Źródło: Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), op. cit., s. 3. 

Źródłem finansowania działalności grupy były podatki, zagrabione mienie, 

kontrola nad sprzedażą zboża oraz przemyt towarów270. Ponadto Dżabhat an-

Nusra m.in. nakładało cła na importowane towary, nakładało grzywny oraz po-

zyskiwało fundusze poprzez kradzieże, przemyt ropy, uprowadzenia (np. wg 

źródeł izraelskich ugrupowanie otrzymało 25 mln $ za uwolnienie 45 żołnierzy 

sił pokojowych ONZ) oraz otrzymywało fundusze z zagranicy od osób prywat-

nych i prawdopodobnie od podmiotów państwowych271.  

 

270 K. al-Khateb, Hayat Tahrir al-Sham loses third leader in Syria this year, Al-Monitor, 

19.09.2019, https://www.al-monitor.com, dostęp: 15.02.2020. 
271 R. Komar, C. Triebert, Jabhat Fateh al-Sham’s income and resources, Hate Speech Inter-

national, 15.08.2016, https://www.hate-speech.org, dostęp: 15.02.2020. 
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Partia Pracujących Kurdystanu 

Partia Pracujących Kurdystanu (PKK) jest kurdyjską grupą powstańczą, która 

została założona 27 listopada 1978 r. przez Abdullaha Öcalana272. Jej geneza 

sięga do działalności Öcalana w organizacjach studenckich (m.in. w Demokra-

tycznym Stowarzyszeniu Szkolnictwa Wyższego w Ankarze – ADYÖD, który 

powstał w 1973 r.) i grupach dyskusyjnych na Uniwersytecie w Ankarze, na któ-

rych omawiano kwestie ideologii socjalistycznej i sprawy kurdyjskiej. Nato-

miast w 1973 r. Abdullah Öcalana wraz z towarzyszami utworzył grupę tzw. 

Kurdyjskich Rewolucjonistów, która przekształciła się w 1978 r. w zorganizo-

waną strukturę partyjną Partię Pracy Kurdystanu. Spowodowane to było zabój-

stwem w 1977 r. Haki Karera, bliskiego towarzysza Abdullaha Öcalana i członka 

Kurdyjskich Rewolucjonistów. Ponadto zabójstwo to doprowadziło do radyka-

lizacji ugrupowania273, co ostatecznie przyczyniło się do rozpoczęcia zbrojnej 

walki z państwem tureckim przez Partię Pracy Kurdystanu w sierpniu 1984 r.274. 

Przełomowym momentem dla Partii Pracujących Kurdystanu był rok 1999 r., 

w którym tureckie służby specjalne wspierane przez służby izraelskie zatrzymały 

w Kenii Abdullaha Öcalana. Początkowo został on skazany na karę śmierci, ale 

po jej zniesieniu otrzymał on dożywotni wyrok, który odsiaduje w tureckim wię-

zieniu na wyspie Imrali275. W tym czasie ugrupowanie zrzekło się przemocy  

i skupiło się na środkach politycznych276, a próbując odciąć się od przeszłości, 

ugrupowanie zmieniało wielokrotnie nazwy, najpierw w 2002 r. na Kurdyjski 

Kongres Narodowy (KONGRA-GEL). Jednakże w 2005 r. ugrupowanie powró-

ciło do pierwotnej nazwy, czyli Partia Pracujących Kurdystanu (PKK)277. 

W pierwszych latach istnienia Partia Pracujących Kurdystanu była świecką278 

organizacją o charakterze marksistowsko-leninowskim279, a głównym celem 

ugrupowania w okresie 1978-1999 było uzyskanie niepodległości państwa kur-

dyjskiego na terytoriach Turcji, Iraku, Syrii i Iranu. W tym celu ugrupowanie 
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tralia, https://www.aph.gov.au, dostęp: 24.02.2020. 
279 M. Smolarek, M. Żuber. op. cit., s. 43. 
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przeprowadzało ataki na cele związane z rządem tureckim280. Pragnienie uzyska-

nia niepodległości przez Kurdów sięga do czasów po I Wojnie Światowej do 10 

sierpnia 1920 r., kiedy to zawarto traktat z Sevres, który obiecał Kurdom auto-

nomię, jednakże jego postanowienia nie weszły w życie281. Gdyż w wyniku wy-

granej Turków w wojnie z Grecją traktat z Sevres został 24 lipca 1923 r. zastą-

piony przez traktat w Lozannie, który nie zakładał utworzenia państwa kurdyj-

skiego282. Dodatkowo Kurdowie w Turcji żyją w państwie, które w wyniku re-

form przeprowadzonych przez Kemala Atatürka, zakazało oficjalnie istnienia in-

nych grup etnicznych. Dlatego nazywano Kurdów Turkami górskimi, a na uży-

wanie kurdyjskiego języka mówionego władze tureckie zezwoliły dopiero  

w 1991 r.283. 

W latach 90 XX wieku Partia Pracujących Kurdystanu zaczęła bardziej pod-

kreślać swój nacjonalistyczny charakter, a ponadto zmienił się jej nadrzędny cel, 

którym od tego czasu było osiągnięcie autonomii dla terenów zamieszkiwanych 

przez Kurdów w ramach państwa tureckiego oraz zabezpieczenie praw ludności 

kurdyjskiej (dotyczących: ochrony tożsamości kurdyjskiej, a poprzez to możli-

wości promowania kultury kurdyjskiej oraz możliwości wykorzystywania j. kur-

dyjskiego) 284. Przejawem zmiany ideologii ugrupowania była także opracowana 

przez Abdullaha Öcalana podczas jego pobytu w więzieniu koncepcja demokra-

tycznego konfederalizmu, czyli kurdyjska wersja socjalizmu wolnościowego285. 

 

280 Kurdistan Workers’ Party (PKK), Australian Government, https://www.nationalsecu-

rity.gov.au, dostęp: 24.02.2020. 
281 M. Smolarek, M. Żuber. op. cit., s. 40. 
282 D. Brążkiewicz, Z. Śliwa, op. cit., s. 154. 
283 M. Smolarek, M. Żuber. op. cit., s .42. 
284 EASO Country of Origin..., op. cit., s. 52. 
285 Zob. szerzej: C. Błaszczyk, Rożawa. Demokratyczny konfederalizm i myśl ustrojowa De-

mokratycznej Federacji Północnej Syrii, Warszawa 2019, s. 46–65. 
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Rysunek 8. Obszar, na którym działają pododdziały Partii Pracujących Kurdystanu 

 

Źródło: Kurdistan Workers’ Party (PKK), op. cit. 

Ugrupowanie jest uznane za terrorystyczne przez rząd Turcji286, a także przez 

Departament Stanu Stanów Zjednoczonych (na liście organizacji terrorystycz-

nych znajduje się od 10 sierpnia 1997 r.) 287 i Unię Europejską (od maja 2002 r.)288. 

Działalność Partii Pracujących Kurdystanu (rys. 8) była skupiona głównie na 

obszarze wschodniej Turcji, północnej Syrii, północnej części Iraku oraz północ-

nej części Iranu, jednakże ugrupowanie działało także w Europie289. Ugrupowa-

nie działało głównie z baz znajdujących się w północnym Iraku, a przede wszyst-

kim w górach Kandil (znajdują się w pobliżu granicy iracko-irańskiej)290. 

 

286 M. Smolarek, M. Żuber. op. cit., s. 41. 
287 Foreign Terrorist Organization (FTO), op. cit. 
288 Remove the PKK From the Terror List, The Huffington Post, 21.05.2013, https://www.huff-

post.com, dostęp: 24.02.2020. 
289 Kurdistan Workers’ Party (PKK), op. cit. 
290 M. Smolarek, M. Żuber. op. cit., s. 45. 
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Pomimo przebywania w więzieniu Abdullah Öcalan nadal był nominalnym 

przywódcą Partii Pracujących Kurdystanu, jednakże kierującym działaniami or-

ganizacji był Murat Karayilan291, który był także dowódcą zbrojnego ramienia 

partii, czyli Ludowych Sił Obronnych292. Ponadto Murat Karayilan wraz z Cemil 

Bayik i Fehman Husain wchodzili w skład trzyosobowego komitetu wykonaw-

czego, który był odpowiedzialny za dowództwo operacyjne ugrupowania293. Pod 

Partię Pracujących Kurdystanu podlegały jeszcze takie grupy jak: 

• Jednostki Obrony Cywilnej (poprzednia nazwa Patriotyczny Rewolucyjny 

Ruch Młodzieżowy): młodzieżówka Partii Pracujących Kurdystanu dzia-

łająca na terenach zurbanizowanych, składająca się z słabo wyszkolonych 

ochotników wspieranych przez nieliczną wyszkoloną kadrę294. 

• Wolne Jednostki Kobiet: działająca od 2004 r. grupa, pełniąca funkcje 

zbrojnego ramienia partii, a w której służyły tylko kobiety295. 

Z ugrupowaniem mogła być też powiązana grupa Sokoły Wolności Kurdy-

stanu, która powstała po zatrzymaniu Abdullaha Öcalana i była odpowiedzialna 

za przeprowadzanie ataków terrorystycznych w zachodniej części Turcji na cele 

wojskowe, jak i cywilne296. Jednakże nie ma dowodów potwierdzających czy 

była ona zależna od Partii Pracujących Kurdystanu, czy działała oddzielnie297. 

Partia Pracujących Kurdystanu rekrutowała Kurdów298 głównie zamieszkują-

cych obszary południowo-wschodniej Turcji, ale także tych zamieszkujących  

w miastach w zachodniej Turcji, Iraku, Iranie i Syrii, a także rekrutowała Kur-

dów z kurdyjskich diaspór w Europie. Ugrupowanie w swe szeregi rekrutowało 

zarówno mężczyzn, jak i kobiety299. Dokładne określenie liczby bojowników nie 

jest możliwe, gdyż ugrupowanie nie umieszczało nazwisk swoich członków na 

listach ani nie wydawało im identyfikatorów ze względów bezpieczeństwa300. 

Jednakże według „Country Reports on Terrorism 2018” wydanego w listopadzie 

 

291 Kurdistan Workers’ Party (PKK), op. cit. 
292 Rewards for Justice – Wanted for Terrorism – Murat Karayilan, the U.S. Department of 

State’s Counter-Terrorism Rewards Program, https://rewardsforjustice.net, dostęp: 24.02.2020. 
293 Kurdistan Workers’ Party (PKK), op. cit. 
294 Country Policy and Information Note Turkey: Kurdistan workers party (PKK), Homo Of-

fice, luty 2020, https://www.ecoi.net, dostęp: 24.02.2020, s. 17. 
295 Interview with the world’s first army of women: YJA-Star, 17.08.2015, https://machorka.es-

pivblogs.net, dostęp: 24.02.2020. 
296 Country Policy and Information Note Turkey..., op. cit., s. 18–19. 
297 R. Lucas, Taking to the streets: the Kurdistan Workers’ Party and the urbanization of in-

surgency, „Small Wars & Insurgencies” 2020, tom 31, nr 1, s. 63–64. 
298 Szacuje się, że całkowita populacja Kurdów wynosi 30–45 mln. K. Strachota, Turcja i węzeł 

kurdyjski: przewartościowania w cieniu kryzysu na Bliskim Wschodzie, „Punkt Widzenia” 2013, 

nr 30, https://www.osw.waw.pl, dostęp: 24.02.2020, s. 10. 
299 Kurdistan Workers’ Party (PKK), op. cit. 
300 Country Policy and Information Note Turkey, op. cit., s. 15. 
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2019 r. przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych Partia Pracujących 

Kurdystanu miała od 4 do 5 tys. członków, z których 3–3,5 tys. przebywało  

w północnym Iraku301. Ponadto działalność ugrupowania wspierało logistycznie 

ok. 40 tys. Kurdów302 zamieszkujących obszary Turcji, Iranu, Syrii oraz zachod-

niej Europy303. 

Fundusze ugrupowania pochodziły ze zbiórek i dotacji pochodzących z sze-

rokiej diaspory zamieszkującej zachodnią Europę304 oraz z działalności przestęp-

czej (przede wszystkim z wymuszeń oraz przemytu narkotyków)305. Ponadto or-

ganizacja otrzymywała wsparcie od Syrii, Iraku i Iranu w zależności od wiodą-

cych interesów tych państw w poszczególnych okresach306. 

 

 

301 Country Reports on Terrorism 2018, U. S. Department of State, listopad 2019, 

https://www.state.gov, dostęp: 24.02.2020, s. 36. 
302 K. Strachota, op. cit., s. 16. 
303 Kurdistan Workers’ Party (PKK), op. cit. 
304 Tamże. 
305 M. Smolarek, M. Żuber. op. cit., s. 48. 
306 Kurdistan Workers’ Party (PKK), op. cit. 
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Rozdział 3. Analiza wpływu zbrojnych podmiotów  

pozapaństwowych na bezpieczeństwo międzynarodowe  

na poziomie regionalnym 

W niniejszym rozdziale analizowane będą zgodnie z modelem zawartym  

w rozdziale pierwszym działania zbrojnych podmiotów pozapaństwowych w ra-

mach granic systemu regionalnego, wpływające zarówno na cały system, jak  

i na subsystemy poszczególnych państw. Analiza obejmuje także interakcje po-

między regionalnymi podmiotami państwowymi a zbrojnymi podmiotami poza-

państwowymi. Jednakże nie będą badane bezpośrednio działania wybranych 

zbrojnych podmiotów pozapaństwowych na obszarach przez nich kontrolowa-

nych i w ramach systemów państwowych, w których znajdują się ich główne 

ośrodki interesów. 

Państwo Islamskie 

Państwo Islamskie jest zbrojnym podmiotem pozapaństwowym, którego 

rdzeń działał transgranicznie na obszarze obejmującym terytoria Iraku i Syrii, 

nie respektując granic państwowych i ustanawiając dwie stolice jedną w Ar-

Rakce w Syrii, a drugą w Mosulu w Iraku. Ponadto komórki Państwa Islam-

skiego działały w graniczących z Syrią obszarach Turcji i Libanu. W przypadku 

Libanu bojownicy zaczęli najpierw od 2013 r. działać po syryjskiej stronie, le-

żących po dwóch stronach granicy syryjsko-libańskiej gór Kalamun307. Następ-

nie Państwo Islamskie zasłynęło, gdy 2 sierpnia 2014 r. wraz z Dżabhat an-Nusra 

zajęło libańskie miasto Arsal, o które następnie toczyli walki z libańską armią  

i Hezbollahem aż do 7 sierpnia 2014 r. Wtedy to wycofali się wraz z uprowa-

dzonymi żołnierzami libańskimi308 w rejon górzystej granicy libańsko-syryj-

skiej, gdzie pozakładali kontrolowane przez siebie enklawy309. Następnie Pań-

stwo Islamskie toczyło regularne walki po dwóch stronach granicy z armią li-

bańską, armią syryjską oraz z Hezbollahem, a od maja 2015 r. Państwo Islamskie 

zaczęło w górach Kalamun walczyć także z Dżabhat an-Nusra310. Natomiast  

 

307 Syria rebels take key town from army, GlobalPost, 22.11.2013, https://web.archive.org/web/ 

20150924045425/http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/131122/syria-rebels-take-key-town 

army, dostęp: 6.05.2020. 
308 M. Alami, Hezbollah’s Military and Political Victory in Arsal, Atlantic Council, 9.08.2017, 

https://www.atlanticcouncil.org, dostęp: 6.05.2020. O. Holmes, Militants pull out of Lebanese bor-

der town with captives, Reuters, 7.08.2014, https://www.reuters.com, dostęp: 6.05.2020. 
309 L. Aboufadel, Hezbollah Prepares for the Final Showdown in the Qalamoun Mountains, 

Al Masdar News, 29.09.2015, https://www.almasdarnews.com, dostęp: 6.05.2020. 
310 Nusra vows to eradicate ISIS from Qalamoun, „The Daily Star”, 12.05.2015, 

http://www.dailystar.com.lb, dostęp: 6.05.2020. 
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w sierpniu 2017 r. w wyniku poniesionych porażek i utracenia enklawy po libań-

skiej stronie granicy311 Państwo Islamskie postanowiło podpisać rozejm z armią 

libańską, armią syryjską i Hezbollahem, który umożliwił bojownikom Państwa 

Islamskiego wyjechać autokarami do kontrolowanych przez siebie terenów  

w centralnej Syrii312. 

Jeśli chodzi o Turcję, to graniczące z Syrią miejscowości tureckie, stanowiły 

ważne huby logistyczne dla Państwa Islamskiego, a także w nich bojownicy PI 

mogli uzyskać pomoc medyczną. Ponadto granica turecko-syryjska miała strate-

giczne znaczenie dla organizacji także z tego powodu, że do sierpnia 2015 r. 

mogli ją swobodnie przekraczać ochotnicy Państwa Islamskiego313. W Turcji 

przebywali także wysocy członkowie Państwa Islamskiego jak np. Salim al-

Mansur, który był odpowiedzialny za finanse ugrupowania314. Z tych powyż-

szych względów niejasne było stanowisko rządu tureckiego wobec Państwa Is-

lamskiego. Ponadto Turcja oskarżana była o kupowanie ropy od Państwa Islam-

skiego315, która była transportowana m.in. przez Powertrans przedsiębiorstwo,  

z którym powiązany był zięć prezydenta Turcji Recep'a Tayyib’a Erdogana, Be-

rat Albayrak316. Innym faktem, który wzbudził podejrzenia służb wywiadow-

czych Stanów Zjednoczonych, było to, że kalif Al-Baghdadi przed swoją śmier-

cią ukrywał się na obszarach kontrolowanych przez siły protureckie317. Jednakże 

Turcja prowadziła też działania militarne przeciwko Państwu Islamskiemu. Naj-

mocniejszym przykładem tego jest operacja Tarcza Eufratu, którą Turcja rozpo-

częła 24 sierpnia 2016 r. i która trwała do 30 marca 2017 r. W jej ramach Turcja 

 

311 L. Aboufadel, Breaking: Lebanese Army kicks off Syrian border offensive, Al Masdar News, 

6.08.2017, https://www.almasdarnews.com, dostęp: 6.05.2020. 
312 J. Ensor, Isil fighters bussed from Lebanon-Syria border after first deal to surrender, 

https://www.telegraph.co.uk/, dostęp: 6.05.2020. 
313 C. P. Clarke, A. S. Yayla, Turkey’s Double ISIS Standard, „Foreign Policy”, 12.04.2018, 

https://foreignpolicy.com, dostęp: 6.05.2020. 
314 Treasury Collaborates with Iraqi Government to Sanction ISIS Finance Emir, U.S. Depart-

ment of The Treasury, 29.08.2017, https://www.treasury.gov, dostęp: 6.05.2020. 
315 P. Zalewski, Islamic State Smuggles Oil Into Turkey – With Hostages as Insurance, 

„Bloomberg”, 11.09.2014, https://www.bloomberg.com, dostęp: 6.05.2020. G. Faulconbridge,  

J. Saul, Islamic State oil is going to Assad, some to Turkey, U.S. official says, Reuters, 10.12.2015, 

https://www.reuters.com, dostęp: 6.05.2020. T. Paraskova, Confirmed: ISIS Sold Oil To Assad & 

Turkey, Oilprice.com, 2.07.2018, https://oilprice.com, dostęp: 6.05.2020. 
316 M. Rubin, Will the US punish ISIS profiteers?, American Enterprise Institute, 26.10.2016, 

https://www.aei.org, dostęp: 6.05.2020. 
317 E. Lake, Did Turkey Know Where Baghdadi Was Hiding?, „Bloomberg”, 1.11.2019, 

https://www.bloomberg.com, dostęp: 6.05.2020. 
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m.in. pozbawiła Państwo Islamskie bezpośredniego dostępu do syryjsko-turec-

kiej granicy, zajmując obszary kontrolowane przez PI po syryjskiej stronie gra-

nicy318. 

Największe zagrożenie dla stabilności regionu i bezpieczeństwa wewnętrz-

nego poszczególnych państw regionu stanowiły „filie” organizacji, które funk-

cjonowały jako oficjalne wilajety Państwa Islamskiego. Jednakże różniły się one 

poziomem aktywności i poprzez to poziomem zagrożenia, jakie stanowiły. Naj-

bardziej aktywnymi były Wilajat Sana w Jemenie319 oraz Wilajat Synaj320  

w Egipcie. Do mniej aktywnych wilajetów należały Wilajat Turcja321 i Wilajat 

Haramayn w Arabii Saudyjskiej322. Drugie największe zagrożenie dla regionu  

i powiązane z pierwszym stanowili działający w bardziej lub mniej autono-

miczny sposób zwolennicy Państwa Islamskiego oraz osoby, które wyjechały  

z państw regionu do Syrii lub Iraku, by dołączyć do Państwa Islamskiego, a na-

stępnie powróciły do swojego kraju. Do 2018 r. do Państwa Islamskiego wyje-

chało od 11,165 do 12,115 osób z regionu (od 17,641 do 18,852 osób z Bliskiego 

Wschodu i Afryki Północnej), z czego przynajmniej 2549 powróciło do swoich 

państw (3842–3906 osób z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej). Ochotnicy 

do walki w szeregach Państwa Islamskiego pochodzili z prawie każdego państwa 

regionu, oprócz Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich (był tylko przy-

najmniej jeden przypadek imigranta filipińskiego, który został oskarżony o przy-

należność do Państwa Islamskiego) oraz z Omanu323. 

Państwo Islamskie miało możliwości przeprowadzania ataków w prawie każ-

dym państwie regionu, a nie tylko w państwach, w których bezpośrednio kon-

trolowało terytoria. Świadczą o tym liczne przeprowadzone ataki terrorystyczne 

w regionie, należą do nich m.in. takie ataki jak: 

• 20 marca 2015 r. czterech zamachowców samobójców należących do Pań-

stwa Islamskiego wysadziło się w dwóch meczetach w Sanie, do których 

 

318 Turkey ‘ends’ Euphrates Shield campaign in Syria, BBC, 30.03.2017, https://www.bbc. 

com, dostęp: 3.04.2020. A. Stein, Post Conflict Stabilization: Turkey and the End of Operation 

Euphrates Shield, Atlantic Council, 13.07.2017, https://www.atlanticcouncil.org, dostęp: 3.04. 

2020. 
319 Islamic State in Yemen…, op. cit. 
320 M. Awad, S. Tadros, Bay`a Remorse…, op. cit., s. 2. 
321 Islamic State Turkey…, op. cit. 
322 N. McBurney, op. cit., s. 7. 
323 J. Cook, G. Vale, op. cit., s. 16. UAE jails Filipino for 10 years for joining Islamic State –

media, Euronews, 25.07.2019, https://www.euronews.com, dostęp: 6.05.2020. L. Coffey, The U.S. 

Must Reinforce Its Important Relationship with Oman in 2020, The Heritage Foundation, styczeń 

2020, https://www.heritage.org, dostęp: 22. 04.2020, s. 4. 
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uczęszczali zwolennicy Ruchu Hutich. W wyniku tego ataku śmierć po-

niosły 142 osoby i 345 poniosło rany324. 

• 26 czerwca 2015 r. zamach samobójczy na szyicki meczet Imama Sadika 

w mieście Kuwejt. W rezultacie zamachu 27 osób zginęło, a 227 zostało 

rannych325. 

• 20 lipca 2015 r. zamachowczyni-samobójca wysadziła się w przygranicz-

nym tureckim mieście Suruc podczas wiecu zorganizowanego przez akty-

wistów, którzy chcieli odbudować miasto Kobane. W wyniku tego ataku 

33 osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych326. 

• 10 października 2015 r. podwójny zamach samobójczy na protest poko-

jowy w pobliżu stacji kolejowej w Ankarze. W jego wyniku 103 osoby 

zginęły, a 245 zostało rannych327. 

• 31 października 2015 r. zamach bombowy przeprowadzony w samolocie 

rosyjskich linii lotniczych lecącym z Szarm asz-Szajch do Petersburga.  

W wyniku zniszczenia samolotu przelatującego nad Północnym Synajem 

śmierć poniosło 224 pasażerów328. 

• 12 listopada 2015 r. Państwo Islamskie przeprowadziło dwa zamachy sa-

mobójcze za pomocą samochodów pułapek w południowej części Bejrutu. 

W rezultacie ataku śmierć poniosło 47 osób (w tym 3 zamachowców),  

a 238 zostało rannych329. 

• 24 maja 2016 r. podwójny zamach bombowy na bazę wojskową Badr  

w Adenie w wyniku którego śmierć poniosło 45 osób (chcących się zre-

krutować)330. 

• 28 czerwca 2016 r. 3 zamachowców przeprowadziło atak na Port lotniczy 

Stambuł-Atatürk. Napastnicy najpierw wykorzystali broń palną, a potem 

 

324 Yemen mosque bombings ‘could only be done by the enemies of life’ – president, „The 

Guardian”, 21.03.2015, https://www.theguardian.com, dostęp: 6.05.2020. 
325 Incident Summary for GTDID: 201506260001, https://www.start.umd.edu, dostęp: 6.05. 

2020. 
326 Incident Summary for GTDID: 201507200005, https://www.start.umd.edu, dostęp: 

6.05.2020. Suruc massacre: At least 30 killed in Turkey border blast, BBC, 20.07.2015, 

https://www.bbc.com, dostęp: 6.05.2020. 
327 Incident Summary for GTDID: 201510100002, https://www.start.umd.edu, dostęp: 6.05. 

2020. 
328 Incident Summary for GTDID: 201510310001, https://www.start.umd.edu, dostęp: 6.05. 

2020. Metrojet Flight 9268: Russia confirms bomb destroyed plane in Egypt, CBC, 17.11.2015, 

https://www.cbc.ca, dostęp: 6.05.2020. 
329 Incident Summary for GTDID: 201511120002, https://www.start.umd.edu, dostęp: 

6.05.2020. Incident Summary for GTDID: 201511120001, https://www.start.umd.edu, dostęp: 

6.05.2020. 
330 ISIL blamed for deadly blasts in Yemen’s Aden, Al Jazeera, 24.05.2016, https://www.alja-

zeera.com, dostęp: 6.05.2020. 
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wysadzili się za pomocą pasów szahida. W wyniku tego ataku śmierć po-

niosło 48 osób (w tym zamachowcy), a 235 zostało rannych331. 

• 10 grudnia 2016 r. zamach samobójczy na bazę wojskową Sulban w Ade-

nie, w wyniku którego zginęło 57 żołnierzy i 29 zostało rannych332.  

18 grudnia 2016 r. Państwo Islamskie przeprowadziło drugi zamach sa-

mobójczy na tę bazę, w rezultacie którego 52 żołnierzy poniosło śmierć  

i 90 zostało rannych333. 

• 18 grudnia 2016 r. atak przeprowadzony za pomocą broni palnej w mie-

ście Al-Karak w Jordanii, w wyniku którego śmierć poniosło 14 osób i 29 

osób zostało rannych334. 

• 1 stycznia 2017 r. atak przeprowadzony za pomocą broni palnej w klubie 

Reina w Stambule. W jego wyniku zginęło 39 osób i 69 osób poniosło 

rany335. 

• 22 września 2018 r. 5 bojowników Państwa Islamskiego przeprowadziło 

zamach za pomocą broni palnej na paradę wojskową w mieście Ahvaz  

w Iranie. W rezultacie ataku śmierć poniosło 25 żołnierzy i cywili, a 60 

osób zostało rannych336. 

Państwo Islamskie wykształciło także dobrze zorganizowane „łańcuchy do-

staw”. Po pierwsze ugrupowanie mogło sprawnie przerzucać zdobytą broń  

i amunicję do niej pomiędzy Syrią a Irakiem337. A po drugie Państwo Islamskie 

było w stanie przerzucać do Syrii i Iraku środki do produkcji materiałów wybu-

chowych zakupione na terenie Turcji i w Iranie, a także detonatory i inne po-

trzebne materiały importowane z Azji oraz Ameryki Południowej i Północnej 

poprzez Turcję, Liban i Zjednoczone Emiraty Arabskie338. 

Natomiast jeśli chodzi o uzbrojenie, które posiadała grupa, to ugrupowanie  

w wyniku walk przejęło broń z zasobów syryjskich głównie radzieckiej i rosyj-

skiej produkcji oraz broń z irackich składów pochodzącą z ponad 25 państw (jed-

nakże głównie pochodzącą z ZSRR, Rosji i USA) w tym broń palną, broń prze-

 

331 Incident Summary for GTDID: 201606280001, https://www.start.umd.edu, dostęp: 6.05.2020. 
332 Incident Summary for GTDID: 201612100003, https://www.start.umd.edu, dostęp: 6.05.2020. 
333 Incident Summary for GTDID: 201612180004, https://www.start.umd.edu, dostęp: 6.05.2020. 
334 Incident Summary for GTDID: 201612180003, https://www.start.umd.edu, dostęp: 6.05.2020. 
335 Incident Summary for GTDID: 201701010001, https://www.start.umd.edu, dostęp: 6.05.2020. 
336 Incident Summary for GTDID: 201809220001, view-source: https://www.start.umd.edu, dostęp: 

6.05.2020. 
337 Islamic State weapons in Iraq and Syria, Conflict Armament Research, wrzesień 2014, 

https://conflictarm.com, dostęp: 1.05.2020, s. 6. Weapons of the Islamic State, Conflict Armament 

Research, grudzień 2017, https://www.conflictarm.com, dostęp: 1.05.2020, s. 35. 
338 Tracing the Supply of Components Used in Islamic State IEDs, Conflict Armament Re-

search, luty 2016, https://www.conflictarm.com, dostęp: 1.05.2020, s. 11, 17, 24, 30, 43. 
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ciwpancerną (w tym kierowaną), moździerze, artylerię, przenośne przeciwlotni-

cze zestawy rakietowe oraz pojazdy opancerzone 339. Państwo Islamskie przej-

mowało też broń przekazywaną dla syryjskiej zbrojnej opozycji przez Stany 

Zjednoczone 340. Ponadto ugrupowanie zajmowało się zakupem komercyjnych 

bezzałogowych statków powietrznych, a także samo wytwarzało drony, które 

mogły zostać wykorzystane do przeprowadzania bardziej zaawansowanych ope-

racji341.  

