HEZBOLLAH
W EUROPIE

© 2020 Shapiro Silverberg AJC Central Europe Office

SPIS TREŚCI
4 – 5 Przedmowa | 5 Czym jest Hezbollah? | 6 Czy Hezbollah jest typową partią polityczną? |
7 Hezbollah a Iran | 8 Antysemityzm Hezbollahu | 10 Hezbollah w Europie |
11 Zaangażowanie Hezbollahu wśród uchodżców | 12 Kalendarium aktywności Hezbollahu
w Europie | 14 Podsumowanie | 16 Błędne tezy nt. Hezbollahu | 26 Przypisy

PRZEDMOWA
W lipcu 2013 roku Unia Europejska umieściła Hezbollah (arab. „Partia Boga“) na
liście organizacji terrorystycznych. Z jednej strony, 28 państw członkowskich
wreszcie podjęło działania – dzięki zdecydowanej inicjatywie rządu bułgarskiego
i cypryjskiego (na Cyprze aresztowano członka Hezbollahu szukającego lokalizacji
do przeprowadzenia ataku, a rok wcześniej w ataku w Bułgarii zginęło 6 osób).
Z drugiej strony, UE dokonała teoretycznego podziału wewnątrz organizacji i umieściła
na liście organizacji terrorystycznych jedynie „wojskowe skrzydło“ Hezbollahu, a jego
„skrzydło polityczne“ pozostawiła poza listą. UE dokonała tego rozróżnienia argumentując,
że Hezbollah wchodzi w skład rządu libańskiego i że całościowy zakaz naraziłby na
szwank kontakty dyplomatyczne z tym krajem. Jednak dokładniejsza analiza tego
argumentu wskazuje, że nie znajduje on uzasadnienia w faktach, ponieważ Hezbollah
jest uznawany za nielegalną organizację przez wiele krajów, które nadal utrzymują
dobre stosunki z rządem libańskim. Hezbollah jako całość jest objęty zakazem działania
przez USA (1997) 1, Kanadę (2002) 2, Holandię (2004) 3, Radę Współpracy Państw Zatoki
Perskiej (2016) 4, Ligę Arabską (2016) 5, Izrael (2019) 6, Wielką Brytanię (2019) 7, Argentynę
(2019), Paragwaj (2019), Kolumbię (2020), Honduras (2020), i ostatnio Niemcy (2020) 8,
Litwę (2020) oraz Estonię (2020). Po wieloletniej dyskusji, w kwietniu 2020 r. Niemcy
podjęły przełomową decyzję o całkowitym zakazie działania dla Hezbollahu. Oznacza ona
zakaz prowadzenia przez tę organizację jakiejkolwiek działalności, w tym publicznego
eksponowania wszelkich jej symboli, oraz konfiskatę całego jej majątku na terenie Niemiec.
Mimo tego, że Hezbollah działa na terenie UE od dziesięcioleci; mimo że posiada
rozbudowane, prężne struktury, Bruksela nie umieściła dotychczas całej organizacji na
liście ugrupowań terrorystycznych, ani też nie wprowadziła wobec niej żadnego zakazu.
Hezbollah wykorzystuje swoje sieci w ramach UE przede wszystkim do pozyskiwania
funduszy. Jednak w UE wiedza o działalności „Partii Boga“ jest ograniczona, choć
Hezbollah bez wątpienia podjąłby próby ataku na instytucje izraelskie i żydowskie w
Europie w przypadku ponownej konfrontacji wojskowej między tą organizacją a Izraelem
lub między państwem żydowskim a Iranem.
W tym raporcie chcielibyśmy zawrzeć informacje na temat genezy Hezbollahu, jego
ideologii i działalności w Europie. Dopiero wystarczająca wiedza w tym zakresie pozwoli
prowadzić pogłębioną debatę polityczną na temat Hezbollahu. Chcemy również pokazać,
dlaczego podział Hezbollahu na skrzydła polityczne i wojskowe nie odzwierciedla
rzeczywistości i dlaczego konieczne jest sklasyfikowanie całego Hezbollahu jako
organizacji terrorystycznej.
W ostatnich latach rola, jaką Europa odgrywa w finansowaniu tej organizacji, stała
się jeszcze bardziej oczywista. Problem Hezbollahu dotyczy także Europy ŚrodkowoWschodniej. W 2013 roku Hezbollah przeprowadził atak terrorystyczny na autobus
z turystami w bułgarskim mieście Burgas, a w 2012 roku usiłował przeprowadzić zamachy
na Cyprze. W całej Europie znaleziono mieszkania i kryjówki, w których przechowywano
ogromne ilości materiałów wybuchowych i substancji chemicznych
do produkcji ładunków wybuchowych o dużej sile rażenia. W 2015 r. odkryto na
Cyprze magazyn zawierający 8,3 tony saletry amonowej. Sześć miesięcy później
w Londynie znaleziono cztery kryjówki, w których zgromadzono trzy tony tej samej
substancji. Staje się coraz bardziej oczywiste, że Hezbollah pozyskuje miliony euro dzięki
zorganizowanej przestępczości. Środki te są później wykorzystywane w celu finansowania
zamachów terrorystycznych i wojny na Bliskim Wschodzie.
W ostatnich latach Hezbollah stał się jeszcze ważniejszym aktorem w syryjskiej wojnie
domowej. Jako zbrojne ramię rządu w Teheranie, Hezbollah dopuszczał się zbrodni
wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Nawet jeśli stracił tysiące bojowników w Syrii, to
dzięki zaangażowaniu w konflikt zdobył również umiejętności i wiedzę, które mogą zostać
wykorzystane w kolejnej konfrontacji z Izraelem.
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Jeśli chodzi o główny cel Hezbollahu, nic właściwie nie uległo zmianie: tym celem
jest zniszczenie państwa żydowskiego. Zagrożenie, jakie stanowi Hezbollah, czy to
dla Europy, czy dla Bliskiego Wschodu, nie zmniejszyło się. Dlatego wciąż aktualny
jest nasz apel, by UE wprowadziła całkowity zakazu działalności dla Hezbollahu oraz
aby cała organizacja została wpisana na listę ugrupowań terrorystycznych – na poziomie
unijnym.
Apel ten jest całkowicie zgodny z powszechnie akceptowanymi wartościami europejskimi,
opisanymi w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
„[P]odstawowe wolności […] są fundamentem sprawiedliwości i pokoju na świecie [a ich]
zachowanie opiera się głównie […] na rzeczywiście demokratycznym ustroju politycznym“.
Organizacja, będąca faktycznie partią polityczną musi stosować się do tych zasad. Nie
powinna przekazywać broni ani swoim członkom, ani innym osobom, ani też nie powinna
dopuszczać się aktów przemocy. Hezbollah, który naruszał te zasady, nie powinien być
uznawany za pełnoprawną partię polityczną.

CZYM JEST HEZBOLLAH?
Hezbollah to libańska, szyicka organizacja terrorystyczna założona przez Iran
w 1982 roku podczas libańskiej wojny domowej. Czyniąc to, reżim irańskich mułłów
stawiał sobie za cel eksport rewolucji islamskiej, która miała miejsce w Iranie
w 1979 roku, oraz ustanowienie podobnych reżimów w innych krajach Bliskiego Wschodu.
Wkrótce po jej założeniu, członkowie organizacji przeprowadzili ataki, o których pisały
światowe media, w tym samobójczy zamach bombowy, w którym w październiku 1989 r. w
Bejrucie zginęło 241 amerykańskich marines 9. Organizacja stała się publicznie znana pod
nazwą Hezbollah, gdy w 1985 r. opublikowała swój manifest 10. W kolejnych latach, dzięki
ogromnemu wsparciu materialnemu i finansowemu ze strony Islamskiej Republiki Iranu,
„Partia Boga“ stała się jedną z najpotężniejszych frakcji wojskowych w libańskiej wojnie
domowej. Hezbollah zdołał ustanowić i rozszerzyć swoją dominującą pozycję, zwłaszcza
w miejscach, które uznawane są za bastiony szyickie w dolinie Bekaa
i w południowych dzielnicach Bejrutu – i tę silną pozycję utrzymuje tam do dziś.

