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Diaspora arabska i muzułmańska w USA a ataki terrorystyczne 
z dnia 11 września 2001 roku

Streszczenie

Ataki terrorystyczne na Stany Zjednoczone w dniu 11 września 2001 roku były bezprecedensowe 
zarówno w swojej skali, jak i konsekwencji na arenie międzynarodowej, ale również w USA. W kon-
tekście międzynarodowym, ataki spowodowały rozpoczęcie wojny z terroryzmem, co doprowadziło do 
osłabienia pozycji USA w świecie. Wpływ ataków terrorystycznych z dnia 11 września 2001 roku na 
społeczeństwo amerykańskie jest często mniej widoczny aniżeli reperkusje globalne. Celem rozważań 
jest przedstawienie i analiza skutków ataku na społeczeństwo amerykańskie, a w szczególności na lud-
ność arabską i muzułmańską mieszkającą w USA. Implikacje te były (i do pewnego stopnia nadal są) 
dla tej mniejszości negatywne zarówno na poziomie społecznym, jak i legislacyjnym. Poczynając od 
wzmożonych aktów dyskryminacji rasowej, zabójstw na tle rasowym, utraty funduszy przez organizacje 
arabsko-muzułmańskie, ale również osłabienie ich pozycji w próbach działania na rzecz zaprzestania 
stronniczej polityki USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Poniższa analiza systemowa wyka-
zuje również pewne pozytywne konsekwencje ataków terrorystycznych w stosunku do Arabów i muzuł-
manów w społeczeństwie amerykańskim. Najistotniejszą z nich jest zwrócenie uwagi na tę mniejszość. 
Dostrzeżenie tej diaspory może zaowocować w konsekwencji bardziej zauważalną i docenianą ich rolą 
w amerykańskim tyglu kulturowo-społecznym. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: diaspora arabska i muzułmańska, intifada palestyńska, społeczeństwo amerykań-
skiej, swobody obywatelskie. 

Kody JEL: Y20, Z18

Wydarzenia z dnia 11 września 2001 roku, czyli ataki terrorystyczne na cele wewnątrz 
USA, okazały się kluczowe dla dalszej prezydentury Georga W. Busha, roli Stanów 
Zjednoczonych w świecie, relacji pomiędzy cywilizacjami (w rozumieniu Huntingtona), ale 
również dla arabskiej i muzułmańskiej diaspory w USA. Drugim istotnym wydarzeniem, 
które było w obszarze zainteresowań społeczności arabskiej, a w szczególności palestyń-
skiej w USA, był wcześniejszy wybuch drugiej intifady palestyńskiej przeciwko okupacji 
izraelskiej dnia 28 września 2000 roku. Podczas, gdy intifada ta była istotna dla lobby pro-
-palestyńskiego i szerszej diaspory arabskiej w USA, gdyż dotyczyła ich rodzin i przyjaciół 
mieszkających w regionie Bliskiego Wschodu, to skutki ataków terrorystycznych na USA 
stały się dla tej całej grupy bardziej odczuwalne. Ataki na WTC, Pentagon oraz trzeci, nie-
osiągnięty przez terrorystów cel, pociągnęły za sobą w skutkach istotne zmiany na arenie 
międzynarodowej oraz wewnątrz kraju. Zmiany, które miały miejsce w USA można po-
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dzielić na dwie kategorie: formalne, w postaci nowych ustaw, oraz socjologiczne – zmiany 
w traktowaniu i postrzeganiu współobywateli zaliczanych do mniejszości arabsko-muzuł-
mańskiej. Te transformacje w swoim wydźwięku okazały się dla omawianej diaspory zde-
cydowanie negatywne. Badacze zajmujący się imigracją i integracją Arabów i muzułmanów 
w USA oraz porównywaniem ich asymilacji do innych, początkowo ostracyzowanych grup 
religijnych, jak katolicy czy Żydzi, w następstwach ataków z dnia 11 września, widzą na-
wet podobieństwo w traktowaniu Arabów i muzułmanów do postępowania wobec Niemców 
podczas pierwszej wojny światowej, Japończyków podczas drugiej wojny światowej czy też 
Żydów podczas zimnej wojny (Haddad 2004, s. 40). 

