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Streszczenie  

Terroryzm stanowi fundamentalne wyzwanie dla branży usług turystycznych i niesie ze sobą 
niebagatelne zagrożenie dla całego społeczeństwa. W ostatnich dziesięcioleciach problema-
tyka ta jest bezpośrednio związana z działalnością islamskich organizacji uprawiających 
terror. Radykalizm muzułmański coraz częściej dotyczy bezpośrednio turystów, którzy stali 
się potencjalnym celem ataków. Państwa narażone na działania terrorystów są miejscami, 
w których turystyka stanowi ważną gałąź gospodarki. Kluczowymi konsekwencjami terrory-
zmu w turystyce są trudności ekonomiczne obszarów recepcyjnych. Dotyczy to przede 
wszystkim państw arabskich. Artykuł podejmuje próbę wyjaśnienia specyfiki islamskiego 
terroryzmu w powiązaniu z turystyką. Autorki próbują odpowiedzieć na pytanie – jak zama-
chy terrorystyczne oraz szeroko pojęte działania o charakterze ekstremistycznym wpływają 
na przemysł turystyczny w państwach europejskich, a jaki w krajach arabskich? Artykuł ma 
charakter przeglądowy. Autorki opierają się na literaturze przedmiotu oraz danych staty-
stycznych. Wykorzystano m.in. dane Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), Narodo-
wego Instytutu Statystyki w Tunezji (INS) oraz Departamentu Stanu USA.
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Wprowadzenie  

Rynek usług turystycznych charakteryzuje się wysoką skłonnością do zmian pod 
wpływem czynników ekonomicznych, społecznych, politycznych, technicznych czy 
ekologicznych. Jednym z istotnych uwarunkowań o charakterze społeczno-
politycznym jest bezpieczeństwo publiczne. Bezpieczeństwo jest z kolei bezpośrednio 
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związane z aktami terroru. W ramach niniejszej publikacji analizie został poddany 
terroryzm motywowany religią islamską.  

Zjawisko terroryzmu stanowi wieloaspektowy przedmiot badań. Terroryzm ewo-
luuje w czasie i przestrzeni funkcjonowania, co prowadzi do pojawienia się wielu 
definicji tego zjawiska. Encyklopedia powszechna [2017: 1072] definiuje terroryzm, 
jako „umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedyn-
czych osób lub grup, skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podję-
te w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań 
i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych. Działania te są realizowane 
bezwzględnie, za pomocą różnych środków, takich jak naciski psychiczne, przemoc 
fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych, w warunkach specjalnie nadanego 
im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku”. Kosta [2007: 28] okre-
śla terroryzm, jako „bezzasadne i bezprawne użycie przemocy, skierowanej przeciwko 
osobom lub instytucjom, którego celem jest zastraszenie, w następstwie czego nastę-
puje wymuszenie określonego zachowania”. 

Białek [2005: 151] uważa, że terroryzm to „wywieranie wpływu politycznego 
przez bezprawne stosowanie siły – przymusu lub przemocy, związane z łamaniem 
elementarnych norm społecznych i ustalonych w danym kręgu reguł walki politycz-
nej, oparte na rozmyślnym zastraszaniu i manipulowaniu; osiąganie celów politycz-
nych poprzez stwarzanie aktami przemocy atmosfery zagrożenia”. Na potrzeby ni-
niejszego artykułu należy także przywołać definicję Sił Zbrojnych Stanów Zjedno-
czonych z 2005 r. [cyt. za Marczak, 2012: 94]. Wskazuje ona na „uprzednio skalkulo-
wane użycie przemocy lub groźbę użycia przemocy, czego celem jest wymuszenie lub 
zastraszenie rządów lub społeczeństw dla osiągnięcia celów politycznych, religijnych, 
ideologicznych”. W kontekście omawianego problemu należy szczególnie wskazać na 
specyficzną formę terroryzmu islamskiego, który motywowany jest pobudkami reli-
gijnymi, opartymi na prawach Koranu [Marczak, 2012]. Radykalizm muzułmański 
dyktowany wykładnią religii nie jest jedynym rodzajem terroryzmu. Istnieje bowiem 
wiele organizacji uznanych za zgrupowania terrorystyczne, motywowanych zróżnico-
wanymi ideologiami. Jako przykład mogą posłużyć peruwiański Świetlisty Szlak, Ir-
landzka Armia Republikańska (IRA) czy baskijska ETA. 

Wojciechowski [2009: 54] ocenia, że „niejednokrotnie ta sama sytuacja w zależno-
ści od opcji politycznej, religijnej czy etnicznej jest interpretowana albo jako przejaw 
terroryzmu albo na przykład walki narodowo-wyzwoleńczej – np. akcje IRA czy 
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ETA, które dla części irlandzkich czy baskijskich nacjonalistów są forma walki o nie-
podległość a dla większości opinii publicznej przejawem terroryzmu”. 

Terroryzm motywowany wykładnią islamu posiada jednak wysoką częstotliwość 
występowania, co sprawia, że zjawisko to stanowi jedną z nadrzędnych barier w roz-
woju turystyki. 

 
Ideologia  terroryzmu  islamskiego  

Islam jest religią monoteistyczną, drugą z kolei dominującą na świecie, wyznawaną 
przez około 1,6 miliarda ludzi [Encyklopedia Powszechna, 2017]. Eksperci przewidu-
ją także znaczny wzrost liczby wyznawców w przyszłości. Dwa zasadnicze odłamy to 
sunnizm i szyizm, a rozbieżność pomiędzy tymi odłamami stanowi istotną kwestię dla 
lepszego rozumienia tematu niniejszego artykułu. Sunnici pozostali wierni tradycyjnej 
wersji Sunny, czyli zbiorom opowieści z życia proroka, a szyici dodali do podstawo-
wego wariantu historie związane z jego następcami. Różnice między tymi dwoma 
frakcjami odnoszą się przede wszystkim do kwestii polityczno-historycznych związa-
nych z problemem potomnego przywódcy społeczności muzułmańskiej po śmierci 
Mahometa. Sunnici stanęli po stronie Muawija – gubernatora Damaszku, który zbun-
tował się przeciwko kalifowi Alemu w latach 656-661. Szyici natomiast opowiedzieli 
się za Alim, jako jedynym prawowitym władcą i stworzyli popierające go ugrupowanie 
[Blanchard, 2009]. Sunnici hołdują posłuszeństwo każdemu władcy, który gwarantuje 
swobodę poświęcania się kultowi oraz zapewnia porządek w państwie. W ich rozu-
mieniu rola imama sprowadza się tylko do przywództwa duchowego. Szyici natomiast 
przypisali mu pierwszoplanową władzę zarówno religijną, jak i polityczną, traktując 
postać imama, jako następcę kalifa Alego. Powstał wówczas fundament do tworzenia 
ekstremistycznego państwa pod szyldem islamu, nadający imamowi status bez-
względnej nieomylności [Kaczmarek, 2001]. W 1979 r. nurt szyizmu odniósł zwycię-
stwo podczas rewolucji w Iranie. Przewrót związany był z obaleniem rządów szacha 
Rezy Pahlawiego, uznawanego przez środowiska muzułmańskie – antyislamskim 
narzędziem w rękach Stanów Zjednoczonych. Wydarzenia te były istotnym bodźcem, 
przyczyniającym się do umocnienia działalności terrorystów aktywizowanych radyka-
lizmem religijnym [Piwowarski, Depo, Pajorski, 2015]. 