Flaga Hezbollahu
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CZY HEZBOLLAH JEST TYPOWĄ
PARTIĄ POLITYCZNĄ?
Wraz z zakończeniem wojny domowej w Libanie w 1989 r. na mocy porozumienia z Taif,
Hezbollah wkroczył w nową epokę. Od tego czasu uczestniczy w wyborach, nie rezygnując
przy tym ze swoich zdolności wojskowych. Hezbollah zaangażował się w procesy
demokratyczne tylko z powodów taktycznych; organizacja ta nadal dąży do ustanowienia
islamskiej teokracji na wzór irański. Jedyne, co się zmieniło, to strategia, za pomocą której
stara się osiągnąć ten cel. Hassan Nasralla, pełniący od 1992 roku funkcję sekretarza
generalnego „Partii Boga“, oświadczył:
„Nie chcemy tworzyć państwa islamskiego przemocą i siłą. Wolimy raczej czekać na
dzień, w którym w atmosferze otwartości podejmiemy dialog z naszymi
współobywatelami i przekonamy ich, że państwo islamskie jest jedyną alternatywą.“ 11
Fakt uczestnictwa Hezbollahu w wyborach prowadzi zachodnich obserwatorów do mylnego
wniosku, iż w organizacji tej należy dostrzec podział na skrzydło wojskowe i polityczne.
Rozumowanie to znajduje odzwierciedlenie w decyzji UE z 2013 r. o umieszczeniu na liście
organizacji terrorystycznych jedynie tzw. wojskowego skrzydła Hezbollahu, natomiast
politycznego - nie. 12 Sam Hezbollah kwestionuje to rozróżnienie i przy każdej okazji publicznie
podkreśla, że jest jedną organizacją.
Kilka lat temu zastępca sekretarza generalnego Hezbollahu Naim Qassem oświadczył:
„Nie mamy skrzydła wojskowego i politycznego; nie jest tak, że z jednej strony mamy
Hezbollah, a z drugiej - partię ruchu oporu... Każdy element Hezbollahu,
od dowódców po szeregowych członków, jak również nasze różne zdolności
operacyjne, są w służbie ruchu oporu.“ 13
To, że wspomniane powyżej rozróżnienie jest sztuczne, odzwierciedla również struktura
organizacji: na jej czele stoi jedno wspólne kierownictwo. 14 Naim Qassem potwierdził to
w rozmowie z amerykańskim reporterem:
„Hezbollah posiada jedno, wspólne przywództwo. Wszystkie działania – czy to
polityczne, czy to społeczne, czy będące realizacją dżihadu – wynikają z decyzji
podejmowanych przez tych przywódców. Ci sami przywódcy, którzy kierują
zadaniami dotyczącymi pracy parlamentu i rządu, kierują również dżihadem
w walce przeciwko Izraelowi.“ 15
Jak mało szacunku ma dla procesów demokratycznych Hezbollah, widać za każdym
razem, gdy – w jego ocenie – grozi mu utrata wpływów w Libanie; nigdy w takim
przypadku „Partia Boga“ nie waha się bronić swoich interesów uciekając się do przemocy.
Kiedy w maju 2008 r. libański rząd próbował zlikwidować sieć telefoniczną obsługiwaną
wyłącznie przez Hezbollah, a jednocześnie zwolnić sympatyka Hezbollahu z funkcji
szefa bezpieczeństwa na lotnisku w Bejrucie, Hezbollah sięgnął po przemoc walcząc
przez kilka dni z rywalizującymi z nim bojówkami sunnickimi. 16
Kiedy w 2005 roku zamordowano byłego libańskiego premiera Rafika Hariri, członkowie
Hezbollahu byli głównymi podejrzanymi w dochodzeniu prowadzonym przez trybunał ONZ. 17
Zostali oni oskarżeni o popełnienie morderstwa w imieniu reżimu syryjskiego, który – sądząc,
że Hariri zagraża ich dominującej pozycji w Libanie – wykorzystał Hezbollah jako swoje zbrojne
ramię. 18 W 2006 r. Hezbollah zaatakował przygraniczny patrol izraelskiej armii, pogrążając
Liban w 30-dniowej wojnie, która kosztowała życie tysięcy ludzi, głównie cywilów, zarówno w
Libanie, jak i w Izraelu.
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HEZBOLLAH A IRAN
Poza działalnością polityczną i wojskową, Hezbollah kontroluje również imponującą sieć
libańskich instytucji społecznych, które wykorzystuje do zapewnienia sobie poparcia,
zwłaszcza wśród szyitów. Prowadzi na przykład darmowe szkoły i szpitale.
Hezbollah może sobie jednak pozwolić na oferowanie tego rodzaju świadczeń socjalnych
i utrzymanie swojego potencjału wojskowego tylko dzięki finansowemu i materialnemu
wsparciu ze strony Iranu. Według ekspertów, organizacja ta otrzymuje co roku do 700 mln
dolarów z Teheranu. 19
W lutym 2016 roku przedstawiciel „Partii Boga“ opisał relacje między tymi dwoma aktorami:
„Hezbollah jest więcej niż tylko irańskim sojusznikiem. Relacja ta przypomina
raczej relację ojca i syna.“ 20
Hezbollah nadal otwarcie popiera rządy oparte na przywództwie autorytetów prawa
muzułmańskiego, tak jak jest to praktykowane w Iranie. Jego celem jest ustanowienie w
Libanie totalitarnego rządu, w którym kluczowe decyzje będą podejmowane przez szyickich
duchownych. 21
Kolejnym dowodem na to, że Hezbollah jest przede wszystkim zbrojnym ramieniem Teheranu,
jest jego rola w syryjskiej wojnie domowej. Interweniował w tym konflikcie po stronie reżimu
Asada już latem 2012 roku, a od 2013 roku otwarcie uczestniczył w większych operacjach
wojskowych.
Cele Hezbollahu w tym konflikcie są zarówno polityczne, jak i wojskowe. Jego głównym
celem politycznym jest przetrwanie obecnego reżimu w Damaszku. Jeśli Asad zostanie
obalony, Hezbollah, który ma siedzibę w Libanie, będzie odizolowany zarówno politycznie,
jak i geograficznie. Ten cel polityczny jest powiązany z jego celem wojskowym: utrzymaniem
przebiegającego przez Syrię szlaku dostaw, co umożliwia Hezbollahowi otrzymywanie od
Iranu większości uzbrojenia i sprzętu o kluczowym dla jego funkcjonowania znaczeniu.
Trasa dostaw przebiegająca przez Syrię zapewnia Iranowi możliwość przesyłania
Hezbollahowi uzbrojenia, głównie rakiet. Według szacunków rząd izraelskiego, Hezbollah
posiada obecnie nie mniej niż 150 000 pocisków, 22 a część tego arsenału jest w stanie
dosięgnąć cele na całym terytorium Izraela aż do miasta Ejlat nad Morzem Czerwonym. 23
W Syrii Hezbollahowi udało się zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie na polu walki na
potrzeby kolejnego konfliktu. Eksperci podkreślają, że w oparciu o doświadczenia z Syrii,
Hezbollah dokonał korekt w swoim planowaniu strategicznym. 24
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ANTYSEMITYZM HEZBOLLAHU
Ze względu na swoje bliskie powiązania organizacyjne i personalne z Iranem, ideologia
Hezbollahu jest również pod silnym wpływem tamtejszego reżimu. Zawiera ona elementy
tradycyjnego i nowoczesnego antysemityzmu oraz nawołuje do eliminacji Żydów – w czym
jest podobna do ideologii Republiki Islamskiej.
Ostatecznym celem tej ideologii jest zniszczenie państwa żydowskiego. Hassan Nasralla
podkreślił to w jednym z wywiadów: „Jesteśmy ruchem islamskim i szanujemy wszystkie
rządy, które wspierają islam i walczą z izraelskim wrogiem, co jest naszym kluczowym
celem“. Uzasadnienie tej egzystencjalnej walki można znaleźć w manifeście Hezbollahu
z 1985 roku: „Ten wróg jest największym zagrożeniem dla przyszłych pokoleń i dla losu
naszych krajów [...]“. 25 Izrael jest przedstawiany jako egzystencjalne zagrożenie dla
wszystkich muzułmanów, dlatego Hezbollah odrzuca wszelkie negocjacje, dyskusje czy
zawarte z nim traktaty pokojowe. W dalszej części manifestu czytamy:
„Nasza walka nie zakończy się więc, dopóki ten twór nie zostanie wyeliminowany. Nie
uznaliśmy żadnego porozumienia z [Izraelem], żadnego traktatu pokojowego [...].
Zdecydowanie potępiamy wszelkie plany prowadzenia negocjacji z Izraelem.“ 26
Zniszczenie państwa żydowskiego nie jest jednak jedynym celem Hezbollahu. Organizacja
ta widzi również swoją rolę w globalnym i egzystencjalnym konflikcie
z Żydami na całym świecie. W 1997 roku Nasralla jasno stwierdził:
