FBI: Dżihadystyczne
działają w USA

wioski
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Z dokumentów ujawnionych przez FBI wynika, że organizacja
Jamaat ul-Fuqra szkoli rekrutów w odizolowanych komunach tzw.
„islamskich wioskach”, na terenie Stanów Zjednoczonych i
Kanady.
Jej siedziba główna , tzw. „Islamberg” znajduje się na północy
stanu Nowy Jork. Fuqra, znana również jako Muslims of the
Americas (MOA), to sekciarskie ugrupowanie o charakterze
islamistycznym, które ma na swoim koncie liczne przestępstwa i
akty terrorystyczne. Dowodzi nim z Pakistanu szejk Mubarak Ali
Gilani, którego imię po raz pierwszy obiegło światowe media w
2002 r. po tym jak jadący na spotkanie z nim reporter Wall
Street Journal Daniel Pearl został porwany, a następnie
zamordowany. Radykalnemu duchownemu nigdy nie postawiono
zarzutów w tej sprawie.
Pierwszy z ujawnionych dokumentów FBI pochodzi z 27 listopada
2009 r. i określa MOA mianem organizacji „uzbrojonej i
niebezpiecznej”. Raport rozpoczyna się podsumowaniem aktów
terroru i działalności przestępczej grupy:
„Jamaat ul-Fuqra, znana również jako Muslims of the Americas
(MOA) to organizacja mająca na swoim koncie liczne akty
przemocy. Do jej oficjalnych członków oraz osób powiązanych
należy podchodzić z bardzo dużą ostrożnością”. Według raportu,
szejk Gilani to „prawdopodobnie zwolennik Al-Kaidy”, o czym
świadczą jego powiązania z Hizbul Mujahideen (gałąź Al-Kaidy).
Kolejny z ujawnionych dokumentów FBI, pochodzący z 2003 r.
wylicza powiązania Fuqry z Al-Kaidą w Pakistanie oraz
organizacjami finansowymi w Stanach Zjednoczonych.

Inny dokument FBI, z grudnia 2016 r., klasyfikuje MOA / Fuqrę
jako „organizację terrorystyczną”. Jak stwierdza raport:
„Zrzesza głównie czarnoskórych konwertytów na islam, z których
wielu nawróciło się w więzieniu. Członkowie organizacji
przebywają w wiejskich społecznościach (jamaaty), by żyć i
modlić się z dala od niemuzułmańskich wpływów. Jamaaty
znajdują się na terenach prywatnych lub wynajmowanych przez
członków grupy i składają się licznych przyczep mieszkalnych.
W każdym obozie znajduje się meczet i ulokowana przy bramie
wjazdowej strażnica z uzbrojonymi ochroniarzami. Członkami
społeczności, przypominających komuny, są również kobiety i
kształcone w domu dzieci. W jamaatach organizowane jest
szkolenie zbrojne, w którego skład wchodzą obchodzenie się z
bronią, taktyka bojowa, walka bezpośrednia, stosowanie lin
wysokościowych oraz ćwiczenia pod ostrzałem”.
Fuqra posiada udokumentowaną kartotekę nielegalnych szkoleń
paramilitarnych na terenie Stanów Zjednoczonych, Pakistanu,
Kaszmiru i nie tylko. W latach 90 Gilani wystąpił w tajnym
filmie rekrutacyjnym, w którym proponował aspirującym
dżihadystom dostęp do siedzib Fuqry w celu przeprowadzania
szkoleń. Na podobnym nagraniu z 2001-2002 r. widać odziane w
militarne stroje kobiety w trakcie szkolenia w Islambergu.
Jeden z obozów szkoleniowych o powierzchni hektara, znajdujący
się w Kolorado, stał się celem akcji antyterrorystycznej w
1992 r., po której został porzucony przez członków Fuqry.
Zbiegowie, których nie udało się złapać, zostali „bohaterami”
programu Najbardziej Poszukiwani Przestępcy w 1994 r.
Dokumenty FBI z lat 2009-2010 mówią o 12 jamaatach na terenie
Ameryki, jednak sama organizacja twierdzi, że posiada 22
islamskie wioski – Islamberg w stanie Nowy Jork oraz inne – w
Wirginii, Południowej Karolinie, Georgii, Tennessee, Teksasie,
Michigan. Kanadzie, Trynidadzie i Tobago. Swoją aktywnością
Fuqra obejmuje Pakistan, Kaszmir, Kanadę, Trynidad, Wenezuelę
i inne kraje (grupa znana jest z utrzymywania tajemnicy
względem umiejscowienia swoich placówek).

Raporty FBI związane z dochodzeniami w Teksasie, pochodzące
jeszcze z lat 2003-2007, zawierają następujące ostrzeżenie:
„MOA [Fuqra] to w pełni autonomiczna organizacja posiadająca
infrastrukturę wystarczającą do zaplanowania i przeprowadzenia
kampanii terrorystycznych na terenie Stanów Zjednoczonych i
poza granicami kraju”.
Infrastruktura, o której mowa, może być legalnie
wykorzystywana, ponieważ Fuqra nie została sklasyfikowana jako
zagraniczna organizacja terrorystyczna przez Departament
Stanu, jej przywódcy nie zostali zatrzymani, a aktywa nie
zostały skonfiskowane. Przeciw takiemu stanowi rzeczy
protestuje Clarion Project oraz liczne grupy amerykańskich
muzułmanów. Członkowie Fuqry są obecnie obiektami dochodzenia
Departamentu Sprawiedliwości w śledztwie dotyczącym
nielegalnego posiadania i używania broni palnej.
Oprac. Borsuk na podst. https://clarionproject.org

