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O wojnie w Syrii, o polskich bombach kasetowych
wykorzystywanych przeciw cywilom, o związku islamu z ISIS i o
losie chrześcijan na Bliskim Wschodzie - mówi prof. Piotr
Balcerowicz.
Karol Wilczyński, DEON.pl: Czy przyczyną wojny w Syrii i
Iraku oraz całego kryzysu migracyjnego, jest religia, tj. islam
jako taki?
Prof. Piotr Balcerowicz: Nie widzę zupełnie związku między
islamem a tymi konfliktami. Tak samo jak nie widzę związku
między wojnami w ogóle, a religią jako taką. Natomiast związek
może się łatwo pojawić, kiedy religia jest wykorzystywana do
celów pozareligijnych, czyli jako uzasadnienie ideologii
politycznych. I w tym sensie każda religia może posłużyć jako
uzasadnienie strategii militarnych i działań politycznych. Islam tak
samo dobrze się tu nadaje jak chrześcijaństwo, buddyzm,
hinduizm i inne religie.
W takim razie jak wyjaśni pan powstanie tworu znanego w
Europie jako Państwo Islamskie? Czym ona jest, jeśli nie
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tworem religijnym?
Nie jest to w żaden sposób twór religijny, choć sami twórcy tego
bytu określają go bezpośrednio odwołując się do islamu. Jest to
jednak moim zdaniem uzurpacja. Co ważne - nie tylko moim
zdaniem.
Taka jest opinia zdecydowanej większości badaczy islamu,
badaczy a nie publicystów, mających powierzchowną wiedzę na
ten temat. I taka jest też opinia samych uczonych przedstawicieli
islamu. Taka jest również opinia większości muzułmanów. To jest
co najwyżej Państwo tak zwane "Islamskie".
Cały czas podkreślam, że lepiej jest mówić o Państwie tak
zwanym "Islamskim", bo w żadnym razie nie jest ono "islamskie".
Jak zatem powstało?
Ten twór jest przede wszystkim wynikiem działań Zachodu.
Musielibyśmy się cofnąć do okupacji Iraku przez Stany
Zjednoczone i koalicję. Warto podkreśli, że Polacy byli także
częścią tej koalicji i tak samo przyczynili się do powstania ISIS.
Ponoszą tutaj moralną i faktyczną odpowiedzialność.
"Ponoszą" - ma pan na myśli Polskę?
Wojna domowa w Syrii to rezultat działań Zachodu. Nie jest to
bezpośredni rezultat okupacji Syrii, natomiast jest to bezpośredni
rezultat okupacji amerykańskiej Iraku i wsparcia, dozbrojenia czy
właściwie stworzenia zbrojnej opozycji w Syrii przez Stany
Zjednoczone i inne państwa, m.in. Arabię Saudyjską i Turcję.
Wracając do Państwa tzw. "Islamskiego". Jest ono wynikiem
okupacji Iraku, wynikiem destabilizacji całego Bliskiego Wschodu
przez działania Zachodu, głownie przez Stany Zjednoczone przy
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