„Gdybyśmy szukali na całym świecie kogoś słabego na duchu, o mizernej
ideologii i religii, nie znaleźlibyśmy nikogo gorszego od Żydów - nie chodzi mi
[tylko] o Izraelczyków, musimy przecież znać swojego wroga.“ 27
Hezbollah wyjaśnił swoją propozycję rozwiązania konfliktu we wcześniejszym
oświadczeniu z 1992 roku:
„Jest to otwarta wojna do czasu likwidacji Izraela i do chwili, w której umrze
ostatni Żyd na ziemi.“ 28
Nasralla ponownie podkreślił ten cel w 2002 roku, stwierdzając: „Jeśli wszyscy oni
zgromadzą się w Izraelu, oszczędzi nam to trudów ścigania ich po całym świecie.“ 29
To nie jest tylko retoryka. Ataki Hezbollahu na instytucje żydowskie pokazują,
że zamierza on aktywnie działać na rzecz realizacji tego celu w skali globalnej.
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HEZBOLLAH W EUROPIE
Działalność Hezbollahu nie ogranicza się do Libanu i Bliskiego Wschodu. Organizacja
ta posiada globalną sieć zwolenników w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej,
Afryce i Europie, dzięki czemu może przeprowadzać ataki terrorystyczne na całym
świecie, planując je nawet z niewielkim wyprzedzeniem. Szyiccy bojownicy świętej
wojny przeprowadzali ataki poza Bliskim Wschodem w imieniu reżimu irańskiego lub we
współpracy z nim. Wystarczy wspomnieć ataki w Buenos Aires: na ambasadę Izraela
w 1992 r. i na centrum społeczności żydowskiej w 1994 r. Globalny zasięg tych ataków
był jednym z powodów, dla których ówczesny dyrektor CIA George Tenet sklasyfikował
Hezbollah jako bardziej niebezpieczny niż Al-Kaida. 30 Ocena ta jest nadal aktualna,
a w ostatnich latach ugrupowanie to zdołało nawet rozszerzyć i umocnić swoją siatkę.
Obecnie Hezbollah wykorzystuje przede wszystkim swoje własne powiązania i inne
zorganizowane sieci przestępcze, np. wykorzystywane w handlu narkotykami i praniu
brudnych pieniędzy, do finansowania swojej działalności. 31
Centrum działalności Hezbollahu w Europie są niewątpliwie Niemcy. Obecność tam
Hezbollahu sięga lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to wielu libańskich szyitów uciekło przed
wojną domową w swojej ojczyźnie. Wśród tych uchodźców byli zwolennicy i członkowie
Hezbollahu.
W ostatnich latach liczba zwolenników i członków Hezbollahu w Niemczech utrzymywała
się na stałym, wysokim poziomie. Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konstytucji
(odpowiednik pionu kontrwywiadowczego w ABW) informuje, iż Hezbollah posiada 1.050
członków i zwolenników w całym kraju, 32 a punktem centralnym jest Berlin (250 osób). 33
Zwolennicy i członkowie organizacji terrorystycznej są związani z około trzydziestoma
stowarzyszeniami posiadającymi meczety w Niemczech. Fakty wyraźnie pokazują,
że dokonywanie rozróżnienia na skrzydło wojskowe i polityczne w żaden sposób nie
odzwierciedla rzeczywistości, a nawet utrudnia instytucjom odpowiedzialnym za
bezpieczeństwo kraju prowadzenie czynności śledczych w sprawach dotyczących
Hezbollahu.
Kwestię tę skomentował ekspert ds. terroryzmu Matthew Levitt:
„Jak na ironię, ograniczając charakter organizacji terrorystycznej do „wojskowego
skrzydła“ Hezbollahu, UE skutecznie osłabiła swoją zdolność do przejmowania
wszelkich funduszy w ramach mechanizmu przepadku aktywów. Nie wydaje się
prawdopodobne, by rachunki Hezbollahu w Europie figurowały jako rachunki
„wojskowego skrzydła Hezbollahu“. Z prawnego punktu widzenia wszelkie
fundusze powiązane z Hezbollahem, ale niepowiązane wyraźnie z jego skrzydłem
wojskowym, pozostają w Europie nietknięte. Ponieważ pieniądze nie są znaczone,
Hezbollah prawdopodobnie będzie nadal zabiegał o fundusze w Europie, ale w
ramach działalności politycznej i społecznej. Odebranie funduszy na działania mniej
altruistyczne, takie jak bojówki czy działalność terrorystyczna grupy, wcale nie
byłoby jednak trudne.“ 34
Raz w roku zwolennicy i członkowie Hezbollahu pojawiają się publicznie w ramach „Dnia
Quds“ (po arabsku „Dzień Jerozolimy“). Wydarzenie to zostało zainicjowane w 1979 roku
przez przywódcę rewolucji irańskiej, Ajatollaha Chomeiniego. Od tego czasu, w ostatni
piątek Ramadanu, na całym świecie odbywają się demonstracje wzywające do zniszczenia
Izraela. Od lat 80. ubiegłego wieku w Niemczech odbywają się również imprezy z okazji
„Dnia Quds”.
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ZAANGAŻOWANIE HEZBOLLAHU
WŚRÓD UCHODŹCÓW
W kwietniu 2016 r. nagłówki prasy niemieckiej informowały o rewelacjach ujawnionych
przez AJC Berlin Ramer Institute: współorganizatorzy demonstracji z okazji „Dnia Quds”
współpracowali z uchodźcami za pośrednictwem „Refugee Club Impulse“ (RCI), który
złożył wniosek o dofinansowanie w wysokości 100.000 € z berlińskiego funduszu
projektów na rzecz edukacji kulturalnej. Fotografie wykonane przez AJC Berlin Ramer
Institute udowodniły, że aktywiści Hezbollahu uczestniczyli w demonstracjach „Dnia
Quds”: nieśli emblemat Hezbollahu, co zdradziło ich afiliację. Nie mamy pewności
co do intensywności, z jaką zwolennicy Hezbollahu próbują systematycznie rekrutować
i wpływać na uchodźców w Europie. Nadal istnieją uzasadnione powody do niepokoju,
ponieważ młodzi, pozostawieni samym sobie uchodźcy są szczególnie narażeni na
działania rekrutacyjne islamistów. 35
Już w 1989 roku policja aresztowała członka Hezbollahu, który planował ataki
w Niemczech. Terrorysta zebrał informacje o celach izraelskich, żydowskich
i amerykańskich, a instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe znalazły
schematy budowy bomb w jego mieszkaniu. Duża część niemieckiej opinii publicznej
dowiedziała się o Hezbollahu i jego działalności dopiero po ataku na Mykonos
17 września 1992 roku, kiedy to oddziały Hezbollahu zamordowały na zlecenie Teheranu
czterech kurdyjsko-irańskich polityków przebywających na uchodźstwie.
W tym samym czasie Sąd Apelacyjny w Berlinie wypowiedział się na ten temat w swoim
wyroku:
„Hezbollah należy postrzegać głównie jako odnogę polityki irańskiej. Został założony
przez Iran – i Iran nadal odgrywa kluczową rolę w finansowaniu, szkoleniu i wysyłaniu
sprzętu jego członkom. Ale nie jest to altruizm. Iran wykorzystuje Hezbollah nie
tylko do szerzenia rewolucji islamskiej w Libanie, ale także do walki z przeciwnikami
irańskiego reżimu islamskiego za pomocą środków bojowych.“36
Hezbollah próbuje również rekrutować ludzi do swojej działalności w Niemczech.
Najbardziej znanym przypadkiem jest prawdopodobnie Steven Smyrek, niemiecki
konwertyta na islam. Został on aresztowany przez izraelską agencję bezpieczeństwa
na lotnisku Ben Guriona w listopadzie 1997 r. po tym jak Hezbollah wysłał go do
Libanu na szkolenie w zakresie broni i materiałów wybuchowych, a następnie zlecił
mu rozpoznanie możliwych miejsc zamachów w Izraelu. 37 Jak sam przyznał, jego
celem było przeprowadzenie samobójczego zamachu w Tel Awiwie lub Hajfie. 38
Są też nowsze przykłady: 16 lipca 2008 r. 29-letni Chaled Kaszkusz został aresztowany
po przybyciu na lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie. Był izraelskim Arabem i studiował
medycynę w Getyndze. Według izraelskich służb, student medycyny został zrekrutowany
i opłacony przez Hezbollah w celu zebrania informacji o innych arabsko-izraelskich
studentach w Niemczech, aby znaleźć więcej osób zainteresowanych współpracą.
Miał on znaleźć pracę w izraelskim szpitalu, aby zebrać również informacje o oficerach
służb lub żołnierzach tam leczonych. 39

