
PRZEGLĄD ZACHODNI 
2 0 1 1 ,  n r  4

ARTUR WEJKSZNER 
Poznań
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RA D Y K A LN EG O  ISL A M SK IE G O  R U C H U  R E L IG IJN E G O

WPROWADZENIE

Problem atyka salafizm u i dżihadyzm u nie doczekała się ja k  dotąd znaczącego 
zainteresow ania ze strony społeczności naukowej. Poza pewnym i w yją tkam i1 nie 
poświęcono pow yższym  kw estiom  należnego im  m iejsca w rozw ażaniach so
cjologicznych czy politologicznych. N ieznajom ość podstaw ow ych faktów zw iąza
nych z najnow szą historią islamu w pływ a negatyw nie na m ożliw ość interpretacji 
i predykcji kierunku ewolucji procesów  przem ian społeczno-politycznych za
chodzących w  państw ach m uzułm ańskich. W ydarzenia zw iązane z tzw. arabską 
w iosną2 pozw alają sform ułować roboczą hipotezę, iż proces pow rotu do źródeł czy 
też odrodzenia islamu (co postulują zw olennicy salafizmu i dżihadyzm u) będzie 
ważnym  elem entem  przem ian społecznych w  państw ach m uzułm ańskich. W zrost 
jego popularności tow arzyszy aktualnie procesom  dem okratyzacyjnym  i w zależno
ści od nurtu, za którym  opow iedzą się islam iści pozostanie w zgodzie lub 
kontradykcji do tychże procesów 3. Terroryzm  islam ski stał się kluczowym  czyn
nikiem  m ającym  w pływ  na sytuację w ew nętrzną w państw ach m uzułm ańskich. Jego 
globalizacja, obserw ow ana w ostatnich dwóch dekadach, wyw arła, wyw iera i w y
wierać będzie istotny wpływ  na środow isko m iędzynarodowe. N iew ielu autorów 
publikacji polskojęzycznych analizuje w spółczesny islam ski terroryzm  mając na

1 Zob. w szczególności: Global Salafism. Islam 's New Religious Movement, Roel Meijer (ed.), New 
York 2009; M. S ag em an , Leaderless Jihad. Terror networks in the Twenty F irst Century, Philadelphia 
2008; Ch. H e llm ic h , Al-Qaeda. From Global Network to Local Franchise, London-New York 2011.

2 Zob. w tej sprawie m.in. Revolution in the Arab World. Tunisia, Egypt, and the Unmaking o f  an 
Era, ed. by M. Lynch, S. B. Glasser, B. Hounshell, W ashington 2011; The New Arab Revolt: What 
Happened, What It Means, and What Comes Next, New York 2011.

3 Zob. przykład Egiptu: Democratizing Salafists and the War Against Jihadism , STRATFOR, URL 
http://w ww.stratfor.eom /node/196880/geopolitical_diary/20110613-dem ocratizing-salafists-and-war- 
against-jihadism, wrzesień 2011 .
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uw adze socjologiczny fenom en radykalnego religijnego ruchu społecznego4. Próbę 
takiego spojrzenia zaprezentow ano w  niniejszym  artykule.

Czym  zatem  jest salafizm ? Zw olennicy salafizm u są islam istam i, a więc 
propagatoram i prym atu islam skiego praw a w  stosunkach społecznych, uznającym i 
je  jednocześnie za główne źródło tożsam ości kulturowej. Term in salafizm  jest 
kojarzony przede w szystkim  z ruchem  odnow y w  świecie islamu zapoczątkow anym  
przez m uzułm ańskich tradycjonalistów  na przełom ie X IX i X X  w. W iele analiz 
dotyczących salafizm u ogranicza się jedynie do płaszczyzny teologiczno-prawnej 
w skazującej na zasadnicze różnice pom iędzy różnym i grupami odw ołującym i się do 
tej płaszczyzny odniesienia. Interesującą analizę istoty salafizm u przedstaw ił 
Bernard H aykel5. W  jego  ujęciu pierw otne znaczenie słowa „salafi” w iązało się 
z podążaniem  drogą pobożnych przodków  (al-salaf al-salih). A utor tłum acząc 
znaczenie przyw ołanego term inu w skazał, iż po pierwsze dotyczy on postulatu 
pow rotu do praktyk i w ierzeń z okresu narodzin islam u, okresu rządów  pierwszych 
trzech tzw. praw ych kalifów  (pom iędzy rokiem  632 a 661), po drugie -  łączy się on 
z określonym  rozum ieniem  koncepcji ,jedyności Boga” (tauhid) oraz z koniecznoś
cią podjęcia walki z grzechem  (szirk) polegającym  na oddawaniu czci komuś 
innem u niż A llah; po trzecie -  w iąże się on ze wskazaniem , iż jedynym  właściw ym  
źródłem  w iedzy o sposobie postępow ania m uzułm anów  jest Koran i sunna; po 
czw arte -  term in ten w yraża pragnienie pozbycia się w szelkich religijnych 
innowacji (bida) w zakresie wierzeń i praktyk. Zw olennicy odrodzenia islamu 
uznają, że praw dziw a wiara w islam  oparta je s t zarówno na wewnętrznej wierze 
każdego m uzułm anina, jak  i jego  zew nętrznych działaniach. Przejaw em  takiego 
zew nętrznego działania jest w  szczególności realizowany w praktyce obowiązek 
w ykluczania (takfir) ze w spólnoty m uzułm ańskiej. Adresatam i tychże działań są ci, 
którzy nie w ypełniają obow iązków  religijnych. O statnie ujęcie łączy salafizm 
z koncepcją manhadż (chodzi tu raczej o „m etodę”, „sposób postępow ania”), a więc 
ze sposobem  życia i przekuw ania w  czyn w ierzeń m uzułm ańskich.

