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JAK POKONAĆ ISIS?  
METODY WALKI Z PAŃSTWEM ISLAMSKIM 

HOW TO DEFEAT ISIS? THE METHOD  
OF THE FIGHT WITH ISLAMIC STATE

Streszczenie: W artykule przedstawiona została historia organizacji Państwa Islamskiego, jego 
sytuacja polityczna i militarna. Omówiono różnorodne metody walki z tą organizacją jak: woj-
na wirtualna, cyberwojna, precyzyjne uderzenia czy pozostałe działania pozamilitarne. Autor 
przedstawił również metody walki stosowane przez organizację Państwa Islamskiego takie jak: 
konwencjonalna wojna manewrowa, działania nieregularne i terroryzm. Scharakteryzowana 
została także strategia walki z tym przeciwnikiem, której sposób prowadzenia jest związany  
z założeniami wojny postheroicznej oraz działaniami konwencjonalnymi. 

Słowa kluczowe: Państwo Islamskie, wojna wirtualna, cyberwojna, wojny postheroiczne, dzia-
łania nieregularne, terroryzm.

Summary: The article presents the history of the organization of the Islamic State, its politi-
cal and military situation. Various methods of fighting against this organization are discussed, 
such as: virtual war, cyberwar, precise strikes or other non-military actions. The author discusses 
also the warfare methods used by the organization of the Islamic State, such as conventional 
maneuver warfare, irregular actions and terrorism. The war strategy with this opponent is also 
described, which is connected with the assumptions of a post-heroic warfare and conventional 
activities. 
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Wstęp

Historia Państwa Islamskiego (Islamic State – IS), a następnie kalifatu ogłoszonego 
w 2014 r. jest zarazem historią ekspansji militarnej i zbrodni wojennych. Jak informuje 
Organizacja Narodów Zjednoczonych, tylko między styczniem 2014 r. a kwietniem 2015 r.  
w Iraku zginęło z rąk członków IS 44136 cywilów. Na zajętych terenach przez IS odbywa-
ją się egzekucje, wymierzone nie tylko w członków struktur państwa irackiego – policjan-
tów, żołnierzy, przedstawicieli władzy wykonawczej w poszczególnych prowincjach, ale 
także grup etnicznych i religijnych – np. szyitów czy chrześcijan (Report on the Protection 
of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 11 December 2014 – 30 April 2015, s. 16). 

Obecnie jednak Państwo Islamskie zostało osłabione w wyniku utraty wielu teryto-
riów i nalotów lotniczych. Przebywający na początku kwietnia br. w Iraku sekretarz stanu 
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USA John Kerry podkreślił, że IS utraciło ponad 40% terenu, który posiadało w 2014 r., 
czyli w momencie ogłoszenia powstania kalifatu. W ciągu ostatnich miesięcy lotnictwo 
koalicji międzynarodowej wykonało ponad 1200 nalotów na infrastrukturę IS służącą do 
wydobycia i transportu ropy naftowej (tvn24.pl, 2016), ponadto wojska irackie przygoto-
wują się obecnie do stoczenia jednej z największych bitew z dżihadystami, a mianowicie 
bitwy o dwumilionowe miasto Mosul w północnej części kraju (Shinkman, 2016). Pomi-
mo postępów w walce z Państwem Islamskim wciąż pozostaje ono groźnym i silnym prze-
ciwnikiem. Świadczą o tym zamachy terrorystyczne w listopadzie 2015 i marcu 2016 r.  
w Paryżu i Brukseli, a na Bliskim Wschodzie kontrola złóż ropy naftowej, rzek, jak rów-
nież handlu zbożem (Rubin, 2016). 

Powstaje więc zasadnicze pytanie: jak walczyć z Państwem Islamskim? Czy państwa 
zachodnie, na czele ze Stanami Zjednoczonymi powinny zdecydować się na wysłanie 
wojsk lądowych do Iraku i Syrii? Czy odpowiedź w postaci technowojny prowadzonej 
za pomocą bezzałogowych statków powietrznych jest wystarczająca? Jakim potencjałem 
dysponują lokalne ugrupowania prowadzące bezpośrednią walkę z dżihadystami? Czy 
równolegle z brutalnymi działaniami wojennymi na pustyniach Iraku prowadzona jest 
także wirtualna kampania informacyjna w Internecie? Na te i inne pytania stara się od-
powiedzieć niniejszy artykuł.

