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Ry szard Stem plow ski

Tran sna ro do wa har mo ni za cja bez pie cze ñstwa i roz wo ju
ogra ni czy tran sna ro do wy ter ro ryzm

Ter ro ryzm ist nie je sta le i wy stê pu je wszê dzie, ale jest ty po wym
zja wi skiem lo kal nym albo re gio nal nym, od nosz¹cym siê zwy kle
do sto sun ków miê dzy et nicz nych, we w nê trz pa ñstwo wych lub re -
gio nal nych.

Jed na k¿e tran sna ro do wy ter ro ryzm (TnT) jest zja wi skiem in nej
ska li, od no si siê do sys te mu œwia to we go, a pro blem po le ga na tym
jak  ogra ni czaæ Ÿród³a TnT i za ra zem bez po œred nio mu za po bie gaæ
oraz go zwal czaæ.

Sys tem œwia to wy cha rak te ry zu je siê tym, ¿e przep³ywy in for -
ma cji, ka pi ta³u, to wa rów, us³ug i lu dzi, od by waj¹ce siê pod
wp³ywem nie ustan ne go  aku mu lo wa nia ka pi ta³u, roz wo ju na uki i
tech ni ki oraz od dzia³ywa nia œro do wi ska przy rod ni cze go, sprzê -
¿one z in sty tu cja mi, kszta³tuj¹ dy na miczn¹ hie rar chiê z³o¿on¹ z
cen trum, pó³pe ry fe rii i pe ry fe rii sys te mu, prze ja wiaj¹c siê za ra zem
w po dzia le pra cy i nie rów no mier no œciach roz wo ju, sprzê ¿onych z
po dzia³em na pa ñstwa. Pa ñstwa nie ustan nie mak sy ma li zuj¹ swo je
po³o¿e nie w  sys te mie œwia to wym, nie któ re d¹¿¹ do pe³nie nia
funk cji he ge mo na sys te mu; pa ñstwa maj¹ w tym sys te mie zna cze -
nie de cy duj¹ce, lecz utra ci³y ju¿ daw niej sze po zy cje je dy nych pod -
mio tów kon sty tu tyw nych sys te mu, a to g³ów nie w wy ni ku po ja -
wie nia siê wiel kiej licz by no we go ro dza ju pod mio tów go spo da -
ruj¹cych czy li kor po ra cji po nad na ro do wych.

Dzia³anie tego sys te mu (a glo ba li za cja mo¿e byæ poj mo wa na
jako jego wspól cze sna faza roz wo jo wa), szcze gól nie zaœ bez po œred -
nio od czu wa ne przez lu dzi skut ki nie rów no mier no œci roz wo ju,
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w³¹czaj¹c w to ró¿ ni ce w po³o¿e niu pa ñstw, przy czy nia siê do po -
wsta wa nia po staw i orien ta cji kon te sta tor skich. Na ra sta bo wiem
zró¿ ni co wa nie po miê dzy kra ja mi bo ga ty mi (cen trum sys te mu
œwia to we go i czê œcio wo jego kra je pó³pe ry fe ryj ne) i bied ny mi (kra -
je pe ry fe ryj ne, nie któ re pó³pe ry fe ryj ne), utrwa laj¹ siê ró¿ ni ce miê -
dzy gru pa mi, kla sa mi, jed nost ka mi. Wo bec fia ska wszyst kich do -
tych czas sto so wa nych stra te gii na ra sta fru stra cja wœ ród naj bar dziej 
tego œwia do mych i na jak tyw niej szych cz³on ków spo³ecze ñstw  pe -
ry fe ryj nych, a ta k¿e w nie któ rych krê gach o spo³ecz nie ra dy kal -
nym na sta wie niu w kra jach cen trum i pó³pe ry fe rii. ¯ywa jest ta k¿e
pa miêæ o ko lo nia li zmie. To w ta kich œro do wi skach kwit nie kry ty ka
pa nuj¹cego sys te mu œwia to we go. Lu dzie o ta kim na sta wie niu
czuj¹ siê rzecz ni ka mi mi lio nów lu dzi ¿yj¹cych w wa run kach
ur¹gaj¹cych god no œci cz³owie ka. Ich ra dy ka li za cji sprzy ja roz wój
me diów po ka zuj¹cych inne ¿y cie w kra jach bo ga tych. W œwia do -
mo œci lu dzi ¿yj¹cych na pe ry fe riach, bo gac two ko ja rzy siê z ¿y ciem
pro wa dzo nym pod³ug in nych, ob cych za sad mo ral nych i re li gij -
nych, a to  kar mi fa na tyzm grup ow³ad niê tych to ta li zmem re li gij -
nym czy li pry ma tem re li gii nad in ny mi za sa da mi or ga ni za cji
spo³ecz nej. Is lam jest z de fi ni cji sys te mem ca³oœcio wym. Pod czas
gdy chrze œci ja ñstwo czy bud dyzm wpi suj¹ siê dziœ w porz¹dek pa ñ -
stwo wy i na ro do wy jako czyn nik mo de ro wa nia sto sun ków
spo³ecz nych, is lam jest dla nie któ rych  bez al ter na tyw nym re zer wu a -
rem za sad rz¹dz¹cych ca³ym ¿y ciem spo³ecz nym i wy ma gaj¹cych
czyn ne go prze ciw sta wie nia siê ob cym. Do tego do cho dzi fakt, ¿e
znacz¹ czê œæ kra jów pó³pe ry fe ryj nych i  pe ry fe ryj nych za lud niaj¹
wy znaw cy is la mu czuj¹cy so li dar noœæ z na ro dem pa le sty ñskim,
przy czym  Ara bo wie i wy znaw cy is la mu w ogó le uwa ¿aj¹ bar dzo
czê sto USA za naj wa ¿niej sze Ÿród³o efek tyw no œci izra el skiej po sta -
wy wo bec Pa le sty ñczy ków, a mo¿e na wet sa me go ist nie nia pa ñ -
stwa Izra el.