W  XIX w. analizow any term in nabrał nowego znaczenia. Stało się tak za spraw ą 
wielu m uzułm ańskich tradycjonalistów 6 m.in.: M uham m eda A bduha (1849-1905), 
Dżam ala al-D ina al-A fganiego (1839-1897) i M uham m ada Raszida Ridy 
(1865-1935)7. Zapoczątkow any przez nich ruch oparty był na szerokich intelektual-

4 Zob. R.M. M a c h n ik o w sk i, Dżihadyzm ja ko  globalny zbrojny ruch społeczny, w: Ewolucja 
terroryzmu na przełomie X X  i XXI w., M.J. Malinowski, R. Ożarowski, W. Grabowski (red.), Gdańsk 
2009, s. 301-312, por. publikacja mojego autorstwa pt. Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią 
religijną na przykładzie salafickiego ruchu globalnego dżihadu, Poznań 2010.

5 Szerzej zob. B. H ay k e l, On the Nature o f  Salafi Thought and Action, w: Global Salafism..., s. 34.
6 M.E. S to u t, J.M. H u c k ab e y , J.R. S c h in d le r , J. L acey , The Terrorist, Perspectives Project. 

Strategic and Operational Views o f  A l Qaeda and Associated Movements, Annapolis 2008, s. 2.
7 T. S ta n le y , Understanding the Origins o f  Wahhabism and Salafism, „Terrorism Monitor” 

Vol. Ill, Issue 14, 15 July 2005, URL http://w w w .jam estow n.org/program s/gta/single/7tx_ttnew s 
[tt_news] =  528&tx_ttnews[backPid] =  180& no_cache= 1, grudzień 2009.

Przegląd Zachodni, nr 4, 2011 Instytut Zachodni

http://www.jamestown.org/programs/gta/single/7tx_ttnews


Salaficki ruch globalnego dżihadu 4 3

nych fundam entach. N azw ano go naw et „ośw ieconym  salafizm em ” (al-salafijja 
ał-tanwirijja). Jego zw olennicy doceniali technologiczne i społeczne zdobycze 
europejskiego oświecenia. Pragnęli je  połączyć z m uzułm ańską tradycją naw iązują
cą  do okresu „złotej ery” islamu, a więc okresu pierw szych kalifów. Po śmierci 
Abduha, za spraw ą R aszida Ridy nastąpiło jednakże zbliżenie pom iędzy trady
cjonalistam i a zw olennikam i bardziej postępow ych poglądów. Stało się tak zapewne 
z uwagi na fakt, iż dostał się on pod w pływ y M uham m eda H am ida al-Fakkiego 
i M uham m eda Husajna N asifa8. Pod koniec XX w. zw olennicy Sajjida K utba i Abd 
al-W ahhaba przyw łaszczyli ten term in tw ierdząc, że to oni znajdują się najbliżej 
pierw otnych źródeł.

Istnieje w iele różnych grup salafickich, różniących się m iędzy sobą w izjam i 
państwa islam skiego oraz drogami dojścia do jego utworzenia. W  latach 90. X X  w. 
spopularyzowany został ruch tzw. salafickiego przebudzenia (al-sahwa al-islamija) 
stanowiący połączenie dwóch różnych nurtów: ultrakonserwatywnej w ahhabickiej 
koncepcji islam u i bardziej postępowego, reprezentow anego przez Stowarzyszenie 
Braci M uzułm anów. Ruch salaficki nie był i nie jest jednolity  wewnętrznie. W  jego 
ram ach wyróżnić m ożna zarówno grupy purystów 9 -  odżegnujących się od użycia 
przem ocy (np. Tow arzystw o Szerzenia Islam u założone w  Indiach w  1927 r. przez 
M uham m ada Iljasa), grupy reform atorów  politycznych (np. Stowarzyszenie Braci 
M uzułm anów) oraz grupy stosujące przem oc, a więc realizujące tzw . dżihad (np. 
A l-Kaida oraz inne radykalne grupy terrorystyczne odw ołujące się do ideologii 
globalnego dżihadu)10.

Term in dżihadyzm  znajduje się w naukow ym  obiegu od n iedaw na11. W  opinii 
Jarreta M. Brachm ana pojęcie to w iąże się ze sposobem  m yślenia prezentow anym  
przez najbardziej skrajne środow iska islam skich radykałów , polegającym  na 
wybiórczym  podejściu do interpretacji term inu dżihad (w tym  przypadku chodzi
o ten z aspektów, który dotyczy ofensywnego użycia przem ocy)12. Termin 
ten je s t de facto  neologizm em  spopularyzow anym  nie tylko w środowiskach 
naukowych i decydenckich świata zachodniego, ale także w śród islam skich

8 B. H ay k el, On the Nature..., s. 46-47.
9 Etykieta ta została nadana przez Quintana Wiktorowicza, zob. tegoż: Anatomy o f  Salafi 

Movement, „Studies in Conflict and Terrorism” Vol. 29, Issue 3, May 2006, s. 217.
10 M.E. S to u t, J.M. H u c k ab e y , J.R. S c h in d le r , J. L acey , The Terrorist..., s. 4, por. The 

Salafi-Jihadi movement -  an internal discourse between A l-M aqdisi’s ideology and A l-Zarqaw i’s way, 
„ICT’s Jihadi W ebsites Monitoring Group Insights”, International Institute for Counter-Terrorism, IDC 
Herzliya, September 2009, s. 1-5.