Metody walki z Państwem Islamskim

Możliwe metody walki z Państwem Islamskim wymieniła Patrycja Sasnal z Polskiego 
Instytutu Spraw Międzynarodowych w tekście Scenariusze rozwoju kryzysu w Iraku. Zda-
niem autorki możliwy jest rozpad państwa, powstanie niepodległego Kurdystanu, ale tak-
że zbrojna interwencja z zewnątrz oraz wielka koalicja przeciw dżihadowi. W pierwszym 
przypadku należy wziąć pod uwagę scenariusz, w którym Iran zdecyduje się na militarną 
interwencję celem ochrony świętych miejsc szyitów i szyizmu. Obok Iranu, możliwości 
zorganizowania operacji lądowej mają również Stany Zjednoczone – Waszyngton mógł-
by przychylić się do ewentualnej prośby o interwencję ze strony Bagdadu lub zdecydować 
się na nią, jeśli ofensywa Państwa Islamskiego zagrażałaby amerykańskim sojusznikom, 
takim jak Jordania i Arabia Saudyjska. Wielka koalicja przeciw dżihadystom – zdaniem 
Patrycji Sasnal (Sasnal, 2014, s. 1–2) – oznaczałaby z kolei porozumienie państw sąsiadu-
jących, takich jak: Irak, Iran, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Turcja, których interesy 
do tej pory były rozbieżne. Zdaniem autorki jest to jednak wariant mało prawdopodobny. 
Na zupełnie inny kierunek możliwego rozwoju sytuacji wskazał Steve Tatham na łamach 
„Small Wars Journal”. Jego zdaniem kluczową rolę w zmaganiach z przeciwnikiem takich 
jak IS odegra Population Intelligence (POPINT) – rodzaj wywiadu, którego zadaniem, 
w przeciwieństwie do Human Intelligence (HUMINT), jest analiza, a następnie przed-
stawienie działania całych grup społecznych. W przypadku IS będzie to odpowiedź na 
kluczowe pytania: jak bardzo zróżnicowane są grupy dżihadystów? Czy pieniądze moty-
wują bojowników do działania? Czy wraz z upływającym czasem odczuwają oni potrzebę 
powrotu do miejsca zamieszkania? Jakimi językami się posługują? (Manea, 2015) 
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W jaki sposób państwa zachodnie mogą zaangażować się militarnie i jaką formę 
przybierze dalsza walka z Państwem Islamskim? Odpowiadając na to pytanie należy 
wziąć pod uwagę możliwe rodzaje i formy prowadzenia walki zbrojnej. Mariusz Fryc  
w publikacji Wojna, współczesne oblicze (Fryc, 2009, s. 52-93) wskazał na kilka rodzajów 
współczesnej wojny: wojnę prewencyjną, wojnę wirtualną, wojnę informacyjną, wojnę 
sieciową, wojnę kultur oraz wojnę asymetryczną, Elinor Sloan w książce Modern Military 
Strategy (Sloan, 2012), opisała zaś cyberwojnę, operacje wojskowe oparte na efektach 
(effects-based operations – EBO) oraz doktrynę shock and awe. Z tekstów tych wynika 
wniosek, iż biorąc pod uwagę zwalczanie ugrupowania terrorystycznego posiadającego 
własne terytorium, należy szczególną uwagę zwrócić na wojnę wirtualną, cyberwojnę, 
operacje oparte na efektach oraz doktrynę shock and awe.

Pojęcie wojny wirtualnej wiąże się ze zmianami, jakie zachodziły na polach bitew od 
początku lat 90. XX wieku. Wojny wirtualne toczące się przed kamerami, angażują uwagę 
całej społeczności międzynarodowej niezależnie od miejsca zamieszkania. W tego rodza-
ju konfliktach działania poszczególnych stron przenoszą się do przestrzeni symbolicznej 
(Ignatieff 2000, Bendyk 2002). Kanonicznym przykładem wojny wirtualnej były konflik-
ty bałkańskie i ostateczny rozpad Jugosławii. Poza mediami, które aktywnie uczestniczyły 
w  sporze po jednej ze stron, zaangażowane zostały w niego także firmy PR, takie jak 
np. Ruder Finn Global Public Affairs. Zadaniem tego przedsiębiorstwa, działającego na 
zlecenie władz chorwackich, było negatywne przedstawianie Serbów jako agresywnych, 
odpowiedzialnych za mające miejsce czystki etniczne (Waldenberg, 2005). 