Ugrupowanie przyczyniło się także do wzrostu ruchu uchodźców na skalę 

regionalną. W przypadku Iraku świadczy o tym fakt, że jeszcze w 2019 r.  

w sąsiednich państwach przebywało 250 tys. osób, które opuściły Irak od 2014 r.342 

Należy podkreślić, że w przypadku Iraku, można w większości przypadków za 

przyczynę ucieczki ludności uznać działalność PI, gdyż Państwo Islamskie było 

główną siłą walczącą z irackimi siłami rządowi i z szyickimi milicjami. Drugim 

faktem, który należy podkreślić, a który łączy się z poprzednią kwestią, jest to, 

że skala ruchu uchodźców z Iraku do innych państw nie była wysoka, gdyż lud-

ność w dużym stopniu mogła znaleźć schronienie na obszarze Autonomicznego 

Regionu Kurdystanu. Natomiast w Syrii Państwo Islamskie także się przyczyniło 

do ruchów uchodźców. Najlepiej świadczy o tym fakt, gdy we wrześniu 2014 r. 

ludność kurdyjska m.in. z miasta Kobane i z innych miejscowości uciekała przed 

bojownikami Państwa Islamskiego do Turcji343. 

Działalność Państwa Islamskiego zarówno w Syrii i Iraku, jak i w innych 

państwach regionu doprowadziła to tego, że fizyczne zwalczanie Państwa Islam-

skiego stało się celem wszystkich państw regionu sunnickich, szyickich i pań-

stwa Izrael344. Największy udział w walce z Państwem Islamskim z państw re-

gionu miał Iran, gdyż w walkach z Państwem Islamskim brały udział oddziały 

irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz współpracujące z nim 
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341 M. Al-`Ubaydi, V. Mironova, D. Rassler, The Islamic State’s Drone Documents: Manage-

ment, Acquisitions, and DIY Tradecraft, Combating Terrorism Center, 31.01.2017, https://ctc. 

usma.edu, dostęp: 19.05.2020. 
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21.11.2017, https://www.reuters.com, dostęp: 20.04.2020. 
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szyickie milicje: Liwa Fatemiyoun, w której skład wchodzą w większości afgań-

scy imigranci w Iranie oraz libański Hezbollah345. Innym przykładem państwa  

z regionu, które walczyło z Państwem Islamskim i które z powodu jego działal-

ności miało problemy wewnętrzne, jest Jordania. W jej przypadku należy pod-

kreślić dwa fakty. Po pierwsze sytuacje, gdy Państwo Islamskie zestrzeliło jor-

dański samolot F-16 biorący udział w operacji przeciwko ugrupowaniu. Wyda-

rzenie to zakończyło się spaleniem jordańskiego pilota Al-Kasabeh w lutym 

2015 r. i egzekucją więźniów, których PI chciało wymienić za niego346. Po dru-

gie należy podkreślić, że w Jordanii funkcjonowali w sposób jawny sympatycy 

Państwa Islamskiego, jak np. w przypadku miasta Ma'an, w którym pojawiały 

się namalowane flagi Państwa Islamskiego oraz były przypadki demonstracji, 

podczas których uczestnicy nosili flagi Państwa Islamskiego347. 

Hezbollah 

Hezbollah jest zbrojnym podmiotem pozapaństwowym, który wraz z biegiem 

czasu stał się ważnym graczem w regionie. Mającym możliwości prowadzenia 

operacji na obszarze całego regionu oraz biorącym udział w konfliktach zbroj-

nych, zarówno jako główny aktor, jak i siła wspierająca. Natomiast stanowiącym 

największe zagrożenie dla państw sunnickich i przede wszystkim dla Izraela.  

Wrogość Hezbollahu i ludności szyickiej wobec Izraela rozpoczęła się po in-

wazji wojsk izraelskich na Liban w 1982 r. Jednakże początkowo ludność szy-

icka pozytywnie postrzegała izraelską interwencję, sądząc, że Izrael jak tylko 

pokona bojowników palestyńskich, to opuści Liban. Postawa szyitów zmieniła 

się w momencie, gdy zrozumieli, że Izraelczycy pomimo realizacji ich pierwot-

nego celu nie opuszczą Libanu. W tym kontekście zaczął się rodzić szyicki ruch 

oporu wobec izraelskiej okupacji, na którego przywództwo zaczął się wysuwać 

Hezbollah, którego celem było usunięcie z terytorium Libanu sił izraelskich oraz 

sił państw zachodnich. W tym celu Hezbollah od końca 1982 r. przeprowadzał 

zamachy samobójcze – najczęściej za pomocą samochodów pułapek – na siły 

zbrojne Izraela oraz na siły państw zachodnich, które stacjonowały w Libanie348. 

Na przykład w listopadzie 1982 r. Hezbollah przeprowadził zamach samobójczy 

 

345 T. Schneider, The Fatemiyoun Division: Afghan fighters in the Syrian civil war, The Middle 
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na kwaterę wojsk izraelskich w Tyrze w wyniku, którego śmierć poniosło  

70 osób 349. 

Działalność Hezbollahu – działającego już oficjalnie pod swoim szyldem – 

przeciwko Izraelowi wzmogła się po tym, gdy Izrael w 1985 r. wycofał więk-

szość swoich wojsk do tzw. Strefy Bezpieczeństwa na południu Libanu. Od tego 

czasu Hezbollah prowadził partyzancką wojnę - opierającą się w głównej mierze 

na zamach samobójczych i porwaniach - przeciwko Siłom Obronnym Izraela 

oraz Armii Południowego Libanu350. Inną taktyką wykorzystywaną przez 

Hezbollah było prowadzenie ostrzały rakietowego przeciwko Izraelowi. W jego 

wyniku w okresie od 1982 r. do 1996 r. śmierć poniosło 15 Izraelczyków351.  

W odpowiedzi na ostrzał rakietowy prowadzony przez bojowników Hezbollahu 

siły izraelskie rozpoczęły 11 kwietnia 1996 r. operację Grona Gniewu. W ramach 

której przeprowadzały ataki lotnicze i ostrzał artyleryjski przeciwko celom  

w Libanie352. Rezultatem operacji była śmierć 250 osób w Tyrze w południowym 

Libanie353, a najbardziej znaczącym atakiem przeprowadzonym przez siły izra-

elskie, był atak przeprowadzony 18 kwietnia 1996 r. na obóz ONZ w Kanie,  

w wyniku którego śmierć poniosło 109 uchodźców libańskich354. Inną znaczącą 

operacją, którą przeprowadziły Siły Obronne Izraela w latach 90 XX wieku, była 

rozpoczęta 25 lipca 1993 r. operacja Odpowiedzialność355. Była to operacja prze-

prowadzona w odwecie za zabicie 8 żołnierzy izraelskich przez bojowników 

Hezbollahu. Celem operacji było zniszczenie baz Hezbollahu i tak, jak w przy-

padku operacji Grona Gniewu, była ona przeprowadzana przez siły powietrzne i 

artylerię356. Celów operacji nie udało się zrealizować, a w jej wyniku śmierć po-

niosło 118 cywilów i 8 bojowników Hezbollahu oraz zniszczonych zostało 10 

tys. domów zamieszkanych przez ludność szyicką357. Bezpośrednie walki mię-

dzy Hezbollahem a Izraelem na terytorium Libanu trwały do 2000 r., czyli do 

momentu, gdy wojska izraelskie opuściły południowy Liban. Rezultatem walk 

między Izraelczykami a Libańczykami była śmierć na terenie Libanu w okresie 

od 1978 r. do 2000 r. 900 Izraelczyków oraz 1276 członków Hezbollahu358. 

 Wycofanie się Izraela z Libanu nie zakończyło wrogich ataków Hezbol-

lahu wobec Izraela. Od tego momentu Hezbollah przeprowadzał ataki na pozycje 

 

349 X. Raufer, op. cit., s. 445. 
350 H. Jaber, op. cit., s. 30–35. X. Raufer, op. cit., s. 446. 
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352 S. Niedziela, op. cit., s. 171. H. Jaber, op. cit., s. 155–165. 
353 X. Raufer, op. cit., s. 446. 
354 H. Jaber, op. cit., s. 141. 
355 S. Niedziela, op. cit., s. 171. 
356 H. Jaber, op. cit., s. 143. 
357 X. Raufer, op. cit., s. 446. 
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wojsk izraelskich na granicy libańsko-izraelskiej359 oraz przeprowadzał ataki na 

izraelskich przedstawicieli dyplomatycznych jak np. w maju 2011 r., przeprowa-

dził atak na izraelskiego konsula w Stambule360. Natomiast najbardziej znaczą-

cymi wydarzeniami mającymi miejsce na granicy, były uprowadzenia żołnierzy 

izraelskich. Pierwsze z nich miało miejsce w październiku 2000 r. Wtedy to bo-

jownicy Hezbollahu porwali 3 żołnierzy izraelskich w rejonie farm Szeba. Zwrot 

ich ciał wraz z dwoma innymi porwanymi Izraelczykami za 420 palestyńskich  

i 30 libańskich więźniów wynegocjowano dopiero w 2004 r.361. Następnym ta-

kim znaczącym wydarzeniem był atak przeprowadzony 12 lipca 2006 r. przez 

bojowników Hezbollahu na izraelski patrol. W jego wyniku śmierć poniosło  

3 żołnierzy izraelskich, a 2 zostało uprowadzonych (Hezbollah znowu chciał ich 

wymienić na Libańczyków przetrzymywanych w izraelskich więzieniach). Re-

zultatem tego wydarzenia było rozpoczęcie przez Izrael trwającej do 14 sierpnia 

2006 r. tzw. II wojny libańskiej362. W wyniku wojny sprowokowanej przez 

Hezbollah: zginęło 500 bojowników ugrupowania oraz 1200 cywili, a 3600 osób 

zostało rannych. Śmierć poniosło też 119 żołnierzy izraelskich i 44 cywili izra-

elskich. Straty finansowe Libanu wyniosły 5 mld $, a działania wojenne dopro-

wadziły do 5 % spadku PKB Libanu. Zniszczeniu uległy Bejrut (dzielnice za-

mieszkane przez szyitów: Burdż Baradżna, Haret Hreik), Tyr, Bint Dżubaj, 

Kana, Baalbek, Trypolis, Sydon oraz inne miejscowości w dolinie Bekaa. Wśród 

zniszczonych obiektów znalazły się budynki mieszkalne, szpitale, elektrownie, 

oczyszczalnie ścieków, stacje benzynowe, zakłady produkcyjne oraz mosty  

i inne elementy infrastruktury. Ponadto 1 mln Libańczyków musiało opuścić 

swoje domy363, a 180 tys. Libańczyków znalazło czasowe schronienie w Syrii364. 

Natomiast jeśli chodzi o Izraelczyków, to 500 tys. mieszkańców północnego 

Izraela zmuszonych zostało do ewakuacji oraz musiano zamknąć 70% przedsię-

biorstw w północnym Izraelu365. 

Znaczącymi wydarzeniami w aspekcie bezpieczeństwa mającymi miejsce 

podczas II wojny libańskiej było wystrzelenie przez Hezbollah 4 tys. rakiet  
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w kierunku Izraela (uszkodziły one ponad 300 budynków w Izraelu)366 oraz za-

atakowanie przez Hezbollah 14 lipca 2006 r. izraelskiego okręt INS Hanit za 

pomocą rakiety przeciwokrętowej. W wyniku tego ataku śmierć poniosło 4 Izra-

elczyków367. Ponadto podczas wojny w 2006 r. Hezbollah uszkodził ok. 50 czoł-

gów Merkawa (przebito pancerz 21 z nich)368. 

Po wojnie z 2006 r. Hezbollah nadal stanowił wieloaspektowe zagrożenie dla 

Izraela. Po pierwsze Hezbollah we współpracy z Iranem rozwijał swoje arsenały 

rakietowe oraz inne uzbrojenie, które pozwalało na zmniejszenie przewagi mili-

tarnej ze strony Izraela. Jeśli chodzi o rakiety to w 2018 r. Hezbollah posiadał 

około 100 tys. rakiet i pocisków różnego typu. Jednocześnie miał możliwość 

wystrzelenia 1200 rakiet dziennie, co doprowadziłoby do przeciążenia izrael-

skiej tarczy antyrakietowej. Należy podkreślić, że rakiety Hezbollahu były w du-

żej części niecelne, ale i tak pozwalały na wytworzenie stanu paniki i zmuszały 

do przeprowadzenia ewakuacji ludności369. Ponadto należy także podkreślić, że 

Hezbollah oprócz wyrzutni niekierowanych pocisków rakietowych (m.in. 122 

mm Katiusza, Falaq-1, Fajr-3, Fajr-5, Khaibar-1) posiadał także: wyrzutnie ra-

kiet balistycznych (Zelzal-1, Fateh-110), granatniki przeciwpancerne (m.in. 

RPG-29), przeciwpancerne pociski kierowane (m.in. 9M113 Konkurs, 9M133 

Kornet-E), pociski przeciwokrętowe (C-802, Yakhont), wyrzutnie rakietowych 

pocisków przeciwlotniczych (m.in. Misagh-1/2, 9K34 Strieła-3, 9K310 Igła-1)  

i system kierowanych rakiet ziemia-powietrze (Pancyr-S1, 9K33 Osa, 9K40 

Buk-M2) 370. 

Innym ważnym systemem uzbrojenia, które Hezbollah wykorzystywał prze-

ciwko Izraelowi, były bezzałogowe statki powietrzne. Do ważniejszych przykła-

dów ich wykorzystania należą: wysłanie 3 dronów typu Ababil, wg Hezbollahu 

uzbrojonych w 40-50 kg ładunki wybuchowe. Ich celem miało być zaatakowanie 

strategicznych obiektów w Izraelu, jednakże zostały one zestrzelone przez izra-

elskie F-16. Drugim ważnym przykładem jest, gdy 6 października 2012 r. dron 

Hezbollahu typu Ayoub przeprowadzał lot zwiadowczy nad Izraelem. Podczas 
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którego przelatywał w pobliżu izraelskiej instalacji nuklearnej w Dimonie.  

W tym przypadku także lot drona zakończył się zestrzeleniem przez samolot F-16371. 

Powyżej wspomniane systemy uzbrojenia mają znaczenie z tego powodu, że 

Hezbollah stale ponawiał swoje groźby, że będzie atakował izraelską infrastruk-

turę. Na przykład w 2019 r. przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah zapowiadał 

zniszczenie Izraela w przypadku jego wojny z Iranem. Zapowiadał także prze-

prowadzenie ataków na strategiczne obiekty w Izraelu tj. lotnisko Ben Guriona, 

port w Aszdod, zakłady petrochemiczne i odsalania wody oraz składy uzbroje-

nia372. Ponadto Hezbollah groził, że będzie przeprowadzał ataki na izraelskie 

platformy wiertnicze wydobywające gaz373 (ważne to w kontekście tego, że 

Izrael jest oskarżany o kradzież gazu ze złóż należących do Libanu)374. Analizu-

jąc jakie zagrożenia stanowią dla Izraela systemy uzbrojenia posiadane przez 

Hezbollah, nie można zapomnieć, że Hezbollah budował także wyrafinowane 

tunele prowadzące do Izraela, które mogłyby pozwolić bojownikom Hezbollahu 

na wyjście w pobliżu wiosek izraelskich i na wykorzystanie tej sytuacji do prze-

prowadzenia infiltracji i do ewentualnego ataku za pomocą bardziej tradycyj-

nych metod375. 

Analizując działalność Hezbollahu przeciwko Izraelowi, należy także wziąć 

pod uwagę jej wpływ na relacje libańsko-izraelskie. Najważniejszym faktem  

w ich relacjach jest to, że Izrael ostrzegał, że przy ponownej konfrontacji  

z Hezbollahem będzie atakował infrastrukturę należącą do libańskiego rządu, 

gdyż nie robi on nic, by rozwiązać Hezbollah, ani by zmniejszyć jego zdolności 

lub ograniczyć jego działalność376. Biorąc pod uwagę powyższy fakt i cało-

ściowy aspekt działalności Hezbollahu nie można w pełni potwierdzić twierdzeń 

Hezbollahu, że jest on obrońcą Libanu. Gdyż pomimo tego, że realnie działał on 

na rzecz bezpieczeństwa narodowego Libanu i przyczynił się do opuszczenia Li-

banu przez Izrael to po 2000 r. obecność bojowników Hezbollahu w Libanie  
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i ich działalność prowokowała agresywne działania Izraela, jak to miało np. 

miejsce w 2006 r. 

Hezbollah przeprowadzał też ataki i prowadził działalność w innych pań-

stwach regionu, np. 25 czerwca 1996 r. członkowie Hezbollahu przeprowadzili 

zamach samobójczy na kompleks mieszkalny zamieszkany przez amerykańskich 

żołnierzy w Al-Chubar w Arabii Saudyjskiej, w wyniku którego śmierć poniosło 

19 żołnierzy amerykańskich, a 400 osób poniosło ranny377. Ponadto w 2009 r. 

władze egipskie zatrzymały 49 osób powiązanych z Hezbollahem, oskarżając je 

o prowadzenie działalności wywiadowczej i przygotowywanie ataków na egip-

skie instytucje i obiekty strategiczne (w tym kanał Sueski) i izraelskich turystów378. 

Hezbollah od początku swojego istnienia był związany z Iranem. Irańscy 

Strażnicy Rewolucji brali udział w jego tworzeniu i do 2019 r. nadal zapewniali 

mu uzbrojenie (rakiety, broń przeciwpancerną itd.), finansowali jego działalność 

i przeprowadzali szkolenia jego członków zarówno na terytorium Syrii i Libanu, 

jak i w samym Iranie (odpowiedzialnym za transport bojowników Hezbollahu  

i ekspertów z Iranu i Syrii pomiędzy Libanem a tymi państwami była jednostka 

100). W późniejszym okresie od momentu swojego powstania Hezbollah zawią-

zał też bliższe relacje z sąsiadującym z Libanem sojusznikiem Iranu, czyli Syrią379.  

Ponadto wysoko postawieni członkowie Hezbollahu w tym jego przywódca 

Hassan Nasrallah mieli bliskie relacje z gen. Sulejmanim, dowódcą irańskiej jed-

nostki specjalnej Al-Quds, który był odpowiedzialny za politykę zagraniczną 

Iranu w regionie380. O ich bliskich relacjach świadczy jeszcze to, że podczas jed-

nego z nalotów na konwój Hezbollahu przeprowadzonego w Syrii w 2015 r. za-

bity został Irański generał381. Sami członkowie Korpusu Strażników Rewolucji 

wzięli także bezpośredni udział podczas wojny z Izraelem w 2006 r. Prawdopo-

dobne jest też to, że to irańscy specjaliści odpalili rakietę przeciwokrętową prze-

ciwko izraelskiemu okrętowi382. Należy także pamiętać, że Iran miał duży wpływ 

na proces decyzyjny ugrupowania383. Wpływał m.in. na Hezbollah, by ten nie 
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przeprowadzał ataków terrorystycznych na obszarze Stanów Zjednoczonych, by 

nie szkodzić interesom Iranu, w czasie gdy funkcjonowała umowa nuklearna384. 

W związku z tym, że Hezbollah miał bliskie relacje z Iranem, to brał on ak-

tywny udział w rywalizacji saudyjsko-irańskiej i wspierał irańskie operacje  

w regionie. Hezbollah samej Arabii Saudyjskiej okazywał otwartą wrogość  

w swojej retoryce385. Określając nawet saudyjską ideologię wahhabicką, jako 

większe zagrożenie niż Izrael386. 

Najważniejszym konfliktem zbrojnym w regionie, w którym brał udział 

Hezbollah, jest umiędzynarodowiony wewnątrzpaństwowy konflikt zbrojny  

w Syrii. Celem zaangażowania Hezbollahu w Syrii wg oficjalnych wypowiedzi 

członków ugrupowania było uratowanie Syrii przed przejęciem jej przez ekstre-

mistów, co byłoby egzystencjalnym zagrożeniem dla Hezbollahu, gdyż Syria 

była ważnym punktem logistycznym, łączącym Hezbollah z Iranem387. Ponadto 

walcząc w Syrii, Hezbollah miał przeciwdziałać rozszerzeniu się zagrożenia ze 

strony ekstremistów na Liban. Należy podkreślić, że Hezbollah w swoich prze-

kazach określał Państwo Islamskie największym wrogiem, z którym należy wal-

czyć388. 

Hassan Nasrallah oficjalnie przyznał, że Hezbollah walczy w Syrii w maju 

2013 r.389. Jednakże członkowie Hezbollahu działali aktywnie w Syrii już od 

2011 r., początkowo zapewniając szkolenie, doradztwo i wsparcie logistyczne 

dla sił syryjskich walczących z opozycją390. Następnie bojownicy Hezbollahu 

zaczęli brać bezpośredni udział w walkach w Syrii. Ugrupowanie walczyło  

w Syrii zarówno przeciwko rebeliantom, jak i przeciwko innym zorganizowa-

nym zbrojnym podmiotom pozapaństwowym takimi, jak Hajat Tahrir asz-

Szam391 i Państwo Islamskie392. Hezbollah brał udział m.in. w odbijaniu wraz  
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z syryjskimi siłami rządowymi miasta Al-Kusajr w kwietniu-czerwcu 2013 r.393, 

w walkach w Górach Kalamun w maju 2015 r.394, a także w walkach w Aleppo, 

Homsie, Damaszku i jego obrzeżach395. Członkowie Hezbollahu podczas walk 

współdziałali z Syryjską Armią Arabską, Irańską Gwardią Rewolucyjną oraz  

z Siłami Zbrojnymi Federacji Rosyjskiej396. Należy podkreślić, że pozycja 

Hezbollahu w Syrii była tak silna, że jego dowódcy mogli nawet przeprowadzić 

egzekucję żołnierzy syryjskich, którzy nie chcieli wykonywać ich rozkazów397. 

Innym faktem, który należy podkreślić, jest skala zaangażowania Hezbollahu  

w Syrii. W maju 2013 r. w Syrii walczyło od 3 do 5 tys. bojowników Hezbollahu 

(w sumie do 2014 r. w walkach w Syrii brało udział 10 tys. członków Hezbol-

lahu) 398. Natomiast do 2017 r. poległo od 1,7 tys. do 1,8 tys. bojowników 

Hezbollahu399. 

Działalność Hezbollahu w Syrii przyniosła wieloaspektowe skutki dla bez-

pieczeństwa regionu. Po pierwsze wydatnie przyczyniła się do utrzymania re-

żimu syryjskiego400 (ponadto Hezbollah ogłosił, że pozostanie w Syrii, aż do 

momentu zagwarantowania pełnej integralności jej terytorium)401. Następnie, 

Hezbollah podczas działań zbrojnych nabył szerokie doświadczenie w walkach 

w różnym środowisku. Stanowi to spore zagrożenie dla państw regionu, gdyż 

Hezbollah może wykorzystać to doświadczenie w innym regionalnym konflikcie 

lub przekazać je innemu zbrojnemu podmiotowi pozapaństwowemu. Po trzecie, 

udział Hezbollahu w konflikcie zbrojnym w Syrii został potępiony przez pań-

stwa arabskie. Najpierw w 2013 r. Rada Współpracy Zatoki Perskiej nałożyła 

sankcje na ugrupowanie po tym, gdy ujawniony został jej udział w działaniach 

zbrojnych w Syrii. Następnie w marcu 2016 r. Rada Współpracy Zatoki Perskiej 
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i Liga Arabska uznały Hezbollah za grupę terrorystyczną402. Ostatnim ważnym 

skutkiem jest obecność Hezbollahu w rejonie wzgórz Golan. Gdzie po sukcesie 

walk z opozycją, umacniał Hezbollah swoją pozycję, rekrutując bojowników  

i transferując tam broń403. Fakt ten poszerza zagrożenie, jakie stanowi Hezbollah 

dla Izraela, który będzie się musiał przygotować do walki z tym zbrojnym pod-

miotem pozapaństwowym na kolejnym kierunku. 

Następnymi konfliktami, w których Hezbollah brał udział, są umiędzynaro-

dowione wewnątrzpaństwowe konflikty zbrojne w Iraku i w Jemenie. W Iraku 

członkowie Hezbollahu już od 2014 r. działali jako doradcy, wspomagając walkę 

z Państwem Islamskim404. Hezbollah współpracował tam z szyickimi ugrupowa-

niami, z którymi ma powiązania, m.in. z Kata’ib Hezbollah organizacją wcho-

dzącą w skład Sił Mobilizacji Ludowej (Hezbollah już od 2007 r. szkolił człon-

ków Kata’ib Hezbollah z obsługi uzbrojenia i taktyki partyzanckiej, by wyko-

rzystywała ją przeciwko wojskom koalicji)405, ale uznawaną przez Departament 

Stanu USA za organizację terrorystyczną406 oraz z Harakat an-Nujaba, które po-

pierała walkę Hezbollahu z Izraelem i nawoływała do zdobycia wzgórz Golan407. 

Natomiast w ramach konfliktu w Jemenie członkowie Hezbollahu zapewniali 

Ruchowi Huti wsparcie doradcze oraz przekazywali w obozach szkoleniowych 

bogatą wiedzę, która zdobyli podczas walk z Izraelem oraz w Syrii408. 

Hezbollah prowadził relacje też z innymi zbrojnymi podmiotami pozapań-

stwowymi działającymi w regionie. Do takich ugrupowań należy m.in. Hamas, 

z którym Hezbollah współpracował od 1994 r.409. O bliskości ich kontaktów 

świadczy to, że w 1999 r. doszło do spotkania między Hasanem Nasrallahem  
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a ówczesnym szefem biura politycznego Hamasu Chalidem Maszalem410. Po-

nadto w kontekście działalności Hezbollahu, ważny jest fakt, że – pomimo na-

pięć we wzajemnych relacjach powstałych po interwencji Hezbollahu w Syrii – 

Hamas w 2016 r. zadeklarował poparcie dla Hezbollahu w walce z Izraelem411. 

Ugrupowanie zajmowało się przemytem broni w regionie w szerokim zakre-

sie. Głównie ta działalność dotyczyła broni pochodzącej z Iranu i przemycanej 

dla użytku Hezbollahu. Różne były też szlaki jej przemytu. Część broni i części 

służących do jej produkcji była wysyłana drogą lotniczą do Bejrutu412. Jednakże 

w większości przypadków Iran dostarczał broń do Syrii i stamtąd była ona drogą 

lądową transportowana do Libanu. W ramach Hezbollahu za przemyt broni  

z magazynów znajdujących się w Syrii do Libanu odpowiedzialna była Jed-

nostka 108413. W dużej mierze przewożoną bronią były rakiety. Z racji tego, że 

Izrael uznawał tę działalność za zagrożenie, to dochodziło do regularnych izra-

elskich ataków na miejsca składowania broni lub na konwoje ją przewożące. Od 

początku wojny domowej w Syrii do 2017 r. siły izraelskie zaatakowały około 

100 konwojów Hezbollahu i armii syryjskiej414. Ataki te powodowały reakcje 

Hezbollahu, który np. 28 stycznia 2015 r. przeprowadził atak odwetowy na izra-

elski patrol na terenie farm Szeba, w wyniku którego śmierć poniosło 2 żołnierzy 

izraelskich i 7 zostało rannych, a w wyniku odpowiedzi izraelskiej na ten atak 

śmierć poniósł żołnierz sił pokojowych ONZ w Libanie415.  

Inną drogą przemytu broni do Libanu wykorzystywaną przez Hezbollah była 

droga morska, przykładem jej wykorzystania jest statek Francop, który w kwiet-

niu 2009 r. został zatrzymany przez izraelskie siły specjalne, a na jego pokładzie 

było ukryte ponad 3000 pocisków i rakiet oraz granaty, broń przeciwpancerna  

i amunicja strzelecka416. Ponadto Hezbollah zajmował się także przemytem broni 

dla innych zbrojnych podmiotów pozapaństwowych działających w regionie. Na 

przykład współpracował z egipskim Bractwem Muzułmańskim, by przerzucać 
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broń do Strefy Gazy dla Hamasu417. Natomiast jednostka 3800 Hezbollahu od-

powiedzialna była za uzbrajanie i szkolenie milicji szyickich w Iraku418. 

Hamas 

Hamas jest zbrojnym podmiotem pozapaństwowym, którego działalność sku-

piała się w głównej mierze na Autonomii Palestyńskiej, jednakże prowadził on 

także regularne walki z państwem Izrael, a także prowadził sieci logistyczne  

w państwach przygranicznych i lokalne biura w państwach regionu, które popie-

rały lub zezwalały na działalność Hamasu. 

Praktycznie od początku swego istnienia Brygady Izz ad-Din al-Kassam 

przeprowadzały ataki przeciwko celom związanym z Izraelem. Członkowie Ha-

masu zabijali i porywali Palestyńczyków współpracujących z Izraelczykami, ale 

także atakowali izraelskich cywili i żołnierzy419. W grudniu 1991 r. Brygada Izz 

ad-Din przeprowadziła pierwszy atak terrorystyczny, w wyniku którego zginął 

izraelski cywil. W 1992 r. ugrupowanie przeprowadzało ataki, wykorzystując 

noże i ostrzeliwując Izraelczyków z jadących samochodów, a w grudniu 1992 r. 

członkowie Hamasu porwali i zamordowali izraelskiego podoficera420. Nato-

miast w kwietniu 1993 r. Hamas przeprowadził pierwszy atak samobójczy. Miał 

on miejsce na Zachodnim Brzegu, a w jego wyniku śmierć poniosło 2 arabów  

i 8 żołnierzy izraelskich zostało rannych421. Następnie 6 kwietnia 1994 r. Hamas 

przeprowadził swój pierwszy atak samobójczy w Izraelu, w jego skutku śmierć 

poniosło 8 osób, a 50 zostało rannych422. Od tego czasu Hamas przeprowadzał 

regularnie zamachy samobójcze w kawiarniach, restauracjach, klubach, hotelach 

i autobusach. W okresie 2000-2004 członkowie Hamasu przeprowadzili 425 ata-

ków terrorystycznych, w których śmierć poniosło 377 Izraelczyków, a 2076 zo-

stało rannych, (w tym przeprowadzono 52 zamachy samobójcze, w których zgi-

nęło 288 osób i 1646 poniosło rany)423. Największy z tych zamachów samobój-

czych miał miejsc 27 marca 2002 r. w Park Hotel w Netani. W jego wyniku 

śmierć poniosło 30 Izraelczyków i 143 zostało rannych424. Natomiast w okresie 
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Times”, 17.04.1993, https://www.nytimes.com, dostęp: 5.05.2020. 
422 K. Izak, Hamas..., op. cit., s. 194. Incident Summary for GTDID: 199404060018, 

https://www.start.umd.edu, dostęp: 5.05.2020. 
423 Hamas terrorist attacks, https://embassies.gov.il, dostęp: 5.05.2020. 
424 Incident Summary for GTDID: 200203270001, https://www.start.umd.edu, dostęp: 5.05. 