Do g³ów nych Ÿró de³ TnT trze ba za tem za li czyæ sku mu lo wa ny
efekt (I) nie rów no mier no œci roz wo ju spo³ecz ne go w sys te mie œwia -
to wym, (II) szcze gól ne go splo tu porz¹dku re li gij ne go z pa ñ stwo -
wym i zwi¹za ne go z tym kon flik tu z ³onie wy znaw ców is la mu oraz
(III) arab sko-izra el skie go kon flik tu na Bli skim Wscho dzie (kom pli -
ko wa ne go przez sprzecz no œci miê dzy pa ñstwa mi arab ski mi).

Mogê so bie wy obra ziæ wy ga sze nie kon flik tów na Bli skim
Wscho dzie, cho æby na wet taka pro gno za mia³a zak³adaæ przy jê cie
nie zwyk³ego roz wi¹za nia zak³adaj¹cego prze jœ cio we, ale d³ugo -
trwa³e, miê dzy na ro do wo zor ga ni zo wa ne  ogra ni cze nie su we ren -
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no œci ist niej¹cych tam pa ñstw, w tym rodz¹cego siê pa ñstwa pa le -
sty ñskie go, oraz kil ku dzie siê cio let ni¹ obec noœæ ob cych si³ po li cyj -
no-woj sko wych typu pe ace en for ce ment/ke eping. Mogê so bie ta k -
¿e wy obra ziæ, choæ z jesz cze wiê k szym tru dem, tak¹ ewo lu cjê sys -
te mu po li tycz ne go w kra jach za lud nio nych g³ów nie czy wy³¹cznie
przez wy znaw ców is la mu, któ ra do pro wa dzi do za pa no wa nia w
nich wszyst kich ustro ju sta wiaj¹cego pa ñstwo po nad porz¹dkiem
re li gij nym. Cze go so bie wy obra ziæ nie mogê, to li kwi da cji sys te mo -
we go Ÿród³a nie rów no mier no œci roz wo ju.

 TnT z pew no œci¹ nie zdo³a tego Ÿród³a zli kwi do waæ, jest on jed -
nak - jak de to na tor - na kie ro wa ny na na ru sze nie regu³ sys te mu
œwia to we go, na pod wa ¿e nie po zy cji jego wiod¹cych obec nie ele -
men tów sk³ad o wych po przez wywo³uj¹ce sil ny efekt pu blicz ny na -
ru sze nie ich bez pie cze ñstwa, a szcze gól nie - rzu ce nie wy zwa nia
mo no po lo wi sta no wie nia i sto so wa nia pra wa przez pa ñstwa cen -
trum tego sys te mu oraz swo bo dzie dzia³ania kor po ra cji po nad na -
ro do wych. TnT ma na calu za stra sze nie lud no œci, os³abie nie za ufa -
nia do in sty tu cji pu blicz nych, wywo³anie ko niecz no œci prze nie sie -
nia œrod ków bu d¿ eto wych do czê œci prze zna czo nych na zwiê k szo -
ne fi nan so wa nie czê œcio wo bez pro duk tyw ne go eko no micz nie bez -
pie cze ñstwa, pog³êbie nie Ÿród³a re ce sji, wy ko rzy sta nie czyn ni ków
de sta bi li za cji w okre sach ma kro-prze kszta³ceñ sys te mo wych,
wznie ce nie na stro jów opo zy cyj nych oraz nie na wiœ ci i re wol ty
prze ciw ko wiod¹cym ele men tom sys te mu œwia to we go, przede
wszyst kim prze ciw pa ñstwu zaj muj¹cemu w sys te mie œwia to wym
naj po tê ¿niejsz¹ po zy cjê.