Państwo Islamskie w sposób bardzo rozległy korzysta z sieci internetowej i mediów 
społecznościowych, mając tym samym wpływ nie tylko na ludność zamieszkującą obsza-
ry, na których prowadzone są działania wojenne, ale całą społeczność międzynarodową 
korzystającą z internetu. Skąd takie rozumienie znaczenia wojny wirtualnej? Przeciętny 
wiek ochotnika, który przybywa na Bliski Wschód celem przystąpienia do IS, to 24 lata. 
Oznacza to, że większość bojowników należy do pokolenia Millenijnego, pokolenia, któ-
re jako pierwsze swobodnie porusza się w sieci, posługuje się Facebookiem, Twitterem 
i Instagramem. Metody wykorzystania mediów społecznościowych przez dżihadystów 
można podzielić na kilka grup: zastraszenie, koordynacja działań, rekrutacja i ociepla-
nie wizerunku (Singer, Brooking, 2016). Zastraszenie polega na umieszczaniu w sieci fil-
mów przedstawiających egzekucję zakładników lub filmów przedstawiających masowe 
egzekucje. Działania koordynujące skupiają się wokół wykorzystania programów, takich 
jak Skype, Silent, Circle czy Telegram do wzajemnej wymiany danych podczas prowa-
dzonych działań wojennych. Do rekrutacji służą m.in. magazyny dostępne w sieci takie 
jak „Dabiq”. Publikowany w języku angielskim jest doskonałym materiałem promują-
cym zwycięstwa Państwa Islamskiego, ideologię dżihadu, wzbudzającym sentyment za 
potężnym kalifatem, jaki funkcjonował w średniowieczu (The Islamic State’s (ISIS, ISIL) 
Magazine, The Clarion Project 2016). Równocześnie obok brutalnych filmów przedsta-
wiających egzekucje, IS tworzy materiały prezentujące atrakcyjność życia w szeregach 
bojowników, jak również materiały ocieplające ich wizerunek. W jednym z nich dżihady-
ści prezentowani są np. jako osoby dbające o zaplecze socjalne mieszkańców, otwierające 
szpital dla dzieci itp. (Singer, Brooking, 2016). Na zwiększającą się obecność Państwa Is-
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lamskiego w internecie zwrócił także uwagę Brendan Koerner (Koerner, 2016) w artykule 
Why ISIS Is Winning The Social Media War. Według jego obserwacji bojownicy każdego 
dnia zamieszczają w sieci średnio 38 20-minutowych filmów. W każdej zajętej prowincji 
zakładane są biura zajmujące się multimediami, pracują w nich dostępni 24 godziny na 
dobę montażyści i kamerzyści, wysyłani do miejsc, gdzie toczą się walki. Dzięki tego 
rodzaju działaniom popularność marki IS znacznie przekroczyła popularność marki Al-
-Kaidy, stając się rozpoznawalnym znakiem na całym świecie.

Obok wojny wirtualnej, metodą walki z IS może być także cyberwojna. Łukasz Ka-
mieński (Kamieński, 2014, s. 32) z Uniwersytetu Jagiellońskiego określił cyberwojnę jako 
myślenie armii kategoriami maszyny – systemu, którym można naukowo zarządzać. 
Rafał Ciastoń (Ciastoń, 2013, s. 18) na łamach „Polski Zbrojnej” opisał ją jako metodę  
i jeden z elementów operacji wojskowej, obejmujący zarówno działania niekinetyczne 
(infiltracja, zakłócanie działania, oślepianie systemów), jak i kinetyczne, wymierzone 
w elementy infrastruktury przeciwnika. Narzędzie w postaci ataków na elementy infra-
struktury krytycznej państwa czy jego system finansowy. Informacje dotyczące przygoto-
wań lub toczących się operacji w cyberprzestrzeni pojawiały się od momentu rozpoczę-
cia nalotów na Daesh. W lutym 2016 r. Sekretarz Obrony USA Ashton Carter powiedział, 
że Pentagon stara się izolować IS w środowisku wirtualnym poprzez ograniczenie komu-
nikacji na poziomie taktycznym, wpływając tym samym na efektywność prowadzonych 
operacji. Celem Cyber Command jest także specjalna komórka nazwana cyberkalifatem 
(CyberCaliphate). Specjaliści w niej zatrudnieni zajmują się m.in. opracowywaniem ogól-
nodostępnych aplikacji, które można pobierać za pomocą Apple’s iTunes, czy Google 
Play (Scarborough 2016). Do 2018 r. w Cyber Command zwalczaniem Państwa Islamskie-
go ma zajmować się ponad 6000 żołnierzy i cywilnych specjalistów podzielonych na 133 
zespoły zadaniowe. Jeden z takich zespołów, liczący 65 osób, ma obecnie swą siedzibę na 
Bliskim Wschodzie (abc.net.au, 2016).

Innymi metodami prowadzenia walki zbrojnej mogą być operacje typu Effects-Ba-
sed Operation połączone z założeniami doktryny shock and awe. Nie ma obecnie jed-
nej uniwersalnej definicji czym są operacje typu EBO. Według generała Davida Deptula 
jest to koncepcja procesu, mającego na celu uzyskanie określonego celu strategicznego. 
Koncepcja opiera się na połączeniu działań militarnych i pozamilitarnych na wszystkich 
szczeblach – taktycznym, operacyjnym, strategicznym. Efekty osiągane są za pomocą 
przeprowadzonych uderzeń precyzyjnych i zdolności pozamilitarnych oddziaływań na 
przeciwnika (Lazarus 2016). Według definicji przedstawionej przez RAND Corporation, 
są to operacje planowane w ramach złożonej struktury, zakładającej różne stopnie osią-
ganych efektów w ramach działań militarnych, dyplomatycznych, psychologicznych i 
ekonomicznych. W ramach planowanych działań militarnych szczególną rolę odgrywają 
uderzenia precyzyjne na wybrane wcześniej cele. Wśród nich znajdują się przywódcy 
polityczni i wojskowi, infrastruktura krytyczna państwa, wojskowe ośrodki dowodzenia, 
łączności i komunikacji (C3), centra przemysłowe, a na najniższym taktycznym szcze-
blu siła żywa przeciwnika i jego ekwipunek (czołgi, samochody opancerzone, artyleria) 
(Davis, 2016). Doktryna shock and awe, nazywana również „szybką dominacją”, skupia 
się z kolei na szybkości operacji militarnej oraz wykorzystaniu przewagi technologicznej 
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nad przeciwnikiem. Opracowana w 1996 r. przez zespół specjalistów na czele z Harla-
nem Ullmanem, opublikowana została przez National Defense University. Klasycznym 
przykładem zastosowania shock and awe była II wojna w Zatoce Perskiej, gdzie dzięki 
szybkości działań, w znaczący sposób sparaliżowana została infrastruktura wojskowa  
i cywilna Iraku – transportowa, wodna, żywnościowa itp.