' 1 Wedle Thomasa Hegghammera powyższy termin pojawił się w obiegu naukowym w dekadzie lat 
90. XX w. ( ten że , Jihadi-Salafis or Revolutionaries? On religion and Politics in the Study o f  Militant 
Islam, w: Global Salafism..., s. 246).

12 W sprawie wyjaśnienia pojęcia dżihad zob. m.in. A. B u la ę , Dżihad, w: Terroryzm i zamachy 
samobójcze. Muzułmański punkt widzenia, E. ęapan (red.), Warszawa 2007, s. 85 i nn; por. 
A.T. K h o u ry , Wojna i przemoc w islamie, w: Wojna i przemoc w religiach świata. Fakty i przyczyny, 
A.T. K h o u ry , E. Grundmann, H.-P. Mullera (red.), Kielce 2006, s. 59-60.
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radykałów . D żihadyści uw ażają swój ruch za aw angardę świata m uzułm ańskiego13. 
W opinii Farharda K hosrokhavara dżihadyzm  jes t najw iększym  ze współcześnie 
istniejących, utopijnym , antyzachodnim  m chem  społecznym , który realizację naj
w ażniejszych celów opiera na użyciu p rzem o cy 14. W spółcześni dżihadyści od
w ołują się do salaflckiej koncepcji dżihadu, mającej relig ijną proweniencję. 
Dżihadyzm  jest odpow iedzią świata m uzułm ańskiego na efekty procesów  indust
rializacji, m odernizacji i globalizacji, które swój początek w yw odzą z dziew iętnas
towiecznej E uropy15.

Propagow anie ideologii dżihadystycznej służyć ma podniesieniu świadom ości 
zagrożenia dla islam u płynącego z kontaktów  z innymi kulturam i i systemami 
społeczno-politycznym i -  zw łaszcza system em  zachodnim. Dżihadyści porów nują 
w yzw ania naszych czasów z pierw otnym  okresem  rozw oju religii m uzułm ańskiej. 
Podobnie ja k  w ów czas należy ich zdaniem  toczyć walkę o to, aby islam  przetrwał. 
Zw olennicy ideologii dżihadystycznej identyfikują konkretne przyczyny aktualnych 
problem ów  w świecie m uzułm ańskim . T w ierdzą  że za upokorzenia i trudną 
sytuację m uzułm anów  odpow iadają „krzyżow cy”, „syjoniści” i reżim y m uzułm ańs
kie oskarżane o apostazję. Pow yższa ideologia stanowi źródło sam ookreślenia 
w spółczesnych m uzułm anów. W szczególności tych, którzy kontestują aktualny 
system  relacji w ew nątrz św iata islam u czy też w pływ y zew nętrzne na islam ską 
ummą. W skazuje ona rów nież na konkretne cele i sposoby działania, przede 
wszystkim  na dżihad („św iętą w ojnę”), rozum iany w kategoriach m ilitarnych, 
pow iązany z m ęczeństw em  (rozum ianym  jako  pośw ięcenie życia dla sprawy 
islamu). Dla zw olenników  ideologii dżihadystycznej charakterystyczne je s t też 
dychotom iczne spojrzenie na rzeczyw istość społeczną. D zielą oni bow iem  św iat na 
tych, którzy postępują zgodnie z doktrynalnym i zaleceniam i i tych, którzy oskarżani 
są o apostazję. Propagatorzy powyższej ideologii, prom ujący salafickią wizję 
globalnego dżihadu (a więc rozszerzenia jego  zasięgu na cały w spółczesny świat), 
ignorują z jednej strony w skazania um iarkow anych szkół salafickich, zakazujących 
zabijania cywilów, z drugiej zaś pozytyw ne przykłady w sparcia państw  m uzułm ańs
kich przez kraje zachodnie.

A ssaf M oghadam  zauw aża podobieństw o pom iędzy ideologią salafickiego 
dżihadu a dw udziestow iecznym i radykalnym i ideologiam i lewicowymi. Zbieżność 
ta dotyczy -  jego  zdaniem  -  zarówno celów, jak  i środków. Podobieństwo to widać 
w szczególności w aktyw izm ie zw iązanym  z w alką ze społeczną niespraw iedliw oś
c ią  w odrzuceniu burżuazyjnych wartości i w alce z im perializm em . Dla dżihadys- 
tów najw ażniejszym  instrum entem  działania je s t przem oc. Jej legitym izacja wiąże

13 J.M. B ra ch m an , Global Jihadism. Theory and practice, London -  New York 2009, s. 4-5.
14 F. K h o s ro k h a v a r , Inside Jihadism. Understanding Jihadi Movements Worldwide, London 

2009, s. 1.
15 A. M o g h ad am , The Salafi-Jihad as a Religious Ideology, ,,CTC Sentinel” , Vol. 1, Issue 3, 

February 2008, s. 15.
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się ze wskazaniem  utopijnego w  istocie celu ostatecznego (tj. odtw orzenia kalifatu). 
Dla Stephena Holm esa, postulow any przez ideologów  globalnego dżihadu kalifat 
jest „religijnym  ekw iw alentem  m arksistowskiej utopii” 16.

Religijny charakter analizowanej ideologii da się zauważyć na kilku istotnych 
płaszczyznach. Zarówno jej zw olennicy, ja k  i przeciw nicy opisyw ani są  w katego
riach religijnych (najczęściej przyw oływ ane term iny to: dżihadyści i niewierni). 
N ajistotniejsze cele aktywności dżihadystów  odnoszone są przede w szystkim  do 
płaszczyzny religijnej (dżihad oznacza w tym  w ypadku przede w szystkim  walkę 
z wrogami islamu). Uzasadnienie terroru czy przem ocy, tak często w ykorzys
tywanych przez dżihadystów, w yw iedzione je s t także z zasad religijnych (zaw ar
tych choćby w Koranie). D żihadystów  w yróżnia jednak  traktow anie ich w  sposób 
selektyw ny17.