Prorokiem islamu i jednocześnie jego twórcą był Mahomet, któremu przekazane 
zostało słowo samego Allacha, zapisane następnie w Koranie. Wykładnię postępo-
wania wyznawców islamu stanowią także Hadisy, czyli opowieści o życiu proroka. 
Muzułmanie wierzą, że treść świętej księgi nie jest symbolicznym zapisem, w związku 
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z tym interpretowana jest dosłownie. Życie codzienne podporządkowane jest pięciu 
najważniejszym zasadom – modlitwa o wyznaczonych porach dnia, jałmużna, post 
podczas ramadanu, pielgrzymka do Mekki (sakralnej lokalizacji muzułmanów, uzna-
wanej za miejsce narodzin Mahometa) oraz święta wojna – dżihad. Islam z całą pew-
nością kształtuje zachowania społeczno-polityczne i życie kulturowe. Nakazuje re-
strykcyjną moralność poprzez chociażby całkowity zakaz spożywania alkoholu, od-
powiedni ubiór, czy bardzo ograniczone kontakty damsko-męskie. Szczególnie ważna 
jest kwestia oddzielenia świata mężczyzn od kobiet [Dłużewska, 2011]. Religia ta daje 
mężczyźnie uprzywilejowaną pozycję. Przywiązanie do islamu to nie tylko realizacja 
zasad wynikających z kultu religijnego, ale także respektowanie norm stanowiących 
o miejscu jednostki w ramach społeczności muzułmańskiej, nakazów obyczajowych 
oraz prawa koranicznego [Kaczmarek, 2001]. 

Dynamiczne poszerzanie się świata muzułmańskiego stanowi wieloaspektowe za-
gadnienie, które wpływa także światowe bezpieczeństwo. Islamski ekstremizm jest 
głęboko zakorzeniony w religii muzułmańskiej od początków jej istnienia. Posłannic-
twem islamskiej teologii i nauczania Mahometa było połączenie wszystkich ludów 
arabskich w jedną wielką rodzinę muzułmańską [Niedźwiecki, 2017, Staffell, 2016]. 
Niedźwiecki [2017: 13] podkreślił, że „pomimo stale powtarzanej tezy, iż islam jest 
religią pokojową (apologeci i misjonarze muzułmańscy wywodzą często słowo islam 
od słowa salām – pokój), jego ekspansywny charakter sprzyjał i sprzyja wielu konflik-
tom”. Spotkanie się ze sobą tak różnych ideologii i kultur ostatecznie musiało istotnie 
wpłynąć zarówno na strukturę polityki wewnętrznej i zewnętrznej większości krajów, 
jak i na model kierowania bezpieczeństwem państw. 

Należy zwrócić uwagę, że aktywność islamskich terrorystów napędzana jest od-
powiednią dawką motywacji. Kwestie religijne pełnią szczególnie ważną, wręcz prio-
rytetową rolę nie tylko dla zachowania motywacji bojowników, ale także w celu 
utrzymania jedności w grupie. Objawia się to zarówno w intencjach, jak i w środkach, 
które urzeczywistniają dążenia fanatyków. W tym miejscu należy także zdefiniować 
pojęcia muzułmańskiego fundamentalizmu i terroryzmu religijnego. 

Fundamentalizm islamski określa się jako tradycjonalizm, który przeciwstawia się 
tendencjom reformatorskim w islamie. Głównym dążeniem ruchów o zapędach fun-
damentalistycznych jest oparcie państwa na prawie szariatu [Encyklopedia powszech-
na PWN, 2017]. Działania fundamentalistów są skierowane przeciwko własnemu 
państwu i globalnemu porządkowi. Negując wartości świeckie oraz społeczną moral-
ność, aktywizują do podjęcia sprzeciwu wobec zachodnich wartości, takich jak demo-
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kracja i prawa człowieka. Terroryzm religijny z kolei to działalność terrorystyczna 
motywowana przede wszystkim wierzeniami religijnymi i pobudkami moralnymi 
[Duda, 2002]. Cechą charakterystyczną terroryzmu religijnego są inne wartości i świa-
topogląd, odmienne mechanizmy legitymizacji i uzasadnienia oraz koncepcje moral-
ności. W tym wypadku, przemoc jest aktem sakralnym i stanowi realizację boskiego 
nakazu. Terroryzm osiąga w ten sposób wymiar filozoficzny, a wykonawcy nie podle-
gają żadnym ograniczeniom ani prawom politycznym czy moralnym [Hoffman, 
2001]. Kaczmarek [2001] stwierdził, że „religią fundamentalizmu jest przede wszyst-
kim polityka. (…) Fundamentalizm jest więc w samej rzeczy polityzacją wiary, a nie 
renesansem religijności”. Należy jednak pamiętać, że islamski fanatyzm jest tylko 
radykalną formą, skrajną postacią religii półksiężyca. Nie można zatem utożsamiać 
każdego wyznawcy Allaha z terroryzmem. Bezsprzeczne jednak jest to, że obie te 
postawy egzystują w ramach tej samej religii. 