Zarówno wybuch drugiej intifady, jak i ataki terrorystyczne na USA były więc istotnymi 
wydarzeniami dla diaspory i lobby propalestyńskiego w Ameryce. Pierwsze z tych dwóch 
wydarzeń wymagało od tej mniejszości działania na rzecz Palestyńczyków na Bliskim 
Wschodzie oraz wywierania nacisku na decydentów w Waszyngtonie, aby ci kształtowali 
bezstronną politykę USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Aktywnością w takim 
spectrum mogli być zainteresowani Amerykanie palestyńskiego pochodzenia, emigranci 
z Autonomii Palestyńskiej oraz inne osoby pośrednio związane ze sprawą, ale przykłada-
jące wagę do różnych wydarzeń międzynarodowych. Natomiast ataki terrorystyczne z dnia 
11 września 2001 roku oraz ich konsekwencje uderzyły we wszystkich Amerykanów, w tym 
również (a może zwłaszcza) w osoby o arabskich i bliskowschodnich korzeniach. Stąd, wy-
darzeniami dominującymi i mającymić istotniejszy wpływ na te diasporę w USA, z dwóch 
przedstawionymi powyżej, były ataki terrorystyczne. Konsekwencje ataków terrorystycz-
nych były negatywne dla wszystkich Arabów, muzułmanów, a nawet kojarzących się z nimi 
obywateli w całych Stanach Zjednoczonych. Lobby propalestyńskie ze swoimi specyficz-
nymi celami, zostało zepchnięte do defensywy i ujednolicone z innymi proarabskimi czy 
promuzułmańskimi ugrupowaniami. Z tego powodu, w okresie drugiej intifady i globalnej 
wojny z terroryzmem, bardzo trudno wyróżnić diasporę palestyńską w USA. W tym okresie 
bowiem jej działania i cele zostały zunifikowane z działaniami i celami szeroko rozumia-
nych diaspor arabskiej i muzułmańskiej. 

Pierwsza intifada (1987-1993), okazała się przełomowa dla diaspory palestyńskiej 
w USA (gdyż zwróciła uwagę amerykańskiej opinii publicznej na jej istnienie) oraz dla 
Palestyńczyków na Bliskim Wschodzie (gdyż przykuła uwagę świata, prezentując krzyw-
dę dziejącą się Palestyńczykom). Dla szeroko rozumianego lobby proarabskiego kwestia 
palestyńska była jedną z wielu i nie była najistotniejszą. Liderzy tych organizacji często 
utrzymywali kwestię palestyńską poza listą swoich kluczowych działań, gdyż mogła ona 
szkodzić budowaniu koalicji z innymi ugrupowaniami, pozyskiwaniem środków na dzia-
łanie, a podnoszenie jej mogło nawet pociągnąć za sobą pewne reperkusje (Cainkar 2009, 
s. 93). Przed atakami terrorystycznymi lobby propalestyńskie oraz organizacje działające na 
rzecz Palestyńczyków były zdolne do samodzielnego działania poza szeroko rozumianym 
lobby proarabskim. Możliwości działania tych organizacji podczas drugiej intifady zostały 
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jednak znacznie ograniczone w wyniku ataków z dnia 11 września. Wydarzenia te sprawi-
ły, że Palestyńczycy i diaspora palestyńska w USA ponownie stali się częścią problemu, 
a nie rozwiązania, na co wielu jej członków liczyło na podstawie osiągnięć z ostatniej de-
kady. Ataki z dnia 11 września zostały zaplanowane i przeprowadzone przez organizację 
terrorystyczną Al-Kaida. Jak zostało to przedstawione w fatwie, którą dwukrotnie ogłosił 
założyciel Al-Kaidy, Osama bin Laden, to polityka Stanów Zjednoczonych wobec konfliktu 
izraelsko-palestyńskiego jest jednym z powodów wojny, którą organizacja wypowiedziała 
USA. W dokumencie tym autor wielokrotnie przypominał o powinnościach prawdziwego 
muzułmanina, dziękował Allachowi i prosił go o siłę i wsparcie, przedstawiał cele swojego 
działania oraz sposoby ich osiągnięcia, obwiniał Izrael i USA o okupowanie świętych mu-
zułmańskich obiektów i terenów, dostrzegał ubóstwo Palestyńczyków i muzułmanów pod 
tą okupacją, nawoływał muzułmanki do bojkotowania amerykańskich produktów oraz do-
szukiwał się w obecności USA na bliskowschodnim obszarze ekonomicznego zniewolenia 
(Alexander, Swetnam 2001, s. 85-106). Tym samym deklaracja bin Ladena przyczynowo-
-skutkowo powiązała kwestię palestyńską, o która zabiegało lobby pro-palestyńskie z ataka-
mi terrorystycznymi na USA.