2020. 
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2000–2010 bojownicy Hamasu pozbawili życia ponad 500 Izraelczyków w wy-

niku zamachów samobójczych425. 4 lutego 2008 r. Hamas przeprowadził także 

zamach samobójczy w pobliżu strategicznej instalacji w Dimonie (w jego wy-

niku śmierć poniosła jedna osoba i 11 zostało rannych)426. 

Drugim sposobem Hamasu przeprowadzania ataków na Izrael, były regularne 

ostrzały rakietowe terenów na południu Izraela w celu sterroryzowania zamiesz-

kującej tam ludności izraelskiej427. W okresie od 2000 r. do 2009 r. na Izrael 

spadło około 5,5 tys. pocisków i rakiet różnego typu428, a w okresie od 2008 r. 

do I pol. 2019 r. 16,197429. Natomiast w okresie od 2008 r. do 2011 r. śmierć  

w wyniku ostrzału rakietowego poniosło 44 Izraelczyków, a 1687 poniosło 

rany430. 

Następnie członkowie Hamasu i innych palestyńskiej organizacji oraz ich 

zwolennicy zaczęli przeprowadzać ataki na cywili i izraelskich żołnierzy wyko-

rzystując noże, broń strzelecką oraz samochody. W wyniku tych ataków w okre-

sie od 2015 r. do 2018 r. śmierć poniosło ponad 50 Izraelczyków i obcokrajow-

ców. Natomiast po stronie palestyńskiej śmierć poniosło ponad 260 napastników 

oraz innych osób, które zginęły w starciu z armią izraelską431. Do przykładów 

takich ataków przeprowadzonych przez członków Hamasu należą: 

• 8 października 2018 r. dwóch Izraelczyków zostało zabitych za pomocą 

broni palnej w fabryce Alon Group znajdującej się na terenie izraelskiej 

strefy ekonomicznej Barkan Industrial Park na Zachodnim Brzeg432. 

• 13 grudnia 2018 r. zostało zabitych 2 izraelskich żołnierzy i 7 Izraelczy-

ków zostało rannych w wyniku ostrzału z broni strzeleckiej na Zachodnim 

Brzegu, koło izraelskiej osady Ofra433. 

Powyższa działalność Hamasu doprowadziła do licznych operacji izrael-

skiego wojska, podczas których dochodziło do masowych zniszczeń budynków 

 

425 Hamas „regrets” civilian deaths, Israel unmoved, Reuters, 5.02.2010, https://uk.reu-
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427 K. Izak, Hamas..., op. cit., s. 195.  
428 K. Izak, Kataib..., op. cit., s. 327.  
429 A. Ahronjeim, Five years after Operation Protective Edge, deterrence has been lost, „The 

Jerusalem Post”, 8.07.2019, https://www.jpost.com, dostęp: 5.05.2020. 
430 The Hamas terror war against Israel, Israel Ministry of Foreign Affairs, 

https://www.mfa.gov.il, dostęp: 5.05.2020. 
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Times of Israel, 13.12.2018, https://www.timesofisrael.com, dostęp: 5.05.2020. A. Ragson, Hamas 

spokesman praises ‘heroic’ West Bank terror attack, The Times of Israel, 13.12.2018, 

https://www.timesofisrael.com, dostęp: 5.05.2020. 
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oraz śmierci wielu osób po stronie palestyńskiej i izraelskiej. Do najważniej-

szych operacji przeprowadzonych przez Izraelskie Siły Obronne należą: 

• Operacja Letni Deszcz – rozpoczęła się 28 czerwca 2006 r. wkroczeniem 

izraelskiego wojska do Strefy Gazy. Operacja była odpowiedzią na atak 

przeprowadzony 26 czerwca 2006 r. przez członków Hamasu, którzy 

przeszli tunelem do Izraela, a następnie zaatakowali pozycję izraelskiej 

armii. W wyniku tego ataku śmierć poniosło 2 żołnierzy izraelskich, 1 zo-

stał ranny, a przede wszystkim doszło do uprowadzenia izraelskiego żoł-

nierza Gilada Szalita (dopiero w 2011 r. został on wymieniony za 1027 

Palestyńczyków siedzących w izraelskich więzieniach)434. W wyniku tej 

operacji śmierć poniosło 240 Palestyńczyków, z czego połowa była cywi-

lami435. 

• Operacja Gorąca Zima – została ona przeprowadzona na przełomie lutego 

i marca 2008 r. W jej ramach 2 tys. żołnierzy izraelskich wkroczyło do 

Strefy Gazy w odpowiedzi na rakietowy ostrzał terytorium Izraela.436 

Skutkiem operacji była śmierć około 112 Palestyńczyków i 3 Izraelczy-

ków437. 

• Operacja Płynny Ołów – jej celem było także zatrzymanie ostrzału rakie-

towego prowadzonego ze Strefy Gazy. Rozpoczęła się ona 27 grudnia 

2008 r. nalotami izraelskiego lotnictwa, a następnie 3 stycznia 2009 r. do 

Strefy Gazy wkroczyły siły lądowe. Działania wojskowe zakończyły się 

18 stycznia 2009 r. w wyniku podpisania zawieszenia broni438. W wyniku 

tej operacji śmierć poniosło około 1400 Palestyńczyków (w tym poległo 

200-300 bojowników Brygady Izz ad-Din al-Kassam i około 150 człon-

ków innych formacji), a 5285 poniosło rany. Ponadto śmierć poniosło 14 

Izraelczyków439 oraz zniszczeniu uległy miejscowości Dżabalija, Chan 

 

434 A. Issacharoff, Rising new Hamas leader is all too familiar to Israel, The Times of Israel, 
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Junus i Rafah, a także główna droga w Strefie Gazy tzw. Szosa Saladyna 

oraz siedziba telewizji Al-Aqsa440. 

• Operacja Filar Obronny – miała on miejsce w okresie 14–21 listopada 

2012 r. Została ona przeprowadzona w odpowiedzi na zmasowane ataki 

rakietowe na Izrael. Skutkiem tej operacji była śmierć 167 Palestyńczy-

ków (w tym 87 cywili) oraz 6 Izraelczyków (w tym 4 cywili)441. 

• Operacja Ochronny Brzeg – operacja poprzedzona była porwaniem i za-

mordowaniem 12 czerwca 2014 r. 3 izraelskich nastolatków. W następ-

stwie tego wydarzenia doszło do aresztowania około 800 Palestyńczyków, 

wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się dla Palestyńczyków 

oraz zamordowania w odwecie palestyńskich nastolatków. W odpowiedzi 

na te wydarzenia Palestyńczycy rozpoczęli ostrzał rakietowy w kierunku 

Izraela, który spowodował rozpoczęcie 8 lipca 2014 r. operacji Ochronny 

Brzeg, która zakończyła się zawieszeniem broni 26 sierpnia 2014 r.442.  

W wyniku operacji śmierć poniosło około 2100 Palestyńczyków, 11 tys. 

zostało rannych, 1,8 mln osób zostało zmuszonych do przesiedlenia, 

zniszczonych zostało 17 tys. budynków (w tym, co najmniej 58 szpitali, 

216 szkół, 360 zakładów wytwórczych, główna elektrownia)443. Śmierć 

poniosło także 67 żołnierzy izraelskich i 6 cywili izraelskich. Ponadto  

w trakcie operacji Hamas wystrzelił ponad 4,6 tys. rakiet (przed rozpoczę-

ciem operacji Hamas miał ponad 12 tys. rakiet różnego typu, a 4 tys. zo-

stało zniszczonych przez Izraelczyków, pomimo tego już w 2016 r. Hamas 

przywrócił liczbę posiadanych rakiet do poziomu pierwotnego)444, co wy-

musiło przesiedlenie się na północ ludności izraelskiej mieszkającej na 

południu Izraela. Innym celem operacji było zniszczenie tuneli przecho-

dzących do Izraela i przeznaczonych do infiltracji jego terytorium oraz do 

przechowywania też broni. Podczas operacji zniszczono połowę z około 

31 istniejących tuneli445. 

 

440 S. Niedziela, op. cit., s. 110–111. 
441 Gaza crisis: Toll of operations in Gaza, BBC, 1.09.2014, https://www.bbc.com, dostęp: 
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Oprócz powyższych operacji w wyniku działań Hamasu, Palestyńczyków  

i sił izraelskich doszło także do wielu starć na mniejszą skalę, a także dochodziło 

do licznych aktów agresji podczas przeprowadzanych od marca 2018 r. tzw. 

Marszy Wielkiego Powrotu446. Do większych starć, do których doszło od 2018 r. 

należą: 

• Starcia sprowokowane przez Hamas w maju 2018 r. do których doszło 

podczas protestów przeciwko przeniesieniu ambasady Stanów Zjednoczo-

nych do Jerozolimy (protesty te miały także upamiętnić rocznicę Nakby). 

W wyniku tych starć na granicy ze Strefą Gazy zabitych zostało 59 Pale-

styńczyków i 2700 zostało rannych. Wydarzenia te doprowadziły do kry-

tyki postępowania Izraela na arenie międzynarodowej447. 

• Starcia, które wybuchły w listopadzie 2018 r. po tajnej operacji izraelskich 

sił specjalnych na terenie Gazy, w wyniku której śmierć poniosło 7 Pale-

styńczyków i izraelski oficer448. Podczas tego starcia ze Strefy Gazy wy-

strzelono ponad 500 rakiet i pocisków moździerzowych w kierunku połu-

dniowego Izraela, w wyniku czego zginęła 1 osoba. Natomiast Izraelskie 

Siły Obronne w odpowiedzi zbombardowały 160 miejsc związanych  

z Hamasem i innymi grupami. Ważnym rezultatem tego starcia było ustą-

pienie ze stanowiska ministra obrony Izraela Avigdora Libermana, z po-

wodu braku jego zgody na warunki zawieszenia broni z Palestyńczykami 

przyjęte przez rząd izraelski. W wyniku tego wydarzenia koalicja rządząca 

została osłabiona449. Innym ważnym wydarzeniem, które miało miejsce 

podczas tego starcia, był atak przeprowadzony 12 listopada 2018 r. za po-

mocą przeciwpancernego pocisku rakietowego kierowanego laserowo,  

w wyniku którego zniszczony został autokar izraelskiej armii i ciężko 

ranny został izraelski żołnierz450. To wydarzenie obrazuje jakie możliwo-

ści posiada Hamas i że w razie potrzeby może spowodować duże straty  

w szeregach sił izraelskich (w tym przypadku, gdyby Hamas zaatakował 

autokar, gdy żołnierze byli na jego pokładzie)451. 
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• Starcia, do których doszło w maju 2019 r. podczas cotygodniowych pro-

testów. Podczas nich Palestyńczycy wykorzystali broń strzelecką i kamie-

nie przeciwko siłom izraelskim. Wystrzelono także ponad 600 rakiet ze 

Strefy Gazy, a także wykorzystano balony zapalające, które wykorzysty-

wane są od początku przeprowadzania Wielkich Marszów (w rezultacie 

ich użycia do czerwca 2019 r. wybuchło na terenie Izraela 2 tys. pożarów, 

podczas których spłonęło 3,5 tys. hektarów powierzchni. W odpowiedzi 

na palestyńskie ataki Izraelskie Siły Obronne przeprowadziły naloty lot-

nicze i ostrzał 350 celów palestyńskich. W wyniku tych starć śmierć po-

niosło 4 Izraelczyków i 29 Palestyńczyków (w tym 11 członków Hamasu) 

oraz 2 żołnierzy izraelskich poniosło rany452. 

Państwem, które najściślej wspierało Hamas, był Iran453, dlatego też Hamas 

miał dobre relacje z Syrią oraz z Hezbollahem. Iran oprócz tego, że od 2006 r. 

finansował działalność Hamasu i jego Brygad Izz ad-Din al-Kassam454 to zapew-

niał bojownikom Hamasu szkolenie z obsługi broni i konstrukcji materiałów wy-

buchowych, które było przeprowadzane na terenie Syrii i Iranu (w okresie 2006–

2008: 150 w Iranie; 650 w Syrii)455, wspierał Hamas w zakresie wykrywania 

izraelskich szpiegów poprzez dostarczanie mu odpowiedniego sprzętu456 oraz 

dostarczał broń poprzez Sudan i Synaj lub poprzez drogę morską457. Natomiast 

od 1992 r. Hamas prowadził kontakty z Hezbollahem, który wspierał wojskowe 

struktury Hamasu poprzez dostawy uzbrojenia i przekazywanie wiedzy z zakresu 

konstrukcji bomb i prowadzenia działalności propagandowej458. Jednakże po 

wybuchu wojny domowej w Syrii najpierw pogorszyły się stosunki między Ha-

masem a administracją syryjską, która od lata akceptowała jego działalność na 

swoim terytorium, a także pozwalała na przebywanie tam przywództwa organi-

zacji459. Do pogorszenia się w relacjach doszło z powodu wspierania przez Ha-

mas sunnickiej opozycji w Syrii460. W wyniku pogorszenia się relacji Hamas  
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w 2012 r. zamknął swoje biuro w Damaszku461. Doszło także do walk pomiędzy 

Hamasem a armią syryjską. W 2012 r. armia syryjska zabiła dwóch dowódców 

Hamasu w obozie dla uchodźców w Deraa, a także przeprowadziła nalot lotniczy 

na ten obóz, w wyniku którego śmierć poniosło 20 osób462. W związku ze wspie-

raniem opozycji w Syrii przez Hamas doszło także do pogorszenia się relacji  

z Iranem, który w 2013 r. wstrzymał wsparcie finansowe dla Hamasu463. Ze-

rwane zostały także relacje polityczne z Hezbollahem po tym, jak oskarżył on 

Hamas o bezpośrednie wspieranie opozycji, poprzez przekazywanie jej sprzętu 

i wiedzy, którą wcześniej Hezbollah przekazał Hamasowi. Jednakże Hezbollah 

nie zamknął biura Hamasu w Bejruckiej dzielnicy Dahiyeh. Relacje Hamasu   

z Iranem i Hezbollahem zaczęły się normalizować w 2014 r.464. W grudniu 2014 r. 

Iran wznowił relacji z Hamasem, a na początku 2015 r. Hamas zaoferował 

wsparcie dla Hezbollahu w walce z Izraelem, po tym, jak Izrael w wyniku nalotu 

lotniczego przeprowadzonego w Syrii zabił 6 członków Hezbollahu465. Nato-

miast w 2017 r. relacje Hamasu z Iranem były już znormalizowane w takim stop-

niu, że przywództwo Hamasu określiło Iran jako największy podmiot wspiera-

jący Hamas finansowo i militarnie466. 

W wyniku pogorszenia się relacji z Iranem Hamas zbliżył się w 2012 r.  

z Katarem, a także do Kataru przeniósł swoje główne biuro polityczne467. O roz-

woju relacji Hamasu z Katarem świadczy też to, że w 2012 r. Strefę Gazy od-

wiedził szejk Hamad bin Chalifa as-Sani468, a następnie Katar wsparł finansowo 

Hamas i od 2014 r. Katar przekazywał Hamasowi środki przeznaczone na wy-

płaty469. Wartym podkreślenia w tym przypadku jest fakt, że sam rząd Izraela 

zabiegał o to, by Katar nie przestawał wspierać finansowo Hamasu, by ten mógł 
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wypłacać pensje i wspierać biedne rodziny470. Hamas w 2015 r. polepszył też 

swoje relacje z Arabią Saudyjską, z którą dotychczas miał wrogie relacje. Jed-

nakże pomimo rywalizacji irańsko-saudyjskiej, Hamas nadal próbował zacho-

wać dobre relacje z Iranem, dla którego Hamas był ważnym partnerem w Pale-

stynie471. 

Innym państwem, z którym Hamas miał dobre relacje, jest Turcja, która 

wspierała Hamas finansowo i politycznie. O bliskości relacji Hamasu z wła-

dzami tureckimi świadczy to, że członkowie Hamasu wizytowali parlament tu-

recki 472, a nawet w 2013 r. lider Hamasu spotkał się z ówczesnym premierem 

Recep'em Tayyib’em Erdoganem473. Ponownie 9 grudnia 2019 r. doszło do spo-

tkania oficjalnej delegacji Hamasu z Erdoganem, który w tym okresie był prezy-

dentem Turcji474. Innym dowodami na bliskie relacje między Hamasem a Turcję 

jest przebywanie wysokich członków Hamasu na terenie Turcji m.in. Saleha Al-

Arouri475 oraz zezwalanie przez władze tureckie, by Hamas zbierał w Turcji 

środki na działanie organizacji. Ograniczenie tej działalności było jednym z wa-

runków umowy Turcji z Izraelem, podpisanej po tym, gdy w czerwcu 2016 r. 

wznowili wzajemne relacje. Drugim ważnym warunkiem tej umowy było –  

w zamian za zgodę Izraela na wysyłanie pomocy humanitarnej – zaprzestanie 

przez Turcję zezwalania na przygotowywanie ataków z terytorium Turcji476. Jed-

nakże pomimo tego Hamas nadal mógł przygotowywać się do zamachów na te-

renie Turcji477. 

Na początku swojej działalności Hamas miał też dobre relacje z Jordanią,  

w której posiadał także swoje biuro polityczne. Jednakże w 1999 r. doszło prak-

tycznie do ich zerwania. W tym roku Jordania zakazała działalności Hamasu 

oraz aresztowała i pozbawiła obywatelstwa części członków Hamasu (w tym 

m.in. Chalida Meszala, Ibrahima Ghosheh'a, Mous'a Abu Marzook). Także w 
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2013 r. Jordania odmówiła propozycji Kataru, by Hamas mógł ponownie otwo-

rzyć swoje biuro w Jordanii478. Natomiast w 2015 r. jordański sąd skazał 12 osób 

powiązanych z Hamasem, które miały przygotowywać się w Jordanii do prze-

prowadzenia zamachów na Zachodnim Brzegu479. 

Natomiast relacje między Egiptem a Hamasem były skomplikowane. Egipt 

miał duże znaczenie dla Hamasu dlatego, że granica Egiptu ze Strefą Gazy miała 

strategiczne znaczenie dla przetrwania ugrupowania. Egipt miał też wpływ na 

relacje Hamas-Izrael, to egipskie służby niejednokrotnie przyczyniały się do 

podpisania zawieszenia broni pomiędzy nimi, ale także Egipt krytykował agre-

sywną działalność Izraela480. Najlepsze relacje pomiędzy Egiptem a Hamasem 

były za czasów prezydentury Muhammada Mursiego, który aktywnie wspierał 

Hamas481. Jednak ich relacje skrajnie się zmieniły po obaleniu Mursiego. Naj-

pierw Egipt w lipcu 2013 r. szczelnie zamknął granice Egiptu ze Strefą Gazy. 

Ponadto wojsko egipskie zniszczyło większość z 1,2 tys. tuneli, które Hamas 

wykorzystywał do przemytu. Działania te ograniczyły przychody z cła i spowol-

niły gospodarkę Strefy Gazy482. Następnie w 2015 r. egipskie wojsko zaczęło 

zalewać tunele przemytnicze483, a egipski sąd zakazał Hamasowi działalności  

w Egipcie oraz nakazał zamknąć jego biura484. Powyższe działania spowodo-

wane były tym, że nowy rząd zwalczał egipskie Bractwo Muzułmańskie, z któ-

rym Hamas był powiązany. Postępowanie Egiptu doprowadziło do tego, że Ha-

mas w 2016 r. w celu polepszenia relacji z Egiptem usunął publiczne symbole 
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lish.alarabiya.net, dostęp: 5.05.2020. 
480 Egypt proposes talks, cease-fire for Gaza, CNN, 6.01.2006, https://edition.cnn.com, dostęp: 

5.05.2020. Israel and Gaza conflict: Truce broken during Egyptian PM's visit – as it happened, 

„The Guardian”, 16.11.2012, https://www.theguardian.com, dostęp: 5.05.2020. Egypt condemns 

Israel attacks on Gaza, demands halt, „The Jerusalem Post”, 14.11.2012, https://www.jpost.com, 

dostęp: 5.05.2020. S. Niedziela, op. cit., s. 98. 
481 M. Gidda, op. cit. 
482 I. Barzak, K. Laub, Hamas in worst cash crisis since seizing Gaza, Yahoo News, 

13.03.2014, https://news.yahoo.com, dostęp: 5.05.2020. 
483 Egypt floods Gaza tunnels used for smuggling, Al Jazeera, 18.09.2015, 

https://www.aljazeera.com, dostęp: 5.05.2020. 
484 Y. Saleh, Court bans activities of Islamist Hamas in Egypt, Reuters, 4.03.2014, 

https://www.reuters.com, dostęp: 5.05.2020. 



92 

wskazujące na jego powiązanie z Bractwem Muzułmańskim485 oraz ogłosił, że 

nie ma kontaktów z Bractwem Muzułmańskim486. 

Działalność Hamasu miała też wpływ na relacje między państwami w regio-

nie. Miało to miejsce m.in. w przypadku relacji turecko-izraelskich. Do pogor-

szenia się ich doszło w 2010 r. po tym, gdy izraelscy komandosi przeprowadzili 

31 maja 2010 r. atak na flotyllę składającą się z 6 statków, której celem było 

przełamanie blokady morskiej Strefy Gazy. Operacja izraelska została przepro-

wadzona z 2 powodów, po pierwsze chciano utrzymać blokadę morską, którą 

wprowadzono z powodu przejęcia rządów w Strefie Gazy przez Hamas, a po 

drugie Izrael twierdził, że fundacja, która zorganizowała flotyllę, jest powiązana 

z Hamasem, więc chciano skontrolować czy na pokładzie niema broni. W wy-

niku desantu przeprowadzonego na statek Mavi Marmara 10 tureckich aktywi-

stów poniosło śmierć. Po tym incydencie relacje turecko-izraelskie zaczęły się 

normalizować dopiero po 2013 r., a znormalizowały się w 2016 r.487. 

Jeżeli chodzi o współpracę z innymi zbrojnymi podmiotami pozapaństwo-

wymi to oprócz współpracy z Hezbollahem, Hamas współpracował też z Pań-

stwem Islamskim na Synaju. Jednakże nie była to współpraca stała, ale zmienna, 

gdyż w zależności od sytuacji Hamas zezwalał Państwu Islamskiemu na Synaju 

na prowadzenie przemytu tunelami do Gazy, prowadzenie biura medialnego, do-

starczanie broni na Synaj oraz udzielał pomocy medycznej jego bojownikom.  

A w innych okresach Hamas przeprowadzał aresztowania członków oraz zamy-

kał tunele wykorzystywane przez Państwo Islamskie na Synaju488. Inną kwestią 

stwarzającą zagrożenie dla regionu i doprowadzającą do konfliktu między orga-

nizacjami były ucieczki dobrze wyszkolonych bojowników Hamasu do Państwa 

Islamskiego na Synaju489. 

Broń do Hamasu płynęła dwoma głównymi kanałami. Pierwszym z nich były 

tunele pod granicą pomiędzy Strefą Gazy a Egiptem. Drugą drogą transportu 

broni dla Hamasu była droga morska, która była wykorzystywana głównie do 

przewozu broni przez Iran. Przykładami takich transportów są: 
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• marzec 2011 r. izraelskie siły zatrzymały statek, na którego pokładzie 

znajdowały się m.in. należące do Iranu rakiety przeciwokrętowe chińskiej 

produkcji, które załadowano na pokład w Latakii490. 

• marzec 2014 r. Izraelczycy zatrzymali na Morzu Czerwonym statek Klos-

C, na którego pokładzie była broń, w tym m.in. rakiety przeciwlotnicze491. 

Należy tutaj podkreślić, że Hamas posiadał na terenie Strefy Gazy zarówno 

przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe492 jak i przeciwpancerne pociski 

kierowane (m.in. 9M14 Malutka493). 

W wyniku rządów Hamasu oraz jego walk z Izraelem dochodziło także do 

emigracji ludności ze Strefy Gazy, której poziom życia skrajnie się pogorszył 

(m.in. w wyniku zniszczenia miejsca zamieszkania). Z racji tego, że przez więk-

szość okresu rządów Hamasu Strefa Gazy była zablokowana, wyjazdy większej 

liczby ludności mogły się tylko odbywać w momencie otwarcia przez Egipt 

przejścia w Rafah. Takie masowe emigracji do Egiptu, a potem dalej do Grecji, Tur-

cji i do Europy miały miejsca m.in. po konflikcie z Izraelem w 2014 r.494,  

w listopadzie 2017 r.495 oraz od połowy 2018 r. do czerwca 2019 r., gdy Strefę 

Gazy opuścić mogło od 35 do 40 tys. osób496. 

Ruch Huti 

Działalność Ruchu Huti oprócz tego, że stanowiła zagrożenie dla bezpieczeń-

stwa na poziomie państwowym, stanowiła także takie zagrożenie na poziomie 

regionalnym. Wynika to głównie z tego powodu, że organizacja stanowiła bez-

pośrednie zagrożenie dla jej sąsiada, czyli Arabii Saudyjskiej. Sytuację tę pró-

bował wykorzystać Iran, który rywalizuje z Arabią Saudyjską o przywództwo  

w regionie i dlatego umiędzynarodowiony wewnątrz państwowy konflikt 

zbrojny, który ma miejsce w Jemenie, jest doskonałym miejscem, w którym 

przez pośrednika może zaszkodzić interesom Arabii Saudyjskiej. Iran wspierał 
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Ruch Huti finansowo, ale także bezpośrednio poprzez obecność w Jemenie irań-

skich doradców wojskowych wywodzących się z Korpusu Strażników Rewolu-

cji Islamskiej. Na których czele stał Abdul Reza Szahlai strażnik rewolucji is-

lamskiej, który był odpowiedzialny w Sanie za koordynację wsparcia dla Hutich. 

Irańczycy przekazali organizacji wiedze m.in. z zakresu budowania improwizo-

wanych ładunków wybuchowych oraz rakiet497. Natomiast największe zagroże-

nie w regionie stwarzał przemyt nowoczesnej broni (w tym przeciwpancernych 

pocisków kierowanych, rakiet przeciwlotniczych, rakiet przeciwokrętowych  

i bezzałogowych statków powietrznych498) z Iranu do Jemenu. Głównym dowo-

dem na istnienie tego procederu była obecność na uzbrojeniu ugrupowania rakiet 

balistycznych i dronów podobnych do tych wykorzystywanych przez Iran (jak 

np. drony Ababil-2/T)499. Natomiast o przemycie mniej specjalistycznego 

sprzętu jak broń strzelecka i inne elementy wyposażenia świadczą transporty 

przejmowane na Morzu Arabskim podczas operacji amerykańskiej marynarki 

wojennej500. Ponadto na wyposażeniu ruchu Huti były pojazdy pancerne, artyle-

ria501 oraz także grupa wykorzystywała bezzałogowe łodzie wyładowane mate-

riałami wybuchowymi502. 

Uzbrojenie to pozwoliło na przeprowadzenie przez Ruch Huti licznych ata-

ków na terytorium Arabii Saudyjskiej oraz przeciwko statkom i okrętom. Naj-

częściej organizacja przeprowadzała ataki rakietowe, których od czerwca 2015 r. do 

końca 2019 r. przeprowadziła około 240 (większość z nich zostało przechwyco-

nych przez systemy obrony przeciwlotniczej) na cele na Półwyspie Arabskim503. 

Najbardziej znaczący atak miał miejsce 14 września 2019 r. Był to atak przepro-

wadzony zarówno za pomocą rakiet, jak i za pomocą bezzałogowych statków 

powietrznych. Jego celem była największa na świecie rafineria znajdująca się  

w Arabii Saudyjskiej i należąca do Saudi Aramco. Pomimo że Ruch Huti przy-

znał się do przeprowadzenia ataku to nie ma całkowitej pewności, czy jest to 

prawda, czy atak przeprowadziły siły irańskie504. Inne znaczące ataki za pomocą 

rakiet balistycznych: 
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• 26 marca 2018 r. Ruch Huti wystrzelił w kierunku międzynarodowego 

portu lotniczego imienia króla Chalida w Rijadzie 7 rakiet. W wyniku tego 

ataku śmierć poniosła 1 osoba i 2 zostały ranne505. 

• 12 czerwca 2019 r. wystrzelona z Jemenu Rakieta trafiła w międzynaro-

dowy port lotniczy Abha, raniąc 26 osób506. 

Inny ważny atak w regionie przeprowadzony przez Ruch Huti miał miejsce  

1 października 2016 r. Podczas niego rakieta przeciwokrętowa wystrzelona 

przez ruch Huti zniszczyła przepływający w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab 

wodolot HSV-2 Swift, należący do prywatnej firmy z Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich i oficjalnie przewożący pomoc dla Jemeńczyków507. Dochodziło 

także do ataków na tankowce (głównie te pływające pod Saudyjską banderą) 

przepływające przez Morze Czerwone (np. 3 kwietnia 2018 r. na statek Abqaiq 

i udany atak na duży tankowiec Arsan przeprowadzony 24 lipca 2018 r.) za po-

mocą rakiet, jak i bezpośrednich ataków z wykorzystaniem łódek i improwizo-

wanych ładunków wybuchowych508. 