Terroryzm i ekstremizm religijny nie są związane wyłącznie z islamem. Zjawiska te 
funkcjonują także w przestrzeni innych wyznań. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
islam stanowi współcześnie najbardziej rozpoznawalną egzemplifikację fundamentali-
zmu religijnego [Izak, 2015]. Ostatecznym celem islamskiej ekspansji jest wyelimino-
wanie wszelkich niemuzułmańskich systemów i zastąpienie ich rządami opartymi na 
prawach islamu. Granice nie stanowią dla terrorystów bariery, bowiem w swych rewo-
lucyjnych dążeniach aspirują do rozprzestrzenienia religii półksiężyca na cały świat. 
Terroryści dążą do stworzenia jednolitego państwa islamskiego, z obowiązującym 
prawem koranicznym w odpowiedniej interpretacji oraz obyczajami muzułmańskimi. 
Ma to umożliwić zbudowanie silnych podstaw do dalszej islamizacji Zachodu. Duda 
[2002] zaznaczył także, że powodzenie organizacji terrorystycznych zależy również od 
tego, czy powiodą się starania tych grup o legitymizację działań zarówno w świecie 
muzułmańskim, jak i w innych krajach. Ową legalizację można zrealizować poprzez 
odpowiednie religijne usprawiedliwienie prowadzonych działań. Nie byłoby to wy-
starczająco proste bez wykorzystania właściwie dobranych i kształconych autoryte-
tów. Bowiem wszelkie posunięcia i każda ustalona zasada czy nakaz mają wyjaśnienie 
i aprobatę w słowach duchownych wywodzących się z tego środowiska [Duda, 2002]. 
Dłużewska [2011] zauważyła, że w krajach niemuzułmańskich konflikty wiążą się 
z okolicznościami politycznymi, społecznymi bądź gospodarczymi. W państwach 
muzułmańskich z kolei – lub w takich do których dżihadyści uzurpują sobie prawo – 
źródłem działań terrorystycznych są zazwyczaj pobudki religijne.  
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Bojownicy muzułmańscy uzasadniają terror poprzez wartości pierwotnego islamu, 
dobierając dżihad jako metodę działania. Dżihad – święta wojna, w ogólnym aspekcie 
oznacza podejmowanie wszelkiego rodzaju wysiłków w celu wzmocnienia wiary. 
Niektórzy muzułmanie termin ten tłumaczą, jako zmaganie się ze swoimi słabościa-
mi, pewnego rodzaju walkę o rozwój duchowy. Nie można jednak stwierdzić, że to 
określenie początkowo definiowało progres wewnętrzny jednostki i ewaluowało 
z czasem, by nabrać znaczenia batalii militarnej. Dżihad „pojawia się równocześnie 
z narodzinami islamu, religia ta powstawała bowiem w atmosferze walk i rozprze-
strzeniała się dzięki zbrojnym zmaganiom, a islam właśnie dzięki podejmowaniu dzia-
łań zbrojnych stał się religią o światowym zasięgu” [Hauziński, 1992: 17; Minois, 
1998: 89]. 

Kościelniak [2002] zaznaczył, że pojęcie „dżihad” występuje w Koranie przede 
wszystkim w powiązaniu ze sformułowaniem „qital”, które tłumaczy się jako walka 
zbrojna. Tym samym jest ona częścią etymologii tego słowa, a muzułmanie już od 
pierwszych wieków przez świętą wojnę rozumieli bezkompromisowe działania na 
rzecz islamu, także poprzez bitwy o charakterze militarnym przeciwko niewiernym. 
Święta wojna – w rozumieniu zbrojnej ekspansji – jest działaniem odpowiadającym na 
oczekiwania Boga. Umożliwia bowiem pozyskanie nowych wyznawców przy jedno-
czesnym pozbyciu się heretyków. Należy także wyraźnie zaznaczyć aspekt polityczny 
– dżihad jest pewnego rodzaju narzędziem pozwalającym na utrzymanie władzy 
i umożliwia dalszy podbój świata. Szerzy strach wśród Europejczyków i jednocześnie 
gwarantuje poczucie bezpieczeństwa muzułmanom w ramach tego samego wyznania. 
Nosowski [1970: 51-52] podkreślił, że nakazy uprawiania świętej wojny stały się 
„usprawiedliwieniem dla prowadzonych jeszcze przez Muhammada łupieżczych na-
padów na jego ideowych i politycznych przeciwników, a po jego śmierci były głów-
nym i zasadniczym pretekstem do zgodnego z prawem prowadzenia wojen zdobyw-
czych, do terytorialnej i ideologicznej ekspansji”. Głęboko zakorzeniona walka zbroj-
na oraz dżihad, jako forma usprawiedliwienia działań urosła w siłę dzięki muzułmań-
skim uczonym. Ibn Tajmijja uznawany za prekursora dżihadyzmu, twierdził, że obo-
wiązkiem wszystkich wyznawców islamu jest odpieranie nieprzyjaciół i wszystkich 
odstępców od wiary w ogóle. Filozof głosił, że dżihad powinien być prowadzony nie 
tylko przeciwko heretykom czy niewiernym, wliczając w to żydów i chrześcijan, ale 
także przeciwko wszystkim muzułmanom, którzy nie chcą zaangażować się w świętą 
wojnę [DeLong-Bas, Natana 2004]. To wszystko w przekonaniu Ibn Tajmijji miało 
przyczynić się do zwycięstwa islamu nad światem oraz zaprowadzić sprawiedliwy 
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porządek społeczny. Głoszona przez niego idea ciągłego zagrożenia religii półksięży-
ca miała motywować do dalszych działań zbrojnych [Habeck, 2006; Laqueur, 2004]. 
Sadowski [2013] ocenił, że współcześnie dżihadyzm jest pewną orientacją w islam-
skiej myśli politycznej, zapoczątkowaną przez Hassana al-Banę i Sayyida Qutba. 
Obecnie święta wojna wykorzystywana jest jako sprzeciw przeciwko zachodniej cywi-
lizacji w celu wprowadzenia muzułmańskiego porządku na świecie z wykorzystaniem 
wszelkich możliwych środków. W przekonaniu dżihadystów rządy zgodne z prawami 
pierwotnego islamu mają przynieść pokój i powszechny dobrobyt.  

Przynajmniej jeden nurt w islamie – charydżyci, wzniósł do godności szóstego fi-
laru powinność prowadzenia świętej wojny z niewiernymi i to właśnie jej islam za-
wdzięcza niezwykłą ekspansję i światową potęgę. Ibn Tajmijja także popularyzował 
tezę, że dżihad stanowił równie ważną zasadą islamu, jak pięć pozostałych [Gurule, 
2008]. Za prowadzenie świętej wojny, Koran gwarantuje mnogie korzyści. W sensie 
duchowym – ten rodzaj śmierci jest czynem miłym Allahowi i stanowi najlepszą 
przepustkę do raju, a wszyscy ci, którzy zginęli podczas dżihadu określani są mianem 
męczenników za wiarę. To właśnie w czasach arabskich podbojów największym po-
twierdzeniem wiary muzułmanów w rozumieniu ogólnym doktryny islamu była 
śmierć poniesiona w wojnie w imię najwyższego Boga. Stanowisko to potwierdzają 
liczne hadisy, wskazujące na mnogie przywileje nadawane islamskim cierpiętnikom 
[Surdykowska, 2006].  

Współcześnie dżihad jest utożsamiany niemal wyłącznie z agresywną działalnością 
terrorystyczną. Korzyścią doczesną są także wszelkiego rodzaju zdobycze wojenne, 
które w aspekcie politycznym nie pozostają bez znaczenia. Nadrzędnym celem dzia-
łania islamskich terrorystów jest wprowadzenie kalifatu, bez względu na dobór środ-
ków przybliżających do osiągnięcia tego założenia. Witkowski [1999] zaznaczył, że 
w odróżnieniu od terrorystów politycznych, bojownicy islamscy dążą do zamordowa-
nia jak największej liczby ofiar i jest to pewnego rodzaju cel sam w sobie. Na prze-
szkodzie nie stoi także możliwość poniesienia własnej śmierci, co więcej akt samobój-
czy traktowany jako śmierć męczeńska, jest wysoko gloryfikowany. 