Prze ciw dzia³anie tak okre œlo ne mu ter ro ry zmo wi musi zak³adaæ 
zwiê k sze nie kon tro li przep³ywu in for ma cji, ka pi ta³u, to wa rów,
us³ug i lu dzi,   przede fi nio wa nie gwa ran cji w za kre sie swo bód oby -
wa tel skich (szcze gól nie w pa ñstwach za gro¿onych), zwiê k sze nie
wy dat ków pu blicz nych na cele bez pie cze ñstwa, zo rien to wa nie po -
li ty ki za gra nicz nej na in sty tu cjo nal ne za pew nie nie bez pie cze ñstwa 
oraz ogra ni cze nie Ÿró de³ TnT. Zmie rzaj¹ca do tego po li ty ka zo sta -
nie w tych kra jach  wy pra co wa na i bê dzie re ali zo wa na. Do ty czy to
szcze gól nie Sta nów Zjed no czo nych Ame ry ki jako kwe stio no wa ne -
go he ge mo na sys te mu œwia to we go, do ty czy ta k¿e pa ñstw Unii Eu -
ro pej skiej, Ka na dy i Au stra lii, w mniej szym stop niu Ja po nii i in -
nych mo carstw re gio nal nych. Po nie wa¿ jed nak taka po li ty ka musi
do ty czyæ wie lu pa ñstw, ostrzej ni¿ przed tem ry su je siê py ta nie o jej
pe³n¹ tre œæ i spo so by jej re ali za cji, przy tym trwa³oœæ zja wi ska TnT
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wy ma ga te¿ trwa³ych roz wi¹zañ w za kre sie za po bie ga nia mu i jego 
zwal cza nia.

Naj trud niej szym za da niem mo¿e siê oka zaæ jed no cze sne (a) har -
mo ni zo wa nie œrod ków maj¹cych na celu os³abie nie struk tu ral nych
Ÿró de³ TnT, Ÿró de³ w po sta ci kon flik tów lo kal nych oraz œrod ków
bez po œred nie go zwal cza nia TnT, al bo wiem dzia³anie na rzecz
os³abie nia tych struk tu ral nych Ÿró de³ (przede wszyst kim nie rów -
no mier noœæ roz wo ju) mo¿e wy ma gaæ stwo rze nia sys te mu scen tra -
li zo wa nej re gu la cji roz wo ju w ska li sy te mu œwia to we go, (b) roz -
wi¹zy wa nie kon flik tów  wy ma gaj¹cych no we go ro dza ju obec no œci
czyn ni ków pa ñstwa ob ce go na te ry to rium pa ñstw ob jê tych kon -
flik tem, (c) bez po œred nie zwal cza nie TnT (co wi¹¿¹ siê z ze w nêtrz -
nym wp³ywem na spra wo wa nie w³adzy w kra jach bêd¹cych po -
ten cjal nie pierw szy mi be ne fi cjen ta mi re dy stry bu cyj ne go efek tu
kon tro li roz wo ju).

Ca³oœcio we roz wi¹za nie pro ble mu musi od rzu ciæ za rów no
obec ny stan rze czy jak i hi po te tycz ny im pe ria lizm (neo ko lo nia -
lizm) he ge mo na  sys te mu œwia to we go. Po szu ki wa nie ca³oœcio we -
go roz wi¹za nia wy ma ga wiê k szej od wa gi my œ le nia. Sko ro za -
gro¿e nia eko lo gicz ne nie wy star czaj¹, a ko smicz ne prze ra staj¹ na
ra zie nasz¹ wy obra Ÿniê gru pow¹, mo¿e TnT - jako nie zby wal na ce -
cha sys te mu œwia to we go - do pro wa dzi do pod wy ¿ sze nia stop nia 
re gu la cji  sys te mie œwia to wym czy li sko or dy no wa nia dzia³añ "G -
7" z wy ra Ÿnie po li tyczn¹ "The 8" (rz¹dy pa ñstw gru py G-7 oraz
rz¹d Fe de ra cji Ro syj skiej) i sk³oni te rz¹dy do dzia³ania w kie run ku
tran sna ro do wej har mo ni za cji  roz wo ju i bez pie cze ñstwa?
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