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TTEERRRROORRIISSMM,,  FFAACCTT,,  FFIICCTTIIOONN  OORR  FFIIGGMMEENNTT??  

  

  

SSyyeedd  MMuuhhaammmmaadd  WWaaqqaass  

((DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  BBaabb--uull--IIllmm  RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn))  

  

  

CCooppyyrriigghhtt  ©©  22001100  bbyy  tthhee  AAuutthhoorr  

AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd  uunnddeerr  tthhee  PPuubblliisshhiinngg  &&  CCooppyyrriigghhtt  AAcctt  

NNoo  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ppuubblliiccaattiioonn  ccaann  bbee  ccooppiieedd  wwiitthhoouutt  aa  pprriioorr  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  ccooppyyrriigghhtt  oowwnneerr  iinn  aaddvvaannccee..  

  

EElleeccttrroonniicc  CCooppyy  PPuubblliisshheedd  bbyy::  

BBAABB--UULL--IILLMM  RREESSEEAARRCCHH  FFOOUUNNDDAATTIIOONN®®,,  PPAAKKIISSTTAANN  
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AA  bbuurrnniinngg  qquueessttiioonn  iiss  bbeeffoorree  eevveerryy  sseennssiibbllee  bbrraaiinn  oonn  tthhee  ddaawwnn  ooff  22000099,,  wwhhyy  tteerrrroorriissmm??  TThhee  
iinntteerrpprreettaattiioonnss  ggiivveenn  bbyy  tthhee  aaddvvooccaatteess  ooff  tthhee  gglloobbaall  wwaarr  aaggaaiinnsstt  tthhiiss  ssoo--ccaalllleedd  ‘‘ccuurrssee’’  aarree,,  iinnddeeeedd,,  mmiinndd--
bboogggglliinngg——ssiinnccee  mmeeddiiaa  hheeggeemmoonnyy  hhaass  ttrraannssffoorrmmeedd  lliiee  iinnttoo  ttrruutthh,,  ffaannttaassyy  iinnttoo  rreeaalliittyy..  BBuutt,,  hhoowweevveerr  
iimmpprreessssiivvee  aanndd  hheeaarrtt--ttoouucchhiinngg,,  wwee  aarree  uunnddeerr  tthhee  oobblliiggaattiioonn  ooff  rreesseeaarrcchhiinngg  aann  iissssuuee  bbeeffoorree  aapppprrooaacchhiinngg  iitt  
ttrraaddiittiioonnaallllyy..  OOuurr  rreelliiggiioonn  aallssoo  eennjjooiinnss  tthhaatt  oonnee  mmuusstt  nnoott  bbeelliieevvee  iinn  tthhee  aappppeeaarraannccee  ooff  aa  mmaatttteerr  uunnlleessss  
ddeeeeppllyy  iinnvveessttiiggaatteedd..  TThhee  aapppprrooaacchh  ootthheerrwwiissee  iiss  qquuiittee  aakkiinn  ttoo  hhaaiill  tthhee  mmaaiinnssttrreeaamm  ssllooggaann  wwiitthh  nnoo  uussee  ooff  
rreeaassoonn..  