Termin salaficki ruch globalnego dżihadu (SRGD) jest pojęciem  w ieloznacz
nym, używ anym  obecnie zarówno w  w ęższym , ja k  i szerszym  znaczeniu. W  tym  
pierwszym przypadku term in ten obejm uje w szystkie te instytucje i organizacje, 
które pow stały dzięki prekursorom  ruchu (A bdullah A zzam , O sam a bin Laden, 
Ajman al-Zawahiri). N ależały i należą do nich: Światow y Front Islam ski, komórki 
zarządzające, operacyjne i wspom agające, sieci tychże kom órek oraz tzw. organiza
cje afiliowane przy ,jąd rze” ruchu. Term in jądro  ruchu, sam w  sobie mało 
precyzyjny, często zam iennie używ any jest z innymi synonim am i w  postaci: centrali 
czy klasycznej A l-Kaidy. W  szerokim  zaś rozum ieniu ruch dżihadystów  oprócz 
Powyższych elem entów  zaw iera także organizacje niezależne, działające na rzecz 
realizacji podobnych celów, ale na swój w łasny rachunek i przy w ykorzystaniu 
autonomicznej bazy organizacyjno-operacyjnej.

Salaficki ruch globalnego dżihadu je s t bez w ątpienia jednym  z najgroźniejszych 
i najdynam iczniej ew oluujących ruchów  społecznych we w spółczesnym  świecie. 
Ten radykalny ruch społeczny zdobył relatyw nie dużą popularność w śród społecz
ności m uzułm ańskiej, zw łaszcza po w ydarzeniach z 11 w rześnia 2011 r. W  przypad
ku SRGD posługiw anie się pojęciem  ruch społeczny je s t bez w ątpienia uprawnione. 
Pojęcie to oznacza w  szczególności „osobny proces społeczny złożony z m echaniz
mów, które powodują, że aktorzy biorący udział w zbiorow ym  działaniu uczestniczą 
w konfliktow ych relacjach z wyraźnie określonym  przeciw nikiem ; stają się częścią 
gęstych, nieform alnych sieci; podzielają odrębną, zbiorow ą tożsam ość” 18. W  opinii 
Mario Dianiego w spom niane wyżej konflikty polityczno-kulturow e m ają najczęś
ciej na celu przeprow adzenie zm iany społecznej. K onflikt zaś oznacza relację 
opozycyjną pom iędzy aktoram i, w ram ach której podejm ow ana je s t próba przejęcia 
kontroli nad danym  czynnikiem  (chodzić m oże np. o osiągnięcie przewagi

16 S. H o lm es , Al-Qaeda, September 11, 2001, w: Making Sense o f  Suicide Missions, D. Gambetta 
(ed.), Oxford-New York 2005, s. 170, cyt. za ibidem.

17 Por. A. M o g h ad am , The Salafi-Jihad..., s. 16.
18 D. della P o rta , M. D ian i, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009, s. 43.
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politycznej) i stawiane są negatyw ne wobec przeciw nika żądania, a w  przypadku ich 
niespełnienia pojaw ia się groźba podjęcia działań niekorzystnych dla danej s trony19. 
Zdaniem  H erberta B lum era „ruchy społeczne postrzegane być m ogą jako  zbiorowe 
przedsięw zięcia zm ierzające ku ustanow ieniu nowego porządku rzeczy. B iorą one 
swój początek w niepokoju, czerpią sw ą siłę z niezadow olenia bieżącą form ą życia 
oraz z nadziei i tęsknot do nowego sposobu życia. K ariera ruchu społecznego 
odzw ierciedla pojaw ienie się now ego porządku. Z początku ruch społeczny jest 
am orficzny, (...) w raz z postępującym  (...) rozw ojem  (...) wytwarza organizację 
i form ę, zespół obyczajów  i tradycji, ustanow ionego przyw ództw a, trwałego 
podziału czynności, społecznych reguł i w artości” 20. H. B lum er w skazał także na 
m echanizm y, dzięki którym  pow staw ały i ew oluow ały ruchy społeczne. W śród nich 
zasadnicze znaczenie przypisał espńt de corps, rozum ianem u jako  poczucie 
przynależności do ruchu oraz chęć identyfikacji z jego uczestn ikam i21. Salaficki 
ruch globalnego dżihadu spełnia w  istocie praw ie w szystkie w skazane powyżej 
w ym ogi definicyjne, poza blum erow ską sugestią dążenia do nowego system u relacji 
społecznych. Dżihadyści opow iadają się bow iem  raczej za resty tucją starego 
porządku, który w yparty został przez nieuchronne procesy sekularyzacyjne i m oder
nizacyjne. Są zatem  przeciw nikam i postępu społecznego i reakcjonistam i. SRGD 
jes t ruchem  społecznym  funkcjonującym  w sposób niejawny, o zm ieniającej się 
w  sposób dynam iczny strukturze. Posiada on w yraźnie zarysow ane cele i charyz
m atycznych przywódców. Jego uczestnicy swe przesłanie artykułują w  sposób 
prosty i zrozum iały dla szerokiej rzeszy odbiorców. Jego siła tkwi w sposobie 
funkcjonow ania i zasięgu działania.

