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Stowarzyszenie Współpracy
z Narodami Bliskiego Wschodu
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Hadi Saleh Mahdi, doktor nauk humanistycznych, ma
gister pedagogiki i psychologii, nauczyciel języka arabskiego
i tłumacz, dyplomowany pilot wycieczek, założyciel i prezes Sto
warzyszenia Współpracy z Narodami Bliskiego Wschodu, czło
nek Stowarzyszenia Irackich Demokratów zamieszkałych w Pol
sce z siedzibą w Krakowie.

W 1967 roku ukończył licencjat z języka arabskiego na Uni
wersytecie w Bagdadzie i w latach 19681978 nauczał tego języ
ka w stolicy Iraku. W roku 1983 zdobył tytuł magistra pedago
giki i psychologii na Uniwersytecie Marii CurieSkłodowskiej
w Lublinie, pisząc pracę magisterską pt „Oświata islamska w Ira

ku w okresie ALABBASI” pod kierunkiem dr. Ryszarda Kuchy w Zakładzie Historii
Wychowania UMCS. W latach 19801989 brał udział w organizowaniu imprez kultu
ralnointegracyjnych jako przewodniczący Komitetu Studentów Zagranicznych przy
Zrzeszeniu Studentów Polskich w Lublinie. Od 1986 do 1987 roku prowadził dla stu
dentów kursy nauczania języka arabskiego, współpracował też przy realizacji planów
badań naukowych w Zakładzie Historii Wychowania. W roku 1989 został doktorem
nauk humanistycznych pisząc pracę pt „Przemiany szkolnictwa w Iraku od 1859 ro
ku, od rządów Midhat Pasza do upadku monarchii w 1958 roku” pod kierunkiem
prof. Karola Poznańskiego. W latach 19982000 wykładał pedagogikę i psychologię na
Uniwersytecie Beniwalid w Libii. Od 2004 do 2008 roku był tłumaczem języka arab
skiego w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. W roku 2013 utworzył Stowa
rzyszenie Współpracy z Narodami Bliskiego Wschodu, którego celem jest działalność
społecznokulturalna w dziedzinie szerzenia wiedzy o narodach Bliskiego Wschodu,
udział w kulturalnym życiu Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działania dla rozwoju
współpracy i upowszechniania wiedzy w tym zakresie, kształtowanie w społeczeństwie
postaw sprzyjających zrozumieniu i tolerancji wobec kultur narodów Bliskiego Wscho
du oraz inspirowanie i inicjowanie zadań organizacyjnych w tych dziedzinach.

Jest jeszcze jedno praźródło: „Nic dziwnego, że PI, jedna z najbardziej
krwiożerczych organizacji dżihadystycznych w historii, wyrosło na znaczącą si
łę w Syrii i Iraku, czyli w krajach, gdzie przez dekady rządzili wyznawcy ideolo
gii baasistowskiej". Baasizm to program modernizacji krajów arabskich, łączą
cy idee nacjonalistyczne, postępowosocjalistyczne i laickie z hasłami jedności
i panarabizmu. Odwoływali się do niego przywódcy partii Baas w Iraku i Syrii
(m.in. Husajn). Rządy baasistowskie dźwignęły oba kraje cywilizacyjnie, ale
ostatecznie okazały się tyraniami. W ten sposób posiany został wirus przemo
cy, który dziś karmi się już ideologią islamistyczną, czyli całkowitym zaprze
czeniem baasizmu.

Przemytnicze ścieżki
Jan Słoniewski, Krwawy handel kulturą, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 13, s. 49

Informacje o bajecznych zyskach, które Państwo Islamskie miałoby czer
pać ze sprzedaży znalezisk archeologicznych i muzealiów, wydają się jednak nie
mniej przesadzone od tych, które sugerują, że na zajętych polach naftowych
dżihadyści zarabiają od 1 do 3 mln dolarów dziennie. Już w grudniu 2014 r.,
czyli na dwa miesiące przed uchwaleniem Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ
potępiającej handel z IS i zobowiązującej państwa członkowskie do przeciw
działania pozyskiwaniu przez IS środków z darowizn, handlu ropą, zabytkami
i zakładnikami, dziennikarze niemieckiego „Die Zeit" obniżyli te szacunki do
zaledwie 300 tys. dolarów.