Jak walczy IS. Metody walki Państwa Islamskiego

Jak zauważa portal Defence24, trudno jest oszacować siły Państwa Islamskiego. 
Wszystkie liczby podawane przez organizacje pozarządowe, prasę oraz agencje rządowe 
należy traktować jako wielkości orientacyjne (Gawęda, 2016). We wrześniu 2014 r. CIA 
poinformowała, że milicja Państwa Islamskiego składa się z 20 000-31 500 wojowników. 
Szacunkom tym zaprzeczył Fuad Hussein – wysoki stanowiskiem przedstawiciel admi-
nistracji prezydenta irackiego Kurdystanu. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę obszar, jaki 
opanowało IS do listopada 2014 r., tj. 250000 kilometrów kwadratowych i mieszkającą 
tam społeczność, liczącą 10-12 milionów ludzi, szeregi zbrojnych oddziałów Państwa Is-
lamskiego mogą liczyć nawet do 200000 wojowników (Cockburn, 2016). Przyczyn po-
wstania tak licznego korpusu należy szukać w dwóch źródłach: militaryzacji irackiego 
społeczeństwa w okresie rządów Saddama Husajna oraz napływie zagranicznych ochot-
ników. W 2003 r. – ostatnim roku sprawowania władzy przez Husajna, Irak dyspono-
wał jedną z najliczniejszych armii na Bliskim Wschodzie. Wojska lądowe liczyły ponad  
424 000 żołnierzy, 2200 czołgów, 3700 pojazdów opancerzonych oraz 2400 sztuk artyle-
rii. Łącznie z rezerwistami Bagdad mógł zmobilizować ponad 700 000 żołnierzy(Conde-
sman, Burke, 2002, s. 3). Po zakończeniu interwencji militarnej, cywilny administrator 
Iraku Paul Bremer podjął decyzję o rozwiązaniu sił zbrojnych i sił bezpieczeństwa Iraku, 
przyczyniając się tym samym do zasilania szeregów dżihadystów przez byłych żołnie-
rzy armii rządowej. Obecnie ocenia się, że 25 na 40 wysokich rangą liderów Państwa 
Islamskiego należało wcześniej do Partii Baas (Mastracci 2016). Zagraniczni ochotnicy 
są drugim znaczącym źródłem siły Państwa Islamskiego. Według szacunków z 2015 r., 
tylko w Syrii ich liczba wynosiła ponad 20000 bojowników. Ochotnicy mieli pochodzić  
z 90 różnych krajów, takich jak Afganistan, Jemen, Somalia czy Arabia Saudyjska. Byli 
wśród nich także obywatele państw zachodnich, a ich ilość miała wynosić około 3400 
osób (timesofisrael.com, 2016). Poza ilością wojsk, na metody prowadzenia walki wpły-
wa także wyposażenie, jakim dysponuje IS. Jak raportuje Amnesty International, dżiha-
dyści w Iraku i Syrii dysponują szerokim arsenałem militarnym, w skład którego wchodzi 
uzbrojenie zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak również Chin, Francji, Rosji i Nie-
miec. Większość broni została przejęta z magazynów armii irackiej, czego przykładem 
było zdobycie Mosulu 9-10 czerwca 2014 r., a wraz nim przejęcie ponad 2700 sztuk czoł-
gów, pojazdów opancerzonych, dział samobieżnych, bojowych wozów piechoty, artylerii 
i innych rodzajów uzbrojenia (amnesty.org.uk, 2002).