Uwikłanie kwestii palestyńskiej w przyczyny ataków z dnia 11 września spowodowa-
ło jednak, że członkowie diaspory palestyńskiej w USA stali się niejako pośrednio za nie 
odpowiedzialni, gdyż to w ich imieniu przemawiał i działał bin Laden. Również retory-
ka i działania amerykańskich władz zaczęły tworzyć niesprzyjającą mniejszości arabskiej 
i muzułmańskiej atmosferę. Przykładowo Prokurator Generalny John Ashcroft w swoim 
przemówieniu w dniu 25 października 2001 roku powiedział: „11 września koło historii 
obróciło się i świat już nigdy nie będzie taki sam… Walka z terroryzmem jest teraz pierw-
szym i najważniejszym priorytetem Departamentu Sprawiedliwości… Ataki z 11 września 
były aktami terroryzmu przeciwko Amerykanom, zostały zaplanowane i przeprowadzone 
przez jednostki mieszkające wewnątrz granic naszego kraju. Dziś terroryści cieszą się ko-
rzyściami naszego wolnego społeczeństwa nawet, jeżeli są oddani działaniu na rzecz nasze-
go zniszczenia. Oni żyją w naszych społecznościach – spiskują, planują i czekają, aby zabić 
Amerykanów ponownie…” (The United States Department of Justice 2013). Wypowiedź 
Prokuratora Generalnego podkreśliła już znany fakt, iż zamachowcy mieli amerykańskie 
wizy, żyli i funkcjonowali wtopieni w amerykańskie społeczeństwo. Korzystali z amery-
kańskiej gościnności, otwartości i miłości do multikulturowości – równocześnie szkoląc 
się w szkołach pilotażu samolotów, aby wykorzystać te umiejętności rozbijając pasażerskie 
samoloty o strategiczne i symboliczne budynki na wschodnim wybrzeżu USA. Wypowiedzi 
amerykańskich władz w rzeczy samej nie odbiegały od prawdy. Terroryści skorzystali 
z amerykańskiej multikulturowości i swobodnie żyjąc między Amerykanami przygotowali 
zamach. Mając na uwadze te okoliczności nietrudno zrozumieć, że muzułmańska diaspora 
w USA po zamachach z dnia 11 września – gdy kolejne informacje dotyczące organizacji 
tego czynu wychodziły na światło dzienne – znalazła się w skrajnie trudnym położeniu.
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Jak zauważył Prokurator Generalny Ashcroft, terroryści – zanim przeprowadzili atak 
w dniu 11 września – wjechali legalnie na teren Stanów Zjednoczonych, przygotowywali 
się do ataku, odwiedzali państwa podejrzewane o sponsorowanie terroryzmu, wreszcie 
wynajmowali domy, samochody i podróżowali po Stanach Zjednoczonych. Dla władz 
amerykańskich był to alarmujący sygnał, iż wiele służb (w tym wywiad) zaniedbało swoje 
obowiązki. Już po atakach z dnia 11 września wśród agentów FBI krążył dowcip, iż Al-
Kaida musiała mieć „kreta” w centrali agencji, który udaremniał wszelkie wysiłki ściga-
nia bin Ladena i jego wspólników (Gertz 2002, s. 31). Dla Amerykanów dopuszczenie 
do przeprowadzenia ataków na taką skalę oznaczało, że decydenci nie kontrolują bardzo 
wielu istotnych aspektów prawidłowego funkcjonowania państwa. Oczekiwania społe-
czeństwa amerykańskiego po atakach terrorystycznych były jasno sprecyzowane: liczyło 
ono nie tylko na bezprzykładne ukaranie przez rządzących architektów zamachów, ale 
również na działania zmierzające ku uniemożliwieniu przeprowadzenia podobnych aktów 
wrogości w przyszłości. Sami decydenci w Waszyngtonie byli świadomi, iż muszą podjąć 
zdecydowane kroki, aby uszczelnić granice państwa i istniejący system przed penetrowa-
niem ich przez wrogie elementy.