Fenom en w spółczesnego terroryzm u islam skiego zw iązany je s t z aktyw nością 
kilkudziesięciu grup radykalnych działających zarówno na płaszczyźnie lokalnej, 
ja k  i globalnej. W iększość z nich w spółdziała w  ramach nieform alnej struktury, 
k tórą  -  z uw agi na jej korzenie ideologiczno-doktrynalne i sposób w spółpracy
-  nazwać m ożna, jak  ju ż  wspom niano, salafickim  ruchem  globalnego dżihadu 
(SRGD). A l-K aida je s t w istocie jedynie  jednym  z w ażniejszych elem entów 
struktury sieciowej, w  ram ach której działa dziś SRGD. Struktura ta ukształtow ała 
się w  sposób ewolucyjny. Jej zręby były w idoczne ju ż  pod koniec lat 90. XX w. Jej 
pow stanie było efektem  starań w ielu mniej lub bardziej znanych radykałów 
islam skich -  w  szczególności A bdullaha A zzam a i Osam y bin Ladena. Pierwszy

19 Ibidem, s. 44.
20 H. B lu m er, Collective Behavior, „Review o f Sociology”, ed. by J. B. Gitter, New York 1951, 

cyt. za: B. M isz ta l ,  Socjologiczna teoria ruchów społecznych, „Studia Socjologiczne” t. 92, 1984, nr 1, 
s. 118.

21 Ibidem, s. 120.
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z nich założył jeszcze na początku lat 80. XX w. Biuro Pom ocy Arabskim  
M udżahedinom  (BPAM ), które pod koniec tej dekady przekształcone zostało de 
facto  w  Al-Kaidę. BPAM  m iało na celu rekrutow anie islam skich ochotników  
w szczególności w  Stanach Zjednoczonych (oraz w  kilkudziesięciu innych państ
wach) i przerzucanie ich do Afganistanu, gdzie trwały walki z Rosjanam i 
okupującymi to państwo. M udżahedini otrzym ywali na m iejscu szkolenie i broń. 
Dzięki BPAM  prekursorzy ruchu dżihadystycznego zdobyli w ystarczającą w iedzę
• doświadczenie (zw iązaną choćby z rekrutacją, logistyką i taktyką), k tórą  później 
wykorzystano przy tw orzeniu A l-Kaidy. Ta ostatnia organizacja została założona 
w 1988 r. Przez pierw szą dekadę swego istnienia była najbardziej zhierarchizow aną 
i najdynam iczniej funkcjonującą organizacją terrorystyczną we w spółczesnym  
świecie. Głównym  organem  zarządzającym  A l-K aidy była R ada Konsultacyjna. 
Podlegały jej inne organy odpow iedzialne za konkretne pola aktyw ności grupy 
(terroryzm, propagandę, rekrutację, szkolenie w ojskow e itd .)22.

W  1998 r. m iało m iejsce w ydarzenie, które w yw arło znaczący w pływ  na proces 
ewolucji ruchu dżihadystycznego. Z połączenia pięciu grup terrorystycznych 
powstał Światowy Front Islamski. O prócz A l-K aidy i Egipskiego Islam skiego 
Dżihadu zjednoczyły się pod w spólnym  szyldem  także: Egipska G rupa Islam ska, 
Zgrom adzenie Pakistańskich D uchow nych oraz Islam ski Ruch Świętej W ojny 
z Bangladeszu.

W  trzy lata później doszło do unifikacji A l-K aidy i Egipskiego Islam skiego 
Dżihadu. Połączenie to było wynikiem  bardzo ścisłej w spółpracy założycieli obu 
organizacji, a więc O sam y bin Ladena i A jm ana al-Zawahiriego.

O ba pow yższe w ydarzenia przeszły niem alże bez echa. W literaturze przed
miotu brak dogłębnych analiz ich im plikacji. W ydaje się jednak, iż były doniosłe 
w odniesieniu co najmniej do dwóch płaszczyzn: operacyjnej i propagandowej. 
Kształtujący się globalny ruch dżihadystyczny zyskał, dzięki kooperacji wcześniej 
w pełni autonom icznych grup terrorystycznych, nowe m ożliw ości działania.

W ydarzenia, które m iały m iejsce po 1998 r. nie w ydają się być zatem  dziełem  
przypadku. To począw szy od zam achów  terrorystycznych w Afryce w  1998 r. (a nie 
w USA w 2001 r.) rozpoczęła się tzw. era zam achów  spektakularnych. Taktyka ta 
wybrana została całkiem  św iadom ie i m a zw iązek z założeniam i strategicz- 
no-taktycznym i wypracow anym i przez ideologów  ruchu.

EWOLUCJA IDEOLOGII SALAFICKIEGO RUCHU GLOBALNEGO DŻIHADU

Przedstaw iciele globalnego ruchu salafickiego dżihadu uw ażają swój ruch 
za źródło religijno-politycznego odrodzenia w  świecie islam u23. N arodziny tego 
ruchu antycypow ane były w pracach islam skich m yślicieli na długo przed jego