Radykałowie uzasadniają swoje działania tym, że wyłącznie literalna i tradycyjna 
forma islamu jest jedyną słuszną drogą, a wartości sprzed wieków stanowią uniwer-
salną wykładnię dla ludzkości. Słowo fundamentalizm wywodzi się od powrotu do 
źródeł, czyli fundamentów stanowiących pierwotną wiarę przodków. Oznacza więc 
islam, który dąży do uwolnienia religii ze wszystkich heretycznych naleciałości. 
Wspólnym mianownikiem wszystkich odłamów islamu jest krytyczny stosunek do 
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zachodniej cywilizacji, duma z własnej tożsamości oraz religijne upolitycznienie. Ta 
ostatnia cecha odgrywa niezwykle istotną rolę. Działalność ekstremistów stanowi 
także źródło zmian w krajach islamu, co skutkuje przyjmowaniem w co raz szerszym 
zakresie argumentów fundamentalistów [Duda, 2002].  

Islam to jedyne wyznanie, które łączy kwestie świeckie z religijnymi, obejmuje 
wszystkie sfery życia i każdy rodzaj działalności. Niezwykle istotny jest wpływ religii 
na prawo i związane z nim ustawodawstwo. Piwnicki [2009: 103] zaznaczył, że 
„współcześnie islam stanowi podstawę dla bardzo licznych i zróżnicowanych ustro-
jów społeczno–politycznych. Od państw kroczących do niedawna po niekapitali-
stycznej drodze rozwoju (Syria, Egipt, Algieria, Sudan, Libia), przez republiki burżua-
zyjno–demokratyczne (Irak, Indonezja, Jemen, Pakistan, aż do monarchii absolutnych 
(np. Arabia Saudyjska, Kuwejt, Maroko, Jordania, Iran, Katar)”. Autor zauważył tak-
że, że w państwach typowo wyznaniowych, w których islam pełni nadrzędną rolę, 
prawo nie jest niczym innym jak nakazem lub zakazem religijnym. Szariat, czyli reli-
gijne prawo muzułmańskie obowiązuje obecnie w Arabii Saudyjskiej, Iranie, Libii, 
Sudanie. Jednak w każdym kraju religii półksiężyca, bez względu na stopień liberaliza-
cji, istnieją mniejsze lub większe nawiązania do tradycji mahometańskiej [Dłużewska, 
2011]. Jednym z sukcesów społeczności muzułmańskiej jest zwycięstwo nad kolonia-
lizmem, co doprowadziło do określenia tożsamości narodowej [Kaczmarek, 2001]. 
Pomimo znacznych różnic ustrojowych, we wszystkich tych państwach występuje 
tzw. nacjonalizm arabski – dominacja poczucia religijnej więzi wspólnoty muzułmań-
skiej nad poczuciem wspólnoty narodowej [Piwnicki, 2009]. Warto także podkreślić, 
że fundamentalizm nie jest tylko i wyłącznie konfliktem pomiędzy religiami. Jest to 
także swoisty antagonizm pomiędzy różnymi koncepcjami państwa oraz ładu spo-
łecznego. Połączenie każdej dziedziny życia z religią i prawem koranicznym sprawia, 
że ludzie są niezdolni do ukształtowania własnych, obiektywnych przekonań. Gene-
ruje to natomiast obszerną możliwość działania charyzmatycznym przywódcom – 
następcom Proroka, kalifom, by swobodnie manipulować wyznawcami [Piwowarski, 
Depo, Pajorski, 2015]. Islam wraz z wszelkimi swoimi narzędziami jest religią pozwa-
lającą na ścisłą kontrolę społeczeństwa, a naciski na rygorystyczne przestrzeganie 
szariatu jest sukcesywnie wykorzystywane w celu umacniania wpływów. 

Organizacją, która współcześnie charakteryzuje się wysoką aktywnością jest tzw. 
Państwo Islamskie. Jako oficjalną datę powstania źródła podają – 29 czerwca 2014 r. 
Tego dnia bowiem grupa ekstremistów znana jako ISIS – Islamskie Państwo Iraku 
i Syrii (ang. Islamic State of Iraq and Syria) lub ISIL – Islamskie Państwo w Iraku i Le-
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wancie (ang. Islamic State of Iraq and the Levant) ogłosiła panowanie kalifatu na okupo-
wanych przez siebie terenach. ISIL ma swoje korzenie w wojnie irackiej w 2003 r., 
a Gerges [2017] ocenia, że organizacja może być traktowana jako przedłużenie dzia-
łalności irackiej Al-Kaidy (AQI). Niestabilna sytuacja polityczna w Syrii i powstanie 
tzw. Państwa Islamskiego były pokłosiem Wiosny Arabskiej, która zarówno w Libii, 
jak i w Syrii przerodziła się w wojnę domową [Bhardwaj, 2012]. Jak podaje Cockburn 
[2015], bojownicy tego ruchu „wierzą, że powrót do tradycji pierwszego wieku eks-
pansji ich religii stanowi uniwersalne antidotum na wszystkie bolączki współczesnego 
świata muzułmańskiego”. ISIS przedstawia swój status i formę organizacji jako pań-
stwo. Samozwańczy kalifat ma swoją stolicę, policję, armię wojskową, a także czerpią-
ce ze świętej księgi prawo i sądownictwo. Tzw. Państwo Islamskie dysponuje własną 
flagą, ma przywódcę i dąży do poszerzania swoich terenów. Zarówno Stany Zjedno-
czone, jak i Europa oraz większość społeczności muzułmańskiej stronią od przyzna-
nia ISIS tytułu państwowości (www.politykaglobalna.pl). Jednocześnie należy zazna-
czyć, że tzw. Państwo Islamskie nie jest jedynym tego tupu ugrupowaniem, aktywnie 
działającym na rzecz budowania kalifatu. Zaangażowaną działalność terrorystyczną 
prowadzą także inne, duże islamskie grupy m.in. Hamas, Boko Haram, Ansar al-
Sharia czy Hezbollah oraz inne, mniejsze jednostki, będące niejednokrotnie lokalnym 
ogniwem jednej z głównych formacji. 