Prezydent George W. Bush podjął zdecydowane kroki legislacyjne, które miały nie do-
puścić do podobnych ataków w przyszłości. Podobne kroki podjął już wcześniej prezydent 
Bill Clinton podpisując w 1995 roku The Omnibus Counterterrorism Bill Act of 1995, usta-
wę, która miała ułatwić zwalczanie terroryzmu międzynarodowego oraz terroryzmu w USA, 
działania na rzecz zwalczania proliferacji broni masowego rażenia, utrudnić zdobywanie 
funduszy przez terrorystów oraz umożliwić deportacje z USA podejrzanych o terroryzm 
(The Library of Congress 1995). Jak życie tragicznie pokazało – ustawa ta najwidoczniej 
nie była do końca respektowana i przestrzegana. Prezydent Bush, już kilka tygodni po ata-
kach terrorystycznych, w dniu 26 października 2001 roku podpisał ustawę USA PATRIOT 
Act. Ustawa usuwała wiele restrykcji ciążących na agencjach rządowych umożliwiając im 
pozyskiwanie i zbieranie informacji o obywatelach, śledzenie transakcji finansowych, da-
jąc więcej uprawnień władzom emigracyjnym, aby te mogły łatwiej i szybciej deportować 
nielegalnych emigrantów podejrzanych o terroryzm, również rozszerzała pojęcie terrory-
zmu o terroryzm wewnątrz państwa (U.S. Government Printing Office 2013). Dla wielu 
Amerykanów ustawa ta była kontrowersyjna, gdyż umożliwiała zbieranie informacji za-
równo o osobach prywatnych (przykładowo o wypożyczanych przez czytelników książkach 
z bibliotek), jak również o instytucjach, co zostało odebrane jako jawne pogwałcenie do-
tychczasowych swobód obywatelskich. Mimo to Amerykanie, mając na uwadze skalę i kon-
sekwencje ataków terrorystycznych z dnia 11 września oraz wstępne informacje o sposobie 
przygotowania tych zamachów, jak również mając Arabów i muzułmanów za sąsiadów, byli 
w większości skłonni zrezygnować z pewnych swobód obywatelskich. Z badań przeprowa-
dzonych przez agencję Gallupa wynika, że Amerykanie zaakceptowali poddanie się szpie-
gowaniu w zamian za poczucie większego bezpieczeństwa (Gallup 2013).
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Jednak ustawa najdotkliwiej uderzała w społeczności arabskie i muzułmańskie w USA. 
To z szeroko rozumianych ich szeregów pochodzili zamachowcy, którzy uderzyli dnia 
11 września 2001 roku. Teraz to oni i ich organizacje były pieczołowicie obserwowane, in-
wigilowane i szpiegowane. Ustawa USA PATRIOT Act była zdecydowanie skierowana wła-
śnie przeciw tym mniejszościom, gdyż to one stały się de facto częścią nowego zagrożenia, 
jakim było oblicze terroryzmu po wrześniowych atakach.

Debata publiczna nad USA PATRIOT Act i zgoda rodowitych Amerykanów na rezygnację 
z części swobód obywatelskich podyktowane były pewną bezsilnością wobec zagrożenia 
terroryzmem, strachem podsycanym przez mass-media bądź rasizm i nietolerancję religijną. 
Wśród diaspory arabskiej i muzułmańskiej w USA ustawa ta budziła natychmiastową obawę. 
Muzułmanie mieszkający w USA obawiali się o dalsze ustawy w tonie USA PATRIOT Act, 
które mogłyby jeszcze silniej ingerować w ich codzienne życie. Wraz z tą ustawą ponownie 
stali się niejako „obcymi” w społeczeństwie amerykańskim, które dostrzegało w nich za-
grożenie. Diaspora ta zdawała sobie zresztą sprawę, że kolejne ustawy również zdobyłyby 
akceptację opinii publicznej. Wraz z ustawą USA PATRIOT Act zaczęły dochodzić do głosu 
narzędzia strachu, niepokoju i lęku, które stały się istotne w sposobie, w jakim wojna z ter-
roryzmem była prowadzona (Jamal 2008, s. 118-119). Uczucia te, w dobie ataków z dnia 
11 września, były zrozumiałe, gdyż takie wydarzenia dotychczas były znane jedynie ze środ-
ków masowego przekazu i katastroficznych hollywoodzkich produkcji. Niemniej jednak na 

Wykres 1
Czy ustawa Patrioct Act pozwala na zbyt wiele?