Metody walki jakie stosuje IS są różne. Jak zaznaczyła Jessica Lewis McFate w pub- 
likacji The ISIS Defense in Iraq and Syria: Countering and Adaptive Enemy (McFate, 2015, 
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s. 11–12), zasadniczą różnicą, jaka występuje między nim a innymi grupami terrory-
stycznymi jest posiadanie terytorium (państwa). Zdobywanie i utrzymanie kolejnych 
obszarów Iraku i Syrii jest zasadniczym celem dżihadystów, prowadzącym do rozszerza-
nia się granic kalifatu. Na zdobytych terytoriach tworzone są jednostki administracyjno-
-wojskowe nazywane wilayats, których IS posiada obecnie 19. Zdaniem autorki, metody 
walki dżihadystów można podzielić na trzy grupy: konwencjonalną wojnę manewrową, 
prowadzenie działań nieregularnych oraz terroryzm. Konwencjonalna wojna manewro-
wa prowadzona jest głównie na pustynnych obszarach północnego i zachodniego Ira-
ku, gdzie nie ma wiele przeszkód naturalnych. Dżihadyści atakują miasta znajdujące się  
w ich bezpośrednim sąsiedztwie, starając się zaskoczyć przeciwnika szybkością i na-
tarciem z kilku kierunków. W trakcie starć z wojskami rządowymi wykorzystywane są 
m.in. improwizowane ładunki wybuchowe (IED) oraz samochody wyposażone w ładun-
ki wybuchowe (VBIEDs) (globalsecurity.org, 2016), służące do niszczenia posterunków  
i robienia wyłomów w murach baz wojskowych. Konwencjonalna wojna manewrowa 
zaczęła być coraz częściej stosowana po zdobyciu przez dżihadystów więzienia Abu Graib 
w Bagdadzie i uwolnieniu 500 więźniów w 2013 r. Od tej pory działania IS przestają się 
wyłącznie kojarzyć z zamachami terrorystycznymi. Z każdym miesiącem jego oddziały 
przemieszczały się coraz dalej od stolicy państwa. Manewry prowadzone były zarówno 
przez niewielkie, jak i liczne oddziały, sprawiając wrażenia, że armia jest w ciągłym ruchu. 
Operacje manewrowe prowadzone były także w okolicach dużych irackich i syryjskich 
miast. Przed rozpoczęciem ofensywy każdy z większych ośrodków był infiltrowany przez 
zwolenników IS. Następnie bojownicy Państwa Islamskiego otaczali miasto, zaciskając 
wokół niego pętlę, tak jak miało to miejsce w przypadku Bagdadu (McFate, 2015, s. 16). 

Obok bezpośrednich operacji militarnych, które w 2014 r. zdominowały sposób walk 
na terenie Iraku i wschodniej Syrii, sztuka wojenna IS polega także na działaniach asy-
metrycznych i aktach terroryzmu. Działania asymetryczne koncentrują się na izolowaniu 
przeciwnika, mobilizowaniu opinii publicznej przeciwko władzom rządowym oraz orga-
nizowaniu operacji psychologicznych. Jedna z perfekcyjnie przeprowadzonych operacji 
psychologicznych miała miejsce z 9 na 10 czerwca 2014 r. i polegała na zdobyciu Mosulu. 
Bojownikom Daesh początkowo nie udało się zaskoczyć obrońców. Obserwacje prowa-
dzone przez USA już wcześniej sugerowały możliwy atak na Mosul w celu przejęcia kon-
troli nad całą doliną Tygrysu oraz przeniesienia środka ciężkości działań zbrojnych przez 
Daesh na północ i objęcia tym samym wszystkich terytoriów Iraku zamieszkiwanych 
przez sunnitów. Dowództwo irackich sił bezpieczeństwa skierowało na zagrożony odci-
nek kilka jednostek, w tym elementy 3. Dywizji Zmechanizowanej, powszechnie uzna-
wanej za najlepiej wyszkoloną. Łącznie Mosulu i okolicznych miast miało bronić 70-80 
tys. żołnierzy i funkcjonariuszy (Orłowski, 2016). Większość z nich pochodziła jednak  
z szyickiego południa kraju, stąd też ich obecność w sunnickim Mosulu traktowana była 
z niechęcią, a nawet agresją. Zbliżający się bojownicy nie byli w związku z tym traktowani 
jak najeźdźcy. Walka psychologiczna polegała na wykorzystaniu mediów społecznościo-
wych oraz stosowaniu „propagandy szeptanej” – ostrzeżeniach wobec chrześcijan, jazy-
dów i szyitów przedstawianych jako heretyków. W Internecie pojawiły się filmy przed-
stawiające brutalne egzekucje na pojmanych żołnierzach irackich. Wszystkie elementy 
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doprowadziły do powstania sytuacji strachu przed IS i opuszczania miasta przez cywilów, 
będących członkami mniejszości religijnych. W momencie natarcia na miasto oddziały 
Daesh szacowane były zaledwie na ok. 3 tys. bojowników. W pierwszych godzinach walki 
w Internecie pojawiały się kolejne filmy przedstawiające egzekucje żołnierzy irackich. 
W tym samym czasie uaktywniły się uśpione komórki dżihadystów, które zaczęły atako-
wać obrońców w miejscach uznawanych przez nich za bezpieczne. Efektem tych działań 
była spektakularne zwycięstwo atakujących oraz przejęcie setek sztuk uzbrojenia strony 
rządowej (Orłowski, 2016). Zwycięstwo w Mosulu oraz brutalne egzekucje przeprowa-
dzane przez bojowników IS nakazywało zwrócenie szczególnej uwagi na ich morale (lub 
jego brak) oraz wysoką gotowość do poświęcenia w imię religii. Czy jednak wyłącznie 
apokaliptyczny kult śmierci charakterystyczny dla terroryzmu islamskiego jest powo-
dem powyższej bezwzględności? Łukasz Kamieński (Kamieński, 2016) z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego wskazał na jeszcze jeden bardzo ważny czynnik. Świadkowie zamachów 
terrorystycznych przeprowadzonych przez dżihadystów w Paryżu zeznawali, że zama-
chowcy wyglądali jak „odurzeni zombie”. Uczestnicy walk w  Iraku i Syrii podkreślali  
z kolei, że niektórzy bojownicy nawet po odniesieniu kilku ran wciąż wykazywali zdol-
ność do prowadzenia walki. Zachodni obserwatorzy skojarzyli te sytuacje z wydarzenia-
mi, jakie rozegrały się w Faludży w 2004 r., kiedy amerykańska piechota morska zdobywa-
ła miasto. Pomimo miażdżącej przewagi technologicznej, obrońcy z ponadprzeciętnym 
heroizmem odpierali ataki, ponosząc tym samym znaczne straty. Jak się okazało w czasie 
obecnej wojny na Bliskim Wschodzie, często spotykanym środkiem farmakologicznym 
w szeregach dżihadystów był i jest Captagon, będący połączeniem dwóch narkotyków: 
teofiliny oraz amfetaminy. Działanie teofiliny zbliżone jest do działania kofeiny – po-
budza, zmniejsza poczucie senności i  zmęczenia. Amfetamina zaś wytwarza poczucie 
przyjemności, zwiększa czujność, jak również zmniejsza potrzebę jedzenia i snu (Miller, 