11

KALENDARIUM AKTYWNOŚCI
HEZBOLLAHU W EUROPIE
1982 – 1992
Porwanie obywateli USA i państw europejskich w Libanie, 96 osób porwanych,
co najmniej osiem zabitych. 40
1983
Atak na amerykańskie i francuskie bazy w Bejrucie, 305 zabitych. 41
1983
Atak na ambasadę amerykańską w Bejrucie, 63 zabitych. 42
1985
Uprowadzenie samolotu TWA 847 w drodze z Aten do Rzymu, następnie lądowania
na wielu lotniskach w rejonie Morza Śródziemnego, jedna osoba zabita. Jednym
z czterech porywaczy był Imad Mughnijeh, 43 zastępca dowódcy Hezbollahu. Po tym
incydencie, Stany Zjednoczone umieściły go na liście FBI najbardziej poszukiwanych
terrorystów.
1985
Atak na synagogę w Kopenhadze.

44

1985 – 86
Trzynaście zamachów bombowych w Paryżu przeprowadzonych przez organizację
powiązaną z Hezbollahem, 45 13 zabitych, co najmniej 300 rannych. 46
1989
Dokonane przez członków Hezbollahu na zlecenie Iranu zabójstwo członka opozycji
kurdyjskiej w Wiedniu. 47
1992
Atak w restauracji Mykonos w Berlinie, w którym zginęło czterech kurdyjsko-irańskich
polityków opozycji; trzech szwedzkich polityków wróciło do Szwecji na krótko przed
atakiem i dzięki temu uniknęło śmierci. W wyroku z 10 sierpnia 1997 r., opierając się m.in.
zeznaniach jednej z osób przygotowujących zamach, Youssefa Amina, berliński sąd
apelacyjny doszedł do wniosku, że atak został zlecony przez Teheran i przeprowadzony
przez przedstawicieli Hezbollahu w Berlinie. W roku 2007 skazani zostali zwolnieni z
więzienia i deportowani do Iranu, gdzie powitano ich jako „bohaterów narodu“. 48
1992
Atak na ambasadę izraelską w Buenos Aires, 29 zabitych i 242 rannych.

49

1994
Atak na Centrum Społeczności Żydowskiej AMIA w Buenos Aires, 80 zabitych i ponad
300 rannych. Organizacja Ansar Allah, część struktury Hezbollahu, przyznała się
do zorganizowania ataku. Dochodzenie mocno się przeciągało, aż w roku 2005
prezydent Nestor Kirchner nakazał jego ponownie wszczęcie. Następnie postawiono
zarzuty przedstawicielom Hezbollahu oraz byłemu prezydentowi Iranu Ajatollahowi
Rafsandżaniemu, a także byłym i obecnym członkom irańskiego rządu. Władze
argentyńskie wydały także nakazy aresztowania. 50
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1994
Hezbollah przeprowadził atak bombowy na ambasadę Izraela w Londynie,
raniąc czternaście osób. 51
2005
W zamachu zginął były premier libański Rafik Hariri. W 2011 r. dochodzenie prowadzone
przez specjalny trybunał ONZ doprowadziło do wydania nakazów aresztowania czterech
członków Hezbollahu uważanych za podejrzanych. 52
2011
Nieudany zamach na ambasadora Izraela w Stambule. Według władz tureckich, zostało
udowodnione, że to Hezbollah stał za atakiem. 53
2012
W Azerbejdżanie planowano zamach na ambasadora Izraela, 54 a także na dyrektora
i rabina miejscowej szkoły żydowskiej. 55
2012
Próba zamachu na ówczesnego ministra obrony Izraela Ehuda Baraka w Singapurze,
udaremniona przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 56
2012
Nieudany atak na pracowników ambasady izraelskiej w Tbilisi. 57 Ataki na izraelskie cele
na Cyprze, w Tajlandii i Indiach zostały udaremnione lub ich organizacja zakończyła się
niepowodzeniem. 58
2012
Atak samobójczy w bułgarskim mieście Burgas, zginęło pięciu Izraelczyków i miejscowy
kierowca autobusu. 59
2013
Deportacja z Danii członka Hezbollahu, który przebywał na jej terytorium bez jasno
określonego powodu. 60
2015
Aresztowanie członka Hezbollahu na Cyprze. W jego piwnicy znaleziono 8,2 tony
ciekłej saletry amonowej, jednego z podstawowych składników do produkcji materiałów
wybuchowych. 61
2015
W Londynie aresztowany został członek Hezbollahu, który przechowywał ponad 3 tony
saletry amonowej. Sprawa została upubliczniona dopiero w 2019 r. 62
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PODSUMOWANIE
Ze względów przedstawionych powyżej, Hezbollah stanowi poważne zagrożenie
dla bezpieczeństwa wewnętrznego całej Unii Europejskiej. Oczywiste jest również,
że rozróżnienie UE na skrzydło „polityczne“ i „wojskowe“ Hezbollahu jest fikcją i nie
odzwierciedla rzeczywistej struktury organizacyjnej Hezbollahu.
W tej kwestii wypowiedział się David Harris, Dyrektor Wykonawczy AJC:
„Czy nie nadszedł już najwyższy czas, aby UE doprowadziła do końca działania
dotyczące Hezbollahu, które zapoczątkowała swoją decyzją z 2013 roku? Ten ważny
krok znacznie ograniczyłby zdolność Hezbollahu do swobodnego działania w Europie,
dając rządom państw członkowskich narzędzia umożliwiające wprowadzenie zakazu
aktywności organizacyjnej i fundraisingowej Hezbollahu
w granicach UE.“
„Terroryzm stanowi zagrożenie dla nas wszystkich. Odpowiedź nań musi być
inteligentna, stanowcza i bezkompromisowa. To, co Hezbollah mówi o sobie, jest
faktem – jest doktrynerską, opartą na przemocy grupą zakorzenioną w szyickim
islamie. Udawanie, że jest inaczej, na nic się nie zda. Wiara w to, że Hezbollah może
się w swej istocie zmienić, ponieważ jesteśmy gotowi pójść z nim na kompromis,
do niczego nie prowadzi – na pewno nie jeśli chodzi o niepodlegające negocjacjom
przekonania i wiarę.“
Hezbollah stanowi bezpośrednie i poważne zagrożenie dla życia żydowskiego w Unii
Europejskiej – to kolejny powód, dla którego UE musi pilnie podjąć działania. Zwłaszcza
w świetle historii niepojęte jest to, że działalność organizacji otwarcie nawołującej do
mordowania Żydów nie została jeszcze zakazana. Dlatego wzywamy osoby zajmujące
stanowiska, z którymi wiąże się odpowiedzialność polityczna, by wreszcie
wyciągnęły właściwe wnioski i wprowadziły zakaz działalności dla całego Hezbollahu.
Byłoby to ważnym krokiem w kierunku ochrony życia żydowskiego w Europie, ale
zwiększyłoby również bezpieczeństwo wewnętrzne. Dlatego rządy państw członkowskich
powinny nalegać, aby cały Hezbollah został umieszczony na unijnej liście organizacji
terrorystycznych. Uzasadnia to m.in. fakt, iż organizacja ta może nadal zbierać w Europie
fundusze, o ile robi to pod przykrywką swojego „politycznego“ skrzydła, co utrudnia
instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo skuteczne podejmowanie działań
przeciwko Hezbollahowi.