TThhee  wwoorrlldd  ttooddaayy,,  lleett  uuss  ssuuppppoossee  ffoorr  aa  mmoommeenntt,,  iiss  ffrreeee  ooff  tteerrrroorriissmm  aanndd  wwee  aarree  lliivviinngg  iinn  aa  ppeeaacceeffuull  
iinntteerrnnaattiioonnaall  aattmmoosspphheerree..  TThhaatt  iiss,,  ooff  ccoouurrssee,,  iinnccrreeddiibbllyy  aappppeeaalliinngg..  HHoowweevveerr,,  wwhhoo  wwiillll  gguuaarraannttyy  tthhiiss  ppeeaaccee  
bbeeiinngg  eevveerrllaassttiinngg??  WWiillll  nnootthhiinngg  iinn  tthhee  ffuuttuurree  ooff  mmaannkkiinndd  ppllaagguuee  gglloobbaall  ppeeaaccee??  WWiillll  tthhee  ssuuppeerrppoowweerr  gguuaarrdd  
eevveerryyoonnee’’ss  rriigghhttss  eeqquuaallllyy??  WWiillll  tthheerree  bbee  aa  uunniivveerrssaall  jjuussttiiccee  wwiitthh  nnoo  ddiissppaarriittyy  ooff  rraaccee,,  ccoolloorr,,  llaanngguuaaggee  aanndd  
rreelliiggiioonn??  CCoonnfflliiccttss  aanndd  ccooeerrcciioonnss  aarree  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  nnaattuurree  ooff  hhuummaann  ssppeecciieess,,  ffoorr  tthhee  ggiifftt  ooff  ffrreeee  
wwiillll  bbrriinnggss  uuss  tthhee  ddeessiirree  ttoo  aaccqquuiirree  aann  uunnlliimmiitteedd  ffrreeeeddoomm..  OOff  ccoouurrssee,,  ssuucchh  aa  ffrreeeeddoomm  iiss  hhaarrmmffuull  nnoott  oonnllyy  
ttoo  tthhee  ffeelllloowwmmeenn,,  bbuutt  ttoo  tthhee  vveerryy  bbeeiinngg  ooff  oouurrss..  ““LLiibbeerrttyy  mmuusstt  bbee  lliimmiitteedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  ppoosssseesssseedd””,,  aass  
ssttaatteedd  oonnee  ooff  tthhee  BBrriittiisshh  ssttaatteessmmaann,,  iiss  aa  ggoooodd  eexxaammppllee  ttoo  ddeelliinneeaattee  tthhee  rriigghhttss  aanndd  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  
tthhee  eennaaccttmmeenntt  ooff  ttrruuee  iinnddeeppeennddeennccee..  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ddeeffiinnee  wwhhaatt  rriigghhttss  wwee  oowwnn,,  aanndd  tthhiiss  ddeeffiinniittiioonn  ooff  
dduueess  aanndd  dduuttiieess  iiss  iiddeennttiiccaallllyy  aapppplliiccaabbllee  ttoo  rreeggiioonnaall,,  nnaattiioonnaall,,  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleevveellss..  