2016). O skali zjawiska stosowania środków odurzających przez bojowników IS świadczy 
fakt, iż w 2014 r. libańskie służby udaremniły na lotnisku w Bejrucie przemyt 15 milio-
nów tabletek Captagonu ukrytych w kukurydzy (www.tvp.info, 2016). 

Jak zauważa Jessica Lewis, połączenie różnych form walki zbrojnej prowadzonej 
przez Państwo Islamskie sugeruje nazwanie go hybrydowym przeciwnikiem. Nie ma 
obecnie jednej, uniwersalnej definicji, czym jest przeciwnik hybrydowy oraz czym jest 
wojna hybrydowa. Zdaniem Michaela Evansa (The BiblioGov Project, s. 137) jest ona 
„mieszaniną przednowoczesnego i  ponowoczesnego konfliktu. w którym mieszają się 
maczety i programy Microsoftu, zaś apokaliptyczni milenaryści obuci w Reeboki i no-
szący okulary Ray-Bana marzą o zdobyciu broni masowego rażenia”. Komentując kon-
flikt zbrojny we wschodniej Ukrainie, Mariusz Fryc (Fryc, 2015, s. 163) określił wojnę 
hybrydową jako połączenie dorobku sztuki strategicznej Basila Henry’ego Liddla Harta, 
działań pośrednich beaufrowskiej koncepcji odstraszania, ludendorffowskiej strategii to-
talnej, polegającą również na zastosowaniu nieograniczonych środków walki propagan-
dowej opracowanych przez Qiao Linga i Wanga Xiangsui. Nie zagłębiając się nadmiernie 
w problematykę wojny hybrydowej, biorąc pod uwagę powyższe fakty, należy zgodzić się 
z tezą, że IS stosuje mieszane formy prowadzenia walki zbrojnej, które przypominają za-
łożenia wojny hybrydowej. Obok precyzyjnie opracowanej doktryny wojennej, Państwo 
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Islamskie realizuje także dobrze przygotowaną strategię wojskową. Strategia ta skupia 
się wokół kilku punktów zakładających istnienie zagrożenia ze strony wojsk rządowych, 
jak również konieczność dalszej ekspansji. Pierwszym z nich jest bezwzględna obrona 
miast zajętych w północnej, sunnickiej części Iraku. Obszar ten tworzy obecnie „matecz-
nik” dżihadystów i służy do ekspansji na sunnickie obszary wschodniej Syrii. Kolejnymi 
elementami strategii są: ochrona infrastruktury krytycznej, pozwalającej na zwiększenie 
bogactwa i wymianę handlową; utworzenie na północy Iraku zmilitaryzowanej strefy bu-
forowej odgraniczającej kalifat od Kurdystanu; osłabienie sił bezpieczeństwa tak, aby nie 
były zdolne do prowadzenia działań ofensywnych, a równocześnie ekonomiczne znisz-
czenie Iraku. Poza tym strategia zakłada ekspansję w kierunku takich miast, jak Ar-Rutba 
w zachodniej części kraju, mającą na celu zajęcie nowych terytoriów i połączenie kalifatu 
drogami na pograniczu Iraku i Syrii (Lewis, 2014, s. 13–14). 