Oprócz wsparcia ze strony Iranu Ruch Huti był wspierany przez związany  

z Iranem zbrojny podmiot pozapaństwowy, czyli przez Hezbollah509. Ponadto 

nie było to wsparcie jednokierunkowe, lecz Ruch Huti także wspierał Hezbollah 

poprzez organizowanie zbiórek funduszy na rzecz Hezbollahu510 oraz poprzez 

zapewnienie wsparcia w przypadku konfliktu Hezbollahu z Izraelem511. 

Walki Ruchu Huti z Arabią Saudyjską zaczęły się już w październiku 2009 r., 

kiedy to bojownicy Huti przejęli kontrolę nad saudyjskim rejonem Dżabal ad-

Dukahn512. Następnie do napiętej sytuacji pomiędzy Arabią Saudyjską a Ruchem 

Huti doszło w 2014 r., kiedy to ruch stopniowo zdobywał coraz szersze obszary 

Jemenu. W odpowiedzi na działalność ruchu w marcu 2015 r. operację  

w Jemenie – stojąc na czele koalicji arabskiej (sunnickiej) – rozpoczęły Arabia 
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Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie513. Wspierane przez Stany Zjed-

noczone, Francję i Wielką Brytanię poprzez dostawy uzbrojenia i przekazywanie 

informacji wywiadowczych514. 

Siły koalicji arabskiej wspierały logistycznie, finansowo, politycznie siły 

zbrojne Jemenu515. Oprócz tego toczyły one walki z Ruchem Huti, wykorzystu-

jąc głównie lotnictwo oraz marynarkę wojenną, ale wykorzystywały też siły lą-

dowe na pograniczu jemeńsko-saudyjskim oraz na terenach kontrolowanych 

przez siły wierne prezydentowi Jemenu Mansurowi Hadiemu516. Największe 

sukcesy w walkach z siłami koalicji Ruch Huti odnosił na pograniczu saudyjsko-

jemeńskim, gdzie ugrupowanie przeprowadzało udane ataki na saudyjskie po-

sterunki graniczne, także te, w których skład wchodziły pojazdy opancerzone517. 

Natomiast największy sukces siły Ruchu Huti odniosły pod koniec sierpnia 2019 r., 

gdy podczas trzydniowych walk granicznych zabiły około 500 członków pro-

saudyjskich bojówek, a około 2 tys. wzięli do niewoli518. 

Działania koalicji arabskiej opierały się w głównej mierze na przeprowadza-

niu ataków lotniczych. Oprócz tego, że ich celem były siły Hutich, często bom-

bardowane były także cele cywilne, takie jak szpitale, szkoły, meczety i targo-

wiska519. W ich wyniku śmierć poniosło ponad 8 tys. cywili (obejmuje to tylko 

ofiary ataków, których bezpośrednim celem byli cywile, nie wliczając osób cy-

wilnych, które poniosły śmierć w wyniku strat pobocznych)520. Do przykładów 

takich ataków należą: 

• 28 września 2015 r. - nalot na wesele w Jemenie, w wyniku którego śmierć 

poniosło 131 osób521. 
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• 8 października 2016 r. nalot na budynek w Sanie, w którym odbywała się 

ceremonia pogrzebowa, w jego wyniku śmierć poniosło ponad 140 osób  

i ponad 525 osób zostało rannych522. 

Ponadto saudyjskie naloty przyczyniały się do zniszczeń obiektów należą-

cych do dziedzictwa narodowego Jemenu i dziedzictwa światowego. M.in. 

zniszczeniu uległy zabudowania na Starym Mieście w Sanie, które jest na liście 

światowego dziedzictwa UNESCO523, a także uszkodzony w wyniku nalotów 

został historyczny zamek w Taiz, który Ruch Huti wykorzystał na swoją bazę524.  

Oprócz nalotów lotniczych siły koalicji arabskiej przeprowadzały jeszcze 

inne działania, które miały na celu zwalczenie Ruchu Huti, a które jednocześnie 

przyczyniły się do pogorszenia poziomu bezpieczeństwa w Jemenie. Należą do 

nich zniszczenie w sierpniu 2015 r. infrastruktury przeładunkowej w porcie Al-

Hudajda525, wymuszenie wstrzymania lotów komercyjnych do Sany w sierpniu 

2016 r., a od listopada 2017 r. (po ataku rakietowym na Rijad) także blokowanie 

lotów samolotów z pomocą humanitarną. Miało to na celu zmuszenie organizacji 

pomocowych, by lądowały w Adenie. W listopadzie 2017 r. wzmocniono także 

blokadę portów, która została wprowadzona przez Arabię Saudyjską w marcu 

2015 r. w ramach operacji koalicji arabskiej. 

Powyższa blokada Jemenu wprowadzona przez Arabię Saudyjską miała na 

celu ograniczenie irańskich transportów broni dla Hutich. Jednakże przyczyniła 

się ona do tego, że prawie 10 mln Jemeńczyków zagrożonych zostało klęską 

głodu, a braki dostaw lekarstw przyczyniły się do wybuchu epidemii cholery w 

Jemenie w 2016 r., która dotknęła ponad 1,3 mln osób526. Ponadto umiędzyna-

rodowiony wewnątrz państwowy konflikt zbrojny w Jemenie przyczynił się do 

wzrostu ruchu uchodźców w regionie. Według danych UNHCR do sierpnia 2019 

 

522 M. Ghobari, Attack on mourners in Yemen kills more than 140, say local health officials, 

Reuters, 8.10.2016, https://www.reuters.com, dostęp: 27.04.2020. 
523 R. Gladstone, Explosion Destroys Ancient Cultural Heritage Site in Yemen Capital, „The 

New York Times”, 13.06.2015, https://www.nytimes.com, dostęp: 15.05.2020. 
524 Yemenis mourn the destruction of historical sites: ‘I’m watching an entire generation lose 

our history and heritage’, „The Independent”, 23.06.2019, https://www.independent.co.uk, 

dostęp: 15.05.2020. 
525 Yemen: Coalition Blockade Imperils Civilians, Human Rights Watch, 07.12.2017, 

https://www.hrw.org, dostęp: 27.04.2020. 
526 Yemen conflict: UN official warns of world's biggest famine, BBC, 9.11.2017, 

https://www.bbc.com, dostęp: 27.04.2020. 

WHO continues efforts in the fight against cholera, WHO, 27.02.2020, http://www.emro. 

who.int, dostęp: 27.04.2020. Crisis in Yemen, Oxfam International, https://www.oxfam.org, 

dostęp: 27.04.2020. 
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r. status uchodźcy otrzymało 353,895 Jemeńczyków, którzy przebywają głównie 

w Etiopii, Somalii, Dżibuti, Arabii Saudyjskiej i Omanie527. 

Należy podkreślić także inne wydarzenia regionalne, do których doszło w na-

stępstwie konfliktu w Jemenie. Są nimi wykorzystywanie sytuacji wojennej 

przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, by promować ruchy separatystyczne na 

południu Jemenu528 oraz nawiązanie strategicznej współpracy pomiędzy Dżibuti, 

Jemenem, Somalią, Jordanią, Sudanem i Egiptem, a mającej na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czerwonym529. 

Powszechne Jednostki Ochrony 

Powszechne Jednostki Ochrony są zbrojnym podmiotem pozapaństwowym, 

który był skupiony na ochronie ludności kurdyjskiej. Najpierw chronił on ją 

przed siłami rządu syryjskiego, a następnie przed Państwem Islamskim. Ponadto 

celem organizacji było uzyskanie co najmniej autonomii dla ludności kurdyj-

skiej. Ze względu na te czynniki działalność organizacji skupiona była na obsza-

rze, na którym zamieszkują Kurdowie syryjscy, czyli północnej i północno-

wschodniej części Syrii. Ugrupowanie prowadziło ponadto działalność zbrojną 

na obszarze Iraku w ramach walki z Państwem Islamskim530, m.in. w sierpniu 

2014 r. wsparli operację Partii Pracujących Kurdystanu mającą na celu ewakua-

cje otoczonych przez Państwo Islamskie jezydów, znajdujących się na zboczach 

góry Sindżar. Rolą Powszechnych Jednostek Ochrony było stworzenie dla jezy-

dów bezpiecznego korytarza, którym mogliby się przedostać do kontrolowanych 

przez Kurdów obszarów w Syrii531. Powszechne Jednostki Ochrony wsparły 

także w grudniu 2014 r. kurdyjską ofensywą, mającą na celu odbicie miasta 

Sindżar z rąk bojowników Państwa Islamskiego. YPG ponownie utworzyło bez-

pieczne przejście z Sindżaru do Syrii oraz zajęło przygraniczne wioski kontrolo-

wane przez Państwo Islamskie532. 

Powszechne Jednostki Ochrony nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla 

stabilności regionu, ale zagrożenie takie stanowił sposób reakcji państwa turec-

kiego na istnienie tego zbrojnego podmiotu pozapaństwowego. Gdyż Turcja jest 

 

527 Situation Yemen Regional Refugee and Migrant Response Plan, UNHCR, https://data2.un-

hcr.org, dostęp: 27.04.2020. 
528 H. Aljamra, op. cit. 
529 Final report of the Panel of Experts on Yemen, op. cit., s. 17. 
530 YPG Move To Assist Peşmerge Across Border, 3.08.2014, https://rojavareport.word-

press.com, dostęp: 28.04.2020. 
531 T. Shelton, ‘If it wasn’t for the Kurdish fighters, we would have died up there’, The World, 

29.08.2014, https://www.pri.org, dostęp: 28.04.2020. 
532 Kurdish fighters move on ISIL's Mosul hub, Al Jazeera, 22.12.2014, https://www.alja-

zeera.com, dostęp: 28.04.2020. 
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przeciwna powstaniu kurdyjskiej autonomii na północy Syrii. Jednym z powo-

dów tego jest powiązanie Powszechnych Jednostek Kurdystanu z Partią Pracu-

jących Kurdystanu (pomimo ich bliskich powiązań, kadry YPG rekrutowały się 

jednak spośród syryjskiej ludności lokalnej533), która jest w Turcji uznawana za 

organizację terrorystyczną. Ze względu na ich powiązania takim samym statu-

sem określane jest też YPG. W tym przypadku Turcja chciała zapobiec sytuacji, 

by w północnej Syrii powstały bazy PKK, które służyłyby do ataków na obszarze 

Turcji, czyli sytuacji, która miała już miejsce w północnym Iraku. Ponadto ist-

nienie autonomii mogłoby doprowadzić do radykalizacji postaw ludności kur-

dyjskiej na obszarze Turcji534. Z tych względów Powszechne Jednostki Ochrony 

są uznawane w Turcji za egzystencjalne zagrożenie. 

Napięte relacje Turcji z Powszechnymi Jednostkami Ochrony zaczęły się  

w 2015 r., kiedy to wojska tureckie zaczęły ostrzeliwać pozycje sił syryjskich 

Kurdów535. Następnymi wydarzeniami mającymi wpływ na relacje YPG-Turcja 

i stabilność sytuacji w regionie było to, że Turcja blokowała udział Powszech-

nych Jednostek Ochrony w negocjacjach pokojowych w Genewie i Astanie536. 

Natomiast największy wpływ na stabilność w regionie miały tureckie operacje 

wojskowe w północnej Syrii. Pierwsza z nich Tarcza Eufratu miała miejsce  

w sierpniu 2016 r. Jej oficjalnym celem było zwalczanie Państwa Islamskiego, 

ale w jej trakcie atakowano też pozycje kurdyjskie. Ponadto operacja ta zapobie-

gła połączeniu się terenów kontrolowanych przez Powszechne Jednostki 

Ochrony wzdłuż granicy z Turcją, czyli enklawy Afrin z pozostałymi terenami 

kontrolowanymi przez Kurdów w północno-wschodniej Syrii. Kolejna operacja 

Gałązka Oliwna rozpoczęła się w styczniu 2018 r., jej celem było wyparcie sił 

kurdyjskich z enklawy Afrin. Po dwóch miesiącach walk siły zbrojne Turcji 

wspierane przez syryjskie milicje doprowadziły do wycofania się Kurdów. Po-

nadto doprowadziła ona do opuszczenia zajętego obszaru przez 300 tys. osób. 

 

533 A. A. Holmes, W. v. Wilgenburg, Kurds and Arabs in Northeast Syria: Power Struggle or 

Power Sharing?, „The National Interest”, 11.08.2019, https://nationalinterest.org, dostęp: 

28.04.2020. 
534 A. Stein, M. Foley, The YPG-PKK connection, Atlantic Council, 26.01.2016, 

https://www.atlanticcouncil.org, dostęp: 28.04.2020. 
535 Turkey confirms shelling Kurdish fighters in Syria, BBC, 27.10.2015, https://www.bbc. 

com, dostęp: 28.04.2020. 

Syrian Kurds accuse Turkey of attacking their forces, BBC, 27.07.2015, https://www.bbc.com, 

dostęp: 28.04.2020. 
536 O. K. Pusane, How to Profile PYD/YPG as an Actor in the Syrian Civil War: Policy Impli-

cations for the Region and Beyond [w:] E. P. Dal, A. M. Kurşun, Ö. Z. Oktav (red.), Violent Non-

state Actors and the Syrian Civil War: The ISIS and YPG Cases, Springer: Stambuł, 2018, s. 81–

82. 
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Trzecia operacja tureckich sił zbrojnych o kryptonimie Źródło Pokoju rozpo-

częła się 9 października 2019 r. W jej ramach siły tureckie miały przejąć kontrolę 

nad syryjskimi obszarami przygranicznymi w północno-wschodniej Syrii w celu 

stworzenia pasa bezpieczeństwa (o znaczeniu tych obszarów dla Turcji świadczy 

też to, że już w 2015 r. Turcja ostrzegała YPG, by nie zajmowała jednej z prze-

jętych podczas tej operacji miejscowości, czyli przygranicznego miasta Tel 

Abyad537) oraz planowały przesiedlić na zdobyte obszary syryjskich uchodźców 

przebywających na terenie Turcji. Do inwazji doszło pomimo faktu, że Kurdo-

wie przekazywali sygnały, że nie stanowią zagrożenia, likwidując umocnienia 

na granicy z Turcją i wycofując się z 5-kilometrowego pasa wzdłuż granicy538. 

W wyniku tej operacji doszło także do walk pomiędzy siłami tureckimi a rządo-

wymi siłami syryjskimi, które miały chronić Kurdów w zamian za przekazanie 

zwierzchności rządowi syryjskiemu nad kontrolowanymi przez Kurdów mia-

stami Manbidż i Kobane539. Działania tureckie stworzyły też ryzyko, że Państwo 

Islamskie wykorzysta powstałą sytuację do odbudowy własnego potencjału. 

Świadczyć o tym może m.in. ucieczka od 100 do 800 członków Państwa Islam-

skiego z kurdyjskiego więzienia w północno-wschodniej Syrii540. Ponadto tu-

recka operacja po raz kolejny przyczyniła się do masowego ruchu ludności, zmu-

szając 300 tys. osób do opuszczenia swoich dotychczasowych miejsc zamiesz-

kania541. Jednakże nie można pominąć też faktu, że także Powszechne Jednostki 

Ochrony dopuszczały się w 2015 r. wypędzania ludności i niszczenia domostw 

w wioskach na północy Syrii, a część z osób wypędzonych udało się na uchodźc-

two do Turcji542. Ponadto według prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, 

Powszechne Jednostki Ochrony po rozpoczęciu operacji Źródło Pokoju w 2019 r. 

 

537 Turkey v Syria’s Kurds v Islamic State, BBC, 23.08.2016, https://www.bbc.com, dostęp: 

28.04.2020. 
538 W. Repetowicz, Turkey’s invasion of Syria and its consequences for Europe, Warsaw In-

stitute, 4.12.2019, https://warsawinstitute.org, dostęp: 28.04.2020. 
539 Syrian troops enter Kurdish fight against Turkish forces, „The Guardian”, 14.10.2019, 

https://www.theguardian.com, dostęp: 28.04.2020. Turkey-Syria offensive: Kurds reach deal with 

Damascus to stave off assault, „The Guardian”, 13.10.2019, https://www.theguardian.com, dostęp: 

28.04.2020. 
540 F. Gardner, Islamic State group: Europe has ticking time bomb in prison camps, BBC, 

26.10.2019, https://www.bbc.com, dostęp: 28.04.2020. 
541 Turkish military operation east Euphrates kills more than 70 civilians so far and forces 

nearly 300 thousand people to displace from their areas, Syrian Observatory for Human Rights, 

16.10.2019, https://www.syriahr.com, dostęp: 28.04.2020. 
542 'We Had Nowhere Else To Go’ – Forced Displacement and Demolitions in Northern Syria, 

Amnesty International, październik 2015, https://www.amnesty.org, dostęp: 28.04.2020, s. 35–36. 
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przeprowadzały ataki moździerzowe na miejscowości po tureckiej stronie gra-

nicy, w których do 14 października 2019 r. śmierć poniosło 18 osób i 200 zostało 

rannych543.  

Podkreślić należy, że Syryjskie Siły Demokratyczne podczas umiędzynaro-

dowionego wewnątrzpaństwowego konfliktu zbrojnego w Syrii weszły w posia-

danie broni, którą można skutecznie wykorzystać przeciwko państwowym siłom 

zbrojnym. Należały do nich: przeciwpancerne pociski kierowane (m.in. 9K113 

Konkurs544, FGM-148 Javelin545), przeciwlotnicze pociski kierowane (m.in. 

9K38 Igła546) oraz wozy bojowe i pojazdy pancerne547. 

Jeżeli chodzi o stosunki z innymi dominującymi państwami w regionie, to 

Powszechne Jednostki Ochrony w ograniczonym stopniu współpracowały  

z Izraelem w celu zwalczania Państwa Islamskiego. Ponadto także Iran był go-

towy współpracować z YPG w celu realizacji własnych interesów548. 

Oprócz tego, że ugrupowanie w regionie współpracowało z Partią Pracują-

cych Kurdystanu, to uzyskało także poparcie ze strony Kurdów zamieszkujących 

w Iraku, Iranie i Turcji549. Jednakże nie miało poparcia całej społeczności kur-

dyjskiej, gdyż było w konflikcie, głównie ideologiczno-politycznym z rządzącą 

w Autonomicznym Regionie Kurdystanu Demokratyczną Partią Kurdystanu.  

W związku z tym napięte relacje były także między Powszechnymi Jednostkami 

Ochrony a komórkami Demokratycznej Partii Kurdystanu działającymi w Syrii550. 

Hajat Tahrir asz-Szam 

Hajat Tahrir asz-Szam na etapie swojej ewolucji obecnym pod koniec 2019 r. nie 

miał ambicji regionalnych. Skupiał on swoją działalność na terytorium Syrii, 

jednakże członkowie tego zbrojnego podmiotu pozapaństwowego operowali 

także w państwach ościennych, czyli głównie w Libanie i Turcji. Jeśli o chodzi 

o Liban, to najbardziej znany jest udział tego zbrojnego podmiotu pozapaństwo-

wego w walkach po obu stronach granicy libańsko-syryjskiej na obszarze gór 

 

543 Two killed, 12 wounded in Turkish border town after YPG attack: governor, Reuters, 

15.10.2019, https://www.reuters.com, dostęp: 28.04.2020. 
544 D. Enders, Turkey may have unwittingly supplied missiles to its Kurdish opponents, „The 

National”, 8.02.2018, https://www.thenational.ae, dostęp: 12.05.2020. 
545 A. Wilks, How would a battle between Turkey and the SDF play out?, Al Jazeera, 

8.10.2019, https://www.aljazeera.com, dostęp: 12.05.2020. 
546 Tamże. 
547 B. Clay, THE ASSAULT ON RAQQA, THE DAESH [ISIS] CAPITAL, Sofrep, 25.05.2016, 

https://sofrep.com, dostęp: 12.05.2020. 
548 O. K. Pusane, op. cit., s. 82–84. 
549 A. Stein, M. Foley, op. cit. 
550 T. F. Paasche, Syrian and Iraqi Kurds: Conflict and Cooperation, „Middle East Policy”, 

2015, tom 22, nr 1, s. 83–84. 
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Kalamun. Hajat Tahrir asz-Szam i jej poprzedniczki walczyły w okresie 2013-

2017 na obszarze Libanu z armią Libańską oraz Hezbollahem, a najbardziej zna-

czącym wydarzeniem w tym okresie było przejęcie na 5 dni kontroli wraz z Pań-

stwem Islamskim nad libańskim miastem Arsal w sierpniu 2014 r.551. Ponownie 

większe walki miały miejsce w maju i czerwcu 2015 r. w okolicach Arsal552.  

Z kolei Hajat Tahrir asz-Szam przestał walczyć w Libanie w lipcu 2017 r. po 

podpisaniu zawieszenia broni pomiędzy HTS a Hezbollahem553. 

Natomiast w Turcji Hajat Tahrir asz-Szam posiadał swoje logistyczne sieci 

wsparcia554 i prawdopodobnie mógł mieć zdolności do przeprowadzania ataków 

na jej obszarze555. Z powodu tego zagrożenia tureckie służby w 2019 r. przepro-

wadzały zatrzymania członków HTS556. Jej poprzedniczka Dżabhat al-Nusra po-

dejrzana była o przeprowadzenie 11 maja 2013 r. podwójnego zamachu za po-

mocą samochodów pułapek w tureckim mieście Reyhanli557. W którego wyniku 

śmierć poniosły co najmniej 53 osoby, a 140 zostało rannych558. Niewyjaśnione 

są same relacje rządu tureckiego z Hajat Tahrir asz-Szam. Z jednej strony Turcja 

w 2014 r. uznała ją za organizację terrorystyczną, ale z drugiej strony Turcja była 

oskarżana o współpracę z nią, gdyż Turcja wspierała zbrojną opozycję prze-

ciwko rządowi syryjskiemu, a HTS było jego najskuteczniejszym przeciwni-

kiem. Jednakże turecka decyzja o uznaniu ją za grupę terrorystyczną mogła być 

podyktowana chęcią zmniejszenia presji ze strony społeczności międzynarodo-

wej i spowodowana zmianą polityki międzynarodowej Turcji ze względu na po-

rażkę w realizacji obalenia Baszara al-Asada559. W związku z nowym kursem 

polityki zagranicznej Turcji Hajat Tahrir asz-Szam stała się problemem z po-

wodu możliwości aktów nieposłuszeństwa we wprowadzaniu postanowień ne-
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gocjacji pomiędzy Turcją, Iranem i Rosją (m.in. w 2018 r. ugrupowanie nie za-

akceptowało postanowień porozumienia w Soczi, by wycofać się ze strefy zde-

militaryzowanej)560. Relacje z Turcją stwarzały także konflikty wewnątrz Hajat 

Tahrir asz-Szam, gdyż część członków tego zbrojnego podmiotu pozapaństwo-

wego była przeciwna podporządkowywaniu się poleceniom Turcji561. Niewyklu-

czone jest też, że Turcja użyje środków militarnych przeciwko grupie, by ode-

brać Syryjczykom argument, że inwazja na tereny kontrolowane przez zbrojną 

opozycję to walka z grupami terrorystycznymi562.  

Niejasny jest stopień wsparcia, jaki Dżabhat an-Nusra i Hajat Tahrir asz-

Szam otrzymywały od innych państw regionu. Wg amerykańskiego wywiadu  

i innych źródeł prawdopodobnie oprócz Turcji wspierał ją Katar563. Znany jest 

też fakt, że Izraelczycy leczyli rannych bojowników Dżabhat an-Nusra564. Nato-

miast inne państwa z regionu prawdopodobnie nie wspierały Hajat Tahrir asz-

Szam oraz jej poprzedniczek na takim samym poziomie jak inne grupy powstań-

cze w regionie, gdyż powstała ona jako oddział Al-Kaidy w Syrii, a Al-Kaida  

w swojej ideologii była przeciwna monarchią sunnickim i władcą prozachodnim. 

Jeżeli chodzi o przerzut broni, to Dżabhat an-Nusra przerzucał do Syrii z Li-

banu, Iraku, Jordanii i Turcji broń dostarczaną przez inne grupy dżihadystyczne. 

Do grupy często trafiała też broń dostarczana przez państwa zachodu oraz pań-

stwa z Zatoki Perskiej, która była przeznaczona dla sił opozycyjnych565. Grupa, 

przejmując uzbrojenie z zasobów armii syryjskiej lub od innych zbrojnych grup 

opozycyjnych weszła też w posiadanie zaawansowanego uzbrojenia takiego jak 

 

560 M. Petkova, After the Sochi agreement, HTS is facing internal divisions, Al Jazeera, 

27.09.2018, https://www.aljazeera.com, dostęp: 30.04.2020. Putin pushes Erdogan to fight Al-

Nusra in Syria’s Idlib province, The EURACTIV Media Network, 24.01.2019, 

https://www.euractiv.com, dostęp: 30.04.2020. Syria war: Why does the battle for Idlib matter?, 

BBC, 18.02.2020, https://www.bbc.com, dostęp: 1.05.2020. 
561 A. Hussain, Hay’at Tahrir Al-Sham’s Deal With Turkey Further Alienates It From Other 

Jihadists, Chatham House, listopad 2017, https://syria.chathamhouse.org, dostęp: 30.04.2020. 
562 Turkey Threatens Military Operation against Hayat Tahrir al-Sham in Idlib, „Asharq Al-

Awsat”, 23.09.2019, https://m.aawsat.com, dostęp: 30.04.2020. 
563 A. Bozkurt, US Defense Intelligence Agency says Turkey, Qatar supported al-Nusra Front, 

Nordic Monitor, 10.12.2019, https://www.nordicmonitor.com, dostęp: 30.04.2020. D. Roberts, Is 

Qatar bringing the Nusra Front in from the cold?, BBC, 6.03.2015, https://www.bbc.com, dostęp: 

30.04.2020. 
564 Report: Israel treating al-Qaida fighters wounded in Syria civil war, „The Jerusalem Post”, 

13.03.2015, https://www.jpost.com, dostęp: 30.04.2020. 
565 The Al-Nusra Front (Jabhat al-Nusra) is an Al-Qaeda Salafistjihadi network, prominent in 

the rebel organizations in Syria. It seeks to overthrow the Assad regime and establish an Islamic 

Caliphate in Greater Syria, a center for regional and international terrorism and subversion, The 

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, wrzesień 2013, https://www.terrorism-

info.org.il, s. 77. 



104 

przeciwpancerne pociski kierowane (m.in. 9M113 Konkurs) 566 oraz przeciwlot-

nicze pociski kierowane, które wykorzystywała do przeprowadzania ataków567. 

Trudno jest ocenić sprawczość Dżabhat an-Nusra lub Hajat Tahrir asz-Szam 

w prowokowaniu ruchów uchodźców, gdyż była ona jedną z wielu grup walczą-

cych z rządem syryjskim, który sam w dużej mierze przyczynił się do ruchów 

uchodźców, uciekających z miejsc walk opozycji z siłami rządowymi z powodu 

bezkompromisowych syryjskich bombardowań568. Duży wpływ na wzrost ru-

chów uchodźców do Turcji mógł mieć też rozpoczęty w kwietniu 2019 r. syryjski 

atak na prowincję Idlib, która była w dużej mierze kontrolowana przez Hajat 

Tahrir asz-Szam, a na jej obszarze przed atakiem przebywało około 3 mln miesz-

kańców i uchodźców z innych rejonów Syrii569. W samym tylko grudniu 2019 r. 

na północ udało się 235 tys. osób z Idlibu570. Natomiast w Turcji w listopadzie 

2019 r. przebywało już prawie 3,7 mln zarejestrowanych uchodźców, którzy 

uciekli z Syrii od początku konfliktu w 2011 r.571. 

Hajat Tahrir asz-Szam było i pozostaje ważnym zagrożeniem dla stabilności 

sytuacji w regionie. Po pierwsze dużym zagrożeniem było ewentualne przejęcie 

przez Hajat Tahrir asz-Szam władzy w Syrii. Natomiast drugie zagrożenie wy-

nika z jej niejasnych relacji z Turcją, które mogą albo doprowadzić do spacyfi-

kowania ugrupowania przez Turcję, albo doprowadzić do konfrontacji pomiędzy 

Syrią a Turcją. 

Partia Pracujących Kurdystanu 

Z racji tego, że Partia Pracujących Kurdystanu była silnie zwalczana na ob-

szarze Republiki Tureckiej, wymusiło to na tym zbrojnym podmiocie pozapań-

stwowym konieczność rozwinięcia struktur organizacyjnych w innych pań-

stwach regionu. Pierwszą najważniejszą bazą dla organizacji po rozpoczęciu  

w 1984 r. walki z państwem tureckim była Syria. Do której w latach 80 XX 

wieku uciekł przywódca organizacji Abdullah Öcalan. Tam także za zgodą rządu 

prowadzono obozy szkoleniowe, w których Kurdów szkolili Syryjczycy i do-

świadczeni bojownicy palestyńscy, ale PKK nie mogło przeprowadzać jawnych 

 

566Tamże, s. 78-80. 
567 Acquisition and Use of…, op. cit., s. 19. 
568 K. Roth, To Stem the Flow of Syrian Refugees, Stop the Barrel Bombs, Human Rights 

Watch, 23.09.2015, https://www.hrw.org, dostęp: 30.04.2020. 
569 Surviving in Syria’s ‘Forgotten Province’, „The Atlantic”, 2.08.2018, https://www.theat-

lantic.com, dostęp: 30.04.2020. 
570 Syria war: More than 235,000 people flee rebel-held Idlib region, BBC, 27.12.2019, 

https://www.bbc.com, dostęp: 30.04.2020. 
571 Situation Syria Regional Refugee Response, UNHCR, 19.12.2019, http://web.archive. 

org/web/20191219200407/https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113, dostęp: 30.04. 