LLeett  uuss  sseeee  tthhee  pprroobblleemm  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  tthhiiss  aabboovvee  bbrriieeff  ddiissccuussssiioonn  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  wwhhaatt  eelleemmeennttss  hhaavvee  ggiivveenn  
rroooott  ttoo  tthhee  pprroobblleemm  ooff  tteerrrroorriissmm  iinn  aann  aaggee  ooff  ddeevveellooppeedd  hhuummaann  rriigghhttss..  AA  llooggiiccaall  qquueessttiioonn  iiss  wwhheetthheerr  tthhee  
wwoorrlldd  ooff  ttooddaayy  iiss  ccoommpplleetteellyy  iinnddeeppeennddeenntt  aanndd  wwee  aarree  lliivviinngg  iinn  aa  nneeww  eerraa  ooff  hhuummaann  ffrreeeeddoomm..  IIff  nnoo  aabbssoolluuttee  
yyeess,,  iiss  tthhiiss  ggrraanntteedd  ffrreeeeddoomm  oonnllyy  aann  iilllluussiioonn  wwiitthh  nnoo  rreeaall  ffuuttuurree??  WWhhaatt  aarree  tthhee  nnaattiioonnss  oorr  ppeeooppllee  tthhaatt  ddoo  
nnoott  bbootthheerr  ttoo  hhoonnoorr  tthhee  lliibbeerrttyy  ooff  ootthheerr,,  nnaammeellyy  wweeaakkeerr,,  nnaattiioonnss  oorr  ggrroouuppss??  WWhhyy  ssuupppprreessssiioonn  iiss  vviieewweedd  bbyy  
tthhee  WWeesstteerrnn  hheemmiisspphheerree  aass  tthheeiirr  bbiirrtthhrriigghhtt  aanndd  aa  rreeppuullssee  ttoo  tthheeiirr  ssuupppprreessssiioonn  aann  aacctt  ooff  ‘‘aaccccuurrsstt’’  tteerrrroorriissmm??  
IIss  tthhiiss  ccoonncceeppttiioonn  ooff  ‘‘ttrruuee  iinnddeeppeennddeennccee’’  mmeerreellyy  bbooookkiisshh??  IIss  tthhee  WWeesstt  ssttiillll  nnoott  ffeeeeddiinngg  uuppoonn  tthhee  cciirrccuullaarr  
tthhiinnkkiinngg  ooff  ““WWhhiitteemmaann’’ss  BBuurrddeenn””??  OObbsseerrvvaabbllyy,,  iitt  iiss  nnoott  oonnllyy  aa  llaaww  ooff  nnaattuurree,,  bbuutt  aa  ssoocciiaall  llaaww  aass  wweellll,,  tthhaatt  
aallll  ddiissoorrddeerrss  bbeeaarr  cceerrttaaiinn  ffaallllaacciioouuss  oorriiggiinnss  wwhheerreeffrroomm  tthhee  pprroobblleemmss  ccoommee  ffoorrtthh..  AA  ddiissoorrddeerr  ccaannnnoott  ggeett  
bbiirrtthh  oonn  iittss  oowwnn,,  aanndd  aa  hhuummaann  ffaallllaaccyy  oorr  ffrraauudd  nneecceessssaarriillyy  lliieess  aatt  tthhee  ccoorree  ooff  tthhee  pprroobblleemm..  TThhee  ccaassee  ooff  
tteerrrroorriissmm  iiss  nnoo  eexxcceeppttiioonn  eeiitthheerr..  IItt  iiss  aann  oouuttccoommee  ooff  ssoommee  hhuummaann  ffaallllaaccyy  oorr  ffrraauudd  tthhaatt,,  mmiissttaakkeennllyy  oorr  
ddeelliibbeerraatteellyy,,  ttooookk  ppllaaccee  ssoommeettiimmeess  aaggoo  iinn  tthhee  rreeccoorrddeedd  hhiissttoorryy..  TThhiiss  iiss  ttoo  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  oorriiggiinnss  ooff  
tteerrrroorriissmm  aarree  nnoott  iinn  tthhee  sskkiieess  bbuutt  oonn  eeaarrtthh  wwiitthh  pprreeddoommiinnaanntt  ppoossssiibbiilliittiieess  tthhaatt  iittss  eennggiinneeeerrss  aarree  iittss  
iimmmmeeddiiaattee  ttaarrggeettss..    