 
Specyfika  terroryzmu  islamskiego  w  turystyce  

Departament Stanu USA opublikował w 2012 r. listę „Zagranicznych organizacji 
terrorystycznych”. Zestawienie to liczy 67 światowych ugrupowań (dane na 01.2019 
r.), które – w świetle prezentowanego raportu – uznawane są za formacje uprawiające 
terror. Islamski fundamentalizm stanowi dominującą koncepcję spośród wszystkich 
istniejących ideologii ugrupowań terrorystycznych. Blisko 81% (dokładnie 54 grupy) 
to organizacje motywowane religią islamu (www.state.gov). Dodatkowo prezentowa-
ne zestawienie wykazało znaczny wzrost muzułmańskich ugrupowań terrorystycz-
nych od 1999 r. wraz z pojawieniem się Al-Kaidy. Co więcej, od 2009 r. nie powstała 
żadna nowa formacja uprawiająca terror, motywowana innym poglądem na świat niż 
ideologia religii Mahometa. Mniejszość (19%) na liście Departamentu Stanu USA 
stanowią organizacje m.in. o dążeniach separatystycznych (np. baskijska Ojczyzna 
i Wolność [ETA]), marksistowskich (np. Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii [FARC] 
czy stalinowsko-maoistycznych (np. peruwiański Świetlisty Szlak [SL]. Działalność 
tego typu ugrupowań ma charakter lokalny bądź krajowy, z kolei islamscy dżihadyści 
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to nie tylko aktywna partycypacja w konflikcie palestyńsko-izraelskim czy w syryjskiej 
wojnie domowej. Muzułmańscy bojownicy ogłosili stworzenie państwa islamskiego, 
ale aspirują do rozszerzenia wpływów kalifatu na inne kraje. Współcześnie dokonują 
zamachów niemal we wszystkich państwach na świecie. Metody działania i skutki 
prowadzonych operacji mają z pewnością wiele punktów wspólnych, ale uwzględnia-
jąc fakt, że islamskie organizacje nie tylko stanowią znaczny procent wszystkich ugru-
powań terrorystycznych, ale także intensywnie się rozwijają i stale powstają nowe – 
można stwierdzić, że jest to zjawisko szczególnie niepokojące. 

Powiązanie religii i terroryzmu nie jest zjawiskiem zupełnie nowym – pojawienie 
się nowoczesnego terroryzmu religijnego było związane bezpośrednio z rewolucją 
islamską w Iranie. W latach 90. doszło do wzrostu liczby terrorystycznych ugrupowań 
religijnych w stosunku do wszystkich aktywnych grup międzynarodowego terroryzmu 
[Hoffman, 2001]. Zamachy terrorystyczne z powodów religijnych dokonywane są 
zazwyczaj przez muzułmanów. Bojownicy wytworzyli bowiem konflikt między religią 
Mahometa a pozostałymi wyznaniami. Do eskalacji terroru na tle duchowym docho-
dzi zarówno w krajach o tym samym wyznaniu co zamachowcy, jak i w państwach 
o odmiennej religii i kulturze.  

Do głównych zagrożeń rozwoju turystyki kwalifikuje się przede wszystkim trud-
ności związane z sytuacją polityczną w kontekście lokalnym i globalnym. Zdecydowa-
nie mniejsze znaczenie przyznaje się uwarunkowaniom ekonomicznym, takim jak na 
przykład kryzys gospodarczy. W związku z tym, można stwierdzić, że popyt na po-
dróże jest także wysoce współzależny od wydarzeń o charakterze terrorystycznym. 
Chociaż terroryzm i jego oddziaływanie na turystykę dotyczy przede wszystkim kra-
jów egzotycznych, to w wielowymiarowym aspekcie zjawisko terroryzmu wpływa 
także na przemysł usług turystycznych w skali światowej. Mniejsze zainteresowanie 
atrakcjami widoczne jest chociażby na francuskim Lazurowym Wybrzeżu, czy w Bel-
gii. Wskutek zamachów w Paryżu i Saint-Denis straty w turystyce szacuje się na około 
750 mln euro. Z kolei po inwazji bojowników tzw. Państwa Islamskiego na lotnisko 
w Brukseli w 2016 r., liczba turystów odwiedzających stolicę spadła o 25% 
(www.rynekinwestycji.pl). Wyraźna jest jednak pewna prawidłowość – ataki terrory-
styczne dokonane w krajach muzułmańskich wpływają znacznie intensywnej na ruch 
turystyczny, niż zamachy z państw europejskich (np. z Francji, Belgii, Wielkiej Bryta-
nii) [Dłużewska, 2011]. W tym pierwszym przypadku skutki ataków terrorystycznych 
są zdecydowanie bardziej długofalowe i stanowią duże większe wyzwanie w procesie 
redukcji. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że w krajach arabskich dominującą 
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formą organizacji wypoczynku jest turystyka zorganizowana. W przypadku zaistnienia 
sytuacji ekstremalnej touroperatorzy bardzo często podejmują decyzję o wycofaniu 
niebezpiecznego kierunku z katalogu. Tak było chociażby w przypadku Tunezji – po 
zamachu w kurorcie turystycznym w miejscowości Sousse w 2015 r. biura podróży 
ewakuowały przebywających tam klientów i wycofały destynację z oferty. Republika 
wróciła do broszur większości biur dopiero dwa lata po zamachach, ale obecnie nie 
jest tak atrakcyjnym kierunkiem podróży, jak w korzystnym 2010 roku. Konsekwen-
cje terroryzmu islamskiego dla turystyki w krajach europejskich są krótkoterminowe, 
co wynika przede wszystkim z hegemonii występowania turystyki indywidualnej. Na 
to zjawisko składa się wiele elementów, takich jak chociażby otwartość granic, bliska 
odległość, dostępność komunikacyjna czy względnie wyższe poczucie bezpieczeń-
stwa. Co ciekawe, akty terroryzmu przeprowadzone w jednym kraju arabskim impli-
kują na inne państwa mahometańskie. Dłużewska [2011] zauważyła, że po atakach 
gwałtownie spadała liczba turystów nie tylko w miejscach, w których doszło do za-
machu, ale także w państwach muzułmańskich w ogóle. 

Rycina 1 obrazuje zjawisko intensywnej redukcji ruchu turystycznego w Egipcie 
w porównaniu z rokiem 2010. Krzywa międzynarodowych przyjazdów turystycznych 
jest kompatybilna z wydarzeniami politycznymi i atakami terrorystycznymi mającymi 
miejsce zarówno w Egipcie. Intensywna degresja odwiedzin egipskich kurortów wy-
poczynkowych miała miejsce w 2011 r. – 4,6 mln osób (Arabska Wiosna i terror 
w Aleksandrii), 2013 r. – 2 mln turystów (porewolucyjny kryzys polityczny, obejmują-
cy lata 2012-2014) i 2016 r. – 3,8 mln ludzi (zamach terrorystyczny w Kairze). Do-
stępne dane statystyczne (www.e-unwto.org) są opracowane do roku 2017, w tym 
wypadku są to liczby szacunkowe. Właśnie w tym roku w samym Egipcie miały miej-
sce przynajmniej cztery akty terroru dokonane przez tę samą islamską organizację 
terrorystyczną – ISIS.  