2020. 
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ataków z terytorium Syrii572. Jednakże pod presją turecką Syria zdecydowała się 

wydalić Partię Pracujących Kurdystanu i Öcalana w 1998 r. (Syria wspierała 

PKK z powodu poparcia przez nią Syrii w sporze z Turcją o tzw. sandżak Alek-

sandretty).573 Inne bazy organizacji znajdowały się w Iraku, Iranie, Libii oraz  

w Libanie w dolinie Beka, gdzie także znajdował się obóz szkoleniowy prowa-

dzony przez Palestyńczyków i Syryjczyków. Jeżeli chodzi o Irak, to tam Partia 

Pracujących Kurdystanu współpracowała w latach 90 XX wieku z rządem irac-

kim wymieniając informacje o irackich Kurdach za broń574. A po wydaleniu Par-

tii Pracujących Kurdystanu z Syrii jej główną bazę stanowiły górzyste obszary 

na północy Iraku (szczególnie w rejonie gór Kandil), skąd PKK przeprowadzało 

ataki na cele tureckie w Turcji. Na co w odpowiedzi Turcja przeprowadzała na-

loty lotnicze na pozycje PKK575. Sytuacja to powodowała napięcia pomiędzy 

rządem tureckim i irackim, który krytykując to, określał to pogwałceniem suwe-

renności swojego terytorium576. Od 1995 r. Turcja przeprowadziła co najmniej  

4 duże operacje wojskowe z wykorzystaniem sił lądowych przeciwko siłom Par-

tii Pracujących Kurdystanu w Iraku577. 

Obecność członków Partii Pracujących Kurdystanu w Iraku prowadziła także 

do napięć pomiędzy zbrojnymi podmiotami pozapaństwowymi kontrolującymi 

Autonomiczny Region Kurdystanu w Iraku, czyli Demokratyczną Partią Kurdy-

stanu i Patriotyczną Unią Kurdystanu. Demokratyczna Partia Kurdystanu, która 

miała dobre relacje z Turkami, oskarżała Partie Pracujących Kurdystanu o próby 

zdestabilizowania autonomicznego regionu. Natomiast Patriotyczna Unia Kur-

dystanu współpracowała z PKK, a rząd iracki tolerował, a nawet wspierał jej 

działalność w celu ograniczania tureckich wpływów na północy Iraku578. Kon-

flikt między ugrupowaniami istniał od lat 90 XX w., gdy najpierw w 1992 r. 

doszło do walk pomiędzy Partią Pracujących Kurdystanu a Demokratyczną Par-

tią Kurdystanu i Patriotyczną Unią Kurdystanu, wspartymi także przez siły tu-

 

572 M. Smolarek, M. Żuber, op. cit., s. 43. 
573 S. Hooper, PKK’s decades of violent struggle, CNN, 10.10.2007, https://edition.cnn.com, 

dostęp: 4.05.2020. III. International Sources of Support, https://fas.org, dostęp: 4.05.2020. 
574 III. International Sources…, op. cit. 
575 S. Hooper, op. cit. Turkey bombs Kurdish region in Iraq after diplomat killed, Al Jazeera, 

19.07.2019, https://www.aljazeera.com, dostęp: 4.05.2020. Ankara bombing: Turkey strikes 

against Kurdish rebel PKK, BBC, 14.03.2016, https://www.bbc.com, dostęp: 4.05.2020. 
576 Iraq condemns Turkish ‘acts of war’ that killed 5 in the Kurdistan Region, Kurdistan 24, 

30.06.2019, https://www.kurdistan24.net, dostęp: 4.05.2020. Iraq condemns Turkish attacks, 

CNN, 17.12.2007, https://edition.cnn.com, dostęp: 4.05.2020. 
577 Timeline: Turkey’s military operations in Iraq and Syria, Reuters, 11.10.2019, 

https://www.reuters.com, dostęp: 4.05.2020. 
578 D. Salih, The Iraqi Kurdish parties and the PKK, Middle East Online, 1.10.2019, 

https://middle-east-online.com, dostęp: 4.05.2020. 
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reckie. Następnie w połowie lat 90 XX wieku, gdy trwał konflikt zbrojny pomię-

dzy Demokratyczną Partia Kurdystanu i Patriotyczną Unią Kurdystanu, Partia 

Pracujących Kurdystanu walczyła przeciwko Demokratycznej Partii Kurdy-

stanu579. Ponadto z PKK współpracowały Powszechne Jednostki Ochrony funk-

cjonujące w Syrii. 

Ugrupowanie odpowiedzialne było też za przerzut nowoczesnej broni dla od-

działów PKK w Turcji580. Partia Pracujących Kurdystanu pozyskiwała broń  

w regionie, przejmując broń produkcji amerykańskiej przeznaczonej dla wojsk 

irackich581, a także dostawała broń od innych kurdyjskich formacji, o czym 

świadczą rodzaje broni w składach PKK przejętych przez Turków582. Natomiast 

jeśli chodzi o rodzaje uzbrojenia, jakie Partia Pracujących Kurdystanu posiadała, 

to według źródeł tureckich w jej posiadaniu były broń strzelecka (granatniki 

przeciwpancerne, karabinki, karabiny maszynowe lekkie, ciężkie, jak i wielko-

kalibrowe), moździerze, przeciwpancerne pociski kierowane (m.in. 9K115-2 

Metys-M i Milan) oraz wyrzutnie rakietowych pocisków przeciwlotniczych 

(m.in. 9K38 Igła i 9K32 Strieła-2)583. 

Partia Pracujących Kurdystanu większość ataków przeprowadzała na terenie 

Turcji, jednakże od lat 90 XX wieku przeprowadzała też ataki w Iraku oraz była 

oskarżana o przeprowadzanie ataków w Syrii584. Jednym z najbardziej znaczą-

cych ataków przeprowadzonych w regionie przez osoby powiązane z grupą było 

zabójstwo tureckiego dyplomaty 17 lipca 2019 r. w Irbilu585. 

W wyniku wewnątrz państwowego konfliktu zbrojnego w Turcji w latach 90. 

XX wieku doszło do ruchu uchodźców kurdyjskich, którzy uciekając przed  

 

  

 

579 H. Černy, Iraqi Kurdistan, the PKK and International Relations: Theory and Ethnic Con-

flict, Nowy Jork 2018, s. 182–192. 
580 M. Gurcan, Ankara concerned by PKK's modernized arsenal, Al-Monitor, 27.01.2017, 

https://www.al-monitor.com, dostęp: 4.05.2020. 
581 A. Mcgregor, PKK Arms Scandal Fuels Turkish Suspicions, The Jamestown Foundation, 

14.08.2007, https://jamestown.org, dostęp: 4.05.2020. 
582 Turkish military seizes major PKK arms stash in southeast, „Hürriyet Daily News”, 

8.05.2017, https://www.hurriyetdailynews.com, dostęp: 4.05.2020. 
583 Weapon and explosive capabilities of PKK, DRK Risk & Security Consulting, 2017, 

http://drk-risksecurity.com, dostęp: 30.05.2020, s. 1-6. 
584 The Global Terrorism Database https://www.start.umd.edu, dostęp: 4.05.2020. 
585 Watch: Security footage of Erbil diplomat killing; Video confessions implicate PKK, Kur-

distan 24, 26.07.2019, https://www.kurdistan24.net, dostęp: 4.05.2020. 
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walkami Turcji z PKK, udali się do północnego Iraku, w którym w 2019 r. 12 

tys. uchodźców z lat 90 nadal mieszkało w obozie koło Irbilu586. 

Działalność Partii Pracujących Kurdystanu w państwach regionu (w 2019 r. 

PKK działa w regionie na obszarach zamieszkanych przez Kurdów w Iraku, 

Iranu, Turcji i Syrii) wymuszała na nich konieczność reagowania w przypadku 

dokonania ataku z ich terytoriów lub popełniania przez PKK czynów, które iry-

tują rząd turecki. Nie reagując, brały na siebie ryzyko tureckiej interwencji, naj-

pierw dyplomatycznej (tak jak to miało miejsce w relacjach z Syrią w latach 90. 

XX wieku), a potem za pomocą sił zbrojnych (bombardowanie terytorium irac-

kiego przez Turcję w miejscach, gdzie działa Partia Pracujących Kurdystanu). 

Podsumowując, w niniejszym rozdziale została przeprowadzona analiza 

wpływu zbrojnych podmiotów pozapaństwowych na bezpieczeństwo międzyna-

rodowe na poziomie regionalnym. W jej toku udało się wykazać, że analizowane 

zbrojne podmioty pozapaństwowe stanowiły wszechstronne zagrożenie dla sys-

temu regionalnego, przyczyniając się do jego destabilizacji wynikającej zarówno 

bezpośrednio z ich działalności, jak i wynikającej z reakcji państw na ich istnie-

nie. W rezultacie postawienia odpowiedzi na pytania zawarte w opracowanym 

modelu (tabela 4) udało się poznać charakter zagrożeń, jakie stwarzały analizo-

wane zbrojne podmioty pozapaństwowe na poziomie regionalnym. Po pierwsze 

wszystkie badane podmioty: prowadziły działania w co najmniej dwóch pań-

stwach regionu, brały udział w walkach na obszarze kontrolowanego przez sie-

bie terytorium z innymi podmiotami państwowymi, walczyły z innymi zbroj-

nymi podmiotami pozapaństwowymi (ale także współpracowały z innymi), 

przemycały broń pomiędzy państwami regionu, przeprowadzały ataki na cele 

cywilne w regionie (jednakże Powszechne Jednostki Ochrony robiły to w skali 

marginalnej), przyczyniły się pośrednio lub bezpośrednio do ruchów uchodźców 

w regionie. Ponadto wszystkie z analizowanych zbrojnych podmiotów pozapań-

stwowych weszły w posiadanie zaawansowanego uzbrojenia pozwalającego im 

na zniwelowanie przewagi ze strony podmiotów państwowych. Po drugie, pięć 

z badanych zbrojnych podmiotów pozapaństwowych przeprowadzało znaczące 

ataki w regionie w tym ataki terrorystyczne, ataki samobójcze i ataki za pomocą 

rakiet. Natomiast dwa z badanych podmiotów przeprowadzały nieznaczące ataki 

w regionie. Po trzecie, działalność Państwa Islamskiego i Ruchu Huti przyczy-

niła się do powstania koalicji regionalnych. Natomiast działania Hajat Tahrir 

asz-Szam przyczyniły się do pogłębienia już funkcjonującej współpracy pomię-

dzy państwami regionalnymi. Poza tym sześć z analizowanych zbrojnych pod-

 

586 Kurdistan Region of Iraq: Refugees’ Movements Restricted, Human Rights Watch, 

27.11.2019, https://www.hrw.org, dostęp: 4.05.2020. 



109 

miotów pozapaństwowych współpracowało z państwami regionalnymi. Nato-

miast dwa z nich, czyli Hajat Tahrir asz-Szam i Państwo Islamskie prawdopo-

dobnie otrzymywało wsparcie ze strony Turcji i Kataru. Ponadto istnienie i dzia-

łalność, co najmniej sześciu z analizowanych zbrojnych podmiotów pozapań-

stwowych wpływała niekorzystnie na relacje między państwami regionu. 
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Rozdział 4. Analiza wpływu zbrojnych podmiotów poza-

państwowych na bezpieczeństwo międzynarodowe na po-

ziomie globalnym 

W tym rozdziale przeprowadzona zostanie analiza działalności zbrojnych 

podmiotów pozapaństwowych wpływającej na cały system międzynarodowy 

oraz na inne systemy regionalne lub poszczególne podmioty państwowe spoza 

regionalnego systemu Bliskiego Wschodu. Obejmująca także zagrożenia o cha-

rakterze strategicznym oraz oddziaływania globalne, czyli wpływ na bezpieczeń-

stwo systemu regionalnego i subsystemów poszczególnych państw, ze strony 

podmiotów państwowych spoza regionu. Powyższa analiza zostanie przeprowa-

dzona w oparciu o model zawarty w rozdziale pierwszym. 

Państwo Islamskie 

Działalność Państwa Islamskiego skupiona była głównie na obszarze Syrii  

i Iraku, jednakże pomimo utraty terytorium na tych obszarach Państwo Islamskie 

w 2019 r. nadal stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Było to zagrożenie wieloaspektowe, gdyż Państwo Islamskie współpracowało  

z licznymi zbrojnymi podmiotami pozapaństwowymi, które złożyły przysięgę 

wierności kalifowi Al-Baghdadiemu. Przed jego śmiercią ugrupowanie składało 

się z 18 prowincji, które ponadto wspierały logistycznie członków Państwa Is-

lamskiego przeprowadzających ataki w Europie i Stanach Zjednoczonych587. 

Natomiast po śmierci Al-Baghdadiego przysięgę wierności dla nowego kalifa 

złożyły ugrupowania skupiające swą działalność w 18 państwach588. Ugrupowa-

nia te wykorzystując różnice etniczne, plemienne i skrajne ubóstwo, słabość lo-

kalnych rządów, rozwijały swoją działalność, a szczególnie te funkcjonujące  

w Libii, Mali, wokół jeziora Czad i w Somalii589. Jednakże nie prowadziły one 

działań na tak szeroką skalę, jak były prowadzone na obszarze Iraku i Syrii, gdyż 

pomimo tego, że PI utraciło terytorium w Syrii i Iraku, to i tak ponad 70 % ata-

ków w okresie od października 2019 do stycznia 2020 było przeprowadzanych 

właśnie na tym obszarze590. Niebezpiecznymi zjawiskami były także przemyt 

 

587 J. Cafarella, C. Forrest, B. Wallace, Baghdadi Leaves Behind a Global ISIS Threat, Institute 

for the Study of War, 27.10.2019, http://www.iswresearch.org, dostęp: 20.04.2020. 
588 A. Y. Zelin, A Year Since Baghuz, the Islamic State Is Neither Defeated nor Resurging 

(Yet), The Washington Institute, 25.03.2020, https://www.washingtoninstitute.org, dostęp: 

28.12.2020. K. Howell, Islamic State used mustard gas again in Syria: report, „The Washington 

Times”, 25.08.2015, https://www.washingtontimes.com, dostęp: 20.04.2020. 
589 Is Africa the next frontier for ISIS?, Grey Dynamics, https://www.greydynamics.com, 

dostęp: 20.04.2020. 
590 E. Kohlmann, ISIS Operations Appear to be Unaffected by Death of al-Baghdad, Flash-

point, 29.01.2020, https://www.flashpoint-intel.com, dostęp: 20.04.2020. 
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broni pomiędzy komórkami Państwa Islamskiego, funkcjonującymi w różnych 

państwach jak to miało miejsce np. z Tajlandii do Malezji591, jak i prowadzona 

wymiana wiedzy i rekrutów pomiędzy ugrupowaniami lojalnymi Państwu Islam-

skiemu592 oraz współpraca pomiędzy Al-Kaidą a PI w zachodniej Afryce593. 

Po drugie zagrożenie stanowiły osoby wyznające ideologie Państwa Islam-

skiego, które znajdowały się w więzieniach kontrolowanych przez siły kurdyj-

skie oraz przez rząd iracki, a także członkowie ugrupowania, którzy po przejściu 

przeszkolenia powrócili do swych państw. W samym przypadku Wielkiej Bry-

tanii z ponad 900 osób, które wyjechało, by walczyć dla dżihadystycznych ugru-

powań, do 2019 r. 450 z nich powróciło do kraju, a tylko wobec 40 zostały wnie-

sione oskarżenia594. A członkowie Państwa Islamskiego poprzez liczne komórki 

funkcjonujące w państwach macierzystych już niejednokrotnie przeprowadzali 

zamachy terrorystyczne. Tylko od czerwca 2014 r. do lutego 2018 r. członkowie 

Państwa Islamskiego i osoby zainspirowane jego ideologią przeprowadzili po-

nad 140 ataków terrorystycznych w 29 państwach, w których śmierć poniosło 

ponad 2043 osób595. Do przykładów takich ataków przeprowadzonych na świe-

cie przez członków Państwa Islamskiego lub jego zwolenników – zachęconych 

przez materiały propagandowe PI – należą: 

• 12 lutego 2015 r. Państwo Islamskie dokonało w Libii egzekucję 21 upro-

wadzonych egipskich Koptów, którzy pracowali w Libii596. 

• 18 marca 2015 r. zamach w Muzeum w Bardo w Tunisie (Tunezja),  

w wyniku którego śmierć poniosły 24 osoby i 42 zostały ranne597. 

• 26 czerwca 2015 r. zamachowiec za pomocą broni palnej zaatakował tu-

rystów znajdujących się w hotelu Riu Imperial Marhaba w kurorcie tury-

stycznym Susa w Tunezji. W rezultacie ataku śmierć poniosło 39 osób, a 

36 zostało rannych598. 

 

591 ISIS cell found smuggling weapons into Malaysia, „The Straits Times”, 5.05.2017, 

https://www.straitstimes.com, dostęp: 20.04.2020. 
592 Is Africa..., op. cit., dostęp: 22.04.2020. 
593 E. Perkoski, WHAT IF AL QAEDA AND THE ISLAMIC STATE JOINED FORCES?, Polit-

ical Violence @ A Glance, 23.03.2020, http://politicalviolenceataglance.org, dostęp: 20.04.2020. 
594 D. D. James, Aidan James: The British man who was put on trial after fighting IS, BBC, 

24.10.2019, https://www.bbc.com, dostęp: 20.04.2020. 
595 ISIS goes global: 143 attacks in 29 countries have killed 2,043, CNN, 17.12.2015, 

https://edition.cnn.com, dostęp: 20.04.2020. 
596 J. Malsin, Beheading of Coptic Christians in Libya Shows ISIS Branching Out, „Time”, 

15.02.2015, https://time.com, dostęp: 20.04.2020. 
597 Incident Summary for GTDID: 201503180017, https://www.start.umd.edu, dostęp: 20.04.2020. 
598 Incident Summary for GTDID: 201506260004, https://www.start.umd.edu, dostęp: 20.04.2020. 
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• 13 listopada 2015 r. członkowie Państwa Islamskiego przeprowadzili serię 

zamachów w Paryżu. W atakach wykorzystali broń palną oraz pasy szahi-

dów, a do celów ataków należały sala koncertowa Bataclan, stadion Stade 

de France oraz restauracje, bary i kawiarnie. W wyniku tego ataku śmierć 

poniosło 137 osób (w tym 7 zamachowców) i 413 zostało rannych599. 

• 22 marca 2016 r. Państwo Islamskie przeprowadziło dwa zamachy  

w Brukseli. W pierwszym zamachowiec samobójca wysadził się na stacji 

metra w Maalbeek, a w drugim dwóch zamachowców samobójców wysa-

dziło się wewnątrz Portu Lotniczego Bruksela. W wyniku obu ataków 

śmierć poniosło 25 osób, a ponad 270 zostało rannych600. 

• 14 lipca 2016 r. zamach przeprowadzony za pomocą ciężarówki na pro-

menadzie w Nicei podczas obchodów Dnia Bastylii. W wyniku tego ataku 

śmierć poniosło 87 osób i 433 zostało rannych601. 

• 19 grudnia 2016 r. zamach za pomocą ciężarówki przeprowadzony w Ber-

linie w czasie jarmarku bożonarodzeniowego. W jego wyniku śmierć po-

niosło 12 osób i 48 zostało rannych602. 

• 16 luty 2017 r. zamach samobójczy w sufickiej świątyni Lal Shabaz Qa-

landar w Sehwan w Pakistanie. W jego rezultacie śmierć poniosło 90 osób, 

a ponad 350 zostało rannych603. 

• 22 maja 2017 r. zamach samobójczy przeprowadzony w tłumie osób 

opuszczających salę koncertową w Manchesterze. W jego rezultacie 

śmierć poniosły 23 osoby (wraz z zamachowcem) i 119 osób odniosło 

rany604. 

• 21 kwietnia 2019 r. 9 zamachowców, którzy złożyli przysięgę wierności, 

przeprowadziło serię zamachów samobójczych na 3 kościoły, 3 hotele i 2 

kompleksy mieszkalne w miastach Kolombo, Madakalapuwa i Negombo 

na Sri Lance. W wyniku tych zamachów śmierć poniosło 258 osób, a 500 

zostało rannych605. 

 

599 Z. Rodionova, Paris attacks anniversary: ‘Open the door, i am here to rescue you,’ Isis 

gunman told Bataclan survivor, „The Independent”, 12.11.2016, https://www.independent.co.uk, 

dostęp: 20.04.2020. Paris attacks: What happened on the night, BBC, 9.12.2015, 

https://www.bbc.com/news/world-europe-34818994, dostęp: 20.04.2020. 
600 Incident Summary for GTDID: 201603220001, https://www.start.umd.edu, dostęp: 20.04.2020. 

Incident Summary for GTDID: 201603220002, https://www.start.umd.edu, dostęp: 20.04.2020. 
601 Incident Summary for GTDID: 201607140001, https://www.start.umd.edu, dostęp: 20.04.2020. 
602 Incident Summary for GTDID: 201612190002, https://www.start.umd.edu, dostęp: 20.04.2020. 
603 Incident Summary for GTDID: 201702160001, https://www.start.umd.edu, dostęp: 20.04.2020. 
604 Incident Summary for GTDID: 201705220006, https://www.start.umd.edu, dostęp: 20.04.2020. 
605 Zamachy na Sri Lance. Do aresztu trafił szef policji, TVP Info, 3.07.2019, https://www.tvp. 

info, dostęp: 20.04.2020. A. Amarasingam, Terrorism on the Teardrop Island: Understanding the 

Easter 2019 Attacks in Sri Lanka, „CTC Sentinel”, 2019, tom 12, nr 5, https://ctc.usma.edu, dostęp: 

10.04.2020, s. 1–3. 
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W ramach swojej działalności członkowie Państwa Islamskiego współpraco-

wali też z grupami przestępczymi. Wynika to też z tego, że dużo rekrutów Pań-

stwa Islamskiego z Europy zajmowało się działalnością przestępczą606. Człon-

kowie Państwa Islamskiego m.in. kupowali broń pochodzącą z Bałkanów od bel-

gijskich i innych grup przestępczych. Ponadto przed atakami terrorystycznymi 

w 2015 r. i 2016 r. bojownicy Państwa Islamskiego otrzymali od grup przestęp-

czych podrobione dokumenty oraz wsparcie logistyczne607. Państwo Islamskie 

polegało też na przemytnikach ludzi, wykorzystując ruchy migrantów, by prze-

mieścić swoich członków do Europy. Także sami członkowie Państwa Islam-

skiego zajmowali się działalnością przestępczą m.in. poprzez przemycanie kap-

tagonu, narkotyku wykorzystywanego przez bojowników podczas walk608 oraz 

przemycanie narkotyków z Libii i Iraku do Europy, a także PI ochraniało grupy 

przemytnicze w Północnej Afryce. Ponadto poszczególni członkowie Państwa 

Islamskiego handlowali narkotykami, by sfinansować swoją podróż na teryto-

rium kalifatu609. 

Państwo Islamskie zajmowało się też wytwarzaniem broni masowego raże-

nia, czego potwierdzeniem jest zatrzymanie przez siły koalicji Sleiman’a Daoud 

al-Afari irackiego specjalisty, który pracował przy broni chemicznej za czasów 

Saddama Husajna, a przed zatrzymaniem wytwarzał broń chemiczną dla Pań-

stwa Islamskiego610 oraz odnalezienie w Iraku kompleksu, w którym produko-

wany był gaz musztardowy. Mimo zagrożenia, jakie stanowi broń chemiczna, 

ataki ze strony Państwa Islamskiego nie powodowały dużych strat z powodu sła-

bej skuteczności powodowanej brakiem odpowiednich środków przenoszenia611. 

Państwo Islamskie do 2016 r. przeprowadziło 12 potwierdzonych ataków za po-

mocą gazu musztardowego w Syrii i Iraku. Do przykładów wykorzystania broni 

chemicznej przez Państwo Islamskie należą: 

• 21 sierpnia 2015 r. atak za pomocą gazu musztardowego przeprowadzony 

w północnej Syrii, który został potwierdzony najpierw przez Syryjsko- 

 

606 J. Burke, Military grade firearms increasingly available to terrorists in Europe – report, 

„The Guardian”, 18.04.2018, https://www.theguardian.com, dostęp: 20.04.2020. 
607 The Alliances of Criminal and Terrorists Groups in Europe, European Eye on Radicaliza-

tion, 12.09.2019, https://eeradicalization.com, dostęp: 20.04.2020. 
608 J. Allen, P. Allen, Massive shipment of Captagon – a ‘euphoria’ drug used by ISIS fanatics 

in battle – found at Paris’ Charles de Gaulle airport sparking fears of a new terror cell, „The Sun 

„, 30.03.2017, https://www.thesun.co.uk, dostęp: 20.04.2020. 
609 C. P. Clarke, ISIS Is So Desperate It's Turning to the Drug Trade, The RAND Corporation, 

25.07.2017, https://www.rand.org, dostęp: 20.04.2020. 
610 Head of Isis chemical weapons program captured by US in Iraq last month, „The Guard-

ian”, 9.03.2016, https://www.theguardian.com, dostęp: 20.04.2020. 
611 Chemical weapons found in Mosul in Isis lab, say Iraqi forces, „The Guardian”, 29.01.2017, 

https://www.theguardian.com, dostęp: 20.04.2020. 
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-Amerykańskie Towarzystwo Medyczne i Lekarzy Bez Granic612, a na-

stępnie został potwierdzony w raporcie ONZ613. 

• sierpień 2015 r. 35 kurdyjskich bojowników zostało poszkodowanych  

w wyniku ataku za pomocą gazu musztardowego podczas walk w okoli-

cach Irbilu614. 

• 12 marca 2016 r. atak za pomocą broni chemicznej na miejscowość Taza 

w północnym Iraku. W jego wyniku 1 osoba poniosła śmierć, a około 600 

zostało rannych615. 

Członkowie Państwa Islamskiego i jego zwolennicy stanowili także zagroże-

nie dla cyberbezpieczeństwa. Potwierdzeniem tego zagrożenia jest to, że siły lot-

nicze USA 24 sierpnia 2015 r. zabiły za pomocą ataku lotniczego utalentowa-

nego hakera Junaid'a Hussajna. Natomiast drugi z utalentowanych hakerów PI 

Ardit Ferizi został aresztowany w 2015 r. 616. Do działań hakerów Państwa Is-

lamskiego należą: 

• atak na skrzynki pocztowe brytyjskiego rządu w 2015 r.617; 

• ataki na amerykańskie rządowe strony (podmienianie treści)618; 

• przejmowanie kont społecznościowych należących do personelu sił zbroj-

nych USA i ich rodzin; 

• próby ataków na amerykańską sieć energetyczną i oznajmianie planów 

ataków na infrastrukturę krytyczną tj. elektrownie jądrowe; 

• zdobywanie i publikowanie informacji o członkach amerykańskiego per-

sonelu wojskowego619. 

Działalność militarna Państwa Islamskiego doprowadziła także do tego, że  

w 2014 r. Państwo Islamskie kontrolowało 7 pól naftowych w Syrii w prowin-

cjach Ar-Rakka i Dajr az-Zaur (o potencjale produkcyjnym 60 tys. baryłek 

 

612 H. Naylor, Islamic State accused of using mustard gas in Syria attack, „The Washington 

Post”, 25.08.2015, https://www.washingtonpost.com, dostęp: 20.04.2020. 
613 Third report of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons United Nations 

Joint Investigative Mechanism, United Nations Security Council, sierpień 2016, https://un-

docs.org, dostęp: 20.04.2020, s. 14. 
614 Tests show Isis used mustard gas in Iraq, says diplomat at chemical watchdog, „The Guard-

ian”, 16.02.2016, https://www.theguardian.com, dostęp: 20.04.2020. 
615 Isis launches two chemical attacks in northern Iraq, „The Guardian”, 12.03.2016, 

https://www.theguardian.com, dostęp: 20.04.2020. 
616 G. S. Anderson, C. Bronk, Encounter Battle: Engaging ISIL in Cyberspace, „Cyber Defense 

Review” 2017, tom 2, nr 1, s. 100–102. 
617 ISIS hackers intercept top secret British Government emails in major security breach un-

covered by GCHQ, „Daily Mirror”, 12.09.2015, https://www.mirror.co.uk, dostęp: 20.04.2020. 
618 N. Goud, ISIS launches cyber attack on State websites of United States, Cybersecurity In-

siders, https://www.cybersecurity-insiders.com, dostęp: 20.04.2020. 
619 G. S. Anderson, C. Bronk, op. cit., s. 100–102. 
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dziennie), w tym największe pole syryjskie Al-Omar. Natomiast w Iraku ugru-

powanie kontrolowało 13 pól naftowych w prowincjach Kirkuk, Al-Anbar, Ni-

niwa i Salah ad-Din (o potencjale produkcyjnym 60 tys. baryłek dziennie). Po-

nadto Państwo Islamskie kontrolowało 2 rafinerie w Syrii oraz 1 w Iraku (od 

2014 r. do 2015 r. PI toczyło też walki z siłami rządowymi o kontrolę nad rafi-

nerią Baidżi, która jest największą rafinerią w Iraku odpowiadająca za 1/3 prze-

robu ropy w Iraku)620 i także kontrolowało pola gazowe w tym największe irac-

kie pole Akkas znajdujące się w prowincji Al-Anbar621. 

Państwo Islamskie przekazywało swoją propagandę poprzez liczne jednostki 

medialne (do 2017 r. funkcjonowało 38 jednostek)622, które działały poprzez 146 

platformy, z których najważniejszymi były Facebook, Twitter, YouTube, Insta-

gram, ale ugrupowanie przekazywało swoją propagandę także poprzez fora, ser-

wisy hostingowe, blogi, platformy streamingowe i strony służące do skracania 

linków623. Głównym organem odpowiedzialnym za aparat medialny w Państwie 

Islamskim było działające od maja 2014 r. Al Hajat Media Center. Państwo Is-

lamskie publikowało swoje materiały m.in. po angielsku, francusku, nie-

miecku624 i hiszpańsku. Do najważniejszych produktów medialnych PI należały 

czasopisma An-Nabi, Dabiq i Rumiyah625 oraz wysokiej jakości, dobrze wyre-

żyserowane nagrania wideo zawierające sceny ataków (m.in. filmowane z góry 

przez drony), zabójstw (w tym liczne nagrania z egzekucji zakładników i jeńców 

wojennych, jest to „tradycja” zapoczątkowana przez twórcę Al-Kaidy w Iraku 

Abu Musaba az-Zarkawiego) i przemów626. Nieregularnie publikowane były też 

przemowy kalifa, ale częściej wypowiadał się rzecznik organizacji (najbardziej 

znanym był Abu Muhammad Al-Adnani)627. Natomiast najbardziej popularnym 

środkiem propagandy służącym do dotarcia do osób postronnych był Twitter. 