TTooddaayy’’ss  tteerrrroorriissmm,,  iinn  mmyy  ooppiinniioonn,,  iiss  nneeiitthheerr  ffaacctt  nnoorr  ffiiccttiioonn,,  bbuutt  aa  ffiiggmmeenntt..  TThheerree  iiss  nnoo  ssiinnggllee  tteerrrroorriisstt  oonn  
tthhee  ffaaccee  ooff  eeaarrtthh,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  WWeesstteerrnn  ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  wwoorrdd  iinn  qquueessttiioonn..  TThhee  wwoorrdd  ‘‘tteerrrroorriissmm’’,,  
hhaavviinngg  FFrreenncchh  rroooott,,  wwaass  uusseedd  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  dduurriinngg  FFrreenncchh  RReevvoolluuttiioonn  iinn  aann  eennttiirreellyy  ddiiffffeerreenntt  ccoonntteexxtt..  
SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  ootthheerr  rreellaatteedd  tteerrmm,,  ‘‘ffuunnddaammeennttaalliissmm’’,,  wwaass  iinnttrroodduucceedd  bbyy  aa  CChhrriissttiiaann  ddeennoommiinnaattiioonn  iinn  UUSSAA  
((AAmmeerriiccaann  BBiibbllee  LLeeaagguuee))  iinn  11990022  iinn  iittss  1122  ttrraaccttss,,  wwhhiicchh  ccllaaiimmeedd  ffuunnddaammeennttaalliissmm  ttoo  bbee  tthhee  bbeeaauuttyy  ooff  
CChhrriissttiiaanniittyy..  NNeeiitthheerr  ooff  tthheessee  ‘‘ttaabbooooss’’  hhaavvee  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  MMuusslliimmss  eeiitthheerr  iinn  oorriiggiinn  oorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  
TThheenn,,  iiss  iitt  nnoott  ssuurrpprriissiinngg  ttoo  oobbsseerrvvee  tthhaatt  tthheeyy  bbeeaarr  aann  eexxcclluussiivvee  ““IIssllaammiisstt””  iinnssiiggnniiaa??  II  ppeerrssoonnaallllyy  ddiivviiddee  tthhee  
aalllleeggeedd  tteerrrroorriissmm  ooff  mmooddeerrnn  ddeeffiinniittiioonn  iinn  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess,,  wwhheerreeooff  oonnllyy  oonnee  qquuaalliiffiieess  ttoo  bbee  rreennddeerreedd  aass  
tteerrrroorriissmm  iinn  aa  rreeaall  sseennssee..  TThheessee  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess  aarree  ((aa))  ssttaattee--bbaacckkeedd  tteerrrroorriissmm,,  aanndd  ((bb))  iinnddiivviidduuaall  ggrroouuppss  
ffiigghhttiinngg  ffoorr  aa  ggiivveenn  ccaauussee..  SSttaattee--bbaacckkeedd  tteerrrroorriissmm,,  ccuullttiivvaattiinngg  tthhee  sseeeeddss  ooff  ddiissoorrddeerr  iinn  aa  nneeiigghhbboorriinngg  oorr  
ddiissttaanntt  ccoouunnttrryy  ffoorr  tthhee  ssaakkee  ooff  aa  ssttaattee’’ss  aabbssoolluuttee  iinntteerreessttss,,  iiss,,  bbyy  aallll  ddeeffiinniittiioonnss,,  aann  uunnssccrruuppuulloouuss  aacctt  ooff  
‘‘tteerrrroorr’’..  EEtthhiiccaallllyy  aanndd  lleeggaallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  nnoo  iinnddeeppeennddeenntt  ssttaattee,,  bbee  tthhiiss  ssttaattee  tthhee  oonnllyy  ssuuppeerrppoowweerr  ooff  tthhee  
wwoorrlldd,,  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ddiissttuurrbb  oorr  ddeesseeccrraattee  aannootthheerr  ssttaattee’’ss  ssoovveerreeiiggnnttyy  aanndd  iinntteeggrriittyy..  TThhee  sseeccoonndd  ffoorrmm  ooff  