22 Szerzej zob. A. W ejk sz n e r , Ewolucja terroryzmu..., s. 225-242.
23 M.E. S to u t, J.M. H u c k ab e y , J.R. S c h in d le r , J. L acey , The Terrorist..., s. 1.
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pojaw ieniem  się w e w spółczesnym  kształcie. W śród nich w ym ienić m ożna Sajjida 
K utba24, Hasana al-Bannę i w ielu innych. Ci zaś odw oływ ali się m.in. do prac Ibn 
Tajm ijji oraz M oham eda ibn A bd al-W ahhaba. Prace ibn Tajm ijji pow stały 
w  okresie inw azji M ongołów  na ziem ie islamskie. U w ażał on, że m uzułm anie 
odnosili druzgocące klęski dlatego, że byli w ew nętrznie podzieleni, nie podążając 
za przykładem  i w edług nakazów  „praw ow itych” kalifów 25. Ibn Tąjm ijja był 
zażenow any faktem , że M ongołow ie po naw róceniu się na islam, w  dalszym  ciągu 
przyw iązani byli do w ierzeń i praktyk pochodzących z ich pogańskiej przeszłości. 
Zw olennik idei takfir przypisał sobie praw o orzekania o tym , czy jednostki 
zasługują na m iano m uzułm anów , a grupy -  na miano m uzułm ańskich. O rganizował 
zbrojne m ilicje m uzułm ańskie, które zaczęły zwalczać bałw ochw alcze sekty. 
K rytykow ał m.in. sektę charydżytów 26, zw alczał sektę ism ailitów 27. Uważał, że 
„należy w alczyć z każdą grupą ludzi, która buntuje się przeciw ko jasnym  
i w iarygodnie przekazanym  nakazom  islamu, ja k  tw ierdzą w szyscy prom inentni 
islam scy uczeni” 28. W ezw anie do walki z niew iernym i je st -  zdaniem  dżihadystów
-  aktualne do dnia dzisiejszego. Bardziej radykalne poglądy głosił Abd al-W ahhab. 
Tw ierdził on, że w spółczesne m u plem iona w sposób bałw ochw alczy traktują 
ludowe w ierzenia i prow adzą niezgodny z regułam i islam skim i styl życia29. 
G łoszona przez niego doktryna tauhid -  jedyności Boga zakładała, że niedopusz
czalne w kontaktach z Bogiem  jest poleganie na pośrednikach. W ahhab jako  jeden 
z pierw szych spopularyzow ał doktrynę takfir. Tw ierdził, że w szyscy dopuszczający 
się apostazji powinni zostać uśm ierceni. W jego  opinii takfir legitym izował 
zabójstwo. Za niew iernego uznany m ógł być każdy, kto dopuścił się jednego 
z następujących grzechów: politeizm u; zw ątpienia w  to, że niem uzułm anie są

24 Sajjid Kutb (1906-1966). Do najbardziej znanych publikacji tego myśliciela należy broszurka 
Kamienie milowe z 1964 r., którą Gilles Kepel uważa za ekwiwalent słynnej broszurki Lenina z 1903 r. 
zatytułowanej Co należy zrobić? (zob. G. K e p e l, Allah in the West: Islamic Movements in America and 
Europe, Stanford 2003, s. 198-199).

25 D. A a ro n , In Their Own Words. Voices o f  Jihad, Santa Monica-Arlington-Pittsburgh 2008, s. 45.
26 Charydżyci (z arabskiego „charadża” -  wychodzić) to najstarszy religijno-polityczny nurt islamu. 

W yłonił się w VII w. w  trakcie walki o władzę pomiędzy kalifem Alim ibn abi Talibem a zarządcą Syrii, 
M u’awijją. Został utworzony przez część wodzów Alego, która podważyła prawomocność kończącego 
spór arbitrażu, uważając, że władza kalifa pochodzi od Boga i nie może być przedmiotem rozstrzygnięć 
sądowych. Charydżyci występowali czynnie przeciw kalifatowi (jeden z nich w 661 r. zabił Alego). 
Odznaczali się rygoryzmem moralnym -  twierdząc m.in., że popełnienie grzechu głównego wyłącza 
grzesznika na zawsze ze wspólnoty wiernych (w niektórych przypadkach grzech karano śmiercią), 
zakazywali wszelkich rozrywek i wystawnego trybu życia. Początkowo utworzyli kilka państewek (ich 
głównym ośrodkiem był Kairuan w Tunezji), islamizując część ludów Czarnej Afryki (m.in. Hausa, 
Kanuri), później, zwalczani przez kalifat, ulegli rozproszeniu. Ich umiarkowany odłam: ibadyci, istnieje 
do dziś na północy Afryki (cyt. za: Charydżyci, URL http://portalw iedzy.onet.pl/80664„„charydzy- 
ci,haslo.html, listopad 2009).

27 Por. D. A aro n , In Their..., przyp. 24, s. 45.
28 Cyt. za: J.J.G. Ja n se n , Podwójna natura fundamentalizmu islamskiego, Kraków 2005, s. 59.
29 Swoje przemyślenia al-Wahhab opierał na fatwach Taki al-Din Ahmada ibn Tajmijji.
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niewiernymi; posługiw anie się n o m a m i prawnym i innymi niż islam skie i w iary 
w to, że są one nadrzędne wobec boskiego prawa; sprzeniew ierzenia się tradycji 
Proroka; w yśm iew ania się z islam u lub z Proroka; używ ania lub popularyzow ania 
magii; wspierania niew ierzących w działaniach przeciw ko m uzułm anom ; przekona
nia, że m ożna się wyrzec praktykow ania islamu; odw rócenia się od islam u poprzez 
zaprzestania jego  studiów lub praktykow ania. A l-W ahhab uw ażał ponadto, że ten 
kto nie deklaruje takfir w obec niew ierzącego sam  się nim  sta je30.