Strategia walki z Państwem Islamskim

Kluczowe pytanie dotyczące doboru najefektywniejszej metody walki z Państwem Is-
lamskim dotyczy tego, czy konieczne jest zaangażowanie wojsk lądowych. Jak podkreślił 
Jeans Charles Brisard – ekspert zajmujący się finansowaniem terroryzmu, w 2015 r. IS 
dysponowało majątkiem równym 15% PKB Iraku (35 mld euro), przy czym 82% budżetu 
państwa pochodziło z własnych źródeł. Kalifat uwolnił się tym samym od zewnętrznego 
finansowania, jakie miało miejsce w przypadku Al-Kaidy (Fritel, 2016). W wyniku eks-
pansji terytorialnej Daesh zajął kilkadziesiąt pól naftowych – głównie we wschodniej czę-
ści syryjskiej prowincji Deir Ezzor oraz Qayyara niedaleko Mosulu. Łącznie na wszystkich 
zajętych polach dziennie wydobywa się 40 tys. baryłek ropy naftowej. Jak podaje Associa-
ted Press, Państwo Islamskie zarabia miesięcznie około 50 milionów dolarów sprzedając 
ropę naftową. (Maciążek, 2016). Poza dochodami ze sprzedaży ropy IS czerpie docho-
dy z  opodatkowywania ludności zamieszkałej na zajętych terenach(religionfacts.com, 
2016), konfiskując mienie i wynagrodzenie urzędników rządowych, ograniczając dostęp 
do wody, jak również kontrolując produkcję i handel żywnością. Szczególnie dotkliwa 
dla ludności Iraku i Syrii oraz państw sąsiadujących jest kontrola produkcji żywności 
i dostępu do wody. Oddziaływanie dotyczy najważniejszych artykułów żywnościowych 
w tej części Bliskiego Wschodu – ryżu, jęczmienia i pszenicy. Jak szacowała w 2015 r.  
ONZ, Państwo Islamskie kontrolowało ponad 40% rocznej produkcji pszenicy w Iraku. 
Dawało mu to bezpośredni wpływ na poziom produkcji i kierunki dystrybucji, np. po-
zbawienie stałych dostaw chleba dla mniejszości religijnych i etnicznych – chrześcijan  
i jazydów, miało być wykorzystane jako narzędzie nacisku na nie (Fick, 2016). Obok pól 
uprawnych znajdujących się na północ od Bagdadu, celem Daesh stały się tamy wodne 
będące kolejnym narzędziem nacisku na lokalną ludność i rząd centralny. W lecie 2015 r.  
dżihadyści zajęli tamę w Ramadi – stolicy prowincji Anbar, odcinając tym samym od 
wody kontrolowane przez wojsko zachodnie regiony kraju. Działania te zwiększyły skalę 
katastrofy humanitarnej w Iraku, zmuszając łącznie 10 milionów ludzi do opuszczenia 
miejsc zamieszkania (dailymail.co.uk, 2016). 
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Jak pokazują powyższe przykłady, rosnące możliwości finansowania działań wojen-
nych Państwa Islamskiego oraz możliwości ekonomicznego wywierania nacisku na lud-
ność Iraku i Syrii wiążą się z ekspansją terytorialną. Zatrzymanie ofensywy dżihadystów 
będzie polegało, w związku z tym, nie tylko na zniszczeniu szybów naftowych, ale przede 
wszystkim na odbiciu tych miejsc, zajęcie pól uprawnych na północ od Bagdadu, szcze-
gólnie obszarów prowincji Salahadeen, jak również odbicie utraconych tam wodnych. 
Jak podkreśliła jednak część przywódców zachodnich, nie należy spodziewać się lądowej 
interwencji zbrojnej. Barack Obama w ostatnim orędziu o stanie państwa powiedział, 
że Stany Zjednoczone nie dadzą po raz kolejny wciągnąć się w długą i kosztowną wojnę 
lądową w Iraku lub Syrii. Jego zdaniem, skutkiem takiej interwencji byłoby zwiększenie 
liczebności dżihadystów, jak również śmierć tysięcy amerykańskich żołnierzy (Bartkie-
wicz 2016). Według badań sondażowych przeprowadzonych przez Instytut Gallupa, 68% 
Amerykanów jest przeciwnych interwencji zbrojnej w Syrii, nawet jeśli zawiodłyby na-
rzędzia ekonomiczne i dyplomatyczne, mające na celu zakończyć wojnę domową. Prze-
ciwnego zdania jest 24% Amerykanów (Jones, 2016). Brak zgody na interwencję mili-
tarną przy wykorzystaniu wojsk lądowych zarówno ze strony zachodnich przywódców 
politycznych jak również społeczeństw, sugeruje zaliczenie wojny z Państwem Islamskim 
do grona wojen postheroicznych. Według twórców teorii wojen postheroicznych, takich 
jak Edward Luttwak (2016), Christian Enemark (2014), Dima Adamsky(2010), Micha-
el Ignatieff (2001) czy Sibylle Scheipers (2014), społeczeństwa zachodnie nie mają woli 
angażowania się w operacje militarne z wielu powodów. Są to m.in.: wzrost zamożności, 
rosnąca średnia długość życia, ale także konsumpcjonizm, indywidualizm itp. W spo-
łeczeństwach takich jak amerykańskie, dominuje technocentryczne myślenie na temat 
wojny i rozstrzygania konfliktów zbrojnych. To państwo powinno do minimum ograni-
czyć straty własne w czasie konfliktu zbrojnego, wszystkie czynności natomiast, które nie 
muszą być wykonywane przez ludzi, powinny wykonywać maszyny. Jak zauważył Łukasz 
Kamieński (Kamieński, 2014, s. 48-49), konsekwencją nietolerancji dla ofiar po stronie 
własnej jest dokonywanie transferu ryzyka wojennego. Strona amerykańska prowadząc 
operacje militarne, dokonuje tego transferu poprzez: przeniesienie części zadań militar-
nych na lokalne siły zbrojne, angażowanie sojuszników w ramach NATO i UE, włączanie 
w działania stabilizacyjne prywatnych kontraktorów oraz wykorzystywanie na szeroką 
skalę pojazdów bezzałogowych. 