Źródło: Gallup (2013).
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przełomie lat 2001 i 2002 społeczeństwo amerykańskie było rozżalone i skłonne do wyco-
fania się z wielu zapewnień o Ameryce będącej tyglem kulturowym otwartym na innych 
i inność.

Ameryka po 11 września stawała się więc nieprzyjaznym miejscem dla Arabów i mu-
zułmanów. Werbalnie lub przez swe działanie musieli oni przepraszać za czyny, których 
osobiście się nie dopuścili, za słowa, których nie wypowiedzieli i postawy, z którymi się 
nie utożsamiali. Mimo iż często mieli już amerykańskie obywatelstwo, kartę stałego po-
bytu bądź ubiegali się o nią oraz wybrali Stany Zjednoczone za docelową ojczyznę, po 
zamachach terrorystycznych musieli udowadniać swoją niewinność i lojalność wobec 
USA. Często więc ich patriotyzm i lojalność wobec USA stawały się bardziej widoczne niż 
Amerykanów o nie-arabskim wyglądzie. Jednym z czołowych założeń USA PATRIOT Act 
było osłabienie bądź uniemożliwienie działalności terrorystom przez wykorzystanie narzę-
dzi finansowych i sparaliżowanie tej działalności przez osłabienie napływania pieniędzy 
wspierających ją. Na cel zostali wzięci więc zarówno darczyńcy, jak i organizacje, które 
korzystały z tej pomocy. W konsekwencji takiego działania wiele organizacji pro-arabskich 
i pro-muzułmańskich zostało pozbawione funduszy z kraju i z zagranicy, a w rezultacie mu-
siało ograniczyć bądź zaprzestać swoją działalności. Przykładowo, palestyńska organizacja 
charytatywna w Chicago, the United Holy Land Fund, nie została zamknięta, ale odnotowała 
otrzymanie tylko jednej piątej wielkości pomocy, którą dostawała przed atakami terrory-
stycznymi (Cainkar 2009, s. 185). Taki spadek w zasilających konto organizacji datkach 
można wytłumaczyć strachem darczyńców przed służbami odpowiedzialnymi za wywiad 
i antyterroryzm. Równolegle inne organizacje, który mimo skromniejszych funduszy konty-
nuowały swoją działalność, musiały się borykać ze zmniejszającą się liczbą członków, przy-
jaciół i chętnych do współpracy. Wskutek nieprzyjaznej atmosfery wobec członków społe-
czeństwa wyglądających na muzułmanów bądź Arabów, osoby te unikały organizowania się 
w grupy, spędzania czasu w fundacjach i ośrodkach kultury muzułmańskiej i arabskiej. Stąd 
ustawa USA PATRIOT Act okazała się być dezintegrującą dla tej diaspory.

Jak już wspomniano, wiele organizacji proarabskich po atakach z dnia 11 września mu-
siało na nowo nakreślić cele swojego działania. Wyznaczanie ich odbyło się kosztem działa-
nia na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, gdyż konsekwencje ataków wymagały wzmożo-
nego działania wewnątrz USA. Dla forum American-Arab Anti-Discrimination Committee 
(ADC) kwestia palestyńska była zawsze istotna, jednak podczas konwentu narodowego 
(National Convention) w 2002 roku Komitet skoncentrował swoją rezolucję końcową na 
wydarzeniach i sprawach krajowych (American-Arab Anti-Discrimination Committee 
2012). Kwestią i sprawą narodową, która urosła do rangi najistotniejszych był wzrost nie-
chęci wobec ludzi uważanych za Arabów bądź muzułmanów. Ponad zwykłą niechęć do 
nich odnotowywano liczne przypadki przestępstw (przestępstw z nienawiści) popełnianych 
z przyczyn rasowych bądź religijnych (hate crimes). Przypadki takie miały zresztą miejsce 
jeszcze przed 11 września i w multikulturowym i multirasowym społeczeństwie amerykań-
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skim ich początków można się doszukiwać od początku powstania państwa. Jednak po ata-
kach terrorystycznych ich liczba znacznie wzrosła, były przeprowadzane z większą agresją 
i miały tragiczniejsze konsekwencje. 