Poglądy pow yższe popularyzow ali w XX w. m.in. Hassan al-Banna (założyciel 
Stowarzyszenia Braci M uzułm anów ) oraz jego  rów ieśnik Sajjid Kutb. A l-B anna był 
zwolennikiem  tajnej struktury (al-dżihaz al-sirri), która m iała być pom ocna 
w przygotow yw aniu zam achów  terrorystycznych na w rogów  islam istów. Do tejże 
taktyki, bez w ątpienia, odw ołują się dziś dżihadyści. Hassan al-Banna rozum iał 
dżihad m.in. jako  podejm ow anie w ysiłku walki z niew iernym i, do których zaliczał 
przede w szystkim  chrześcijan i Żydów. W alka ta pow inna być rozum iana w  sensie 
dosłownym, a więc jako  używ anie oręża przeciw ko innow iercom , łupienie ich 
bogactw  czy niszczenie m iejsc ku ltu31. M a ona służyć rozprzestrzenianiu wpływ ów  
islamu, dlatego pow inna być podejm ow ana sukcesywnie. N ależy j ą  zaw sze toczyć 
jedynie w imię N ajw yższego Boga, nigdy zaś w  imię budow ania autoiytetu 
przywódców w ojennych. Te idee także przejęli dżihadyści. D la K utba głów nym  
wrogiem  stał się dem onizow any Zachód, a w łaściw ie przesiąknięte dżahiliją 
(niesprawiedliwością) społeczeństwa zachodnie32. Istniało -  jego  zdaniem  -  pow aż
ne niebezpieczeństw o przejęcia przez m uzułm anów  zwyczajów i idei zachodnich, 
które m ogłyby przyczynić się do upadku św iata islam u33. Zdaniem  K utba tylko 
islam zaw iera w sobie w ystarczającą siłę, aby zaoferow ać w spółczesnem u światu 
konkretną alternatywę. Taką siłę utraciły w szystkie nieislam skie ideologie now ożyt
ne (z nacjonalistycznym i włącznie). Islam  jes t zatem  predestynow any do tego, aby 
pełnić aw angardow ą rolę. Społeczność m uzułm ańska pow inna w  zw iązku z tym, 
dzięki odrodzeniu islamu, uzyskać przysługujący jej prym at w  ram ach społeczności 
m iędzynarodow ej34.

Bezpośredni wpływ  na ewolucję ideologii salafickiego ruchu globalnego 
dżihadu miało co najmniej trzech ideologów: Abudllah A zaam , A jm an al-Zawahiri 
oraz Abu M usab al-Suri. Osam a bin Laden, wbrew  potocznym  poglądom , poza 
sym boliczną pozycją w strukturze ruchu m iał pośredni w pływ  na pow yższą 
ewolucję. K ażdy z nich w  m niejszym  lub w iększym  stopniu zw rócił w  swych

30 D.R. S p rin g e r , J.L. R e g en s , D.N. E d g er, Islamie Radicalism and Global Jihad, W ashington 
2008, s. 30.

31 Ibidem, s. 7.
32 Ibidem, s. 35.
33 Zob. A. M c G reg o r, A l-Q aeda’s Egyptian Prophet: Sayyid Qutb and the War on Jahiliya, 

»Terrorism Monitor” Vol. I, Issue 3 ,4  May 2005, URL http://w w w .jam estow n.org/single/7no_cache =  
l& tx_ttnew s[tt_new s]=449, maj 2009.

34 The Canons o f  Jihad..., s. 13.
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rozw ażaniach uw agę na najw ażniejsze doktryny dżihadystyczne w postaci: aąida, 
tauhid, al-wara wal-bara, dżihad i takfir, akcentując w edle w łasnego uznania 
najw ażniejsze pow inności m udżahedina (bojow nika świętej wojny).

D la uczestników  ruchu dżihadystycznego jed n ą  z najw ażniejszych publikacji 
w ydaje się być ponad 1600 stronicow a analiza historii i ew olucji dżihadyzm u 
autorstw a A bu M usaba al-Suriego zatytułow ana Wezwanie do globalnego islams
kiego powstania  w ydana w  języku  arabskim  w 2005 r. W yjątkowość tego dzieła 
zw iązana jest z faktem , iż al-Suri zw rócił w  nim  uw agę przede w szystkim  na 
strategiczne im plikacje ideologii dżihadystycznej35. W  ślad za tym i rozw ażaniam i 
podążały sform ułow ane przez niego w skazów ki taktyczne. Publikacja wywołała 
znaczący ferm ent intelektualny w  środow isku dżihadystycznym , zm uszając w ielu 
ideologów  dżihadyzm u do jasnego w yartykułow ania swych poglądów  strategicz
nych. Toczona w  kolejnych latach dyskusja dotyczyła co najm niej dw óch kwestii. 
Po pierw sze -  rozw ażano z kim  w  pierw szej kolejności walczyć pow inni dżihadyści. 
Po drugie -  dyskutow ano nad odpow iednim  doborem  środków taktycznych (w tym  
znaczeniem  i ro lą  tzw. dżihadu indyw idualnego, którego propagatorem  był al-Suri 
oraz nad znaczeniem  taktyki zam achów  sam obójczych). Część przedstawicieli 
ruchu opow iedziała się za w ybraniem  tzw. w roga bliskiego, którym  były i są  reżim y 
świeckie w państw ach m uzułm ańskich w spierane przez państw a zachodnie, część 
zaś za zaatakow aniem  rów nocześnie z wrogiem  bliskim  tzw. w roga dalekiego. Są 
nim i w szystkie te państw a, które partycypują w  wojnie z terroryzm em  i czynnie 
zw alczają dżihadystów. Na czele tej grupy państw  stoją Stany Zjednoczone. Al-Suri
i inni ideolodzy dżihadyzm u (m.in. A jm an al-Zaw ahiri -  aktualny em ir A l-Kaidy) 
prom ow ali połączenie obu tych stanow isk i ataki na w rogów  dżihadystów  wszędzie 
tam, gdzie przynieść to może rzeczyw iste przybliżenie się do celu ostatecznego 
ruchu (a więc odtw orzenia kalifatu i w yzw olenia się spod zew nętrznych wpływów).