pprreesseenntt--ddaayy  tteerrrroorriissmm  iiss  ssiimmppllyy  aann  eeffffeecctt  ooff  aa  ccaauussee,,  aa  rreeaaccttiioonn  ttoo  aann  aaccttiioonn..  AAss  ooff  tthhee  ffoorrmmeerr,,  wwee  aarree  ssuurree  
tthhaatt  iitt  iiss  eevviiddeenntt  tteerrrroorriissmm,,  wwhhiillee,,  ttoo  ccoommmmeenntt  oonn  tthhee  llaatttteerr,,  wwee  nneeeedd  aa  ssuurrvveeyy  ooff  tthhee  hhiissttoorryy..  SSuucchh  mmiilliittaanntt  
mmoovveemmeennttss  aass  tthhoossee  ffiigghhttiinngg  ffoorr  ffrreeeeddoomm  oorr  aaggaaiinnsstt  iinnfflliicctteedd  aaggggrreessssiioonn  wweerree  iinn  eexxiisstteennccee  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  
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hhiissttoorryy  ooff  cciivviilliizzeedd  mmaannkkiinndd..  TThheessee  mmoovveemmeennttss  bbeeccaammee  vveerryy  ffoorrcceeffuull  aafftteerr  tthhee  WWeesstteerrnn  ccoolloonniizzaattiioonn  ooff  
tthhee  EEaasstt,,  eessppeecciiaallllyy  ooff  MMuusslliimm  tteerrrriittoorriieess..  AA  rreeppuullssiivvee  rreeaaccttiioonn  wwaass  iinnddeeeedd  iinneevviittaabbllee,,  ffoorr  tthhee  MMuusslliimm  
UUmmmmaahh  wwaass  nneevveerr  bbeeffoorree  eennssllaavveedd  iinn  iittss  hhiissttoorryy  aanndd  iitt  wwaass  lliitteerraallllyy  tthhee  eennssllaavveemmeenntt  ooff  aa  mmaasstteerr..  TThhee  ffaallll  
ooff  MMuusslliimm  SSppaaiinn  ccaann  bbee  ddeeccllaarreedd  tthhee  iinniittiiaall  ppooiinntt  ooff  tthhiiss  eennssllaavveemmeenntt  pprroocceessss..  EEuurrooppee  tthhaatt  hhaadd  rreecceennttllyy  
ddrraawwnn  oouutt  ooff  tthhee  mmiilllleennnniiaall  DDaarrkk  AAggeess  ssnniiffffeedd  tthhee  wweeaalltthh  ooff  EEaasstt  wwiitthh  tthhee  ddiissccoovveerryy  ooff  IInnddiiaa,,  aanndd  tthhuuss  aallll  
WWeesstteerrnn  ppoowweerrss  rruusshheedd  ttoo  ooccccuuppyy  tthhee  rriicchheess  ooff  tthhee  EEaasstt..  WWee  tteerrmm  tthhiiss  lleeaapp  ooff  WWeesstt  aass  ‘‘ccoolloonniiaalliissmm’’  iinn  
ppoolliittiiccaall  hhiissttoorryy..  IInn  tthhee  ppoosstt--WWoorrlldd  WWaarr  IIII  eerraa,,  tthhee  ccoolloonniizzaattiioonn  ooff  1188tthh  aanndd  1199tthh  cceennttuurriieess  bbrreeaatthheedd  iittss  llaasstt  
qquuiicckkllyy  aanndd  aa  nneeww,,  eennttiirreellyy  ddiiffffeerreenntt  wwoorrlldd  ccaammee  iinnttoo  bbeeiinngg..  TThhiiss  wwaass  tthhee  wwoorrlldd  ooff  CCoolldd  WWaarr,,  aa  wwoorrlldd  ooff  
ttwwoo  ppoolliittiiccaall,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  mmiilliittaarryy  bbllooccss  nnaammeellyy,,  tthhee  UUSS  aanndd  tthhee  UUSSSSRR,,  tthhee  CCaappiittaalliisstt  aanndd  tthhee  
CCoommmmuunniisstt..  SSoooonn  tthheerree  wweerree  oovveerr  ffiiffttyy  MMuusslliimm  ssttaatteess,,  bbuutt  ttoo  ssaayy  wwiitthh  rreeggrreett  tthhaatt  tthheeyy  ccoouulldd  nnoott  ccaasshh  tthheeiirr  