Biorąc pod uwagę z jednej strony założenia wojny postheroicznej oraz zachodnio-
centryczny punkt widzenia, z drugiej zaś konieczność zdobycia określonych terytoriów 
za pomocą wojsk lądowych należy sądzić, że szczególną rolę w czasie walki z Państwem 
Islamskim odegrają lokalne ugrupowania zbrojne wspierane przez precyzyjne uderze-
nia lotnicze. Przypuszczenie to potwierdzają wypowiedzi amerykańskich przywódców 
politycznych. Sekretarz Obrony USA Ashton Carter na jednej z konferencji prasowych 
podkreślił strategiczne znaczenie w wojnie z Państwem Islamskim dwóch miast na Bli-
skim Wschodzie: Mosulu i Rakki. Poinformował także, że Stany Zjednoczone z większą 
intensywnością będą szkolić irackie wojsko oraz współpracować z lokalnymi milicjami. 
Publiczne przedstawienie nowych założeń walki z Państwem Islamskim znacznie różniło 



106 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2016, vol. 10, nr 2

się od wcześniejszych działań nazywanych „pierwszą strategią dla Iraku”, która opierała 
się na precyzyjnych nalotach lotniczych (Tilghman, 2016). 

Nową strategię opisał na łamach „Military Times” także Andrew Tilghman (Tilg-
man, 2016). W jego opinii obecnie prowadzone działania zbrojne po stronie sił koali-
cyjnych i lokalnych ugrupowań coraz bardziej przypominają wojnę konwencjonalną niż 
zwalczanie terroryzmu. W najbliższym czasie należy spodziewać się zintensyfikowanych 
nalotów lotniczych na Mosul i Rakkę oraz drogę łączącą te dwa miasta. W Iraku ofen-
sywa wojsk rządowych prowadzona będzie z kierunku południowego na Mosul. W tym 
samym czasie kurdyjscy Peszmergowie uderzać będą z kierunku północnego i wschod-
niego, zamykając pierścień okrążenia wokół miasta. Po drugiej stronie granicy rebelianci 
wspierani przez Stany Zjednoczone powinni uderzyć na miasto Rakka, przy jednocze-
snym zamknięciu granicy przez Turcję, celem uniemożliwienia przegrupowania się dżi-
hadystów. Na południu, zdaniem Tilghmana, wojsko irackie miałoby przygotować się do 
natarcia z kierunku Ramadi wzdłuż Doliny Eufratu do granicy syryjskiej. Ostatecznym 
celem miałoby być miasto Qaim. Zdaniem autora opracowania, do zdobycia samego Mo-
sulu koalicja będzie potrzebowała więcej niż 10 000 żołnierzy wobec 1 500-10 000 obroń-
ców. Zakładając, że szturm powiedzie się, kolejnym wyzwaniem będzie pomoc dla około 
700 000 uchodźców, którzy opuszczą miasto przed rozpoczęciem walk. 

Podsumowanie

Powstanie Państwa Islamskiego otworzyło nowy rozdział w historii walki z terrory-
zmem. Dysponujące własnym terytorium, administracją, usługami publicznymi oraz 
regularnymi siła zbrojnymi IS, stało się podmiotem, z którym nie można zwyciężyć, 
stosując wyłącznie strategię precyzyjnych ataków lotniczych. Aby uniknąć interwencji 
militarnej w oparciu o wojska lądowe, Stany Zjednoczone oraz inne państwa zachodnie 
zaczęły zdecydowanie wspierać lokalne ugrupowania milicyjne walczące z dżihadystami. 
Na północy Iraku naturalnym sojusznikiem USA zostali Kurdowie. Formacja Peszmer-
gów licząca ok. 120000 żołnierzy prowadzi działania wojenne od początku powstania 
Państwa Islamskiego (globalsecurity.org, 2016). Na południu współpraca jest możliwa 
z szyickimi organizacjami, takimi jak organizacja Bard (Korpus Badr). Licząca 10 000 
bojowników milicja wspierana jest przez Iran (globalsecurity.org, 2016). Umiejętna 
współpraca z lokalnymi milicjami, połączona z precyzyjnymi nalotami lotniczymi może 
przyczynić się do taktycznego zwycięstwa nad dżihadystami. Jak słusznie podkreślił były 
gubernator Mosulu Athil Al-Nujaifi, nie wystarczy jednak samo zwycięstwo militarne. 
Pokonanie IS powinno być jednym z elementów walki z terroryzmem na Bliskim Wscho-
dzie. Kolejnym powinna być oferta ekonomiczno-społeczna złożona mieszkańcom te-
renów objętych działaniami wojskowymi tak, aby nie dopuścić do powstania kolejnego 
podmiotu podobnego do Państwa Islamskiego (Fritel 2016).
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