W przypadku Francji – światowego lidera w recepcji turystów międzynarodowych 
(w 2017 r. szacunkowo około 87 mln osób) krzywa przyjazdów prezentuje się zdecy-
dowanie bardziej optymistycznie (ryc. 4). Jednak częstotliwość zamachów terrory-
stycznych realizowanych przez te same islamskie ugrupowania na przestrzeni ostatniej 
dekady nie jest mniejsza niż w przypadku Egiptu, Tunezji czy Turcji. Mimo to recep-
cja turystyczna systematycznie wzrastała w latach 2010-2015. Islamska działalność 
terrorystyczna w roku 2015 i 2016 (m.in. Charlie Hebdo, seria ataków w Paryżu 
i Saint-Denis, Nicea) skutkowała degresją w ruchu turystycznym o 1,8 mln osób, ale 
w kolejnym roku – pomimo dalszej aktywności tzw. Państwa Islamskiego na terenach 
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Francji – nastąpił znaczący wzrost turystów o ponad 4 mln osób (www.e-unwto.org). 
Ponadto, państwa europejskie zdecydowanie dynamiczniej redukują negatywne kon-
sekwencje islamskiej działalności terrorystycznej w branży podróżniczej niż kraje 
arabskie. 

 
*Dane tymczasowe 

Ryc. 1. Wykres międzynarodowych przyjazdów turystycznych w Egipcie w latach 
2010-2017 (opracowanie własne na podstawie danych z UNWTO: www.e-unwto.org) 
Fig. 1. International tourist arrivals to Egypt in the years 2010-2017 (own study based 

on UNWTO data: www.e-unwto.org) 

 
*Dane tymczasowe 

Ryc. 2. Wykres międzynarodowych przyjazdów turystycznych we Francji w latach 
2010-2017(opracowanie własne na podstawie danych z UNWTO: www.e-unwto.org) 

Fig. 2. International tourist arrivals to France in the years 2010-2017 (own study 
based on UNWTO data: www.e-unwto.org) 
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We współczesnym świecie akty terroryzmu islamskiego są zdecydowanie bardziej 
powszechne niż zamachy dokonywane w imię innej ideologii. Mnogość komórek 
zaangażowanych w budowanie kalifatu, rozległy geograficznie obszar działań, global-
ne grono adresatów i w pełni zorganizowane struktury pozwalają na niemal doskona-
łe przygotowanie logistyczne. Charakterystycznym przymiotem tzw. Państwa Islam-
skiego jest także dystrybucja wspomnianych już wcześniej materiałów propagando-
wych na skalę światową, co zdecydowanie wyróżnia ten rodzaj terroryzmu od innych. 
Jednak najbardziej specyficznym atrybutem współczesnego terroryzmu islamskiego 
jest szczególne stanowisko wobec turystów i samej turystyki. Muzułmańskie organi-
zacje ekstremistyczne w swojej ideologii w sposób szczególny ukierunkowują działa-
nia na użytkowników ruchu turystycznego. Znaczna część dokonanych ataków terro-
rystycznych przez islamskich bojowników była wymierzona w miejsca turystyczne, 
a ofiarami byli niejednokrotnie turyści. Wystarczy wymienić chociażby zamachy 
w Muzeum Bardo i kurorcie Sousse w Tunezji (2015 r.), zabójstwo czwórki turystów 
w Tadżykistanie (2018 r.) czy ataki bombowe w egipskim Szarm el-Szejk w 2005 r. 
(www.newsweek.pl). Jak ocenia Dłużewska [2011], „islam jest jedyną religią, której 
fundamentalistyczne ugrupowania dążą do zlikwidowania turystyki w obszarach za-
mieszkiwanych przez własnych wyznawców”. Muzułmańskie organizacje terrory-
styczne trudnią się także grabieżą cennych dzieł sztuki, niszczą elementy światowego 
dziedzictwa i powszechnie znane atrakcje turystyczne. Środki pieniężne pochodzące 
z nielegalnego handlu przeznaczają na finansowanie swojego ugrupowania. Kolejnym 
rezultatem tych działań jest zastraszenie społeczeństwa, a w konsekwencji redukcja 
(np. Egipt, Tunezja) bądź całkowita eliminacja turystyki (np. Syria, Irak). Destabiliza-
cja Syrii podczas Wiosny Arabskiej i powstanie tzw. Państwa Islamskiego, a w dalszej 
konsekwencji intensywna wojna domowa skutkowały całkowitym wykluczeniem 
państwa z międzynarodowego ruchu turystycznego. W 2010 r. Syrię odwiedziło 
8,5 mln turystów, rok później 5,1 mln i to właśnie rok 2011 zakończył rejestrowaną 
cyrkulację podróżniczą na ogarniętym wojną terenie (www.e- unwto.org).  

Znamienna jest także postawa środków masowego przekazu względem działalno-
ści islamskich bojowników. Zamachy terrorystyczne dokonywane w miejscach wypo-
czynkowych gwarantują międzynarodowy rozgłos. Jest to niezwykle pożądana kwestia 
przez dżihadystów, wobec tego turyści coraz częściej stają się ofiarami ataków [Rich-
ter, Waugh, 1986]. Współcześnie mamy do czynienia z pewnego rodzaju mediatyzacją 
muzułmańskiego terroryzmu – zjawisko to stanowi dobrze „sprzedawany” materiał, 
co sprawia, że wydarzenia związane z ekstremizmem islamskim są znacznie częściej 
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nagłaśniane w mediach niż w przypadku innych organizacji terrorystycznych. Nadaw-
cy medialni przykuwają szczególną uwagę do zamachów, w których giną zagraniczni 
turyści. Wydarzenia na mniejszą skalę lub – mówiąc inaczej – niezorientowane na 
cywili niejednokrotnie są pomijane w środkach masowego przekazu albo stanowią 
wyłącznie krótką informację. Za przykład podać można atak terrorystyczny wymie-
rzony w tunezyjską armię w górach Chaambi w Tunezji przy granicy z Algierią 
(2013 r.) czy samobójczy zamach bombowy na gwardię tunezyjskich władz w Tunisie 
w 2015 r. Informacje w europejskich mediach o tych wydarzeniach były zdawkowe 
w porównaniu z obszernymi relacjami zamachów w kurortach turystycznych. 