nnuummeerriiccaall  ssttrreennggtthh  aatt  aannyy  ppllaattffoorrmm..  SSiinnccee  vviiccttoorryy  jjuussttiiffiieess  tthhee  ccllaaiimmss  aanndd  tthhee  eennddss,,  tthhee  ccaappiittaalliisstt  UUnniitteedd  
SSttaatteess  lleedd  bblloocc  kknnoocckkeedd  oouutt  tthhee  ggiiaanntt  ooff  SSoovviieett  ccoommmmuunniissmm  iinn  AAffgghhaanniissttaann  aanndd  rreennddeerreedd  tthhee  wwoorrlldd  aass  
‘‘uunniippoollaarr’’  ffoorr  tthhee  aaggeess  ttoo  ccoommee..  MMaannyy  tteerrmmeedd  iitt  tthhee  ‘‘eenndd  ooff  hhiissttoorryy’’..  NNeevveerrtthheelleessss,,  iitt  wwaass  nnoott  tthhee  eenndd  ooff  
hhiissttoorryy,,  ffoorr  tthhee  hhiissttoorryy  wwaass  ssoooonn  ttoo  ttaakkee  aannootthheerr  ttwwiisstt..  AA  ppoowweerr--eemmbbrraacciinngg  IIssllaammiisstt  mmoovveemmeenntt  ggrreeww  ffrroomm  
tthhee  rreemmaaiinnss  ooff  SSoovviieett--AAffgghhaann  WWaarr  tthhaatt  hhaadd  lleefftt  aa  cchhaaoottiicc  AAffgghhaanniissttaann..  TThhee  ccaappiittaalliissttss’’  ccoonncceerrnnss  
iimmmmeeddiiaatteellyy  ffiinniisshheedd  uupp  wwiitthh  tthhee  ccoollllaappssee  ooff  ccoommmmuunniissmm;;  hheennccee,,  UUSS  ddiidd  nnoo  lloonnggeerr  ccaarree  ffoorr  tthhee  iinnffeerrnnoo  ooff  
AAffgghhaanniissttaann..  TTaalliibbaann  MMoovveemmeenntt  wwaass  tthhee  eevveennttuuaall  pprroodduucctt  ooff  tthhiiss  iinnffeerrnnoo  tthhaatt  ccllaaiimmeedd  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rruullee  aanndd  
sseerrvvee  uunnddeerr  aann  IIssllaammiicc  rreeggiimmee..  AAll--QQaaeeddaa  hhaass  aa  rraatthheerr  oolldd  hhiissttoorryy,,  bbuutt  tthhee  eesssseennttiiaallss  ooff  tthhiiss  mmoovveemmeenntt,,  ttoooo,,  
lliinnkk  tthhee  UUSS--UUSSSSRR  bbaattttlleeffiieelldd,,  AAffgghhaanniissttaann..  TThhuuss,,  iitt  ccaann  bbee  ssuuggggeesstteedd  wwiitthh  cceerrttaaiinnttyy  tthhaatt  tthhee  eeddiiffiiccee  ooff  
mmooddeerrnn,,  ppoosstt  99//1111  hhiissttoorryy  wwaass  oorriiggiinnaallllyy  bbuuiilltt  oonn  tthhee  ddeebbrriiss  ooff  SSoovviieett--AAffgghhaann  WWaarr..  TThhee  ffiirrsstt  GGuullff  WWaarr  
aaddddeedd  ffuueell  ttoo  tthhiiss  hhaazzaarrddoouuss  ffiirree  ooff  hhaattrreedd  aanndd  tthhee  AArraabb  wwoorrlldd,,  wwhhiicchh  hhiitthheerrttoo  wwaass  aa  ssppeeccttaattoorr,,  ddiirreeccttllyy  ggoott  
iinnvvoollvveedd  iinn  tthhiiss  ggeeooppoolliittiiccaall  ccoommbbaatt..  IItt  wwaass,,  tthhuuss,,  tthhee  wwaatteerriinngg  ooff  tthhee  ffuuttuurree  eennmmiittyy  bbeettwweeeenn  tthhee  ddeeccaaddeenntt  
WWeesstt  aanndd  tthhee  rreessuusscciittaattiinngg  MMuusslliimm  wwoorrlldd..  IInn  mmyy  ooppiinniioonn,,  tthhiiss  ppoosstt--CCoolldd  WWaarr  hhiissttoorryy  iiss  aa  hhiissttoorryy  ooff  
““IIddeeoollooggiiccaall  CCoonnfflliiccttss””..  ‘‘CCllaasshh  ooff  CCiivviilliizzaattiioonnss’’  iiss  rraatthheerr  ttoooo  ssoopphhiissttiiccaatteedd  ttoo  bbee  aaddoopptteedd  ffoorr  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  
aaggee..  