W nowej odsłonie takimi przestępstwami były morderstwa, fizyczne napaści i rozboje, 
podpalenia, wandalizm, groźby zabicia i publiczne nękanie (Human Rights Watch 2013), 
dotykające diaspory arabskie i muzułmańskie. Najtragiczniejsze w skutkach ataki na jed-
nostki miały miejsce bezpośrednio po atakach z dnia 11 września, kiedy społeczeństwo do-
wiedziało się, kto był pomysłodawcą tych ataków i przez kogo zostały przeprowadzone. 
Przykładowo, Balbir Singh Sodhi, Sikh noszący tradycyjne nakrycie głowy, został wzięty 
za muzułmanina i zastrzelony przez Franka Rogue, który chciał w odwecie za 11 września 
zabić muzułmanina (Sikh American… 2013). Ofiarami ataków byli również Palestyńczycy, 
ale w powodzi ataków należy się raczej dopatrywać przynależności ofiar do diaspory arab-
sko-muzułmańskiej niż konkretnie palestyńskiej. Ofiarą napaści na tle rasowym bądź religij-
nym stał się przykładowo Issa Qandeel, muzułmanin i Palestyńczyk, który dnia 13 września 
2001 roku został zaatakowany przez Patricka Cunninghama, któremu uniemożliwił podpa-
lenie meczetu w Seattle (Human Rights Watch 2013). Przykładów nietolerancji, uprzedzeń 
i agresji wobec jednostek utożsamianych z autorami zamachów terrorystycznych można się 
też było doszukać nawet u decydentów, których rola powinna być w tej sytuacji zgoła prze-
ciwna. John Cooksey, republikański członek Kongresu, w wystąpieniu radiowym stwierdził: 
„Jeżeli zobaczę kogoś, kto wchodzi z pieluchą na głowie przymocowaną paskiem klinowym 
do głowy, taki człowiek musi być zatrzymany.” (Arab American National Museum 2013).

Powyższy przykład nagannego zachowania decydentów był jednak odosobniony. 
Stanowisko decydentów z Waszyngtonu było bowiem krytyczne wobec takich zachowań. 
Prezydent Bush podczas rozmowy z burmistrzem Nowego Jorku Rudolphem Giuliani oraz 
gubernatorem stanu Nowy Jork Georgem Pataki przypomniał, że w Nowym Jorku są tysiące 
Amerykanów arabskiego pochodzenia, którzy kochają swoją flagę tak samo jak ich trzech 
i należy ich traktować z szacunkiem, na który zasługują, gdyż tylko z takim nastawieniem 
można wygrać wojnę z terroryzmem (“The Washington Post” 2013). Stanowisko Busha oraz 
burmistrza i gubernatora stanu Nowy Jork było podzielane również przez Kongres. Izba 
Reprezentantów dnia 15 października 2001 roku wydała rezolucję, która potępiała zamachy 
z dnia 11 września, podkreślając jednak, iż amerykańscy Arabowie i muzułmanie stanowią 
ważną część społeczeństwa amerykańskiego oraz że ich prawa powinny być przestrzegane 
(Yale Law School 2013). Mimo że stanowisko decydentów jednoznacznie potępiało hate 
crimes, zaś wymiar sprawiedliwości z całą surowością karał tych, którzy się dopuszczali 
takowych przestępstw, Stany Zjednoczone po atakach z dnia 11 września nie były już tak 
gościnnym miejscem dla diaspory arabskiej i muzułmańskiej jak wcześniej. 