Serwis ten tylko od połowy 2015 do lutego 2016 r. zlikwidował 125 tys. kont 

publikujących treści powiązane z IS. Ugrupowanie wykorzystywało też konta 

osób niezwiązanych z ugrupowaniem, a których dane logowania grupa przejęła. 

 

620 J.-C. Brisard, D. Martinez, Islamic State: the economy-based terrorist funding, Thomson 

Reuters Accelus, październik 2014, http://cat-int.org, dostęp: 20.04.2020, s. 6–7. Isis rebels ‘cap-

ture’ Baiji Iraq oil refinery, Channel 4 News, 24.06.2014, https://www.channel4.com, dostęp: 

20.04.2020. Iraqi forces and militia seize most of Baiji refinery: officials, Reuters, 15.10.2015, 

https://www.reuters.com, dostęp: 20.04.2020. 
621 J.-C. Brisard, D. Martinez, op. cit. s. 7. 
622 C. Winter, Inside the collapse of Islamic State’s propaganda machine, Wired, 20.12.2017, 

https://www.wired.co.uk, dostęp: 20.04.2020. 
623 Online jihadist propaganda: 2018 in review, Europol, sierpień 2019, https://www.euro-

pol.europa.eu, dostęp: 20.04.2020, s. 24. 
624 G. S. Anderson, C. Bronk, op. cit., s. 96–98. 
625 Online jihadist..., op. cit., s. 7–10, 23–24. 
626 D. Byman, J. Williams, op. cit. 
627 Online jihadist..., op. cit., s. 7–10. 
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Jedną z metod szerzenia materiałów propagandowych było publikowanie mate-

riałów z popularnym w danym momencie tzw. hasztagiem, co sprawiało, że 

osoby przeszukujące informacje z danym hasztagiem natrafiały na materiały pro-

pagandowe Państwa Islamskiego628. Do innych technik propagandowych wyko-

rzystywanych przez Państwo Islamskie należały dobrze przygotowane graficz-

nie plakaty promujące konkretne cele do zaatakowania oraz wykorzystywanie 

do rozpowszechniania treści grup w szyfrowanym komunikatorze Telegram629 

oraz na wielu innych mniej znanych komunikatorach (z powodu akcji usuwania 

grup przez służby). Z kolei celem powyższych działań propagandowych ruchu 

było pozyskiwanie nowych zwolenników, radykalizowanie muzułmanów, pod-

żeganie do przeprowadzania ataków terrorystycznych oraz prowokowanie reak-

cji państw zachodnich630, a od 2017 r. w ten sposób przekazywane były też ma-

teriały instruktażowe631. 

Państwo Islamskie jest przykładem rewolucyjnej organizacji, która odrzucała 

istniejący porządek międzynarodowy i funkcjonujące normy. Przejawem takiej 

aktywności było: deklaracja zniszczenia granic państwowych i pogrzebania po-

rządku po Sykes-Picot, co zwieńczone było zniszczeniem w czerwcu 2014 r. 

wałów rozgraniczających Irak i Syrię 632, oczekiwanie na nadejście mesjasza, 

chęć narzucenia światowego szariatu, chęć zlikwidowania mieszkańców za-

chodu i władców arabskich z powodu ich apostazji633, a także odrzucanie prawa 

międzynarodowego i działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych634. Na-

leży także wziąć pod uwagę, że ten radykalizm ugrupowania doprowadził do 

powstania koalicji mającej na celu pokonanie Państwa Islamskiego, składającej 

się z 82 państwa635, co przyczyniło się ostatecznie do utraty terytorium przez 

Państwo Islamskie. 

W tym miejscu należy wspomnieć o działaniach prowadzonych przeciwko 

Państwu Islamskiemu przez państwa spoza regionu. W głównej mierze polegały 

one na wsparciu materiałowym i szkoleniu sił lokalnych walczących z Państwem 

 

628 M. O. Jones, How IS uses hacked accounts to flood Twitter with propaganda, Middle East 

Eye, 17.02.2020, https://www.middleeasteye.net, dostęp: 20.04.2020. 
629 Online jihadist..., s. 11–12. 
630 G. S. Anderson, C. Bronk, op. cit., s. 96–98. 
631 C. Winter, op. cit. 
632 J. Muir, Sykes-Picot: The map that spawned a century of resentment, Sykes-Picot: The map 

that spawned a century of resentment, BBC, 16.05.2016, https://www.bbc.com, dostęp: 

20.04.2020. 
633 S. M. Walt, ISIS as Revolutionary State, „Foreign Affairs”, 2015, tom 94, nr 6, 

https://www.foreignaffairs.com, dostęp: 20.04.2020. 
634 B. Mendelsohn, The Jihadi Threat to International Order, The Belfer Center for Science 

and International Affairs, 15.05.2015, https://www.belfercenter.org, dostęp: 20.04.2020. 
635 82 PARTNERS…, op. cit. 
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Islamskim oraz na bezpośrednich atakach przez lotnictwo koalicji antyterrory-

stycznej, na której czele stały Stany Zjednoczone. Naloty lotnicze oprócz tego, 

że przyczyniły się do pokonania PI, to także doprowadzały do śmierci ludności 

cywilnej. Według samej koalicji w okresie od sierpnia 2014 r. do kwietnia 2019 

r. podczas 34,502 nalotów śmierć poniosło ponad 1300 cywilów. Jednakże or-

ganizacje pozarządowe szacują, że liczba zabitych cywilów podczas nalotów ko-

alicji jest większa, np. Airwars szacuje, że w wyniku nalotów koalicji zginęło 

ponad 7900 cywili636. Ponadto naloty doprowadziły do zniszczenia zachodniej 

części Mosulu i w dużym stopniu Rakki oraz zniszczeniu uległa około 1/3 bu-

dynków mieszkalnych, elementy infrastruktury publicznej w tym mosty, drogi  

i sieci energetyczne w Iraku637. 

Mało prawdopodobne jest, by działalność Państwa Islamskiego doprowadzi-

łaby do konfliktu międzynarodowego. Jednakże wpłynęła ona na zmianę postaw 

ludności państw zachodnich, w tym do radykalizacji postaw skrajnej prawicy, co 

np. we Francji doprowadziło do zabójstwa dwóch muzułmanów. Ponadto ataki 

terrorystyczne wywołały traumę w społeczeństwie francuskim, co sprawiło, że 

istnieje powszechna podejrzliwość wobec społeczności muzułmańskiej. Działal-

ność Państwa Islamskiego doprowadziła także, do ustanowienia stanu wyjątko-

wego we Francji, który ograniczał część praw obywatelskich, co przyczyniło się 

do mocniejszego tłumienia protestów tzw. żółtych kamizelek638. 

Hezbollah 

Hezbollah jest organizacją, która działa na całym świecie, stanowiąc zagro-

żenie w wielu aspektach na poziomie globalnym. Zagrożenie pochodziło od 

działalności szerokiej sieci członków i zwolenników Hezbollahu na całym świe-

cie. W skład tych siatek wchodziły głównie osoby libańskiego pochodzenia 

mieszkające w diasporach libańskich. W tym w Afryce639 oraz na pograniczu 

Brazylii, Argentyny i Paragwaju (tzw. La Triple Frontera), gdzie zamieszkuje 

duża społeczność libańska, z której szyici przesyłają datki do Libanu. Jednym ze 

 

636 US-led forces killed 1,300 civilians in IS airstrikes, Deutsche Welle, 31.05.2019, 

https://www.dw.com, dostęp: 6.05.2020. 
637 What to Watch For in Post-ISIS Iraq and Syria, Council on Foreign Relations, 19.10.2017, 

https://www.cfr.org, dostęp: 25.03.2020. 

R. Callimachi, ISIS Caliphate Crumbles…, op. cit. 
638 A. Nossiter, How ISIS Changed France, „The New York Times”, 31.10.2019, 

https://www.nytimes.com, dostęp: 20.04.2020. 
639 K. Izak, Hezbollah..., op. cit., s. 242. 
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znanych agentów Hezbollahu działających w tym regionie jest Asad Ahmad Ba-

rakat640, który był bankierem Hezbollahu w Ameryce Południowej. Ugrupowa-

nie prowadziło też werbunek osób studiujących na uniwersytetach w Teheranie 

i Bejrucie, by ich potem wykorzystywać do działań na całym świecie.  

O możliwościach siatek Hezbollahu świadczą udane zamachy takie jak: 

• Dwa duże zamachy przeprowadzone w Argentynie na obiekty izraelskie: 

17 marca 1992 r. zamach na ambasadę Izraela w Argentynie (w wyniku 

którego śmierć poniosło 29 osób i 240 zostało rannych) oraz 18 lipca 1994 

r. zamach na Towarzystwo przyjaźni izraelsko-argentyńskiej (w jego wy-

niku śmierć poniosło 86 osób i 250 zostało rannych)641. 

• Porwanie 14 czerwca 1985 r. samolotu linii TWA z 154 pasażerami na 

pokładzie, których Hezbollah chciał wymienić na Libańczyków przeby-

wających w więzieniach izraelskich. Pasażerów w wyniku mediacji pro-

wadzonych przez Syrię uwolniono642. 

• Zamach bombowy przeprowadzony 18 czerwca 2012 r. na autobus prze-

wożący izraelskich turystów w resorcie turystycznym Burgas w Bułgarii. 

W zamachu śmierć poniosło 6 cywili i zamachowiec, a 35 turystów zo-

stało rannych643. 

Ponadto w 2013 r. służby cypryjskie zatrzymały członka Hezbollahu, który 

prowadził rozpoznanie autokarów, którymi przemieszczali się izraelscy turyści  

i miał rzekomo planować przeprowadzenie zamachu644. 

W analizie na poziomie globalnym należy wziąć także pod uwagę ataki 

Hezbollahu na cele znajdujące się na obszarze Libanu takie jak międzynarodowe 

siły pokojowe oraz personel dyplomatyczny państw zagranicznych. W tych 

przypadkach Hezbollah dokonywał ataki na cele kolektywne, jak i na pojedyn-

cze jednostki. Do przykładów ataków na jednostki należą zabójstwo 24 stycznia 

1994 r. jordańskiego dyplomaty645 oraz porwanie 16 marca 1994 r. i następnie 

zamordowanie Williama Buckley’a szefa amerykańskiej placówki CIA w Bej-

rucie działającego pod przykryciem dyplomatycznym646. Natomiast do ataków 

terrorystycznych przeprowadzonych przez Hezbollah na cele kolektywne należą: 

 

640 X. Raufer, Atlas..., op. cit., s. 451. 
641 Tamże, s. 446, 451. 
642 D. Brążkiewicz, Z. Śliwa, op. cit., s. 148. 
643 Bulgaria court delays trial of Burgas bus bomber accomplices, The Times of Israel, 

26.09.2016, https://www.timesofisrael.com, dostęp: 20.04.2020. 
644 Cyprus jails Hezbollah operative for Israel attacks plot, BBC, 28.03.2013, 

https://www.bbc.com, dostęp: 20.04.2020. 
645 X. Raufer, Atlas..., op. cit., s. 446. 
646 M. Levitt, Why the CIA Killed Imad Mughniyeh, The Washington Institute, 9.02.2015, 

https://www.washingtoninstitute.org, dostęp: 30.05.2020. 
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• 15 grudnia 1981 r. – zamach samobójczy za pomocą ciężarówki wyłado-

wanej materiałami wybuchowymi na ambasadę Iraku w Bejrucie (śmierć 

poniosło 30 osób i 120 osób zostało rannych). 

• 18 kwietnia 1983 r. – zamach samobójczy na ambasadę Stanów Zjedno-

czonych w Bejrucie (śmierć poniosły 63 osoby). 

• 23 października 1983 r. – zamach samobójczy na koszary amerykańskich 

marines (241 zabitych żołnierzy amerykańskich) oraz na kwaterę główną 

wojsk francuskich w Bejrucie (śmierć poniosło 58 francuzów). 

• 26 września 1984 r. – zamach samobójczy na jeden z budynków kom-

pleksu ambasady amerykańskiej w Bejrucie (zginęło 20 osób, w tym  

2 amerykanów)647. 

W ramach swej działalności Hezbollah szkolił bojowników w Nigerii648 oraz 

prowadził kontakty z Hamasem i Al-Kaidą, a ponadto członkowie Hezbollahu 

byli uczestnikami spotkania w 1995 r. w Chartumie, którego celem była koordy-

nacja ataków, a na którym obecny był Osama Bin Laden oraz przedstawiciele 

innych sunnickich organizacji terrorystycznych649. Oprócz współpracy z organi-

zacjami terrorystycznymi Hezbollah także współpracował z organizacjami prze-

stępczymi oraz sam angażował się w działalność przestępczą. Ugrupowanie 

miało powiązania m.in. z: 

• Kartelami narkotykowymi, które wspierało w przemycie narkotyków, lu-

dzi oraz przy praniu pieniędzy, a także szkoliło je w zakresie budowy tu-

neli. Ponadto w październiku 2011 r. Hezbollah próbował zorganizować 

zamach na saudyjskiego ambasadora, który to atak mieli przeprowadzić 

członkowie meksykańskiego kartelu Los Zetas. Hezbollah także w 2010 

r. przerzucił broń z Iraku do Meksyku, gdzie wymienił ją za 8 ton kokainy, 

która została następnie sprzedana w USA650. 

• Brazylijskim gangiem więziennym Primeiro Comando da Capital, któ-

remu Hezbollah sprzedawał broń oraz wykorzystywał jego sieci przerzu-

towe z Paragwaju i Boliwii do brazylijskich portów, a także wspierał gang 

w przemycie kokainy do Europy, Afryki i na Bliski Wschód651. 

 

647 X. Raufer, Atlas..., op. cit., s. 445. 
648 ‘E. Ersozoglu, The Game Has Changed’: Iranian Terror Network in Africa, Grey Dynam-

ics, 12.03.2020, https://www.greydynamics.com, dostęp: 20.04.2020. 
649 K. Izak, Hezbollah..., op. cit., s. 242. 
650 Tamże, s. 243–244. 
651 Narcosul: Organised Crime in the South American Capitals, Intelligence Fusion, 

https://www.intelligencefusion.co.uk, dostęp: 20.04.2020. 
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Natomiast jeśli chodzi o działalność przestępczą, to oprócz wyżej wymienio-

nej działalności Hezbollah zajmował się: 

• Handlem materiałami wybuchowymi (C4) kradzionymi w Paragwaju652. 

• Przemytem diamentów z Sierra Leone653. 

• Przemytem papierosów na pograniczu Paragwaju i Brazylii654. 

• Przemytem narkotyków, towarów luksusowych i pieniędzy w Europie655. 

• Praniem pieniędzy z działalności przestępczej (m.in. poprzez hurtownie 

perfum i skup używanych aut)656.  

• Przemytem papierosów pomiędzy stanami w Stanach Zjednoczonych657. 

• Kradzieżą pieniędzy z kart płatniczych658. 

Oprócz przeprowadzania zamachów i prowadzenia działalności przestępczej 

Hezbollah prowadził też działania wywiadowcze, przykładem takiego zaanga-

żowania jest działalność Alexei Saab, który w 2019 r. został oskarżony przez 

władze USA o prowadzenie rozpoznania mostów, lotnisk, tuneli i innych waż-

nych obiektów na obszarze Nowego Jorku, w celu przygotowania ewentualnych 

ataków terrorystycznych. Według władz amerykańskich został on zwerbowany 

przez Hezbollah przed przyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Na obszarze Li-

banu przeszedł też szkolenie strzeleckie, z prowadzenia działalności wywiadow-

czej i konstruowania bomb659. Innym przykładem jest Ali Kourani, który był po-

dobnie wyszkolonym członkiem tzw. Organizacji Bezpieczeństwa Zewnętrz-

nego Hezbollahu (jednostka 910). W wieku 16 lat przeszedł on podstawowe 

szkolenie Hezbollahu, a następnie został zwerbowany na agenta Hezbollahu 

podczas wizyty w Libanie, z którego w 2003 r. wyemigrował do Stanów Zjed-

noczonych. Jednym z jego zadań było rozpoznanie środków bezpieczeństwa 

konsulatu izraelskiego w Nowym Jorku, poszukiwanie izraelskich biznesmenów 

powiązanych z Siłami Obronnymi Izraela, rozpoznanie siedziby FBI i siedziby 

 

652 Tamże. 
653 K. Izak, Hezbollah..., op. cit., s. 242. 
654 X. Raufer, Atlas..., op. cit., s. 451. 
655 K. Izak, Hezbollah..., op. cit., s. 249. D. McElroy, Hezbollah moneymen face French justice 

after global wave of arrests, „The National”, 13.11.2018, https://www.thenational.ae, dostęp: 

20.04.2020. 
656 Tamże. C. P. Clarke, Hezbollah Has Been Active in America for Decades, „The National 

Interest”, 26.08.2017, https://nationalinterest.org, dostęp: 20.04.2020. 
657 C. P. Clarke, Hezbollah Has..., op. cit. 
658 Tamże. 
659 E. Shanahan, Man Trained by Hezbollah Scouted Times Square as Target, Prosecutors Say, 

„The New York Times”, 19.09.2019, https://www.nytimes.com, dostęp: 20.04.2020. 
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Secret Service w Nowym Jorku660. Po zatrzymaniu został on w grudniu 2019 r. 

za swoją działalność skazany na 40 lat więzienia661. 

Na rzecz Hezbollahu działała bardzo rozbudowana gałąź medialna służącą do 

propagowania poglądów, misji i idei Hezbollahu oraz przekazywania jego pro-

pagandy. Jej przekaz był kierowany do wielu różnych środowisk: Libańczyków, 

całej wspólnoty szyickiej, społeczności międzynarodowej. Rdzeniem gałęzi me-

dialnej Hezbollahu było Lebanese Communication Group, w której skład wcho-

dziło radio An-Nur, telewizja Al-Manar i gazeta Al-Ahed news i jej serwis in-

formacyjny znajdujący się w Internecie, który był dostępny w różnych wersjach 

językowych662. Także strona internetowa telewizji Al-Manar w celu dotarcia do 

osób na całym świecie była dostępna w kilku wersjach językowych (oprócz arab-

skiego był dostępny jeszcze angielski, francuski i hiszpański)663. Na rzecz pro-

pagandy ruchu działało jeszcze wiele innych serwisów internetowych, a także 

wiele stron znajdujących się w serwisach społecznościowych664. 

Nie ma powszechnie znanych dowodów, że Hezbollah posiadał broń maso-

wego rażenia, ale biorąc pod uwagę zaangażowanie Hezbollahu w konflikcie  

w Syrii, istnieje prawdopodobieństwo, że Hezbollah wszedł w posiadanie lub 

chciał wejść w posiadanie broni chemicznej. Jednakże należy pamiętać w tym 

przypadku, że w najszerzej rozumianym interesie Państwa Izrael było zapobie-

żenie tym staraniom Hezbollahu, nawet jeśli wymaga to użycia siły militarnej. 

Świadczą o tym przeprowadzane przez izraelskie lotnictwo naloty na konwoje  

i obiekty Hezbollahu w Syrii, gdzie wg rządu izraelskiego składuje się broń ra-

kietową i broń chemiczną665. Należy także brać pod uwagę, że Iran – który brał 

udział we współtworzeniu Hezbollahu i który posiadał ogromny wpływ na dzia-

łalność organizacji - próbuje wejść w posiadanie broni nuklearnej, co może 

zmienić na poziomie strategicznym stosunek siły pomiędzy Izraelem a Hezbol-

lahem. Ponadto stwarza to zagrożenie, że Iran może rozmieścić środki przeno-

szenia i samą broń nuklearną na terytorium kontrolowanym przez Hezbollah lub 

 

660 M. Daly, The Hezbollah Sleeper Agent Busted for Black Ops in America, The Daily Beast, 

5.05.2019, https://www.thedailybeast.com, dostęp: 20.04.2020. 
661 Hizballah Operative Sentenced to 40 Years in Prison for Covert Terrorist Activities on Behalf of 

Hizballah’s Islamic Jihad Organization, Department of Justice, 3.12.2019, https://www.justice.gov, 

dostęp: 20.04.2020. 
 .https://www.alahednews.com.lb, dostęp: 20.04.2020 ,موقع العهد اإلخباري 662
 .https://almanar.com.lb, dostęp: 20.04.2020 ,موقع قناة المنار -  لبنان 663
664 Tracking Hizbullah Online – Part IV: Websites Hosted In Ohio, Florida, Michigan, Illinois, 

Colorado, Texas, California; On Social Media, Including Facebook, YouTube, Twitter – And 

WhatsApp; Apps Available From Apple Store, Google Play For iPhone And Andro, The Middle 

East Media Research Institute, 15.05.2014, https://www.memri.org, dostęp: 20.04.2020. 
665 Israel trying to keep chemical arms from Hezbollah, Liberman says, The Times of Israel, 

8.12.2016, https://www.timesofisrael.com, dostęp: 20.04.2020. 
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może wykorzystać sieci logistyczne ugrupowania, by w sytuacji skrajnej ko-

nieczności przeprowadzić zamach w Europie lub Stanach Zjednoczonych.  

Hezbollah posiadał także dzięki wsparciu ze strony Iranu szerokie możliwo-

ści przeprowadzania ataków w cyberprzestrzeni. Świadczy o tym, że tylko  

w 2015 r. ugrupowanie włamało się do 5 tys. stron internetowych666, a ponadto 

do innych działań Hezbollahu przeprowadzonych w cyberprzestrzeni należą: 

• Ataki przeprowadzane podczas wojny w Libanie w 2006 r., w ramach któ-

rych Hezbollah atakował strony w państwach, które wspierały Izrael, by 

te strony przekazywały propagandę Hezbollahu, a także by przekazywały 

informację jak wesprzeć finansowo ugrupowanie667. 

• Rozpowszechnianie od 2012 r. malware o nazwie „Lotny Cedr”, który 

wykradał dane z zainfekowanych komputerów, a także pozwalał na ich 

monitorowanie. Został on odkryty dopiero w 2015 r., a jego celem były 

izraelskie firmy telekomunikacyjne, uniwersytety i firmy zbrojeniowe668. 

• W 2016 r. Hezbollah poinformował, że włamał się do sieci kamer prze-

mysłowych. Znajdowały się wśród nich nawet te, które obejmowały ka-

mery zamontowane w obiektach izraelskiego Ministerstwa Obrony669. 

• Przeprowadzona w 2018 r. akcja, która polegała na podawaniu się w me-

diach społecznościowych za atrakcyjne kobiety, by po nawiązaniu kon-

taktu z ofiarą, zachęcić ją do pobrania aplikacji, która po instalacji dawała 

dostęp do telefonu. Celem tego ataku były osoby z USA i z Europy670. 

Hezbollah miał mieszane podejście do potrzeby posiadania legitymacji od 

społeczności międzynarodowej. Z jednej strony chciał być uznawany za legalnie 

funkcjonującą partię, a z drugiej strony brał udział w atakach za granicą, wywo-

łał konflikt z Izraelem oraz stale nie uznaje istnienia Izraela, a ponadto nie wy-

pełnił rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1559 z września 2004 r. która nakazy-

wała, by milicje się rozbroiły i rozwiązały671. Jednakże postępowanie Hezbol-

lahu wynikało z siły napędowej organizacji, którą był opór i obrona społeczności 

 

666 T. Staff, Hezbollah: We hacked into Israeli security cameras, The Times of Israel, 

20.02.2016, https://www.timesofisrael.com, dostęp: 20.04.2020. 
667 B. Schaefer, The Cyber Party of God: How Hezbollah Could Transform Cyberterrorism, 

Georgetown Security Studies Review, 11.03.2018, https://georgetownsecuritystudiesreview.org, 

dostęp: 20.04.2020. 
668 J. Moskowitz, Cyberattack tied to Hezbollah ups the ante for Israel’s digital defenses, „The 

Christian Science Monitor”, 1.06.2015, https://www.csmonitor.com, dostęp: 20.04.2020. 
669 T. Staff, Hezbollah: We hacked into…, op. cit. 
670 S. Emerson, Report: Hezbollah Hacked Into Mobile Devices Worldwide, „The Alge-

meiner”, 12.10.2018, https://www.algemeiner.com, dostęp: 20.04.2020. 
671 SECURITY COUNCIL DECLARES SUPPORT FOR FREE, FAIR PRESIDENTIAL ELEC-

TION IN LEBANON; CALLS FOR WITHDRAWAL OF FOREIGN FORCES THERE, United Na-

tions, https://www.un.org, dostęp: 20.04.2020. US and UN share broad long-range objectives on 

Middle East – Annan, UN News, 22.07.2006, https://news.un.org, dostęp: 20.04.2020. 



123 

szyickiej. Bez czego Hezbollah mógł stracić sens istnienia jako podmiot mili-

tarny672. 

W przypadku Hezbollahu istnieje stałe ryzyko poza terytorialnego konfliktu 

zbrojnego między Hezbollahem a Izraelem, który może przekształcić się w kon-

flikt międzynarodowy z udziałem Iranu. Jednakże Iran z tego względu oraz ma-

jąc na uwadze ogromne koszty ewentualnego konfliktu, ogranicza agresywne 

działania Hezbollahu wobec Izraela. 

Hamas 

Hamas jest zbrojnym podmiotem pozapaństwowym, który jest filią Bractwa 

Muzułmańskiego, której działalność skoncentrowana była na obszarze Autono-

mii Palestyńskiej i Izraela. Jednakże komórki Hamasu funkcjonowały także na 

obszarze Europy, Ameryki Północnej i innych państw, gdzie są duże diaspory 

palestyńskie. Członkowie Hamasu na tych obszarach zajmowali się zbieraniem 

funduszy, działalnością propagandową i rekrutacją nowych członków. Ważne 

jest, że Hamas, który jest ugrupowaniem z bogatym doświadczeniem w przepro-

wadzaniu ataków, w tym ataków samobójczych to praktycznie nie przeprowa-

dzał ataków poza regionem Bliskiego Wschodu. Doszło jedynie do pojedyn-

czych ataków członków lub zwolenników Hamasu na cele żydowskie673 oraz 

jego członkowie prowadzili tylko rozpoznanie celów izraelskich674. Jednakże 

ugrupowanie mogło posiadać dobrze zorganizowaną sieć kontaktów, ale może 

jej nie wykorzystywało, by całkowicie nie utracić uznania międzynarodowego  

z tego powodu. O posiadaniu dobrze zorganizowanej siatki kontaktów świad-

czyć może to, że Hamas miał dużą liczbę zwolenników w Europie (m.in.  

w Niemczech) 675, którzy często działali pod przykryciem dla Hamasu w ramach 

różnych organizacji takich jak np. Fundacja Al-Aksa, która działała w Europie, 

Jemenie, Pakistanie i Afryce Południowej zbierając środki na rzecz organizacji. 

 

672 R. El Husseini, Hezbollah and the Axis of Refusal: Hamas, Iran and Syria, „Third World 

Quarterly” 2010, tom 31, nr 5, s. 812. 
673 Incident Summary for GTDID: 200901120004, https://www.start.umd.edu, dostęp: 

20.04.2020. Incident Summary for GTDID: 200404050004, https://www.start.umd.edu, dostęp: 

20.04.2020. 
674 M. Levitt, Islamic Extremism in Europe: Beyond al-Qaeda—Hamas and Hezbollah in Eu-

rope, The Washington Institute, 27.04.2005, https://www.washingtoninstitute.org, dostęp: 

20.04.2020. 
675 M. Margit, Hamas’s well-established presence in Germany, „The Jerusalem Post”, 

11.04.2019, https://www.jpost.com, dostęp: 20.04.2020. 
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Ponadto członkowie Hamasu przeprowadzali rekrutacje studentów palestyń-

skich w Indonezji (szczególnie inżynierów)676, a także wg Szinbetu Hamas re-

krutował Palestyńczyków studiujących w Malezji oraz prowadził tam obóz szko-

leniowy677. O znaczeniu zagranicznych komórek Hamasu świadczy to też, że 

prowadziły one programy rozwoju uzbrojenia, czego przykładem są zamordo-

wanie w 2016 r. w Tunezji Mohammeda Zawahri, inżyniera Hamasu zajmują-

cego się programem dronów678 oraz zastrzelenie w 2018 r. w Malezji Fadi al-

Batsh, który rozwijał program konstrukcji dronów Hamasu, a także zajmował się 

poprawianiem celności rakiet679. 

Warty podkreślenia jest też fakt, że w kwietniu 2003 r. Hamas do przeprowa-

dzenia zamachów samobójczych po raz pierwszy wykorzystał obcokrajowców 

(dwóch Brytyjczyków)680. 

Hamas podobnie jak Hezbollah utrzymywał relacje z Al-Kaidą, o czym 

świadczą oskarżenia o to ze strony Mahmuda Abbasa i szefa wywiadu izraelskiej 

armii gen. Amosa Jadlin'a681, a także udział Hamasu w 1995 r. w Islamskim Kon-

gresie Ludowym w Sudanie, w którym uczestniczył także Osama Bin Laden oraz 

terrorystyczne grupy funkcjonujące w Algierii, Tunezji i Pakistanie. Istnieją 

także świadectwa wykorzystywania członków Hamasu do swojej działalności 

przez Al-Kaidę682. 