Terroryzm jako metoda prowadzenia walki nie jest nowym
wynalazkiem. Już w I wieku naszej ery sekta Zelotów uciekała się
do metod walki, które określilibyśmy dzisiaj mianem terrory
stycznych. Aby wyzwolić Izrael spod panowania rzymskiego mor
dowali zarówno przedstawicieli władzy okupacyjnej, jak i Żydów
kolaborujących z przeciwnikiem. Rosyjscy anarchiści z Narodnoj
Woli, bojownicy Frontu Wyzwolenia Narodowego w Algierii czy
żołnierze Irlandzkiej Armii Republikańskiej  te ugrupowania,
powszechnie uznawane za terrorystyczne, dzielą dekady.
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Spotkanie odbędzie się
w środę 20 maja 2015 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29
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Pomimo upływu czasu i rozwoju
technologii metody przez nich stoso
wane oraz ich cele były jasno określo
ne i na przestrzeni czasu nie uległy ra
dykalnym zmianom. Jednak u progu
XXI wieku zjawisko terroryzmu prze
szło przeobrażenie. Współcześnie spro
wadza się ono do ślepego, przesłania
jącego wszystko odwetu, zemsty za nie
raz wyimaginowane krzywdy.
Gwałtowny rozwój nowoczesnych tech
nologii i dostępność broni masowego
rażenia w połączeniu z kolejną falą glo
balizacji stworzyły warunki do rozwo
ju terroryzmu określanego mianem ter
roryzmu ponowoczesnego. Terroryści
ery ponowoczesnej nie mają jasno spre
cyzowanych żądań, a jeśli tak, to są one
niemożliwe do spełnienia dla przeciw
nika. Nie dokonują selekcji ofiar swo
ich ataków, a struktura ich organizacji
przeszła przeobrażenie.

Organizacje terrorystyczne powsta
ją i prowadzą swoje działania nie w ode
rwaniu, a w ścisłym związku z otacza
jącą je rzeczywistością: polityczną, spo
łeczną i gospodarczą. Swoje cele
i dążenia, tak jak wszystkie ustruktu
ryzowane byty, muszą dostosować do
warunków funkcjonowania. Nie jest
możliwe zdobycie społecznego popar
cia, finansowej pomocy czy szans na
kontynuację swojego istnienia bez po
zostawania w kontekście społecznopo
litycznym, który nadaje sens ich istnie
niu.

Organizacje terrorystyczne wbrew
pozorom nie dążą do totalnej destruk
cji. Destrukcja jest dla nich tylko na
rzędziem, na dodatek narzędziem uży
wanym jedynie na pierwszym etapie
ich działalności. Należy bowiem przy
pomnieć, że ugrupowania terrorystycz
ne w ostatecznym rozrachunku dążą
do celu politycznego, jakim jest zdoby
cie władzy.

http://www.terroryzm.com/

Adam Szostkiewicz pisze (Armia
strachu, „Polityka” 2015 nr 17 s. 5961):

Daisz (Daish) to skrót arabskiej
nazwy Państwa Islamskiego. Ta zbroj
na organizacja, bombardowana z po
wietrza przez Amerykanów, atakowa
na na lądzie przez Irakijczyków lojal
nych wobec obecnych władz
w Bagdadzie, trzyma się mocno. Pod
cina gardła, krzyżuje, przepędza chrze
ścijan i inne mniejszości, porwane ko
biety traktuje jak niewolnice, burzy
świątynie nie tylko chrześcijan, lecz
także tych muzułmanów, których uzna
ła za heretyków, rabuje muzea, demo
luje prastarą Niniwę. Niszczy material
ne dowody bogatej i długiej historii
tych ziem.

Dla dżihadystów są to śmieci, bo
pochodzą sprzed epoki islamu. Ich in
teresuje nawrócenie świata na religię
Mahometa. Ta misja usprawiedliwi,
ich zdaniem, nawet najbardziej brutal
ne działania. Przy każdej okazji cytują
odpowiednie fragmenty Koranu, by po
deprzeć swą wojnę teologicznie.

W mediach zachodnich nazywa się
ich Islamskim Państwem Iraku i Le
wantu, czyli Wielkiej Syrii, (ISIL) lub
Islamskim Państwem Iraku i Syrii
(ISIS).(...)

Skąd się wzięło to Państwo Islam
skie? Jakim cudem zdołało wyrządzić
tyle zła w tak krótkim czasie? Rozumie
my, że dziś wielu ludzi zadaje te pyta
nia (...), trudniej zrozumieć, że zadają
je Amerykanie, którzy od tylu lat toczą
wojnę z kolejnymi wcieleniami islam
skiego terroru, od AlKaidy po obecny
kalifat, ogłoszony w 2013 r. przez zwo
lenników PI. Wróg wyłonił się z odmę
tu długich lat tyranii, deptania spra
wiedliwości i katastrofalnych błędów
politycznych na Bliskim Wschodzie.
Z chaosu, w jakim pogrążył się Irak po
obaleniu przez Amerykanów reżimu
Saddama Husajna.
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