Rasizm nie zawsze objawiał się w postaci agresywnych występków i bezpośrednich ata-
ków, które w szczególności miały miejsce w najbliższych miesiącach po atakach terrory-
stycznych w 2001 roku. Pewna niechęć oraz, z różnym natężeniem, społeczne wykluczenia 
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były widoczne nawet kilka lat po atakach. Jednak Stany Zjednoczone prowadziły już za-
awansowaną wojnę z terroryzmem w Afganistanie oraz Iraku, zaś społeczeństwo amery-
kańskie miało wystarczająco dużo czasu, aby dostrzec w diasporze arabskiej i muzułmań-
skiej współobywateli, a nie potencjalnych terrorystów. Mimo to niektórzy politycy aż do 
wyborów w 2008 roku unikali akceptacji wpłat (a nawet je zwracali) na swoje kampanie od 
mniejszości arabskich i muzułmańskich w USA przed obawą, że zostaną „skażeni arabski-
mi pieniędzmi” (Cainkar 2009, s. 93). Stosunki w społeczeństwie poprawiały się, ale ataki 
z 11 września już na zawsze naznaczyły omawianą diasporę i w znaczny sposób negatywnie 
wpłynęły na poziom życia jej członków. Sytuacja miała się lepiej na kampusach uczelni oraz 
w środowisku uniwersyteckim, w których zarówno administracja, jak i nauczyciele akade-
miccy skutecznie docierali do studentów z przesłaniem bliższym wartościom amerykańskim 
o równości, tolerancji i równouprawnieniu. Jednak wydarzenia na świecie, które były konse-
kwencją wojny z terroryzmem, jak zamach na Bali w 2002 roku, ataki na pociągi w Madrycie 
w 2004 czy ataki na metro w Londynie w 2005 roku wciąż budziły niepewność w społe-
czeństwie amerykańskim i strach przed Arabami i muzułmanami mieszkającymi między 
nimi. Przykładowo, w 2005 roku Yasmin (urodzona w USA córka Egipcjanina i Filipinki, 
absolwentka dwóch szkół muzułmańskich w Nowym Jorku) musiała zwrócić uwagę starszej 
parze w nowojorskim autobusie, która podejrzała, że inna pasażerka w tradycyjnej arabskiej 
chuście, może ukrywać bombę, co doprowadziło do reakcji kierowcy i publicznego odsło-
nięcia chusty pod którą skryte było niemowlę (Bayoumi 2008, s. 83-85). Powyższy przykład 
dowodzi, iż strach odgrywał znaczącą rolę w codziennym życiu, a wzmocniony niewiedzą 
łatwo może on skrzywdzić niewinną osobę, jaką była w tym przypadku młoda amerykańska 
matka kultywująca muzułmańską tradycję i ubierająca się zgodnie z nią.

Istotna inicjatywa, mająca pozytywny wpływ na rolę i funkcjonowanie lobby propale-
styńskiego w USA, wyszła z Białego Domu. Prezydent Bush przedstawił ją dnia 24 czerwca 
2002 roku. W przemówieniu, dającym początek Mapie Drogowej dla Bliskiego Wschodu 
oraz powołującym Kwartet Bliskowschodni jako ciało nadzorujące zmiany na Bliskim 
Wschodzie, Bush zakładał powstanie państwa palestyńskiego istniejącego w pokoju obok 
Izraela – kosztem wysiłku, wyrzeczeń i postanowień po obu stronach konfliktu (“The New 
York Times” 2013). Istota tej na nowo zdefiniowanej polityki Białego Domu polegała na 
tym, iż to stanowisko decydentów w Waszyngtonie było tym razem tożsame ze stanowiskiem 
lobby propalestyńskiego. W przemówieniu Bush przyznał, że polityka USA wobec konfliktu 
izraelsko-palestyńskiego nie zawsze była optymalna oraz że sytuacja Palestyńczyków na 
Bliskim Wschodzie może być źródłem agresji skierowanej przeciwko USA. Istota zaan-
gażowania się USA w powstanie państwa palestyńskiego stała się bardziej istotna w trak-
cie nieudanej interwencji USA w Iraku. Według Husseina Ibish, starszego wykładowcy 
American Task Force for Palestine, cytowanego w The Arab Lobby and US Foreign Policy, 
Stany Zjednoczone powinny dostrzec korzyści z powstania państwa palestyńskiego, gdyż:  
1) utworzenie państwa palestyńskiego nie zakończy zagrożenia płynącego ze strony  
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Al-Kaidy, ale zakończy długotrwały lokalny konflikt, w który USA cyklicznie się anga-
żuje; 2) utworzenie Palestyny byłoby ciosem wymierzonym w terroryzm, który wykorzy-
stuje kwestię palestyńską jako wymówkę dla swojej działalności; 3) pomoc w utworzeniu 
Palestyny umocniłaby przywódczą rolę USA w świecie; 4) Stany Zjednoczone zyskałyby 
uznanie świata muzułmańskiego i arabskiego, a dzięki temu zyskały gospodarczo poprzez 
ożywiony handel oraz 5) powstałoby nowe demokratyczne państwo, przyjaciel i dłużnik 
USA (Marrar 2009, s. 114-115). 