14

15

© Joel Carillet / iStock by Getty Images / 508855341

BŁĘDNE TEZY NT. HEZBOLLAHU
Poniżej przestawiamy szeroko rozpowszechniane tezy na temat Hezbollahu,
jednocześnie podając fakty, szczegółowe informacje i argumenty wskazujące
na zawarte w tych tezach błędy.
TEZA 1
„Hezbollah nie działa na zlecenie irańskiego reżimu. W rzeczywistości, próbował
on zdystansować się wobec kurateli Iranu, aby na gruncie polityki wewnętrznej w
Libanie umocnić swoją legitymację wobec innych partii, które uważają go za sługusa
Teheranu.“
ODPOWIEDŹ
Hezbollah jest przedłużeniem irańskiego reżimu!
FAKTY
Między Iranem a Hezbollahem istnieją wzajemne relacje. Iran wspiera działania Hezbollahu
na arenie regionalnej i międzynarodowej, a Hezbollah promuje interesy Iranu. Z biegiem
lat irańskie inwestycje w tę organizację wzrosły wraz z przekształceniem Hezbollahu
w hybrydową organizację terrorystyczną, która nie tylko ma charakter wojskowo-terrorystyczny,
ale także ma swój system opieki społecznej i działa jako partia polityczna. Chociaż Hezbollah
przez lata próbował zamaskować swoje prawdziwe związki z Iranem, wiele publikacji oraz
wypowiedzi jego przywódców świadczy o intensywności tych związków.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Stosunki między Iranem a Hezbollahem można określić jako system wzajemnych
powiązań. Chociaż Hezbollah początkowo znajdował się pod irańską kontrolą i kuratelą
w latach 80., to w latach 90. zaczął działać bardziej niezależnie, aby stać się
pełnoprawnym graczem w odnowionym porządku politycznym w Libanie.
Relacja mecenas-klient, która posiada wspólny szyicki mianownik, opiera się na istnieniu
najwyższej władzy religijnej w Iranie. Reżim irański finansuje Hezbollah od momentu jego
powstania i inwestuje ogromne sumy w rozwój i wzmocnienie potencjału organizacji.
Wsparcie to szacowano na 70 – 100 milionów dolarów rocznie w latach 90., a w
roku 2017 na ok. 700 milionów dolarów rocznie. Ponadto Iran dostarcza Hezbollahowi
różnego rodzaju broń, głównie przez lotnisko w Damaszku. Od 1982 roku infrastruktura
operacyjna Hezbollahu jest budowana prawie w całości przy irańskim wsparciu
i syryjskiej pomocy politycznej i wojskowej. Z punktu widzenia Iranu Hezbollah służy
jako broń do prowadzenia działań terrorystycznych, realizacji irańskich interesów i walki
z Izraelem. Należy podkreślić, że Iran pomagał i nadal pomaga budować globalną
infrastrukturę terrorystyczną Hezbollahu za pośrednictwem pracowników irańskich
służb bezpieczeństwa i Gwardii Rewolucyjnej zatrudnionych w irańskich ambasadach
na całym świecie. Hezbollah jest zasobem strategicznym dla Iranu.
Oficerowie Hezbollahu, pod irańskim kierownictwem, działają wszędzie tam, gdzie
Iran ma swoje interesy, np. w Jemenie, Iraku, Syrii i terytoriach palestyńskich.
W celu zwiększenia swojej pozycji w tych krajach, Gwardia Rewolucyjna jest wspierana
przez jednostkę Hezbollahu o kryptonimie 3800, której powierzono zadania z zakresu
doradztwa i szkolenia organizacji spoza Libanu.
W sierpniu 2018 r. przedstawiciele władz saudyjskich zamieścili nagrania wideo,
na których Gwardia Rewolucyjna i Hezbollah szkolą Huti. Bojówka Hezbollahu
znana jako Kata‘ib, która pierwotnie działała w Iraku, została wysłana do Syrii przez
Qassema Suleimaniego, dowódcę sił Quds, który jest odpowiedzialny za działania
irańskiej Gwardii Rewolucyjnej poza granicami Iranu. Przywódca bojówki, Abu Mahdi
al-Muhandis, podziękował nawet Iranowi w 2018 roku za wsparcie ich bronią i pieniędzmi,
a Hezbollahowi za szkolenie bojowników. (Zarówno Suleimani, jak i Muhandis zginęli
w amerykańskim ataku dronów w styczniu 2020 roku).
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Zmiany, które zaszły w Libanie i na Bliskim Wschodzie od 2005 roku, takie jak
zabójstwo byłego premiera Rafika Hariri, druga wojna libańska, porozumienie
nuklearne i rewolucje w ramach „arabskiej wiosny“, pogłębiły kontrolę Iranu nad
Hezbollahem i zmniejszyły niezależność grupy. Hezbollah zmienił się z libańskiego
gracza w regionalnego i międzynarodowego aktora, który działa w imieniu Iranu.
Z zewnątrz Hezbollah nadal podkreśla swoje zakotwiczenie w systemie libańskim,
jednocześnie ukrywając swoje prawdziwe stosunki z Iranem. Jednak wiele wypowiedzi
wysokich rangą postaci Hezbollahu dowodzi jego intensywnych związków z Iranem.
 2016 roku sekretarz generalny Hezbollahu po raz pierwszy przyznał, że budżet
W
organizacji, przychody, wydatki, żywność i broń – wszystko to jest związane z Iranem.
W przemówieniu do niewielkiej grupy odbiorców, które zostało nagrane i przesłane do
irańskich mediów, Nasralla przyznał, że organizacja uważała się za żołnierza w służbie
najwyższego przywódcy Iranu. Hezbollah twierdził, że nagranie zostało sfałszowane.
 odobnie szejk Naim Qassem, zastępca Nasralli, twierdził w 2009 roku, że Najwyższy
P
Przywódca Iranu Chamenei „ustala dla nas ogólne wytyczne, które uwalniają nas od
winy i legitymizują nas“. Qassem podkreślił, że Hezbollah nie może rozpoczynać
operacji przeciwko Izraelowi bez religijnego uzasadnienia ze strony głównego
irańskiego duchownego.
 „Programie Hezbollahu“, który został opublikowany w 1985 roku i nigdy nie został
W
zmieniony, organizacja tak opisała swoją tożsamość: „Jesteśmy synami ummy
(społeczności muzułmańskiej) – partii Boga (Hezb Allah), której awangardę w Iranie
Bóg uczynił zwycięską. Właśne tam awangardzie udało się stworzyć podstawy państwa
muzułmańskiego, które odgrywa główną rolę w świecie. Jesteśmy posłuszni rozkazom
jednego lidera, mądrego i sprawiedliwego, naszego opiekuna i faqiha (uczonego w
prawie), który spełnia wszystkie niezbędne warunki: Ruhollaha Musawi Chomeiniego.
Niech go Bóg chroni!“ Od śmierci Chomeiniego, faqihem jest Ajatollah Chamenei.”
Ponadto, Iran lub filie irańskich organizacji są właścicielami instytucji związanych
z Hezbollahem. Na przykład, Fundacja Męczenników jest irańską instytucją założoną
przez Imama Chomeiniego, wspierającą rodziny męczenników. Jej libańska filia pomaga
rodzinom męczenników Hezbollahu. Wszystkie te organizacje są uznawane przez
Departament Skarbu USA za wspierające terroryzm.
Niedawno w Europie aresztowano kilku aktywistów irańskich i Hezbollahu, co
świadczy o bliskich związkach między nimi. Francuska policja przeprowadziła rewizje
w mieście Grande-Synthe, w północnej Francji, w siedzibie i domu przywódców szyickiej
organizacji „Centrum Zahra“, która ma powiązania z Hezbollahem. Centrum najwyraźniej
służyło jako wsparcie logistyczne dla irańskich operacji we Francji i zostało zamknięte
przez władze.
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TEZA 2
„Grupy, które stanowią zagrożenie terrorystyczne na Bliskim Wschodzie, niekoniecznie
stanowią zagrożenie dla UE“. To, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, pozostaje na
Bliskim Wschodzie. Kryzys uchodźczy nie ma z tym nic wspólnego.“
ODPOWIEDŹ
Hezbollah stworzył infrastrukturę terrorystyczną w Europie i przeprowadza ataki
terrorystyczne na cele pozaeuropejskie na terytorium Europy!
FAKTY
Wydarzenia, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, mają zasięg globalny. Nawet
wtedy, gdy organizacje terrorystyczne nie atakują bezpośrednio krajów „goszczących“,
wszelkie działania na europejskiej ziemi lub pomoc w takich działaniach zagrażają całemu
kontynentowi. Oprócz potencjalnego ataku terrorystycznego, ekstremiści zagrażają
również spójności kulturowej społeczeństwa europejskiego.
ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE DLA EUROPY ZE STRONY HEZBOLLAHU
Z agrożenie fizyczne: Globalizacja i łatwość przemieszczania się między krajami pozwoliła
organizacjom terrorystycznym, w tym Hezbollahowi, na rozszerzenie zakresu swojej
działalności. W roku 2012 Hezbollah przeprowadził atak terrorystyczny na autobus w
bułgarskim Burgas oraz usiłował przeprowadzić zamachy na Cyprze. W ostatnich latach w
całej Europie odkryto kilka mieszkań i kryjówek, w których przechowywano ogromne ilości
materiałów wybuchowych i materiałów chemicznych do produkcji ładunków wybuchowych
o dużej sile. W 2015 roku na Cyprze odkryto magazyn, w którym przechowywano 8,3 tony
saletry amonowej. Sześć miesięcy później w Londynie odkryto cztery kryjówki, w których
składowano trzy tony tego samego materiału.
 andel bronią: Hezbollah jest zaangażowany w handel bronią na terytorium Europy.
H
Na przykład w 2014 roku w Republice Czeskiej aresztowano pracującego dla Hezbollahu