Hamas do rozpowszechniania własnej propagandy i ideologii wykorzystywał 

liczne środki przekazu. Najważniejszym oficjalnym źródłem była strona inter-

netowa Hamasu, której zawartość dostępna była w j. angielskim683. Zawierała 

ona oficjalne komunikaty ugrupowania, a także informowała o działalności 

„władz okupacyjnych”. Innymi źródłami przekazu Hamasu były stacje telewi-

zyjne Al-Aqsa i Al-Quds, które nadawały głównie po arabsku i głównym od-

biorcą ich przekazu była lokalna ludność Palestyńska684. Jednakże publikowały 
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680 K. Izak, Kataib..., op. cit., s. 326. 
681 S. Niedziela, op. cit., s. 94. 
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one też materiały po hebrajsku, by zastraszyć ludność izraelską685. Natomiast  

w kontekście międzynarodowym największą funkcję pełniły materiały publiko-

wane przez zwolenników Hamasu w mediach społecznościowych takich jak Fa-

cebook686 i Twitter687, w których były publikowane m.in. zdjęcia i nagrania  

z walk z Izraelczykami oraz z protestów. Ponadto Hamas do rozpowszechnia 

swej propagandy, dyskredytującej państwo Izrael wykorzystywał także organi-

zacje funkcjonujące na zachodzie takie jak np. działające w Europie Palestyńskie 

Centrum Powrotu688. 

Zwolennicy i członkowie Hamasu angażowali się także w drobną przestęp-

czość (m.in. kradzież produktów spożywczych, oszustwa podatkowe poprzez 

wykorzystanie różnych stawek podatkowych w różnych stanach przy sprzedaży 

papierosów, podrabianie dokumentów, podrabianie towarów, handel narkoty-

kami, oszustwa związane z kartami) w Stanach Zjednoczonych w celu później-

szego przetransferowania zdobytych środków poprzez fundacje charytatywne do 

Palestyny, jednocześnie ukrywając ich prawdziwe pochodzenie689. 

Ponadto członkowie Hamasu już na początku lat 90 XX w. planowali wytwo-

rzyć broń chemiczną690. Jednakże szersze relacje o próbie wykorzystania broni 

chemicznej pojawiły się dopiero na początku XXI w. i opisywały próby wyko-

rzystania w atakach cyjanku, chloru, strychniny lub innych substancji, które 

miały zanieczyścić źródła wody, ale te próby wykorzystania chemikaliów w ła-

dunkach bombowych skończyły się porażką691. Do porażki i zrezygnowania  

z kontynuacji rozwoju programu chemicznego Hamasu mogło się też przyczynić 

zabicie przez siły izraelskie w 2000 r. Palestyńczyka, który wg Hamasu zajmo-

wał się produkcją broni chemicznej692. 

 

685 Hamas in Hebrew propaganda video: ‘Be precise, hit IDF headquarters’, Ynet, 2.08.2017, 

https://www.ynetnews.com, dostęp: 20.04.2020. 
686 Hamas Lies and propaganda: From Gaza to the world in less than a minute, 12.12.2018, 

http://david-collier.com, dostęp: 20.04.2020. 
687 H. Seo, Visual Propaganda in the Age of Social Media: An Empirical Analysis of Twitter 

Images During the 2012 Israeli–Hamas Conflict, „Visual Communication Quarterly” 2014, tom 

21, nr 3, s. 150–151. 
688 K. Izak, Hamas..., op. cit., s. 199. 
689 J. S. Pistole, The Terrorist Financing Operations Section, The Federal Bureau of Investi-

gation, 24.09.2003, https://archives.fbi.gov, dostęp: 20.04.2020. 
690 W. S. Carus, Bioterrorism and Biocrimes: The Illicit Use of Biological Agents Since 1900, 

Amsterdam 2002, s. 163–164. 
691 J. Chosak, J. Sawyer, Hamas’s Tactics: Lessons from Recent Attacks, The Washington In-

stitute, 19.10.2005, https://www.washingtoninstitute.org, dostęp: 20.04.2020. 
692 D. Horiwitz, Hamas blames Israel for death of ‘chemical weapons’ expert, „The Irish 

Times”, 29.11.2000, https://www.irishtimes.com, dostęp: 20.04.2020. 
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Hamas wykorzystywał też cyberprzestrzeń do przeprowadzania ataków. Do 

przykładów ataków Hamasu w cyberprzestrzeni należą:  

• w 2012 r. podczas operacji Płynny Ołów Hamas przeprowadzał ataki na 

izraelskie rządowe strony internetowe; 

• kwiecień 2013 r. atak DDos na amerykańską instytucję finansową Ameri-

can Express; 

• w 2014 r. podczas operacji Ochronny Brzeg ataki na prywatne i wojskowe 

strony internetowe;  

• 2017 r. włamanie się do telefonów żołnierzy izraelskich; 

• 2018 r. pierwsze próby ataków poprzez media społecznościowe na żołnie-

rzy, którzy myśleli, że kontaktują się z kobietami; 

• 2018 r. stworzenie kopii aplikacji ostrzegającej o atakach rakietowych, po 

której instalacji Hamas mógł przejąć kontrolę nad telefonem; 

• oraz inne ataki phishingowe i ataki mające na celu przejęcie kontroli nad 

telefonem, by zdobyć potrzebne informacje693. 

Jako że działania w cyberprzestrzeni przez Hamas były prowadzone głównie 

przeciwko żołnierzom izraelskim, doprowadziło to do sytuacji, że Siły Obronne 

Izraela zdecydowały się przeprowadzić w maju 2019 r. nalot lotniczy na budy-

nek, w którym znajdowała się siedziba hakerów palestyńskich w odpowiedzi na 

cyberatak przeprowadzony przez Hamas694. 

Hamas prowadził szerokie działania, których celem było uzyskanie uznania 

międzynarodowego, pomimo tego, że od początku chciał zniszczyć państwo 

Izrael, które jest uznawane przez społeczność międzynarodową. Jednakże Ha-

mas pragnął także utworzyć własne niepodległe państwo dla Palestyńczyków.  

W związku z tym Hamas m.in. prowadził oficjalne próby, by Unia Europejska 

usunęła go z list grup terrorystycznych695, a także prowadził rozmowy z urzędu-

jącymi i byłymi urzędnikami Stanów Zjednoczonych, ONZ, Unii Europejskiej  

i innych państw zachodnich w celu rozpoczęcia oficjalnego dialogu i relacji mię-

dzynarodowych mających na celu służyć sprawie palestyńskiej696. 

Konflikt z Hamasem jest sprawą wewnętrzną Izraela, która przejawia się re-

gularnymi wymianami ognia oraz szerszymi interwencjami Izraela w Gazie  

 

693 O. Dostri., Hamas’ Cyber Activity against Israel, The Jerusalem Institute for Strategy and 

Security, 15.10.2018, https://jiss.org.il/en, dostęp: 20.04.2020. 
694 What Israel’s Strike on Hamas Hackers Means For Cyberwar, Wired, 5.06.2019, 

https://www.wired.com, dostęp: 20.04.2020. Security Forces Thwart Hamas Cyber Attack, 

„Hamodia”, 5.05.2019, https://hamodia.com, dostęp: 20.04.2020. 
695 EU court rejects Hamas appeal to delist terrorist status, Deutsche Welle, 6.03.2019, 

https://www.dw.com/en, dostęp: 20.04.2020. 
696 A. A. Amer, Hamas intensifies Western dialogues to break political isolation, Al-Monitor, 

13.01.2020, https://www.al-monitor.com, dostęp: 20.04.2020. 
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w razie potrzeby. Państwa, które wspierają sprawę palestyńską, ograniczają się 

do materialnego wsparcia ugrupowania oraz krytyki działań Izraela na arenie 

Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z tego powodu mało prawdopodobne jest, 

aby konflikt Izraela z Hamasem przerodził się w konflikt międzynarodowy. 

Ruch Huti 

Pomimo tego, że Ruch Huti jest organizacją antyamerykańską i antyizraelską, 

to nie prowadził on działalności poza regionem Bliskiego Wschodu, gdyż sku-

piał się on na realizacji własnych lokalnych celów. Jednakże, w trakcie wojny 

domowej w Jemenie, która jest umiędzynarodowionym wewnątrz państwowym 

konfliktem zbrojnym, doszło też w październiku 2016 r. do nieudanych ataków 

rakietowych z terytorium kontrolowanego przez Huti na niszczyciel USS Man-

son należący do amerykańskiej marynarki wojennej697. W odpowiedzi amery-

kańskie okręty zniszczyły trzy stacje radarowe należące do Huti698. Ta sytuacja 

oraz przypadki ataków na cywilne statki na Morzu Czerwonym i posiadane 

uzbrojenie przez ruch Huti świadczy o zagrożeniu, jakie ta organizacja stanowiła 

dla swobody żeglugi statków transportujących towary w skali globalnej. Ponadto 

z powodu posiadania przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych 

ugrupowanie mogło stanowić zagrożenie dla lotnictwa cywilnego, a także po-

przez ataki na rafinerie i ropociągi mogło zakłócić płynność podaży ropy na ryn-

kach światowych. 

Ruch Huti z pomocą Iranu wykorzystywał też cyberprzestrzeń do kontroli  

i cenzury Internetu w Jemenie oraz obrotu kryptowalutami. Ugrupowanie kon-

trolowało też największą jemeńską firmę dostarczającą internet YemenNet, która 

także nadzorowała rejestracje jemeńskich domen internetowych699. 

Organizacja prowadziła w ograniczonym zakresie działania propagandowe 

promujące ruch na arenie międzynarodowej, jako alternatywy dla obecnego 

rządu Jemeńskiego700. Aparat medialny Hutich oraz organizacji i państw go 

wspierających informował m.in. o zniszczeniach i zbrodniach popełnianych 

 

697 P. Stewart, U.S. Navy ship targeted in failed missile attack from Yemen: U.S., Reuters, 
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tute, 12.10.2016, https://news.usni.org, dostęp: 20.04.2020. 
698 P. Stewart, U.S. military strikes Yemen after missile attacks on U.S. Navy ship, Reuters, 

12.10.2016, https://www.reuters.com, dostęp: 20.04.2020. 
699 D. Boylan, Iran helps Houthis fight Yemen war in cyberspace, Associated Press, 

30.11.2018, https://apnews.com, dostęp: 20.04.2020. 
700 A. Nasser, The propaganda machine behind the Houthis, The New Arab, 20.05.2015, 

https://english.alaraby.co.uk, dostęp: 20.04.2020. 
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przez Arabię Saudyjską, oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie701, a także o suk-

cesach odniesionych podczas walk z koalicją anty-Huti702. 

Należy podkreślić fakt, że Ruch Huti szukał międzynarodowego uznania703, 

co świadczy, że nie był on przeciwny istniejącemu systemowi międzynarodo-

wemu, ale jego pragnienia utworzenia własnego rządu wraz z działalnością Zjed-

noczonych Emiratów Arabskich wspierających secesjonistów na południu Je-

menu, mogą doprowadzić do rozpadu Jemenu na dwa państwa. 

Z powodu tego, że jedyny podmiot państwowy, który wspiera Hutich, czyli 

Iran robi to głównie poprzez dostawy nowoczesnego uzbrojenia, nie angażując 

się bezpośrednio tak, jak to ma miejsce w Syrii, to ryzyko rozszerzenia się obec-

nego konfliktu do szerszego konfliktu międzynarodowego jest niskie. Także inne 

państwa o ambicjach globalnych takie jak Rosja i Chiny zachowują, co najmniej 

neutralne lub zrównoważone stanowiska wobec obu stron konfliktu, pragnąc sta-

bilizacji na Półwyspie Arabskim w celu realizacji własnych interesów704. 

Powszechne Jednostki Ochrony 

Na podstawie analizy działalności Powszechnych Jednostek Ochrony można 

stwierdzić, że był on zbrojnym podmiotem pozapaństwowym działającym lokal-

nie. Skupionym w swojej działalności, głównie na syryjskich terytoriach za-

mieszkanych przez ludność kurdyjską. W związku z tym jego działalność nie 

stanowiła bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Jednakże zagrożenia dla bezpieczeństwa na poziomie globalnym mogą stwarzać 

działania państw regionu i państw spoza regionu wobec Powszechnych Jedno-

stek Ochrony. 

Inną ważną kwestią są osoby, które samodzielnie postanowiły wyjechać, by 

wesprzeć Kurdów. Na przykład z Wielkiej Brytanii do 2019 r., by walczyć po 

stronie Kurdów wyjechało od 30 do 100 Brytyjczyków, z których 8 poniosło 

śmierć705. Natomiast z Niemiec do Syrii, by walczyć po stronie kurdyjskiej, wy-

jechało ponad 100 osób (wg źródeł gazety Die Welt około 130 Niemców wal-

czyło po stronie YPG)706. Istnieją różne podejścia do osób, które powróciły, np. 
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w Wielkiej Brytanii istniały przypadki, że osoby, które walczyły zostały aresz-

towane707, a także dochodziło do aresztowań pod zarzutem finansowania terro-

ryzmu (przypadek ojca, który przelał pieniądze dla własnego syna). Postępowa-

nie Wielkiej Brytanii było o tyle dziwne, gdyż Wielka Brytania wspierała Kur-

dów poprzez wysłanie do Syrii własnych sił wojskowych oraz poprzez wsparcie 

szkoleniowe i przekazywanie uzbrojenia708. Natomiast rząd Niemiecki traktował 

zwolenników Powszechnych Jednostek Ochronnych tak samo, jak zwolenników 

Partii Pracujących Kurdystanu709, Jednak wg niemieckiego ministerstwa spraw 

wewnętrznych żadna z osób, która walczyła dla YPG i powróciła, nie stanowiła 

zagrożenia w przeciwieństwie do osób powracających z Państwa Islamskiego, 

ale pomimo takiej opinii rządu, w Niemczech dochodziło to takich sytuacji jak 

aresztowania osób, które przyznały się do przynależności do Powszechnych Jedno-

stek Ochronnych710 oraz osób, które opublikowały flagę YPG na Facebooku711. 

Jako że, Powszechne Jednostki Ochrony nie były uznawane za organizację 

terrorystyczną, to mogły one posiadać oficjalne strony internetowe i konta w ser-

wisach społecznościowych. W związku z tym YPG posiadał własną oficjalną 

stronę712 publikującą materiały po angielsku, kurdyjsku, arabsku i turecku oraz 

konta w mediach społecznościowych takich jak Twitter713 i Facebook714 na któ-

rych publikowane były materiały po kurdyjsku, arabsku i angielsku, a także po-

siadał własny kanał na YouTube715 oraz prowadził internetowe kanały telewi-

zyjne Rojava TV (materiały po arabsku i kurdyjsku)716 i Parezvan TV (głównie 

po kurdyjsku)717. Ponadto Kurdowie przekazywali informacje poprzez media 

Demokratycznych Sił Syryjskich718 oraz poprzez konto na Twitterze Mazloum’a 

Abdi dowódcy generalnego SDF719. Środki medialne Powszechnych Jednostek 
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Ochrony przekazywały materiały promujące sprawę kurdyjską, zawierały one 

treść dotyczącą sukcesów i walk z organizacjami dżihadystycznymi i z wojskami 

tureckimi, wspomnień o poległych bojownikach, materiały dotyczące codzien-

nego życia na terenach kontrolowanych przez Kurdów oraz oficjalne komuni-

katy YPG i SDF.  

Jeżeli chodzi o złoża surowców, to Kurdowie już w 2013 r. w wyniku walk  

z wojskami syryjskimi przejęli kontrolę nad licznymi polami w północno-

wschodniej Syrii (m.in. Tall Adas, Ramalan) uznając je za własność ludności 

kurdyjskiej720. Natomiast w 2017 r. Kurdowie działając w ramach Syryjskich Sił 

Demokratycznych, przejęli od Państwa Islamskiego w prowincji Dajr az-Zaur 

największe syryjskie pola naftowe. Najpierw w październiku 2017 r. pole 

Omar721, a następnie w listopadzie 2017 r. pole Tanak722. Ostatecznie pod kon-

trolą sił kurdyjskich znalazło się prawie 50% pól naftowych w Syrii723 (zawiera-

jących 70% syryjskich złóż ropy). Kurdowie przejęli także kontrolę nad instala-

cjami gazowymi724. Ważnym wydarzeniem z tym związanym są intensywne 

walki, do których doszło w lutym 2018 r. pomiędzy Kurdami i wspierającymi 

ich amerykańskimi siłami specjalnymi i lotnictwem, a syryjskimi prorządowymi 

siłami i rosyjskimi o instalacje gazowe w prowincji Dajr az-Zaur i w tym gazow-

nie Conoco725. 

Organizacja podejmowała się licznych działań, które miały się przyczynić do 

rozwoju i umocnienia jej uznania międzynarodowego, które pozwoliłoby YPG 

na utworzenie trwałej autonomii w celu zapewnienia ochrony dla własnej ludno-

ści. Przykładami takich działań są: podpisanie w Genewie porozumienia między 

ONZ, a przedstawicielami SDF w sprawie zakończenia rekrutowania osób poni-

żej 18 roku życia726, utworzenie lokalnych struktur rządowych, przeprowadzanie 
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oficjalnych wizyt zagranicznych, a także sam udział w walkach z Państwem Is-

lamskim727. 

Pozycja Kurdów w Syrii wzrosła po tym, gdy otrzymali oni wsparcie zagra-

niczne w ramach operacji zwalczania Państwa Islamskiego. Najpierw Po-

wszechne Jednostki Ochrony otrzymały wsparcie ze strony Stanów Zjednoczo-

nych, które od czasów bitwy o Kobane w 2014 r. wspierały za pomocą lotnictwa 

działania Kurdów na lądzie728, a od marca 2017 r. siły lądowe Stanów Zjedno-

czonych zaczęły współdziałać z Powszechnymi Jednostkami Ochrony w Syrii729. 

Następnie YPG zaczęło być wspierane także przez inne państwa w tym Francję 

– która wspierała Kurdów za pomocą środków finansowych730 i poprzez obec-

ność żołnierzy francuskich731 – oraz przez Niemcy, które wspierały Kurdów po-

przez działalność humanitarną732. 

Napięta sytuacja pomiędzy Kurdami a Turcją oprócz tego, że stanowiła duże 

zagrożenie na poziomie regionalnym, to była także zagrożeniem na poziomie 

globalnym. Turcja uznawała Powszechne Jednostki Ochrony za większe zagro-

żenie od Partii Pracujących Kurdystanu, gdyż Turcja, używając siły militarnej, 

mogłaby kontrolować działalność na swoim obszarze PKK. Natomiast utworze-

nie państwa kurdyjskiego na terytorium Syrii mogłoby doprowadzić do destabi-

lizacji wewnątrz Turcji. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że 9 października 

2019 r. rozpoczęła się inwazja wojsk tureckich wspieranych przez lokalne pro-

tureckie bojówki na przygraniczne obszary kontrolowane przez Kurdów w pół-

nocnej Syrii733. Wydarzenie to wpłynęło na bezpieczeństwo zarówno na pozio-

mie regionalnym, jak i globalnym. Zdarzenie to oprócz stworzenia ryzyka kolej-

nej fali uchodźców do Europy734 wpłynęło negatywnie na relacje pomiędzy Tur-

cją a innymi członkami NATO. 

Najbardziej niejednoznaczne podejście do wsparcia Kurdów, przejawiały 

Stany Zjednoczone, które sojusz z Powszechnymi Jednostkami Ochronnymi  

i Syryjskimi Siłami Demokratycznymi traktowały w sposób pragmatyczny.  

 

727 O. K. Pusane, op. cit., s.77. 
728 B. Katz, op. cit., s. 6. 
729 B. Starr, US Marines join local forces fighting in Raqqa, CNN, 9.03.2017,  https://edi-

tion.cnn.com, dostęp: 20.04.2020. 
730 France vows to continue supporting Kurdish-led forces in Syria, Radio France Internatio-

nale, 19.04.2019, http://www.rfi.fr, dostęp: 20.04.2020. 
731 H. Shekhani, French troops operate in northern Syria: Kurdish Defense Official, Kurdistan 

24, 3.04.2018, https://www.kurdistan24.net, dostęp: 20.04.2020. 
732 Escalating situation in north-eastern Syria, Federal Foreign Office, 14.10.2019, 

https://www.auswaertiges-amt.de, dostęp: 20.04.2020. 
733 K. Strachota, Turecka inwazja na kurdyjskie parapaństwo w Syrii, Ośrodek Studiów 

Wschodnich, 10.10.2019, https://www.osw.waw.pl, dostęp: 20.04.2020. 
734 Escalating situation in…, op. cit. 
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W obliczu tureckiej inwazji siły Stanów Zjednoczonych zdecydowały się naj-

pierw na początku października 2019 r. na wycofanie się z północnej Syrii735. 

Jednakże w wyniku zmiany decyzji przez rząd Stanów Zjednoczonych, siły 

zbrojne USA pozostały od października 2019 r. we wschodniej Syrii z misją 

ochrony pól naftowych, by nie zostały one przejęte przez Państwo Islamskie736 

lub siły rządu syryjskiego oraz Rosjan737. Natomiast jeżeli chodzi o reakcję po-

zostałych kluczowych członków NATO, to inwazja turecka spotkała się z ostrą 

krytyką ze strony prezydenta Francji Emanuela Macrona738 oraz wprowadze-

niem restrykcji na transport broni do Turcji przez Niemcy739. Ponadto Niemcy, 

Francja, Wielka Brytania, Belgia i Polska zwołały posiedzenie Rady Bezpie-

czeństwa ONZ w sprawie tureckiej inwazji, które odbyło się 10 października 

2019 r.740. Sprawa kurdyjska pojawiła się następnie na szczycie NATO odbywa-

jącym się w dniach 3–4 grudnia 2019 r. w Londynie. Na którym Turcja począt-

kowo chciała zablokować nowy plan obrony państw bałtyckich i Polski, jeżeli 

NATO nie uzna Powszechnych Jednostek Ochronnych za organizację terrory-

styczną. Negatywnie na stosunki Turcji wewnątrz NATO wpływała również 

współpraca Turcji z Rosją, która w kontekście październikowej inwazji przeja-

wiała się podpisaniem umowy w Soczi pomiędzy Rosją a Turcję, która zakładała 

wycofanie się sił kurdyjskich z 30 km strefy przygranicznej i przeprowadzanie 

wspólnych łączonych rosyjsko-tureckich patroli741. 

Analizując wpływ działalności Powszechnych Jednostek Ochronnych na bez-

pieczeństwo międzynarodowe, nie można też pominąć faktów, że inwazja tu-

recka została także potępiona przez Unię Europejską742 oraz doprowadziła do 

protestów w licznych miastach Europejskich (m.in. we Francji, Niemczech, 

Wielkiej Brytanii i Grecji) oraz przyczyniła się do zwiększenia napięć pomiędzy 

emigrantami pochodzenia tureckiego i kurdyjskiego743. 

 

735 U.S. prepares to withdraw from northern Syria before Turkish operation, NBC News, 

7.10.2019, https://www.nbcnews.com, dostęp: 20.04.2020. 
736 A. Johnson, F. Thorp V, U.S. forces preparing to protect Syrian oil fields, Euronews, 

25.10.2019, https://www.euronews.com, dostęp: 20.04.2020. 
737 T. Bowman, U.S. Troops Aim To Keep Oil Fields From Syrian And Russian Forces, NPR, 

11.03.2020, https://www.npr.org, dostęp: 20.04.2020. 
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Hajat Tahrir asz-Szam 

Hajat Tahrir asz-Szam jest nastawionym na działalność lokalną byłym odła-

mem Al-Kaidy. Jego działania były ograniczone tylko to obszaru Syrii i państw 

sąsiednich, jednakże nie wiadomo czy ugrupowanie nie zaczęłoby przeprowa-

dzać ataków w państwach zachodu w przypadku osiągnięcia stabilnego przy-

czółku w Syrii. Inne ryzyko wynika z tego, że ugrupowanie z filii Al-Kaidy prze-

branżowiło się w lokalną grupę rebeliancką, jednocześnie odcinając się od Al-

Kaidy w lipcu 2016 r. w celu wzmocnienia kontaktu z ludnością syryjską. Jed-

nakże pomimo tego, że Al-Kaida oficjalnie skrytykowała tę decyzję, to prawdo-

podobne jest, że było to celowe działanie strategiczne, ale nie można wykluczyć, 

że była to samodzielna decyzja liderów Dżabhat Fatah asz-Szam, gdyż część 

członków ugrupowania zachowało lojalność wobec Al-Kaidy i założyło w lutym 

2018 r. odrębne ugrupowanie Hurras ad-Din744. Istnieje ryzyko, że w przypadku 

potwierdzenia skuteczności strategii podjętej przez Dżabhat Fatah asz-Szam, 

stratega ta rozszerzy się wśród innych grup lojalnych wobec Al-Kaidy, co może 

sprawić, że rządy będą mniej się skupiać na ich działaniu. Pozwalając „zama-

skowanej” Al-Kaidzie rozwijać się w spokoju i otrzymywać wsparcie lokalnej 

ludności w poszczególnych państwach na całym świecie745, co pozwoli na zbu-

dowanie szerokiej sieci logistycznej. Gdyż należy podkreślić, że dla Al-Kaidy 

zachód pozostaje nadal głównym przeciwnikiem746. 

Organizacja przez okres swojej działalności miała aparat medialny mniej roz-

budowany niż Państwo Islamskie. Za czasów funkcjonowania pod nazwą Dża-

bhat an-Nusra za przekazywanie propagandy ugrupowania odpowiedzialna była 

grupa medialna Al-Manara al-Baida, która przekazywała umiarkowany przekaz 

głównie do lokalnej ludności, jednakże ukazywała też np. pożegnania zama-

chowców samobójców. Dżabhat an-Nusra do przekazywania swojej propagandy 

 

Kurds rally in thousands in Europe against Turkish assault on Syria, „The National”, 13.10.2019, 
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wykorzystywał też platformy streamingowe, konta na Facebooku747 oraz prowa-

dzone bezpośrednio przez organizację konto na Twitterze748. Natomiast Hajat 

Tahrir asz-Szam od 2018 r. wykorzystywał agencje Amjad (publikującą także 

nagrania z napisami po francusku) i Iba News Agency, która nie była kontrolo-

wana przez HTS. Ugrupowanie promowało przez nie efektywność własnej ad-

ministracji w Idlibie749. 

Poprzedniczka Hajat Tahrir asz-Szam, czyli Dżabhat an-Nusra podejrzana 

była o posiadanie broni chemicznej. Jednakże pomimo licznych przypadków 

użycia broni chemicznej podczas wojny domowej w Syrii750 to nie ma bezpo-

średnich dowodów, że jeden z ataków przeprowadził Dżabhat an-Nusra lub Ha-

jat Tahrir asz-Szam. Nie mniej jednak pojawiały się oskarżenia wobec organiza-

cji ze strony rosyjskiej i syryjskiej. Rząd syryjski w grudniu 2012 r. przekazał 

informację, że Dżabhat an-Nusra może użyć broni chemicznej, gdyż grupa prze-

jęła kontrolę nad fabryką syryjsko-saudyjskiej firmy chemicznej, w której pro-

dukowano chlorowodór i wg rządu w momencie jej przejęcia znajdowało się na 

jej terenie 400 ton chloru751. Natomiast Rosja oskarżała Dżabhat an-Nusra o to, 

że chce przeprowadzić atak za pomocą broni chemicznej, by potem oskarżyć  

o to rząd syryjski, jednakże nie ma dowodów potwierdzających te oskarżenia752. 

Nie można także pominąć faktu, że działalność syryjskiej zbrojnej opozycji 

przyczyniła się do interwencji zbrojnej Federacji Rosyjskiej w Syrii. Mającej na 

celu utrzymanie przy władzy rosyjskiego sojusznika w regionie Baszszara al-

Asada. Ponadto Rosja wspierała rząd syryjski, dostarczając mu uzbrojenie po-

trzebne do kontynuowania walki. Interwencja rosyjska polegała głównie na prze-

prowadzaniu nalotów lotniczych na siły opozycji (podczas których nie zważano 

na życie ludności cywilnej), które to naloty były motywowane koniecznością 

walki z terrorystami, czyli z Hajat Tahrir asz-Szam i w mniejszym stopniu  

z Państwem Islamskim. Wg Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka rosyj-

skie naloty lotnicze przeprowadzone od 30 września 2015 r. do 30 grudnia 2019 

r. przyczyniły się do śmierci 8427 cywilów, 5244 członków Państwa Islam-

skiego i 5603 członków innych grup powstańców, w tym Hajat Tahrir asz-
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Szam753. Natomiast Airwars szacuje, że potwierdzonych jest 3,835–5,623 przy-

padków śmierci cywilów w okresie do 31 maja 2018 r.754. Naloty rosyjskie nie 

tylko bezpośrednio wpływały na życie lokalnej ludności, ale także wpływały na 

destabilizację sytuacji na poziomie globalnym i regionalnym, gdyż doprowa-

dzały one do zwiększenia się ruchów migracyjnych zarówno w wymiarze pań-

stwowym, jak i regionalnym i pośrednio globalnym. Jednakże omawiając wyko-

rzystanie sił powietrznych przez Federację Rosyjską, nie można pominąć faktu, 

że Hajat Tahrir asz-Szam posiadając przeciwlotnicze pociski kierowane, miała 

możliwość zestrzeliwania samolotów w przypadku ich lotu na niskim pułapie. 

Do takie zdarzenia doszło 3 lutego 2018 r., gdy HTS zestrzelił w prowincji Idlib 

rosyjski samolot szturmowy typu su-25755. 

Hajat Tahrir asz-Szam dążył do uzyskania uznania międzynarodowego, co 

wpływało także negatywnie na spójność grupy, powodując, że jej bardziej rady-

kalni członkowie odchodzili do Hurras ad-Din, grupy, która wyznawała rady-

kalną przeciwną systemowi międzynarodowemu ideologię Al-Kaidy. Przywódz-

two organizacji chciało także w razie możliwości i konieczności wynikającej  

z rozwoju sytuacji w Syrii przekształcić organizację w partię polityczną na wzór 

Hamasu756. 

Organizacja jest jedną z największych i najsilniejszych bojówek na obszarze 

Idlibu, jednocześnie chce ona bezwzględnie walczyć z „okupacyjnymi siłami” 

Iranu i Rosji757. Fakt ten wraz ze zwiększonym napięciem pomiędzy Turcją  

a Rosją po syryjskiej inwazji na Idlib, może doprowadzić w skrajnym przypadku 

do konfrontacji pomiędzy państwami, co będzie wymagało reakcji NATO758. 

