Urzędnik Obamy współpracuje z
ekstremistami
Szef Department of Homeland Security Jeh Johnson jest ostro krytykowany za zwołanie
konferencji prasowej w meczecie powiązanym z Bractwem Muzułmańskim.
Islamski ośrodek ADAMS Center (All Dulles Area Muslim Society) w Wirginii był obiektem obławy
urządzonej przez agentów federalnych w toku śledztwa przeciwko organizacji terrorystycznej.
Gospodarzem Johnsonabył religijny zwierzchnik ośrodka, imam Mohamed Magid, znany jako
aktywista struktur islamskich od dawna podejrzewanych o związki z Bractwem Muzułmańskim i
Hamasem. Johnson oraz Magid mieli wygłosić mowy na temat ochrony społeczności muzułmańskiej
przed „mową nienawiści”, która szerzy się w następstwie zamachu w San Bernardino (Kalifornia),
dokonanego przez terrorystów powiązanych z ISIS. „Te straszne czyny [w Kalifornii] nie powinny być
pozwoleniem na oczernianie i szufladkowanie jako terrorystów pozostałych, spokojnych i
przestrzegających prawa muzułmanów, Sikhów oraz innych mniejszości w Ameryce” – czytamy w
zaproszeniu na wydarzenie, podpisanym przez ADAMS Center. „Wszyscy musimy działać razem,
żeby zapobiegać zastraszaniu i zbrodniom na tle nienawiści rasowej i religijnej”. Zaproszenie
odwołuje się dalej do fatwy, czyli religijnego dekretu, wydanego przez ADAMS Center, potępiającego
terroryzm.
W 2002 roku agenci federalni przeprowadzili obławę w ADAMS Center w ramach śledztwa wobec
organizacji terrorystycznych powiązanych z Bractwem Muzułmańskim. „Grupa ta podejrzewana jest
o wspieranie terrorystów, pranie brudnych pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków poprzez
używanie szeregu firm oraz będących pod ich kontrolą rzekomych podmiotów dobroczynnych, w
większości ulokowanych w Wirginii pod adresem 555 Grove Street, Herndon [adres biur ADAMS
Center]” – czytamy w raporcie sądowym.
Kilku oskarżonych już terrorystów spędzało prawdopodobnie czas w ADAMS Center, np. Farooque
Ahmed, aresztowany za planowanie zamachu bombowego w metrze w okolicach Waszyngtonu.
Z kolei Magid jest przewodniczącym ISNA (Islamskie Stowarzyszenie Ameryki Północnej),
organizacji oskarżonej o powiązania z Bractwem Muzułmańskim i Hamasem, zgodnie z aktami sądu
federalnego opublikowanymi przez pozarządową grupę badawczą i informacyjną IPT (Investigative
Project on Terrorism).
W 2015 Magid, w towarzystwie paru liderów muzułmańskich, także oskarżanych o powiązania z
Bractwem, spotkał się z prezydentem Obamą w Białym Domu, a Valerie Jarrett, doradczyni Obamy,
wypowiadała się pochlebnie również o ISNA.
Patrick Poole, analityk zajmujący się terroryzmem i bezpieczeństwem, nazwał zamiar wystąpienia
sekretarza DHS w ADAMS Center niepokojącym. „Miejsce to jest udokumentowanym siedliskiem
ekstremizmu i brak jest podstaw, żeby uznać, że zwalczają oni terroryzm w swych własnych
szeregach” – uważa Poole. „Nieprzypadkowo Prokurator Generalny USA odwołał spotkania
wyłącznie z powodu uczestnictwa w nich Mohameda Magida”. Co do fatwy wymienionej w
zaproszeniu, to została ona podpisana przynajmniej przez jedną osobę, która obecnie siedzi w
więzieniu w Egipcie pod zarzutem terroryzmu” – dodaje ekspert.

Roselit, na podstawie http://freebeacon.com/
Przemowa Johnsona podczas spotkania w ADAMS Center (j.angielski): http://www.dhs.gov
Na zdjęciu: Johnson w ADAMS, za nim stoi Magid.