handlarza bronią Alego Fayada. Po jego aresztowaniu agenci Hezbollahu w Libanie
porwali kilku obywateli czeskich, którzy zostali uwolnieni w zamian za uwolnienie
Fayada.
 ieć przestępcza i finansowa Hezbollahu: Większość nielegalnych operacji
S
finansowych organizacji pochodzi z handlu narkotykami, handlu nielegalnymi
substancjami, kradzieży i prania brudnych pieniędzy. Sieć narkotykowa prowadzona
przez Aymana Jumę przemycała kokainę z Ameryki Południowej do Afryki Zachodniej,
a stamtąd do Europy i na Bliski Wschód. Wartość kapitału wypranego przez Bank LibańskoKanadyjski szacowano na 200 milionów dolarów miesięcznie. W ramach „Operacji Cedr“
amerykańskie władze odkryły w 2016 r. drugą sieć, w której 16 członków siatki przestępczej
Hezbollahu w Europie – umiejscowionych we Francji, Belgii, Niemczech i Włoszech zostało aresztowanych po wypraniu być może nawet miliona euro z międzynarodowych
transakcji narkotykowych dokonując zakupu i sprzedaży towarów luksusowych na całym
świecie. Działalność przestępcza Hezbollahu rozciąga się również na cyberprzestrzeń.
W październiku 2018 roku kilka serwerów w Czechach zostało wyłączonych po tym,
jak Hezbollah wykorzystał je, aby włamać się do sieci i komputerów na całym świecie
dokonując wyłudzeń i kradzieży informacji.
 ezbollah wykorzystuje swobodę przemieszczania się swoich pracowników
H
w Europie do popełniania przestępstw, zbierania funduszy, podżegania do zbrodni
i rekrutowania nowych członków. Według raportu niemieckiego wywiadu z maja
2019 roku na temat zagrożenia Hezbollahu dla Niemiec, liczba funkcjonariuszy
Hezbollahu w kraju wzrosła z około 950 do około 1.050. W ciągu ostatnich 20 lat
organizacja wykorzystała swoją obecność w Niemczech do rekrutacji aktywistów
pochodzenia europejskiego. W 1997 roku niemiecki agent Hezbollahu Steven Smirk
został aresztowany w Izraelu. Został on przeszkolony w Libanie przed wysłaniem
go na samobójczą misję. Smirk przeszedł w Niemczech na islam i został poddany
radykalizacji religijnej przez tamtejszych przedstawicieli Hezbollahu.
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 połeczność libańskich emigrantów na całym świecie jest stałym źródłem
S
dochodów organizacji. Z pomocą meczetów, szyickich centrów kultury i organizacji
charytatywnych Hezbollah zwraca się do emigrantów z prośbą o datki. Darowizny
są rejestrowane jako pomoc dla potrzebujących i dla działalności społecznej Hezbollahu
w Libanie. W praktyce instytucje społeczne Hezbollahu w Libanie wspierają jego
działalność wojskową. Na przykład Fundacja Jihād al-Binā’ inicjuje projekty społeczne,
pełniąc jednocześnie funkcję inżynieryjnego skrzydła organizacji. W 2013 r. Niemcy
zdelegalizowały dwie organizacje charytatywne dla sierot, ponieważ przekazały one
darowizny na rzecz fundacji Martyrs Foundation w Libanie, która bezpośrednio wspiera
działalność wojskowo-terrorystyczną Hezbollahu.
 olejnym aspektem działalności Hezbollahu w Europie jest podżeganie przeciwko
K
jego oponentom, czyli Stanom Zjednoczonym i Izraelowi. Co roku Sekretarz
Generalny organizacji wzywa jej pracowników i sympatyków do udziału w marszach,
takich jak „Marsz Quds“, na całym świecie. Działalność ta, wraz z podburzaniem
w szyickich meczetach i ośrodkach kulturalnych w całej Europie, przyczynia się do
wzrostu antysemityzmu na całym kontynencie. Josef Schuster, szef Niemieckiej
Centralnej Rady Żydów, powiedział, że demonstracje „Al Quds“ „nie niosą nic poza
antysemityzmem i nienawiścią do Izraela“. Z kolei we Francji w roku 2019, tylko w ciągu
ostatnich dwóch miesięcy, cztery szyickie instytucje kulturalne zostały zamknięte za
podżeganie do nienawiści.
G roźba dawah: Wspierając społeczność, w której działają, islamskie organizacje
terrorystyczne, w tym Hezbollah, wykorzystują swoje sieci społeczne, aby poszerzać
poparcie ideologiczne i ekonomiczne. Rekrutując duchownych wśród imigrantów
i szyitów w wielu miastach europejskich, Hezbollah wzmacnia swoją ideologiczną
narrację i mobilizuje zwolenników.
KRYZYS UCHODŹCZY I ZAGROŻENIE DLA EUROPY
Niestabilność w kilku krajach Bliskiego Wschodu doprowadziła do wojny domowej i
bezprecedensowego strumienia uchodźców z państw upadłych do krajów europejskich.
W dobie otwartych granic i swobody przemieszczania się Europejczycy muszą radzić
sobie z szeregiem zagrożeń, w tym z bojownikami powracającymi z regionu do krajów
pochodzenia w Europie. W ostatnich latach, a zwłaszcza od czasu powstania państwa
islamskiego, Bliski Wschód służył jako centrum rekrutacji i radykalizacji europejskich
muzułmanów. Ci, którzy przeżyli upadek tzw. kalifatu, wracali do Europy i stali się
zagrożeniem dla bezpieczeństwa kontynentu.
Kryzysy polityczne i słaby rząd centralny, w połączeniu z wojnami domowymi, powodują,
że ludność ucieka z krajów Bliskiego Wschodu, tęskniąc za lepszym życiem na
Zachodzie. Ponadto, gdy dochodzi do kryzysu na tle etnicznym, istnieje wyraźny
interes w zmniejszeniu liczebności populacji wroga w celu wywołania zmian
demograficznych w kraju. Dla członków Hezbollahu w Europie uchodźcy ci stanowią
cel rekrutacji.
Na przestrzeni lat przeprowadzono kilka ataków terrorystycznych i prób zamachów
na pozaeuropejskie cele w Europie. Kiedy na Bliskim Wschodzie toczą się wojny,
podejmowane są wysiłki mające na celu atakowanie przeciwników reżimu w Europie.
W 2018 roku dwa razy irański wywiad daremnie próbował przeprowadzić masowe ataki na
przeciwników reżimu – w jednym przypadku był to spisek mający na celu zdetonowanie
ładunku wybuchowego na konferencji we Francji, a w drugim - próba zabójstwa w
Danii. Ponadto, w 2015 i 2017 roku w Holandii zamordowano dwóch przeciwników
irańskiego reżimu. W latach 80. ubiegłego wieku ludzie Hezbollahu porwali trzy samoloty
i przeprowadził kilka śmiertelnych w skutkach ataków na sklepy i hotele w Paryżu. W latach
90. Organizacja ta została oskarżona o zdetonowanie dwóch bomb samochodowych
w ambasadzie Izraela i żydowskiej organizacji charytatywnej w Londynie, a w 2012 r.
przeprowadziła atak na autobus izraelskich turystów w Burgas w Bułgarii.
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TEZA 3
„Zakaz działania dla wojskowego skrzydła Hezbollahu położył kres jego podejrzanym
interesom w Europie.“
ODPOWIEDŹ
Za pośrednictwem Organizacji Bezpieczeństwa Zewnętrznego (OBZ), która prowadzi
komórkę o nazwie „Wydział ds. Gospodarczych“, Hezbollah angażuje się w działalność
przestępczą, gromadzenie informacji wywiadowczych i budowę infrastruktury, służącej
do przeprowadzania ataków terrorystycznych w Europie.
FAKTY
Od momentu uznania przez UE wojskowego skrzydła Hezbollahu jako organizacji
terrorystycznej w 2013 r. Hezbollah prowadzi w Europie działalność w sposób
nielegalny. W roku 2016 wspólne dochodzenie przeprowadzone przez amerykańską
Drug Enforcement Administration, Europol i kilka krajów europejskich ujawniło szeroko
zakrojoną działalność Hezbollahu związaną z handlem narkotykami, praniem brudnych
pieniędzy i handlem bronią. Działania te prowadziła komórka OBZ.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
O peracje Kasandra i Cedr, prowadzone przez USA, zdemaskowały skrzydło
kryminalno-biznesowe Hezbollahu dzięki operacjom prowadzonym przez Wydział ds.
Gospodarczych OBZ. Podczas operacji Kasandra członkowie Hezbollahu zaangażowani
w handel narkotykami zostali aresztowani w Stanach Zjednoczonych, Ameryce
Południowej i kilku krajach europejskich, w tym we Francji, Belgii, Niemczech i
Włoszech.
 agrożenie Hezbollahu dla Europy przejawia się także w rozwijaniu jego
Z
infrastruktury. W ostatnich latach władze kilku krajów odnalazły kryjówki i magazyny,
w których zgromadzono ogromne ilości materiałów wybuchowych. W 2015 r. na Cyprze
odkryto magazyn przechowujący 8,3 tony saletry amonowej, a sześć miesięcy później w
czterech londyńskich kryjówkach odkryto 3 tony tej substancji.
DZIAŁALNOŚĆ PRZESTĘPCZA HEZBOLLAHU
A li Fayed trudniący się przemytem broni dla Hezbollahu został aresztowany w 2014
roku w Czechach. W odpowiedzi Hezbollah porwał kilku obywateli czeskich w Libanie,
aby wymienić ich na Fayeda.
 ostatnim dziesięcioleciu władze zdemaskowały dwa główne kręgi przestępcze
W
Hezbollahu o znaczącej obecności w Europie. W ujawnionym w 2011 r. skandalu
związanym z Bankiem Kanadyjsko-Libańskim, sieć handlarzy narkotyków kierowana
przez Aymana Jummę przemycała kokainę z Ameryki Południowej przez Europę,