Jednakże w większości przypadków w przeszłości rząd turecki instrumentalnie 

podchodził do wspieranych ugrupowań w Syrii, wycofując poparcie dla ich 

sprawy, gdy było to sprzeczne z interesami Turcji. 
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Partia Pracujących Kurdystanu 

Partia Pracujących Kurdystanu jest organizacją, której zbrojna działalność 

skupiała się na obszarze Turcji, Syrii, Iranu i Iraku. Jest to związane z jej celami, 

gdyż zamachy terrorystyczne np. w Europie w żadnym przypadku nie przyczy-

niłyby się do jej sprawy, a nawet byłyby one na korzyść rządu tureckiego, który 

wykorzystałby takie wydarzenia do uzyskania poparcia państw zachodnich do 

silniejszego zwalczania ludności kurdyjskiej. 

Pomimo tego, że media tureckie propagowały zagrożenie dla świata zachod-

niego, jakie pochodziło ze strony Partii Pracujących Kurdystanu, to wg rządu 

Niemieckiego członkowie PKK nie stanowili zagrożenia w Niemczech759. Do-

prowadziło to do oskarżeń rządu niemieckiego przez tureckiego ministra spraw 

zagranicznych Mevluta Cavusoglu o wspieranie PKK, poprzez zezwalanie na ich 

działalność w Niemczech. Jednakże pomimo stanowiska niemieckiego rządu na-

leży brać pod uwagę, że przy 14 tys. zwolenników Partii Pracujących Kurdy-

stanu w Niemczech760 istnieje stałe ryzyko walk pomiędzy członkami PKK  

a tureckimi imigrantami w Europie. Wpływ na sytuację ma też to, że niemieckie 

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zakazało w 2017 r. wykorzysty-

wania symboli związanych z Partią Pracujących Kurdystanu761. 

Od początku istnienia ugrupowania jego członkowie przeprowadzali głównie 

niegroźne ataki (według The Global Terrorism Database) na cele związane z rzą-

dem tureckim lub ze społecznością turecką i radykalnymi tureckimi organiza-

cjami takimi jak np. Szare Wilki762. Jednakże w Europie dochodziło też do mor-

derstw działaczy Partii Pracujących Kurdystanu, jak to miało np. miejsce w Pa-

ryżu, gdzie w styczniu 2013 r. zostały zamordowane 3 aktywistki należące do 

PKK763. 

Od momentu powstania Partii Pracujących Kurdystanu była ona wspierana 

przez Związek Radziecki oraz inne państwa bloku komunistycznego i republiki 

socjalistyczne. Natomiast od momentu uwięzienia Öcalana organizacja nie była 

oficjalnie wspierana przez żadne państwo. Jednakże od momentu obecności 

wojsk rosyjskich w Syrii, Turcja oskarżała Rosję o wspieranie i dostarczanie 

broni dla Partii Pracujących Kurdystanu764. 
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Ugrupowanie nie posiadało powszechnej, dobrze rozbudowanej gałęzi me-

dialnej. Było to spowodowane tym, że rozpowszechnianie propagandy Partii 

Pracujących Kurdystanu z terenu Turcji hamowała twarda postawa władz turec-

kich, które zatrzymywały osoby publikujące materiały PKK oraz ograniczały 

dostęp do Internetu na obszarach zamieszkanych przez Kurdów765. Ponadto Par-

tia Pracujących Kurdystanu nie mogła oficjalnie publikować informacji w Inter-

necie, gdyż była na liście organizacji terrorystycznych766. Jednym z przykładów 

środków masowego przekazu działających w Europie była funkcjonująca od 

2004 r. telewizja Roj TV767, która nadawała z Danii i z Belgii po kurdyjsku, 

arabsku, turecku i persku. Jednakże została ona zakazana w 2008 r. w Niem-

czech768, a w 2013 r. stacja została zamknięta przez rząd duński769. Jej przekaz 

był głównie skierowany do Kurdów mieszkających w Europie. Na antenie glo-

ryfikowano bojowników Partii Pracujących Kurdystanu i nawoływano do walki 

z Turcją, a także ukazywano życie codzienne bojowników770. 

Partia Pracujących Kurdystanu od lat 90 XX wieku powiązana była też z gru-

pami przestępczymi działającymi w Europie771. W ramach działalności przestęp-

czej członkowie PKK zajmowali się m.in.: zbieraniem haraczy od Kurdów 

mieszkających na emigracji, przemytem ludzi, praniem pieniędzy poprzez różne 

organizacje772 oraz przemytem narkotyków i broni773. 

Partia Pracujących Kurdystanu pragnęła uzyskać jak największe poparcie ze 

strony podmiotów państwowych i pozapaństwowych z powodu dążenia do moż-

liwości utworzenia autonomicznego, demokratycznego regionu w obrębie Tur-

cji. Po 2014 r. PKK do polepszenia swojego wizerunku wykorzystywała udział 

we wsparciu międzynarodowej walki z Państwem Islamskim. W wyniku tego 
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Partia Pracujących Kurdystanu uzyskała wsparcie ze strony zachodnich uczo-

nych i polityków, którzy domagali się, by usunąć PKK z list ugrupowań terrory-

stycznych774. 

Partia Pracujących Kurdystanu od początku swojego istnienia była wspierana 

przez inne państwa tylko w celu realizacji ich interesów. W związku z tym ry-

zyko wybuchu konfliktu międzynarodowego jest niskie, gdyż nie jest w interesie 

państw, które nawet czasowo wspierają PKK wzięcie udziału w konflikcie z Tur-

cją. Bardziej prawdopodobne jest, że Partia Pracujących Kurdystanu w zamian 

za poparcie swoich dążeń do autonomii lub niepodległości wesprze Rosję, lub 

inne państwo z regionu, lub spoza regionu w przypadku ich ewentualnego kon-

fliktu z Turcją. 

W tym rozdziale przeprowadzona została analiza wpływu zbrojnych podmio-

tów pozapaństwowych na bezpieczeństwo międzynarodowe na poziomie global-

nym. Charakter zagrożeń stwarzanych na poziomie globalnym był odmienny od 

tych stwarzanych na poziomie regionalnym. Także nie wszystkie analizowane 

zbrojne podmioty pozapaństwowe wpływały w sposób znaczący na system mię-

dzynarodowy i na subsystemy poszczególnych państw spoza regionu. Zbrojnymi 

podmiotami pozapaństwowymi, które stanowiły takie bezpośrednie zagrożenie 

dla państw spoza regionu i dla systemu międzynarodowego były Państwo Islam-

skie i Hezbollah. 

Charakter zagrożeń stwarzanych na poziomie globalnym przez zbrojne pod-

mioty pozapaństwowe udało się wykazać poprzez analizę przeprowadzoną  

w oparciu o opracowany model analizy (tabela 5). W jej toku udało się odkryć 

następujące fakty. Po pierwsze, pięć z analizowanych zbrojnych podmiotów po-

zapaństwowych miało rozbudowane struktury propagandowe rozpowszechnia-

jące informacje w j. angielskim. Natomiast Partia Pracujących Kurdystanu  

i Ruch Huti miały słabiej rozwinięte oficjalne struktury medialne (w przypadku 

PKK bardziej wyrafinowane środki przekazu zostały zamknięte przez władze 

państw europejskich). Po drugie, Państwo Islamskie, Hezbollah i Hamas utrzy-

mywały relacje (w ramach nich dochodziło do wymiany doświadczeń i przepro-

wadzano szkolenia) z innymi zbrojnymi podmiotami pozapaństwowymi działa-

jącymi głównie poza regionem. Ponadto Hajat Tahrir asz-Szam było w przeszło- 

 

 

774 K. Berkell, D. Phillips, The Case for Delisting the PKK as a Foreign Terrorist Organization, 

The Lawfare Institute, 11.02.2016, https://www.lawfareblog.com, dostęp: 20.04.2020. 
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ści powiązane z Al-Kaidą. Po trzecie, tylko Hezbollah i Państwo Islamskie prze-

prowadzało ataki w państwach spoza regionu. Natomiast cztery z przeanalizo-

wanych zbrojnych podmiotów pozapaństwowych udowodniło, że mają możli-

wości prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni, ale Ruch Huti wykorzystywał 

posiadane możliwości tylko w obrębie Jemenu. Ponadto cztery badane podmioty 

prowadziły działalność przestępczą w państwach poza regionem (najbardziej 

rozbudowaną i wszechstronną działalność przestępczą prowadził Hezbollah). 

Oprócz tego Hezbollah, Państwo Islamskie i Partia Pracujących Kurdystanu do-

puszczały się przemytu broni pomiędzy państwami spoza regionu. 

Po czwarte, tylko Państwo Islamskie z powodzeniem wytworzyło i wykorzy-

stało broń chemiczną. Natomiast istniała możliwość, że weszły w jej posiadanie 

Hajat Tahrir asz-Szam i Hezbollah, a z kolei Hamas w przeszłości próbował ją 

wytworzyć. Po piąte, dwa z analizowanych podmiotów, czyli Państwo Islamskie 

i Powszechne Jednostki Ochrony kontrolowały złoża ropy naftowej. Po szóste, 

istnienie i działalność Hezbollahu, Hajat Tahrir asz-Szam i Powszechnych Jed-

nostek Ochrony stwarzała ryzyko rozpoczęcia konfliktu międzynarodowego. Po 

siódme, Państwo Islamskie i Powszechne Jednostki Ochrony oraz Ruch Huti do-

prowadziły do powstania koalicji międzynarodowych działających na rzecz bez-

pieczeństwa. Natomiast działalność Hajat Tahrir asz-Szam i innych grup opozy-

cyjnych doprowadziła do pogłębienia współpracy pomiędzy Syrią, Iranem i Ro-

sją. Poza tym pięć z analizowanych zbrojnych podmiotów pozapaństwowych 

próbowało uzyskać uznanie międzynarodowe. Natomiast Państwo Islamskie 

otwarcie odrzucało system międzynarodowy i prawo międzynarodowe. 
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Zakończenie 

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu zbrojnych podmiotów poza-

państwowych na bezpieczeństwo międzynarodowe, strukturę środowiska mię-

dzynarodowego, bezpieczeństwo regionalne oraz bezpieczeństwo poszczegól-

nych państw regionu. W toku badań udało się wykazać, jak wieloaspektowe za-

grożenia stwarzały zbrojne podmioty pozapaństwowe, których działania najczę-

ściej były kierowane motywacjami religijnymi, nacjonalistycznymi i etnicz-

nymi. I które często chciały uzyskać uznanie międzynarodowe, by utworzyć wła-

sne państwo, lecz regionalne opory i struktura systemu międzynarodowego im 

na to nie pozwalały. Są to zatem podmioty, których ideologiczne dążenia człon-

ków są za silne, by one zniknęły, ale są one za słabe, by utworzyć trwały podmiot 

państwowy.  

Na początku badań sformułowane zostały dwie hipotezy. Pierwsza z nich mó-

wiąca, że działalność podmiotów państwowych przeciwko zbrojnym podmiotom 

pozapaństwowym destabilizuje system międzynarodowy w większym stopniu 

niż działalność samych podmiotów pozapaństwowych, w wyniku badań została 

odrzucona całkowicie. Zgodnie z przyjętym modelem analizy hipoteza ta była 

badana osobno na poziomie globalnym i na poziomie regionalnym. Z przepro-

wadzonych badań wpływu zbrojnych podmiotów pozapaństwowych na bezpie-

czeństwo międzynarodowe na poziomie globalnym oraz analizy wpływu na bez-

pieczeństwo działań podmiotów państwowych ukierunkowanych na zwalczanie 

zbrojnych podmiotów państwowych wynika, że spośród przeanalizowanych 

podmiotów pozapaństwowych i podmiotów państwowych to podmiot pań-

stwowy, czyli Turcja w największym stopniu destabilizowała system międzyna-

rodowy na poziomie globalnym. W analizowanych przypadkach wynikało to  

z działań podejmowanych przez Turcję przeciwko Powszechnym Jednostkom 

Ochronnym i Partii Pracujących Kurdystanu. Działania te doprowadziły do po-

tępienia Turcji przez Unię Europejską oraz wpłynęły one niekorzystnie na rela-

cje pomiędzy Turcją a innymi członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nato-

miast działania analizowanych zbrojnych podmiotów pozapaństwowych i in-

nych podmiotów państwowych je zwalczających w kontekście całego systemu 

międzynarodowego miały one mały wpływ na jego stabilność. Jedynie Państwo 

Islamskie i Hezbollah stwarzały większe zagrożenie dla poszczególnych państw 

wchodzących w skład systemu międzynarodowego, jednakże w kontekście ca-

łego systemu ich działania miały ograniczony wpływ. Na poziomie globalnym 

hipoteza została odrzucona, gdyż nie można jej uznać za potwierdzoną na pod-

stawie tylko dwóch przypadków, wynikających z działania tego samego pod-

miotu państwowego. 
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Również na poziomie regionalnym hipoteza została uznana za fałszywą, po-

nieważ na tym poziomie działalność podmiotów państwowych destabilizowała 

system regionalny w większym stopniu niż działalność samych podmiotów po-

zapaństwowych tylko w dwóch analizowanych przypadkach. Mianowicie  

w przypadku działań Turcji także przeciwko Powszechnym Jednostkom Ochron-

nym i Partii Pracujących Kurdystanu. Natomiast Państwo Islamskie i Hajat 

Tahrir asz-Szam destabilizowały system regionalny w większym stopniu niż 

działalność podmiotów państwowych ukierunkowana na ich zwalczanie. Nato-

miast pozostałe analizowane zbrojne podmioty pozapaństwowe destabilizowały 

system regionalny w podobnym stopniu, jak podmioty państwowe je zwalcza-

jące lub stopień destabilizacji był trudny do porównania z powodu dużej liczby 

niekorzystnych interakcji w obrębie systemu ze strony tych podmiotów.  

W związku z powyższym hipotezy tej nie można uznać za prawdziwą. Biorąc 

pod uwagę powyższe rozważania i fakty, które wynikły w toku analizy niemoż-

liwe jest postawienie rozstrzygającej odpowiedzi na pytanie: czy większe zagro-

żenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego wynika z działalności podmiotów 

pozapaństwowych, czy z reakcji podmiotów państwowych na ich istnienie?  

W kontekście globalnym to działania państw miały największy potencjał, by nie-

korzystnie wpływać na bezpieczeństwo całego systemu międzynarodowego, jed-

nakże w badanych przypadkach działania większości podmiotów państwowych 

zwalczających zbrojne podmioty tylko w ograniczonym stopniu wpływały nie-

korzystnie na bezpieczeństwo, a wręcz wpływały one korzystnie na bezpieczeń-

stwo systemu regionalnego. Natomiast na poziomie regionalnym w większości 

badanych przypadków zbrojne podmioty pozapaństwowe stwarzały fundamen-

talne zagrożenia dla poszczególnych subsystemów państwowych. Jednakże re-

zultatem działań podmiotów państwowych zwalczających zbrojne podmioty po-

zapaństwowe nie zawsze było zniwelowanie zagrożeń pochodzących ze strony 

zbrojnych podmiotów pozapaństwowych, a często wynikiem ich działań było 

jednak dalsze pogłębienie destabilizacji systemu regionalnego. 

Z kolei drugą hipotezę mówiącą, że zbrojne podmioty pozapaństwowe dążące 

do uzyskania uznania międzynarodowego nie stanowią bezpośredniego zagroże-

nia dla subsystemów państwowych spoza systemu regionalnego, pomimo że ich 

działalność doprowadza do destabilizacji systemu regionalnego, w toku badań 

udało się ją potwierdzić w całości. Z analizowanych zbrojnych podmiotów po-

zapaństwowych wszystkie przyczyniały się do destabilizacji systemu regional-

nego wynikającej bezpośrednio z ich działalności lub wynikającej z reakcji pań-

stw na ich istnienie. Natomiast w kwestii pierwszej części hipotezy z analizowa-

nych zbrojnych podmiotów pozapaństwowych, tylko Państwo Islamskie  

i Hezbollah nie dążyły do uzyskania uznania międzynarodowego, a Państwo Is-

lamskie miało wręcz skrajnie antysystemowy charakter i otwarcie odrzucało 



143 

światowy porządek i prawo międzynarodowe. Ponadto tylko Państwo Islamskie 

i Hezbollah przeprowadzały znaczące ataki terrorystyczne poza regionem, w tym 

Hezbollah przeprowadzał liczne ataki na personel dyplomatyczny i siły poko-

jowe. Dodatkowo oba powyższe podmioty prowadziły przemyt broni i działal-

ność przestępczą poza regionem Bliskiego Wschodu (jednakże Hezbollah pro-

wadził tę działalność na ewidentnie większą skalę). Należy podkreślić też fakt, 

że Hezbollah w razie potrzeby może zostać wykorzystany przez Iran jako jego 

siła uderzeniowa, tak jak miało to miejsce w konfliktach regionalnych. Już w 

okresie objętym analizą członkowie Hezbollahu prowadzili działalność wywia-

dowczą w celu rozpoznania celów do ewentualnych ataków. Innym faktem war-

tym wspomnienia w przypadku Państwa Islamskiego jest to, że działalność PI 

wpłynęła także na zmianę postaw społeczności zachodnich, m.in. w przypadku 

Francji ataki terrorystyczne doprowadziły do wytworzenia wrogości i podejrzli-

wości wobec osób pochodzenia arabskiego. 

Natomiast pozostałe analizowane zbrojne podmioty pozapaństwowe w więk-

szym lub mniejszym stopniu dążyły do uzyskania uznania międzynarodowego 

poprzez swoje działania. W tych przypadkach zagrożenie dla subsystemów pań-

stwowych spoza regionu było marginalne. Wyjątkiem może być Ruch Huti, 

który zaatakował okręty wojenne Stanów Zjednoczonych i który stanowił zagro-

żenie dla stabilności dostaw ropy na rynki światowe oraz dla żeglugi i lotnictwa 

cywilnego. Jednakże nie ma potwierdzonych informacji, że to Ruch Huti zaata-

kował saudyjskie instalacje. Ponadto w okresie objętym analizą ugrupowanie nie 

przeprowadziło ataków przeciwko cywilnym statkom powietrznym. Poważne 

zagrożenie może wynikać także z modelu działalności Hajat Tahrir asz-Szam, 

który może zostać wykorzystany przez inne podmioty, ale nie jest to zagrożenie 

bezpośrednio pochodzące od tej organizacji. W związku z powyższym odpowia-

dając na pytanie badawcze postawione w niniejszej pracy, należy stwierdzić, że 

zbrojne podmioty pozapaństwowe nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla 

subsystemów państwowych spoza systemu regionalnego, gdyż przeważnie sku-

piają one swoją działalność w obrębie systemu regionalnego i poszczególnych 

subsytemów państwowych wchodzących w jego skład. Ponadto najważniejszym 

czynnikiem wpływającym na to, że dany zbrojny podmiot pozapaństwowy nie 

stanowi takiego zagrożenie, jest chęć uzyskania przez dany zbrojny podmiot po-

zapaństwowy uznania na arenie międzynarodowej. 

Jeśli chodzi o możliwość doprowadzenia do wszczęcia konfliktu międzyna-

rodowego przez zbrojne podmioty pozapaństwowe, to dotychczas ryzyko takie 

było niskie. W okresie objętym analizą do największych bezpośrednich tarć  

w obrębie systemu regionalnego i międzynarodowego dochodziło w Syrii. I to 

w tym przypadku działalność Hajat Tahrir asz-Szam mogłaby doprowadzić do 
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wszczęcia konfliktu międzynarodowego Turcji z Syrią. Ponadto obecność Po-

wszechnych Jednostek Ochronnych w Syrii mogłaby doprowadzić do konfliktu 

międzynarodowego pomiędzy Turcją a podmiotem państwowym, który ewentu-

alnie stanąłby w jego obronie. Drugim punktem poważnych tarć były relacje po-

między Izraelem a Hezbollahem i Iranem. I w tym przypadku w sytuacji spro-

wokowania kolejnego konfliktu przez Hezbollah Iran mógłby otwarcie wesprzeć 

swojego ważnego partnera w regionie. Natomiast inne analizowane konflikty 

miały charakter lokalny i w ich przypadkach ryzyko, że zbrojny podmiot poza-

państwowy doprowadzi do wszczęcia konfliktu międzynarodowego, jest niskie, 

pomimo tego, że są one wspierane przez inne podmioty państwowe. W przy-

padku Państwa Islamskiego ryzyko takie także nie występuje, gdyż było ono 

zwalczane przez wszystkie podmioty państwowe zaangażowane w konflikty  

w Syrii i Iraku. Analizując kwestię możliwości doprowadzenia do wszczęcia 

konfliktu międzynarodowego przez zbrojne podmioty pozapaństwowe, należy 

także brać pod uwagę, że prowokacyjne działania Hezbollahu doprowadziły do 

rozpoczęcia II wojny libańskiej. Jednakże w tym przypadku państwo Liban nie 

było stroną konfliktu, więc nie był to konflikt międzynarodowy. Ponadto należy 

podkreślić, że to od woli państw zależy, czy dojdzie do konfliktu międzynaro-

dowego, czy sytuacja konfliktowa zostanie rozwiązana środkami dyplomatycz-

nymi. Jednakże biorąc pod uwagę powyższe fakty, należy także pamiętać, że do 

wszczęcia I Wojny Światowej przyczyniła się nacjonalistyczna organizacja kon-

spiracyjna. Natomiast w XXI wieku zamachy przeprowadzone przez Al-Kaidę 

w Stanach Zjednoczonych doprowadziły bezpośrednio do amerykańskiej inwa-

zji na Afganistan i pośrednio do inwazji na Irak. Ponadto ataki przyczyniły się 

do rozpoczęcia „niekończącej się wojny z terroryzmem”. 

W toku analizy udało się wykazać, że zbrojne podmioty pozapaństwowe 

wpływają na bezpieczeństwo w wielu sferach, jednakże każdy z analizowanych 

podmiotów stwarza zagrożenia o różnym charakterze, który zależy także od po-

ziomu, na którym dane zagrożenia występują. Cechy stwarzanych zagrożeń 

przez przeanalizowane zbrojne podmioty pozapaństwowe na poziomie regional-

nym są następujące: 

• Wszystkie z nich prowadziły działania w co najmniej dwóch państwach 

regionu. 

• Wszystkie z nich walczyły z innymi zbrojnymi podmiotami pozapaństwo-

wymi, ale także potrafiły współpracować z innymi podmiotami pozapań-

stwowymi. 

• Wszystkie z nich brały udział w walkach na obszarze kontrolowanego 

przez siebie terytorium z innymi podmiotami państwowymi, czyli tymi, 

do których to terytorium nie należało. 
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• Wszystkie z analizowanych zbrojnych podmiotów pozapaństwowych 

przeprowadzały ataki na cele cywilne w regionie. Jednakże Powszechne 

Jednostki Ochrony robiły to w skali marginalnej.  

• Pięć z nich przeprowadzało znaczące ataki w regionie w tym ataki terro-

rystyczne, ataki samobójcze i ataki za pomocą rakiet. Natomiast dwa  

z badanych podmiotów przeprowadzały nieznaczące ataki w regionie. Po-

nadto analizowane zbrojne podmioty pozapaństwowe stwarzały zagroże-

nia poprzez budowę tuneli, wykorzystanie bezzałogowych statków po-

wietrznych, a także groziły one, że przeprowadzą ataki na infrastrukturę 

krytyczną. 

• Działania wszystkich z nich przyczyniły się pośrednio lub bezpośrednio 

do ruchów uchodźców w regionie. 

• Działalność Państwa Islamskiego i Ruchu Huti przyczyniła się do powsta-

nia koalicji regionalnych. 

• Państwo Islamskie i Hamas posiadały rozbudowane struktury w regionie, 

czyli Hamas posiadał swoje biura m.in. w Libanie, Syrii i Katarze, a Pań-

stwo Islamskie posiadało związane z nią wilajety w Egipcie, Jemenie  

i Arabii Saudyjskiej. Ponadto ich członkowie lub zwolennicy funkcjono-

wali w wielu krajach regionu. 

• Sześć z nich współpracowało z państwami regionalnymi. Natomiast dwa 

z nich, czyli Hajat Tahrir asz-Szam i Państwo Islamskie prawdopodobnie 

otrzymywało wsparcie ze strony Turcji i Kataru. Ponadto należy podkre-

ślić, że z analizowanymi zbrojnymi podmiotami pozapaństwowymi najak-

tywniejsze relacje miały Turcja i Iran. 

• Wszystkie z analizowanych zbrojnych podmiotów pozapaństwowych we-

szły w posiadanie - poprzez przejęcie go podczas walk lub otrzymały go 

od patrona państwowego - zaawansowanego uzbrojenia pozwalającego im 

na zniwelowanie przewagi ze strony podmiotów państwowych. Ponadto 

każdy z analizowanych podmiotów wszedł w posiadanie broni przeciw-

lotniczej, a dwóm podmiotom udało się za jej pomocą zestrzelić samoloty 

wojskowe. Co więcej, dwa z analizowanych zbrojnych podmiotów poza-

państwowych wykorzystało z powodzeniem rakiety przeciwokrętowe. 

Oprócz tego badane grupy zajmowały się przerzutem broni w regionie. 

Natomiast cechy charakterystyczne, które wynikły z analizy działalności 

zbrojnych podmiotów pozapaństwowych na poziomie globalnym to: 

• W co najmniej sześciu analizowanych zbrojnych podmiotach pozapań-

stwowych służyli obcokrajowcy, a cztery z nich miały rozbudowane sieci 

zwolenników w państwach poza regionem. Natomiast członkowie 

Hezbollahu działają w największej ilości państw. Jednakże najbardziej 
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problematyczne są diaspory kurdyjskie w Europie, gdyż wśród nich znaj-

dują się zwolennicy zarówno Powszechnych Jednostek Ochrony, jak i Par-

tii Pracujących Kurdystanu, a pomiędzy nimi i Turkami żyjącymi w dia-

sporach dochodziło do sporów. 

• Pięć z analizowanych zbrojnych podmiotów pozapaństwowych miało roz-

budowane struktury propagandowe rozpowszechniające informacje w  

j. angielskim. Natomiast Partia Pracujących Kurdystanu i Ruch Huti miały 

słabiej rozwinięte oficjalne struktury medialne (w przypadku PKK bar-

dziej wyrafinowane środki przekazu zostały zamknięte przez władze pań-

stw europejskich). 

• Państwo Islamskie i Powszechne Jednostki Ochrony oraz Ruch Huti do-

prowadziły do powstania koalicji międzynarodowych działających na 

rzecz bezpieczeństwa. Natomiast działalność Hajat Tahrir asz-Szam i in-

nych grup opozycyjnych doprowadziła do pogłębienia współpracy pomię-

dzy Syrią, Iranem i Rosją. 

• Cztery z nich udowodniły, że mają możliwości prowadzenia operacji  

w cyberprzestrzeni, ale Ruch Huti wykorzystywał posiadane możliwości 

tylko w obrębie Jemenu. 

• Cztery analizowane grupy prowadziły działalność przestępczą w pań-

stwach poza regionem. Natomiast najbardziej rozbudowaną i wszech-

stronną działalność przestępczą prowadził Hezbollah. 

• Państwo Islamskie, Hezbollah i Hamas utrzymywały relacje (w ramach 

nich dochodziło do wymiany doświadczeń i przeprowadzano szkolenia)  

z innymi zbrojnymi podmiotami pozapaństwowymi działającymi głównie 

poza regionem. Ponadto Hajat Tahrir asz-Szam miało w przeszłości znane 

kontakty z Al-Kaidą.  

• Tylko Państwo Islamskie z powodzeniem wytworzyło i wykorzystało 

broń chemiczną. Natomiast istniała możliwość, że weszły w jej posiadanie 

Hajat Tahrir asz-Szam i Hezbollah, a z kolei Hamas próbował w przeszło-

ści wytworzyć broń chemiczną. Ponadto w przypadku Hezbollahu wystę-

puje zagrożenie, że w sytuacji pozyskania broni jądrowej przez Iran. Może 

on przekazać ją Hezbollahowi do wykorzystania podczas ewentualnej 

wojny. 

• Państwo Islamskie przejęło kontrolę nad złożami ropy naftowej i z powo-

dzeniem wprowadziło ropę na rynek. Drugim zbrojnym podmiotem poza-

państwowym, pod którego kontrolę weszły złoża surowców, były Po-

wszechne Jednostki Ochrony. Jednakże ten podmiot kontrolował złoża su-

rowców we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. 

Ponadto z całego zakresu analizy wywnioskować można, że zbrojne pod-

mioty pozapaństwowe o charakterze religijnym stanowiły większe zagrożenie 
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dla bezpieczeństwa międzynarodowego niż podmioty o charakterze świeckim, 

co więcej zagrożenie było tym większe, im radykalniejszy religijnie był dany 

podmiot. 

Zagrożenia ze strony zbrojnych podmiotów państwowych stale ewoluują  

i będą się one zwiększać wraz z rozwojem technologicznym pozwalającym na 

zniwelowanie różnic potencjału pomiędzy podmiotami państwowymi a podmio-

tami pozapaństwowymi. Już teraz wiele zbrojnych podmiotów pozapaństwo-

wych przeszło transformację i w ich skład nie wchodzą już tylko niepiśmienni 

chłopi, ale są to często doskonale wykształcone osoby. Ponadto w strukturach 

tych grup coraz częściej pojawiają się dobrze wyszkolone jednostki do zadań 

specjalnych. W związku z tym zbrojne podmioty pozapaństwowe będą stawały 

się coraz bardziej znaczącymi aktorami mogącymi skutecznie ograniczać regio-

nalne interesy państw regionu lub państw spoza regionu. 

Na pewno kwestia działalności zbrojnych podmiotów pozapaństwowych po-

zostanie aktualna w przyszłości i będzie polem do przeprowadzenia wielu inte-

resujących badań. Przykładem takiego badania może być analiza tego, czy i jak 

zbrojne podmioty pozapaństwowe wykorzystały pandemię COVID-19 do posze-

rzenia swojej legitymacji lub wpływów. I jaki to miało wpływ na ich pozycję  

w systemie międzynarodowym. 
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