99//1111  wwaass  aann  iinntteennssiiffiieerr  ooff  tthhiiss  hhiissttoorryy  ooff  iiddeeoollooggiiccaall  ccoonnfflliiccttss..  IItt  wwaass  wwiitthh  lliittttllee  ddoouubbtt  aa  llooggiiccaall  aafftteerrmmaatthh  
ooff  tthhee  ppoosstt--CCoolldd  WWaarr  ssuupppprreessssiioonn  ooff  CChhrriissttiiaann  WWeesstt  oovveerr  MMuusslliimm  EEaasstt..  NNooww,,  tthhee  ssttaaggee  wwaass  rreeaaddyy  ffoorr  tthhee  
WWeesstt  ttoo  ttaakkee  oonn  MMuusslliimm  EEaasstt  iinn  aa  lliitteerraall  bbaattttlleeffiieelldd..  AAggaaiinn  aa  pprroocceessss  ooff  ccoolloonniizzaattiioonn  bbeeggaann  iinn  22000022,,  bbuutt  
tthhiiss  ttiimmee  iittss  eenndd  wwaass  mmaanniiffeessttllyy  ttwwooffoolldd..  AAggaaiinn  oonnee  ffaacceett  ooff  WWeesstt’’ss  22nndd  ccoolloonniiaall  ccaammppaaiiggnn  wwaass  tthhee  
aaccqquuiissiittiioonn  ooff  ggeeooggrraapphhiiccaall  aaddvvaannttaaggeess  aanndd  ooccccuuppaattiioonn  ooff  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess,,  wwhhiillee  tthhee  ootthheerr  gglliimmppsseedd  tthhee  
WWeesstteerrnn  ffeeaarr  ooff  IIssllaamm;;  hheennccee  ssuubbdduuiinngg  tthhee  MMuusslliimm  wwoorrlldd..  TToo  tthheessee  eennddss,,  ttwwoo  mmaassss  bbaattttlleess  wweerree  
eennggiinneeeerreedd  iinn  tthhee  hheeaarrtt  ooff  tthhee  wwoorrlldd  nnaammeellyy,,  tthhee  llaannddss  tthhaatt  wweerree  tthhee  kkeeyy  rroouutteess  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  sseeaa  aanndd  
llaanndd  ttrraaddee..  TThhee  nneegglleecctteedd  AAffgghhaanniissttaann  oonnccee  aaggaaiinn  ppuulllleedd  UUSS  aatttteennttiioonn  oonn  tthhee  aaccccoouunntt  ooff  iittss  rreeggiioonnaall  
iimmppoorrttaannccee  lliinnkkiinngg  CCeennttrraall  AAssiiaa,,  tthhee  ffuuttuurree  pprroossppeecctt  ooff  tthhee  wwoorrlldd..  IIrraaqq  wwaass  oobbvviioouussllyy  aann  ooiill--hhuunntt,,  ffoorr  hheerr  
ooiill  rreesseerrvveess  aarree  sseeccoonndd  llaarrggeesstt  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  IInn  pprreecciissiioonn,,  tthhiiss  wwaass  tthhee  wwhhoollee  ggaammee  ppllaann  aanndd  ooff  ccoouurrssee  iitt  
wwaass  ssuucccceessssffuullllyy  mmeetteedd  oouutt  iinn  iittss  ffiirrsstt  pphhaassee..    