Lobby propalestyńskie byłoby ważną częścią składową tego sukcesu USA, gdyż utwo-
rzenie państwa palestyńskiego sprzęgnięte ze zmianą amerykańskiej polityki wobec regionu 
bliskowschodniego zawsze było ich głównym celem działalności. Dwa czynniki znaczą-
co utrudniały jednak lobby propalestyńskiemu działanie w tym okresie i promowanie ko-
rzystnego dla USA planu dla Bliskiego Wschodu. Jeden z nich, społeczne i legislacyjne 
konsekwencje dla diaspory arabskiej i muzułmańskiej, został szeroko powyżej omówiony, 
zaś drugim czynnikiem była aktywność amerykańskiego lobby proizraelskiego, neokoser-
watystów oraz najbliższego otoczenia prezydenta. Aktywność ta miała na celu postawienie 
równości między terrorystycznymi organizacjami (o bardzo lokalnym zasięgu) działającymi 
w Gazie i na Zachodnim Brzegu Jordanu a globalną siatką terrorystyczną Al-Kaidy zagraża-
jącej USA. Wspieranie kwestii palestyńskiej przez lobby propalestyńskie w USA, w dobie 
ataków z dnia 11 września, mogło być więc odbierane jako wspieranie terrorystów. Wysiłki 
lobby proizraelskiego oraz „jastrzębi” w administracji Georga W. Busha doprowadziły 
zresztą do dwóch interwencji amerykańskich (w Afganistanie w 2001 roku oraz w Iraku 
w 2003 roku). Dziś już wiemy, że obie te interwencje wpłynęły negatywnie na postrzeganie 
Stanów Zjednoczonych przez inne państwa i ich obywateli, zdestabilizowały Bliski Wschód 
oraz pogłębiły niechęć świata arabskiego i muzułmańskiego wobec USA. Mimo że okres 
po atakach z dnia 11 września 2001 roku okazał się bardzo trudny dla diaspory arabskiej 
i muzułmańskiej w Stanach Zjednoczonych, to obecna sytuacja stwarza dla tej mniejszości 
szansę. Szansą tą może być budowanie mostów pomiędzy światem arabskim i muzułmań-
skim a USA i łagodzenie huntiktonowskich niekompatybilności cywilizacyjnych pomiędzy 
światem wschodnim a Zachodem. 
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Arab and Islamic Diaspora in the USA and Terrorist Attacks  
of 11 September 2001

Summary

Terrorist attacks on the United States on 11 September 2001 were unprecedented ones both in their 
scale and in consequence in the international arena, but also in the USA. In the international context, 

Zeszyty-naukowe-41_2015.indd   79 2015-07-30   14:52:43



80 DIASPORA ARABSKA I MUZUŁMAŃSKA W USA A ATAKI TERRORYSTYCZNE...

the attacks have caused initiation of war against terrorism, what has led to weakening the US position 
in the world. Impact of the terrorist attacks of 11 September 2001 on the American society is often less 
apparent than the global repercussions. An aim of considerations is to present and analyse the conse-
quences of attacks for the American society and, in particular, to the Arab and Muslim populations liv-
ing in the USA. These implications were (and to a certain degree have still been) negative for that mi-
nority both at the social and legislative levels. Starting from intensified acts of racial discrimination, 
racial killing, loss of funds by Arab and Muslim organisations, but also weakening of their position 
in attempts to act in favour of discontinuance of the prejudiced policy of the USA in the face of the 
Israeli-Palestinian conflict. The presented system analysis also indicates some positive consequences 
of terrorist attacks towards Arabs and Muslims in the American society. The most important of them 
is paying attention to this minority. Perceiving this diaspora may yield in effect with more noticeable 
and appreciated their role in the American social and cultural pot. Thje article is of the research nature.

Key words: Arab and Islamic diaspora, Palestinian intifada, American society, civil liberties. 
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