Bliski Wschód i Afrykę. W 2016 roku w ramach operacji Cedr schwytano 16 agentów
Hezbollahu, którzy działali jako członkowie tego kręgu przestępczego we Francji, Belgii,
Niemczech i Włoszech, piorąc pieniądze poprzez międzynarodowy zakup i sprzedaż
dóbr luksusowych. W szczytowym momencie ich działalności grupa ta prała około
miliona euro tygodniowo, głównie w Niemczech.
 ezbollah zbiera pieniądze z darowizn od różnych organizacji charytatywnych, instytucji
H
islamskich, osób prywatnych i szyickich darczyńców. Działania fundraisingowe
prowadzone są w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii (handel diamentami) i innych
krajach.
 Europie Hezbollah pozyskuje fundusze poprzez różne formy działalności
W
przestępczej, także fałszowanie banknotów euro. Podczas operacji Kasandra
w 2008 r. władze niemieckie aresztowały dwóch obywateli Libanu posiadających
ponad 8 mln euro, które zostały zebrane przez sieć przemytniczą Hezbollahu.
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TEZA 4
„Hezbollah a wysiłki na rzecz walki z antysemityzmem w Europie to dwie różne
rzeczy.“
ODPOWIEDŹ
Hezbollah przyjął charakterystyczną dla współczesnego antysemityzmu
antysyjonistyczną retorykę.
FAKTY
Hezbollah został ufundowany na ideologii antysemityzmu. Jego pierwotne zasady opierają
się na nienawiści do Żydów, eliminacji państwa żydowskiego i determinacji w odmawianiu
Żydom prawa do samostanowienia czy państwowości. Hezbollah wie, że w Europie
przelano więcej żydowskiej krwi niż gdziekolwiek indziej, co w jego przekonaniu czyni ten
kontynent odpowiednim miejscem do wypełniania swojej misji.
Jednak Hezbollah nauczył się manipulować kompleksem poczucia winy, który obecny
jest w niektórych krajach europejskich, których społeczność żydowska została
zdziesiątkowana podczas Holokaustu. W ten sposób jego retoryka wyrażona jest raczej
jako antysyjonistyczna niż antysemicka. Tak długo, jak Europa toleruje jakiekolwiek
przejawy antysemityzmu, niezależnie od retoryki (tzn., niezależnie od tego, czy chodzi
„starą szkołę“, czy o antysemityzm w przebraniu antysyjonizmu), jest ona współwinna
łamania praw człowieka w swoich granicach. Aby powstrzymać tę narastającą falę
antysemityzmu, Europa ma moralny i prawny obowiązek powstrzymywania wszelkich
działań Hezbollahu w ramach swojej jurysdykcji.
SZERSZA PERSPEKTYWA
W listopadzie 2018 r. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) opublikowała
raport na temat antysemityzmu. Stwierdzono w nim, że antysemityzm może przejawiać
się w różnych formach, w tym w formie napaści słownych i fizycznych, gróźb, nękania,
dyskryminacji i niesprawiedliwego traktowania, szkód majątkowych i uszkodzenia
ciała, graffiti, innych form wyrazu, a także w internecie. Incydenty antysemickie,
które są w istocie przestępstwami na tle nienawiści, naruszają podstawowe prawa
człowieka, w tym wolność, godność ludzką oraz prawo do wolności poglądów, sumienia
i religii, które wszystkim mieszkańcom Europy gwarantuje Europejska Konwencja Praw
Człowieka. Gdziekolwiek na świecie Hezbollah prowadzi działalność, jego celem
jest dokonywanie przestępstw z nienawiści w formie ataków terrorystycznych
skierowanych przeciwko żydowskim i izraelskim celom.
Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (International Holocaust
Remembrance Alliance, IHRA) definiuje antysemityzm jako „określone postrzeganie
Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Antysemityzm przejawia się
zarówno w słowach, jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które
nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym
społeczności żydowskiej.
Każde państwo europejskie, które zgodziło się przestrzegać Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka („EKPC“) i/lub przyjęło definicję antysemityzmu IHRA, nie może
na poziomie intelektualnym bronić politycznego skrzydła Hezbollahu lub jego
działalności w zakresie pomocy społecznej jako prawie akceptowalnego. Takie
postępowanie pozwala Hezbollahowi stać się godnym szacunku uczestnikiem głównego
nurtu dyskursu, zamiast być postrzeganym jako organizacja antysemicka,
a jednocześnie przyczynia się do rosnącej fali antyżydowskiej nienawiści.
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ANTYSEMICKIE TRENDY W EUROPIE
W ostatnich latach w Europie nastąpił gwałtowny wzrost antysemityzmu. Oto przykłady:
 rancuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informowało w lutym 2019 r.,
F
że we Francji w poprzednim roku odnotowano 74% wzrost liczby ataków na Żydów,
a w Niemczech 60% wzrost liczby brutalnych ataków antysemickich.
I zraelska gazeta Haaretz podała pod koniec maja 2019 r., że - w obliczu rosnącego
antysemityzmu w Niemczech - kanclerz Angela Merkel wezwała do ochrony policyjnej
we wszystkich żydowskich instytucjach.
 edług badania przeprowadzonego w grudniu 2018 r. wśród Żydów w całej Europie
W
przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), 89% europejskich Żydów
twierdzi, że antysemityzm wzrósł w ich kraju w ciągu ostatnich pięciu lat.
 adanie amerykańskiej telewizji informacyjnej CNN z września 2018 r. na temat
B
antysemityzmu w Europie wykazało, iż 28% respondentów uważa, że Żydzi mają zbyt
duży wpływ w sektorze biznesowym i finansowym na świecie. W badaniu wzięło udział
ponad 7000 osób, a jedna na pięć z nich odpowiedziała, że antysemityzm jest reakcją
na codzienne zachowania ludności żydowskiej.
 merykański Politico donosił w kwietniu 2019 r., że antysemityzm w Europie jest na
A
najwyższym poziomie od pięciu lat.
ANTYSEMICKA RETORYKA HEZBOLLAHU
W przemówieniu wygłoszonym w 2002 roku przywódca Hezbollahu Hassan Nasralla
powiedział, że wszyscy Żydzi są zgromadzeni w Izraelu, co pozwala walczyć z nimi z
nimi w jednym miejscu, i oszczędza trudów ścigania ich na całym świecie.
 innym przemówieniu, wyemitowanym w telewizji Al-Manar w 2010 r., Nasralla
W
otwarcie i publicznie zaprzeczył Holokaustowi. Robocza definicja IHRA wymienia
negowanie Holocaustu jako przykład antysemityzmu.
 aim Qassem, zastępca lidera Hezbollahu, powiedział kiedyś, że historia
N
udowodniła, iż niezależnie od kwestii syjonizmu, Żydzi są ludźmi, którzy kierują się
ideą zła.
 abih Berri, przewodniczący libańskiego parlamentu i przywódca sprzyjającego
N
Hezbollahowi ruchu Amal, wygłosił antyżydowską rasistowską uwagę w wywiadzie
udzielonym w czerwcu 2019 roku libańskiej gazecie Al-Joumhouria. Berri powiedział, że
aby zidentyfikować Żyda, trzeba rzucić kawałek złota u stóp ciężarnej kobiety. Jeśli płód
wyskoczy z jej łona, aby go podnieść, to jest to Żyd.
 bchody Dnia Quds na całym świecie, a szczególnie w Europie, są kolejnym
O
antysemickim aktem. W 2019 r. jeden z marszów w Niemczech, gdzie antysemityzm
rośnie, zgromadził około 1000 uczestników, w tym aktywistów Hezbollahu, wzywających
do zniszczenia Izraela. Wystarczy tylko zobaczyć płonące Gwiazdy Dawida i usłyszeć
śpiewy nawołujące do zabijania, aby zrozumieć, że ma to mniej wspólnego z Izraelem,
niż z głęboko zakorzenioną demonizacją Żydów.
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RETORYKA ANTYSYJONISTYCZNA (ANTYSEMITYZM 2.0)
Demonizacja Żydów i Izraela niewątpliwie osiągnęła nowy punkt kulminacyjny. Zjawisko to
jest częściowo spowodowane ukształtowaniem się fanatycznego fundamentalistycznego
islamu i jego niezgodą na akceptację żydowskiego prawa do samostanowienia. Do
tego jeszcze dochodzi żydowska suwerenność, która zmaterializowała się na obszarze
postrzeganym przez fundamentalistyczny islam jako czysto muzułmański. W świecie
arabskim termin Żyd (Yahud) jest wymienny z terminem syjonsta (Sahyuniyyun) czy
Izraelczyk. W swoich badaniach Robert S. Wistrich, badacz Holocaustu, wykazał, że
radykalna narracja antysemicka znacznie częściej używa kamuflażu w postaci
antysyjonizm od przełomu XX i XXI wieku. Nasralla rzekomo dokonał rozróżnienia
między Żydami a syjonistami i powiedział, że jest przeciwny tylko syjonizmowi. Ale
nawet jeśli Hezbollah próbował zmienić nazwę swojej antysemickiej retoryki na
antysyjonistyczną, jej treść pozostała niezmieniona.
Co więcej, Hezbollah notorycznie uprawia podwójny dyskurs - jeden w języku
arabskim, drugi w języku ojczystym kraju, w którym mieszkają jego aktywiści.
W języku arabskim mówią o zabijaniu Żydów i zniszczeniu Izraela. W pozostałych
językach nazywają się po prostu antysyjonistami.
WPŁYW ANTYSEMICKIEJ RETORYKI
Choć w ostatnich latach życie żydowskie w Europie odradza się, Żydzi mieszkający w