TThhee  sseeccoonndd  pphhaassee  ooff  tthhee  ggaammee  ppllaann,,  uunnaannttiicciippaatteedd  bbyy  tthhee  WWeesstt  wwhheenn  llaauunncchhiinngg  tthhiiss  ccaammppaaiiggnn,,  hhaass  
ccoommmmeenncceedd  wwiitthh  tthhee  rreettaalliiaattiioonn  ooff  tthhee  ‘‘ssuupppprreesssseedd  wweeaakk’’..  MMuusslliimm  mmaasssseess  aarree  nnooww  oonn  ffiirree,,  aalltthhoouugghh  tthhee  
rruulleerrss  ooff  tthhee  MMuusslliimm  ssttaatteess  hhaavvee  lliinneedd  uupp  iinn  WWeesstt’’ss  ffaavvoorr..  IInndduubbiittaabbllyy,,  ssoo  ffaarr  aass  tthhee  iiddeeoollooggyy  ggooeess,,  
MMuusslliimmss  ddeevvoouuttllyy  bbeelliieevvee  iinn  tthhee  aabbssoolluuttee  eexxiisstteennccee  ooff  ppeeaaccee,,  wwhhiillee  tthheeiirr  rreelliiggiioonn  iittsseellff  mmeeaannss  ‘‘ppeeaaccee’’..  
TTeerrrroorriissmm  hhaass  bbeeeenn  ssttrroonnggllyy  ccoonnddeemmnneedd  iinn  IIssllaamm,,  aass  QQuurraann  eemmpphhaattiiccaallllyy  aasssseerrttss,,  ““TTeerrrroorriissmm  iiss  wwoorrssee  tthhaann  
mmuurrddeerr  ((QQuurraann  22::119911))..””  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  ppoosstt--CCoolldd  WWaarr  hhiissttoorryy  iiss  iinn  iittss  22nndd  pphhaassee  aanndd  iitt  iiss  tthhee  jjuunnccttuurree  ooff  
aa  ddeecciissiivvee  ccoommbbaatt  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ddiiaammeettrriiccaallllyy  ooppppoosseedd  iiddeeoollooggiieess,,  bbeettwweeeenn  MMuusslliimm  EEaasstt  aanndd  JJuuddoo--
CChhrriissttiiaann  WWeesstt..  MMuusslliimmss  aarree  bboouunndd  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  ccaallll  ooff  tthhee  ttiimmee..  WWhhaatt  iiss  bbeelliieevveedd  bbyy  tthhee  9900%%  wwoorrlldd  
ppooppuullaattiioonn  aass  tteerrrroorriissmm  iiss  oonnllyy  aa  ffiiggmmeenntt  ooff  tthheeiirr  mmiinnddss  tthhaatt  hhaass  ccaasstt  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ooff  ‘‘uunnrreeaall’’  ffeeaarr  oonn  tthheemm..  
IItt  iiss  mmeerreellyy  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  aann  aallll--ppoowweerrffuull  mmeeddiiaa  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  WWeesstt  tthhaatt  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  sspprreeaadd  lliieess  ssoo  
eeffffeeccttiivveellyy  aass  ttoo  mmaakkee  ppeeooppllee  bbeelliieevvee  iinn  tthheemm  aass  ttrruutthh..  WWoorrlldd  ooff  ttooddaayy  wwiittnneesssseess  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  ccoouunnttlleessss  
ffrreeeeddoomm//sseeppaarraattiivvee  mmoovveemmeennttss,,  aanndd  iitt  iiss  iinnjjuussttiiccee  tthhaatt  oonnllyy  MMuusslliimm  mmoovveemmeennttss  oorr  iinnddiivviidduuaallss  aarree  hheelldd  aass  
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tteerrrroorriissttss..  WWhheenn  tthhee  ssuurrvviivvoorrss  ooff  ccaarrppeetteedd  bboommbbaarrddmmeenntt  ccaarrrryy  gguunnss  aanndd  ssaaccrriiffiiccee  tthheeiirr  lliivveess  ttoo  sshhaakkee  aanndd  
aawwaakkee  WWeesstteerrnn  ccoonnsscciieennccee,,  tthheeyy  aarree  dduummppeedd..  UUSS  iinnvvaassiioonn  oonn  IIrraaqq  wwiillll  nnaattuurraallllyy  bbrriinngg  UUSS  ppuubblliicc  tthhee  ggiifftt  
ooff  tthheeiirr  ssoonnss’’  ccooffffiinnss..  IIssrraaeell’’ss  aaggggrreessssiioonn  iinn  GGaazzaa  aanndd  rroocckkeett--rraaiinn  oonn  cciivviilliiaann  ppooppuullaattiioonn  wwiillll  ppuutt  HHaammaass  
uunnddeerr  tthhee  oobblliiggaattoorryy  sseennssee  ooff  bbuummppiinngg  ooffff  IIssrraaeellii  ssoollddiieerrss  aanndd  cciivviilliiaannss  wwiitthh  nnoo  ddiissttiinnccttiioonn..    

II  aamm  aaffrraaiidd  tthhaatt  aa  gglloobbaall  ccoommbbaatt  ooff  tthheessee  ttwwoo  hhoossttiillee  iiddeeoollooggiiccaall  ffoorrcceess  iiss  aatt  hhaanndd..  OOnnllyy  WWeesstt  hhoollddss  tthhee  
kkeeyy  ttoo  tthhiiss  ddeeaaddlloocckk,,  bbuutt  tthhiiss  kkeeyy  wwiillll  bbee  uusseeffuull  oonnllyy  aanndd  oonnllyy  iiff  tthhee  JJuuddoo--CChhrriissttiiaann  EEuurrooppee  aanndd  UUSS  ggiivvee  
uupp  tthheeiirr  aaddhheessiioonn  ttoo  ssoo--ccaalllleedd  ‘‘WWaarr  oonn  TTeerrrroorr’’  aanndd  rreeccoonnssiiddeerr  tthhee  wwhhoollee  ssiittuuaattiioonn  wwiitthh  aa  pprroommiissee  ttoo  bbrriinngg  
jjuussttiiccee  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  

  