Newralgicznym następstwem działalności islamskich bojowników wobec przemy-
słu usług turystycznych są przede wszystkim konsekwencje ekonomiczne. Zarówno 
ataki terrorystyczne, jak i szeroko pojęte poczucie strachu towarzyszące turystom 
w państwach arabskich skutkują bezpośrednio degresją przyjazdów. To z kolei ma 
swoje odzwierciedlenie w spadku dochodów z tytułu recepcji turystów. Dalsze na-
stępstwa są związane z ograniczeniem inwestycji zagranicznych, wzrostem kosztów 
rewitalizacji infrastrukturalnej czy zwiększeniem wydatków na bezpieczeństwo i pro-
mocję [Michalczuk-Ouerghi, Dłużewska, 2018]. Republika Tunezyjska jest doskonałą 
egzemplifikacją omawianego zjawiska. Należy w tym miejscu podkreślić, że w więk-
szości państw arabskich, np. w Egipcie, Tunezji – udział turystyki w Produkcie Kra-
jowym Brutto jest szczególnie duży. W przypadku Republiki Tunezyjskiej, branża 
usług turystycznych stanowi jeden z głównych filarów gospodarki i szacuje się, że 
może przyczynić się nawet do 15 % udziału w PKB. Uczestniczy w 5,2% eksportu 
towarów i usług i pokrywa deficyt budżetowy kraju w 56%.. Poza tym, sektor usług 
turystycznych zatrudnia niemal 400 tysięcy pracowników bezpośrednio i pośrednio 
związanych z branżą (dane na 2015 r., www.media.unwto.org). Udział tego sektora 
w Produkcie Krajowym Brutto Egiptu wynosi 15%, a w przypadku Turcji ok. 12% 
w okresach dynamizacji egipskiej i tureckiej turystyki (www.tur-info.pl). W Egipcie 
dochody z tytułu turystyki spadły o 3,6 mld dolarów w ciągu jednego roku – w 2015 
r. wpływy wynosiły 7,4 mld USD, a w 2016 r. 3,8 mld USD 
(www.tradingeconomics.com). W 2015 r. doszło do potężnej katastrofy lotniczej, za 
którą odpowiedzialność przypisuje się tzw. Państwu Islamskiemu. W tym samym 
roku miała miejsce seria trzech zamachów na terenie Tunezji. W związku z powyż-
szym, branża usług turystycznych – zwłaszcza państw arabskich – charakteryzuje się 
szczególną wrażliwością także na wydarzenia terrorystyczne. 
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Znamienna jest także zmiana narodowości turystów odwiedzających kraje arab-
skie. Przykładowo po wydarzeniach z 2015 r. w Tunezji nastąpił spadek przyjazdów 
turystów europejskich – o niemal 15 tys. osób w porównaniu do czasów względnej 
stabilizacji z 2010 r. (www.ins.tn). Pomimo licznych zamachów terrorystycznych 
w ciągu jednego roku – mieszkańcy Maghrebu systematycznie odwiedzali Tunezję 
z minimalną tendencją wzrostową [Michalczuk-Ouerghi, Dłużewska, 2018]. Przyczy-
ny takiego stanu rzeczy można dopatrzeć się w egzystowaniu tych grup narodowych 
w ramach tego samego kręgu kulturowego, a przede wszystkim – tożsamego wyzna-
nia. W tym wypadku reorientacja grupy odbiorców lokalnych usług turystycznych jest 
znacząca z ekonomicznego punktu widzenia – odwiedzający z północnej Afryki gene-
rują zdecydowanie mniej przychodów niż turyści z Europy. 

 
Podsumowanie  

Rynek usług turystycznych charakteryzuje się wysoką wrażliwością na czynniki 
ekonomiczne, społeczne, polityczne, techniczne czy ekologiczne. Terroryzm moty-
wowany religią islamską, wpływający istotnie na bezpieczeństwo publiczne stanowi 
jedną z nadrzędnych barier w rozwoju turystyki. We współczesnym świecie akty ter-
roryzmu islamskiego są zdecydowanie bardziej powszechne niż zamachy dokonywane 
w imię innej ideologii. Najbardziej specyficznym atrybutem nowożytnego terroryzmu 
islamskiego jest szczególne stanowisko wobec turystyki. Muzułmańskie organizacje 
ekstremistyczne w sposób szczególny ukierunkowują swoje działania – znaczna część 
dokonanych ataków terrorystycznych przez islamskich bojowników była wymierzona 
w miejsca oblegane i atrakcyjne turystyczne, a ofiarami byli turyści. Kolejnym rezulta-
tem tych działań jest zastraszenie społeczeństwa, a w konsekwencji minimalizacja 
bądź całkowita eliminacja turystyki. Zasadniczym następstwem działalności islam-
skich bojowników wobec sektora usług turystycznych są przede wszystkim konse-
kwencje ekonomiczne. Dostrzegalna stała się także istotna zmiana w narodowości 
turystów podróżujących do krajów arabskich. Przykładowo – w Tunezji miejsce tury-
stów europejskich zajęli obywatel sąsiednich państw arabskich; w Egipcie z kolei 
turystów z krajów Europy Zachodniej zastąpili mniej zamożni obywatele krajów Eu-
ropy Wschodniej. Wpłynęło to na obniżenie dochodowości sektora, zwłaszcza 
w aspekcie tzw. wycieczek fakultatywnych. Wyraźnie zaznaczył się zróżnicowany 
wpływ tego zjawiska na sektor usług turystycznych w Europie i w państwach arab-
skich. 
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W latach 2001-2004, tuż po zamachach na World Trade Centre w Nowym Jorku 
– pierwszych wydarzeniach pod szyldem terroryzmu islamskiego na tak dużą skalę, 
wiele osób zrezygnowało z wyjazdów do niemal wszystkich krajów muzułmańskich 
w obawie przed ekstremizmem. Cały sektor usług turystycznych, także w Polsce do-
tkliwie odczuł te wydarzenia, bowiem większość organizatorów wypoczynku zareje-
strowała wyraźny spadek popytu na oferty do Egiptu, Tunezji, ale także i Turcji. 
W konsekwencji biura turystyczne były zmuszone znacznie obniżyć ceny produktów 
turystycznych nawet poniżej kosztów dochodowości rynkowej.  

W przypadku państw muzułmańskich skutki ataków terrorystycznych są też zde-
cydowanie bardziej długotrwałe i stanowią znacznie większe wyzwanie w minimaliza-
cji następstw. Wynika to przede wszystkim z tego, że krajach arabskich dominującą 
formą organizacji wypoczynku jest turystyka zorganizowana. Konsekwencje terrory-
zmu islamskiego dla turystyki w krajach europejskich są krótkoterminowe, co związa-
ne jest przede wszystkim z hegemonią występowania turystyki indywidualnej. Co 
ciekawe akty terroryzmu przeprowadzone w jednym kraju zarówno arabskim, jak 
i europejskim implikują na inne państwa islamskie. Gwałtownie spada wówczas liczba 
turystów nie tylko w miejscach, w których doszło do ataku, ale także w państwach 
muzułmańskich w ogóle. 

 
Literatura:   

Andreić Z., 2018, Night sky brightness above Zagreb 2012-2017, Rudarsko Geolosko Naftni 
Zbornik, 33, 3: 1-13.  

Bhardwaj M., 2012, Development of Conflict in Arab Spring Libya and Syria: From Revolution to 
Civil War, The Washington University International Review, 1: 76-96. 