Europie są nadal wrażliwi w kwestii historycznych i współczesnych zagrożeń, na które
narażone są ich rodziny. W 2018 roku władze niemieckie rozbiły komórkę terrorystyczną
Hezbollahu, która zajmowała się monitorowaniem obiektów wytypowanych do zamachów,
w tym żydowskiego przedszkola w Berlinie. Szef Centralnej Rady Żydów w Niemczech
prosił rząd swojego kraju o zdelegalizowanie marszów Dnia Quds, ponieważ promują
one nienawiść na ulicach Niemiec. Rozróżnienie pomiędzy skrzydłami wojskowymi i
politycznymi Hezbollahu jest podobne do rozróżnienia pomiędzy antysemityzmem i
antysyjonizmem. Efekt jest ten sam. Członkom społeczności mówi się, co powinno,
a co nie powinno sprawiać, że czują się nieswojo, czują się niechciani i nie czują się
bezpiecznie chodząc po ulicach swoich miast czy odwożąc dzieci do szkoły. Europejscy
decydenci muszą wsłuchać się w głos ludzi, którzy żyją w strachu przed tymi, którzy ich
nienawidzą.
Obawy dotyczące prawa do swobody wypowiedzi, które pojawiają się, kiedy ludzie
próbują zdusić antysyjonistyczną retorykę, zaburzają zdolność pracowników
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo do właściwego monitorowania
podejrzanych. Ale ograniczenia wolności słowa znikają, gdy rządy rozmaitych krajów
przyznają, że retoryka antysyjonistyczna nie jest prawnie chroniona, gdy nawołuje do
antysemickiej przemocy. Hezbollah dąży do wykorzystania demokratycznych wartości
Europy, aby je podważyć. Wpisane całego Hezbollahu na unijną listę organizacji
terrorystycznych dałoby europejskim Żydom poczucie, że kraje, które nazywają swoim
domem, poważnie traktują zapewnienia, że historia nie może się powtórzyć.
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TEZA 5
„W krajach europejskich nie ma zbyt wielu aktywistów Hezbollahu.“
ODPOWIEDŹ
Nie dysponujemy dokładnymi szacunkami liczby działaczy Hezbollahu i/lub osób
popierających go na terenie Europy. Jednak prowadzona przez USA operacja Kasandra
ujawniła dobrze rozwiniętą infrastrukturę w całej Europie.
FAKTY
Jak dotąd niemieckie służby bezpieczeństwa jako jedyne publikują wyliczenia dotyczące
liczby agentów Hezbollahu na swoim terytorium. Ich ostatni raport mówi o około 1.050
aktywistach (950 w latach ubiegłych). Drug Enforcement Administration ujawniła
istnienie siatki Hezbollahu w kilku innych krajach europejskich.
SZERSZA PERSPEKTYWA
W Europie agenci Hezbollahu żyją wśród szyickiej diaspory. Angażują się
w międzynarodową działalność przestępczą, handel narkotykami i pranie brudnych
pieniędzy. Pod dowództwem i kierownictwem terrorystycznego skrzydła Hezbollahu
niektórzy z nich gromadzą dane wywiadowcze i zapewniają wsparcie logistyczne oraz
infrastrukturę niezbędną do przeprowadzania ataków terrorystycznych.
Większość nielegalnych dochodów Hezbollahu pochodzi z handlu narkotykami
(głównie kokainą), przemytu i prania brudnych pieniędzy. Sieć handlarzy narkotyków
kierowana przez Aymana Jummę przemycała kokainę z Ameryki Południowej przez
zachodnią Afrykę i Europę na Bliski Wschód. Wartość wypranych pieniędzy szacowano
na 200 mln dolarów miesięcznie.
Szesnastu członków Hezbollahu zostało aresztowanych we Francji, Belgii, Niemczech
i Włoszech za pranie pieniędzy poprzez zakup i sprzedaż towarów luksusowych
na rynkach międzynarodowych. W szczytowym momencie działalności tego kręgu
przestępczego prano milion euro tygodniowo, głównie na terenie Niemiec.
Hezbollah prowadzi również legalną działalność gospodarczą. W imieniu
przynoszących zyski podmiotów korporacyjnych będących własnością Hezbollahu lub
organizacji charytatywnych znajdujących się pod jego kontrolą, pracownicy Hezbollahu
zajmują się handlem ropą naftową, nieruchomościami i drobnym handlem. Dopiero
w maju 2018 roku Centrum Monitorowana w Zakresie Finansowania Terroryzmu (TFTC)
ogłosiło nowe sankcje wobec Hezbollahu i niektórych jego wyższych rangą członków. Ali
Youssef Charara, prezes libańskiego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego Spectrum,
świadczącego usługi telekomunikacyjne w regionie Europa, Bliski Wschód i Afryka, został
umieszczony na tej liście w oparciu o dowody dotyczące jego działalności w zakresie
pozyskiwania i prania brudnych pieniędzy dla Hezbollahu.
WZROST LICZBY AKTYWISTÓW HEZBOLLAHU W NIEMCZECH
W 1997 roku Izrael aresztował agenta Hezbollahu o nazwisku Steven Smirk, który przeszedł
szkolenie w Libanie, zanim został wysłany na misję samobójczą. Smirk przeszedł na islam i
został zradykalizowany przez funkcjonariuszy Hezbollahu w Niemczech.
Hezbollah wykorzystuje fakt, że nie wszystkie kraje europejskie uznają całe ugrupowanie
za organizację terrorystyczną. Większość (z wyjątkiem Holandii w 2004 r., Wielkiej
Brytanii w 2019 r., Niemiec i Litwy w 2020 r. – ta ostatnia na okres dziesięciu lat) nie
uznaje całego Hezbollahu za organizację terrorystyczną i polega na prawie UE w tym
zakresie.
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INFRASTRUKTURA TERRORYSTYCZNA HEZBOLLAHU UJAWNIONA
N iemcy: W styczniu 2018 r. niemiecka policja dokonała nalotu na domy 10 osób
podejrzanych o przynależność do sił Al Quds irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, które
zbierały informacje wywiadowcze na temat żydowskich i izraelskich celów, takich
jak ambasada Izraela, przedszkola oraz wysokiej rangi dygnitarze. Siły Al Quds to
irańskie jednostki specjalne, których zadaniem jest prowadzenie międzynarodowych
operacji, takich jak szkolenie i nadzorowanie organizacji działających na zlecenie
Iranu, w tym Hezbollahu. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podaje, że w
latach 2007 – 2013 formacja ta zebrała ponad 4 miliony dolarów na rzecz organizacji
charytatywnej związanej z Hezbollahem w Libanie.
Belgia: W 2003 roku policja belgijska dokonała nalotu na biura Soafrimexu, eksportera
żywności do Afryki, na czele z Kassimem Tajideenem, jednym z głównych darczyńców
Hezbollahu. Tajideen został aresztowany za oszustwa podatkowe, pranie brudnych
pieniędzy i przemyt diamentów o wartości dziesiątek milionów euro.
Francja: Policja francuska przeszukała siedzibę i dom liderów szyickiej organizacji
„Centrum Zahra“, która jest powiązana z Hezbollahem. Władze zamknęły ośrodek
w mieście Grande-Synthe w północnej Francji, ponieważ służył on jako wsparcie
logistyczne dla irańskich operacji we Francji. 39 W 2015 r. w ramach wspólnej
amerykańsko-francuskiej operacji aresztowano Imana Kobeissi i Josepha Asmara pod
zarzutem konspiracji w celu prania brudnych pieniędzy z handlu narkotykami i przemytu
broni dla Hezbollahu.
 ypr: W 2012 roku Hezbollah był zamieszany w kilka nieudanych prób przeprowadzenia
C
ataków terrorystycznych. W magazynie Hezbollahu na Cyprze znajdowało się 8,3 tony
saletry amonowej.
Zjednoczone Królestwo: W Londynie odkryto cztery kryjówki, w których zgromadzono
trzy tony saletry amonowej. Hezbollah zajmuje się również praniem pieniędzy z pozornie
legalnej działalności w Wielkiej Brytanii. Trzy organizacje charytatywne, które wyprały
pieniądze dla Hezbollahu - Libański Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie
Dobroczynne na rzecz Pomocy HELP oraz Islamska Fundacja Arbar – wezwały ostatnio
ludzi do wzięcia udziału w marszu z okazji Dnia Quds w Londynie.
Bułgaria: 18 lipca w autobusie pełnym izraelskich turystów na lotnisku w Burgas zginęło
sześć osób, a 32 inne zostały ranne w wyniku wybuchu bomby. Zamach zbiegł się w
czasie z 18. rocznicą ataku na Centrum Społeczności Żydowskiej
AMIA w Buenos Aires, w którym zginęło 85 osób.
Włochy: W latach 2008-2018 włoskie organy ścigania wraz z innymi instytucjami
aresztowały kilku funkcjonariuszy Hezbollahu w ramach operacji Kasandra,
międzynarodowej grupy zadaniowej mającej na celu wykrycie handlu narkotykami przez
Hezbollah.
Czechy: Hezbollah prowadzi handel bronią w Republice Czeskiej, co stanowi zagrożenie
dla bezpieczeństwa obywateli europejskich. W 2014 roku aresztowany został Ali
Fayed, handlarz broni pracujący dla Hezbollahu. W odpowiedzi Hezbollah porwał kilku
obywateli Czech, którzy następnie zostali wymienieni za Fayeda. Hezbollah prowadzi
również działalność przestępczą w cyberprzestrzeni. W październiku 2018 roku kilka
serwerów w Czechach zostało wyłączonych po tym, jak Hezbollah wykorzystał je, aby
włamać się do sieci i komputerów na całym świecie dokonując wyłudzeń i kradzieży
informacji.
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