Białek T., 2005, Terroryzm. Manipulacja strachem, Warszawa: Studio Emka: 151. 
Blanchard C. M., 2009, Islam: Sunnis and Shiites, CRS Report Congress, Waszyngton: 

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a494842.pdf: 1-5. 
Cockburn P., 2015, Państwo Islamskie, Warszawa: Dom Wydawniczy PWN: 4-204. 
Dłużewska A., 2011, Nowe wyzwania edukacji turystycznej. Turystyka w obszarach odmiennych 

kulturowo i przyrodniczo cennych. Turystyka osób niepełnosprawnych, Warszawa: Szkoła Wyższa 
Przymierza Rodzin: 5-175. 

Duda D., 2002, Terroryzm islamski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 3-
120. 

Encyklopedia PWN, 2017., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: 1072. 
Gerges F. A., 2017, ISIS: A history, New Jersey: Princeton University Press: 5-120. 
Gurule J., 2008, Unfandingterror: The Legal Response to the Financing of Global Terrorism, 

Northampton: Mass: 54. 



Terroryzm islamski a turystyka … 57 
 
Habeck M., 2006, Knowing the Enemy: Jihadist Ideology and the War on Terror, New Haven, 

Londyn: Yale University Press: 21. 
Hauziński J., 1992, Dżihad we wczesnoislamskiej ideologii ekspansji, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace Historyczne, 102, Kraków: 17. 
Hoffman B., 2001, Oblicza terroryzmu, Warszawa: Bertelsmann Media: 84-87. 
Izak K., 2015. Nie tylko islam. Ekstremizm i terroryzm religijny, Przegląd Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, 7: 183. 
Jałoszyński K., 2013, Współczesne zagrożenia terroryzmem, Szczytno: WSPol: 5-324. 
Kaczmarek J., 2001, Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Wrocław: 

Wydawnictwo Alta 2: 4-175. 
Kosta R.A., 2007, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, 

Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek: 28. 
Kościelniak K., 2002, Dżihad. Święta wojna w islamie, Kraków: Wydawnictwo „M”: 5-24. 
Laqueur W., 2004, No End to War: Terrorism in the Twenty-First Century, Nowy Jork: 

Continuum: 85. 
Marczak M., 2012, Wpływ terroryzmu na rozwój turystyki międzynarodowej, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego nr 738, Ekonomiczne Problemy turystyki, 4 (20): 89-102. 
Michalczuk-Ouerghi K., Dłużewska A., 2018, Wpływ terroryzmu i islamizacji na gospodarkę 

turystyczną Tunezji, Turystyka Kulturowa, 6: 58-77. 
Minois G., 1998, Kościół i wojna. Od Biblii do ery atomowej, Warszawa: Wydawnictwo Bellona: 

89. 
Natana J., DeLong-Bas, 2004, Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad, 

Londyn, Nowy Jork: I.B. Tauris: 252–253. 
Niedźwiecki S., 2017, Islam w dziejach państwa polskiego w kontekście bezpieczeństwa narodowego, 

Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny: 13. 
Nosowski J., 1970, Przepisy prawne Koranu, Warszawa: 51–52. 
Piwnicki G., 2009. Kulturowe, religijne, cywilizacyjne i polityczne uwarunkowania fundamentalizmu 

w świecie arabskim jako źródła terroryzmu muzułmańskiego, Ewolucja terroryzmu na przełomie 
XX i XXI wieku, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: 103. 

Piwowarski J., Depo J., Pajorski P., 2015, Fundamentalizm islamski a terroryzm XXI w., 
Kraków: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”: 
42. 

Richter L. K., Waugh W. L., 1986, Terrorism and Tourism as Logical Companions, Tourism 
Management, 7: 230-236. 

Sadowski M., 2013. Dżihad – święta wojna w islamie, Przegląd Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, 8, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski: 46. 

Staffell S., Awan A. N., 2016, Jihadism Transformed. Al-Qaeda and Islamic State’s. Global Battle 
of Ideas, Nowy Jork: Oxford University Press: 1-156. 



58 Kata rzyna  Micha l czuk -Ouer gh i ,  Anna Dłużewska  
 
Surdykowska S., 2006, Idea szahadatu w kulturze Iranu, Warszawa: Wydawnictwa 

Uniwersytetu Warszawskiego: 46. 
Witkowski I., 1999, Supertajne bronie islamu, Warszawa: Wydawnictwo WiS: 95-98. 
Wojciechowski S., 2009, Terroryzm. Analiza pojęcia, Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego 

1 (09): 54-60. 

Strony internetowe:  

Newsweek, https://www.newsweek.pl/swiat/najwieksze-ataki-terrorystyczne-na-
turystow/djhh9xn [06.05.2018] 

UNWTO, http://media.unwto.org/press-release/2015-04-01/unwto-supports-tunisia-s-
tourism [06.05.2018] 

Polityka Globalna, http://politykaglobalna.pl/2014/09/panstwo-islamskie-panstwem 
[14.04.2018] 

Rynek Inwestycji, http://rynekinwestycji.pl/jak-terroryzm-wplywa-na-turystyke 
[06.06.2018] 

National Institute of Statistics, http://www.ins.tn/en/themes/tourisme [29.11.2018] 
Tur-Info, http://www.tur-info.pl/a/58155,,egipt-turystyka-minister-rania-al.html 

[15.04.2019] 
Businessinsider, https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/skad-terrorysci-isis-biora-

pieniadze/fwd5rwd [06.06.2018] 
Trading Economics, https://pl.tradingeconomics.com/egypt/tourism-revenues 

[15.04.2019] 
Onet, https://wiadomosci.onet.pl/religia/raport-do-2050-r-liczba-muzulmanow-i-

chrzescijan-prawie-rowna/dz7e2r [10.04.2018] 
UNWTO, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415427 [29.04.2019] 
UNWTO, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899 [29.04.2019] 
UNWTO, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876 [29.04.2019] 
U.S. Department of State, https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm 

[15.12.2018] 
 

ISLAMIC TERRORISM AND TOURISM – AN ATTEMPT TO AS-
SESS THE PREMISES AND CONSEQUENCES 

Terrorism is a fundamental challenge for the entire tourism services industry and carries 
a considerable threat to the entire society. In recent decades, this issue is directly related to 
the activities of Islamic terror organizations. Islamic radicalism is increasingly directly affect-
ing tourists who have become a potential target for attacks. Countries that are exposed to 
possible terrorist activities are places where tourism is an important part of the economy. 
The key consequences of the phenomenon of terrorism in tourism are economic difficulties 
affecting primarily Arab countries. The article attempts to clarify the meaning and specifics 
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of the phenomenon of Islamic terrorism in connection with tourism. The publication aims to 
answer the question – what degree of influence do terrorist attacks and broadly defined 
extremist activities have on the tourism services industry in European countries, and how 
much in Arab countries? This item is a review, the method of analyzing the content of the 
literature and statistical data was used. Used among others data from the World Tourism 
Organization (UNWTO), the National Institute of Statistics in Tunisia (INS) and the US 
Department of State. 

Keywords: terrorism, Islam, Islamic terrorism, tourism 