Zam achy terrorystyczne w USA  z 11 w rześnia 2001 r. w  sposób znaczący 
w płynęły na ewolucję globalnego ruchu dżihadystycznego. W pływ  ten miał 
dwojakiego rodzaju charakter. Rozpoczęta tuż po zam achach z 2001 r. tzw. globalna 
w ojna z terroryzm em  doprow adziła do zm iany sposobu funkcjonow ania najw ażniej
szych ogniw  ruchu. To w łaśnie na początku XXI w. zaczęła nabierać rozm achu 
ew olucja globalnej sieciowej struktury ruchu. W  okresie niespełna dekady z centralą 
m chu naw iązało kontakt co najmniej trzydzieści autonom icznych grap dżihadys- 
tycznych. W śród nich wym ienić należy m.in. A nsar al-Islam, A sbat al-A nsar, Fatah 
al-Islam , Islam ską A rm ię A denu-A bjanu, Islam ski Front B ojow ników  W ielkiego

35 Szerzej zob. A. B lack , Al-Suri ’s  Adaptation o f  Fourth Generation Warfare Doctrine, „Terrorism 
Monitor” Vol. IV, Issue 18, 21 September 2006, s. 4-6.
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W schodu, Islam ski Ruch U zbekistanu, Islam ską U nię Dżihadu, A rm ię Ubogich 
(Laszkari-i-Taiba), Żołnierzy M ahom eta (D żaisz-i-M uham m ad), Ruch Bojow ników  
Świętej W ojny (H arakat-ul-M udżahiden), A rm ię Tow arzyszy Proroka 
(Sipah-i-Sahaba), Arm ię Dżangwiego (Laszkar-i-D żangw i), Organizację Islam ską 
(D żam a’a Islam ija), Abu Sajjaf, M arokańską Islam ską Grupę W alczącą, D żihad na 
Rzecz Czystego Islam u (Salafijja Dżihadija), W ykluczenie i Banicję (A l-Takfir 
w al-Hidżra), Islam ską Grupę Zbrojną, Salaficką Grupę M odlitw y i W alki, L ibijską 
Islam ską Grupę W alczącą, Tunezyjską Grupę W alczącą, Ruch M łodych M udżahe- 
dinów (Al-Szabab) i Eytrejski Ruch Islam skiego Dżihadu.

Zakres pow iązań pom iędzy wym ienionym i powyżej grupam i a jądrem  ruchu 
dżihadystycznego je s t zróżnicow any w  odniesieniu do takich zm iennych jak: 
deklarowane podporządkow anie Al-Kaidzie, w spólne dow ództw o oraz relacje 
formalne i nieform alne pom iędzy uczestnikam i ruchu, koordynacja działań opera
cyjnych i ich planow anie, przekazyw ane w sparcie finansowe na działalność 
operacyjną, treningi w ojskow e w obozach kierow anych przez członków  centrali 
ruchu, wym iana dośw iadczeń wojskow ych, zapew nienie bezpiecznego schronienia 
dżihadystom , pow ielanie koncepcji taktycznych prom ow anych przez przedstaw icie
li jądra  ruchu, głoszenie podobnej wizji globalnego dżihadu36.

W śród najbardziej radykalnych grup, które w  tym  okresie się pojaw iły wym ienić 
należy A l-Szabab i Boko Haram. Pierw sza z nich działa na obszarze Somalii, druga 
zaś Nigerii. W  obu przypadkach w okresie ostatnich kilku lat obserw ow ać m ożna 
było proces internacjonalizacji ich działalności.

Strukturę pow yższą uzupełniają quasi-autonom iczne sieci kom órek w postaci: 
Islam skiego Państwa Irackiego, A l-K aidy na Półw yspie A rabskim  i A l-K aidy 
w Islam skim  M aghrebie; oraz autonom iczne kom órki terrorystyczne działające na 
obszarze w iększości państw  zachodnich. Trudno jednoznacznie oszacować zasięg 
ich aktywności oraz antycypować ich liczbę, a to z tego powodu, iż znacząca ich 
część znajduje się w  tzw. uśpieniu. Ich członkow ie aktyw izują się tylko w sytuacji 
przygotow yw ania konkretnej akcji terrorystycznej.

Toczona przez państw a zachodnie globalna w ojna z terroryzm em  nie przyniosła 
jak  dotąd przełom ow ych efektów. Eufem izm  ten, z którego A m erykanie w ycofali 
się za prezydentury B aracka Obam y, zastąpiony został term inem  „zam orskie 
operacje nadzw yczajne” 37. W  istocie jednak  od sam ego początku chodziło o zw al
czania zagrożenia płynącego z aktywności globalnego ruchu dżihadystycznego. 
A m erykanom  nie udało się jednak, poza drobnym i sukcesam i zw iązanym i z w yeli
m inow aniem  mniej lub bardziej znaczących postaci zw iązanych z pow yższym  
ruchem , rozbić jego  struktur.

36 Szerzej na ten temat zob. A. R ab asa , P. C h a lk , K. C ra g in , S.A. D a ly , H.S. G reg g , 
T.W. K a ra s ik , K.A. O ’B rien , W. R o sn eau , Beyond al-Qaeda, part 1. The Global Jihadist Movement, 
Santa Monica 2005, s. 79.

37 Zob. A. W ejk sz n e r , Amerykańskie działania antyterrorystyczne na początku X X I w., „Przegląd 
Zachodni” 2010 , nr 4, s. 89-104.
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W przeciw ieństw ie do am erykańskich oczekiw ań ruch dżihadystyczny w pierw 
szej dekadzie XXI w. w ydaw ał się rosnąć w  siłę. Pojaw iły się now e grupy 
terrorystyczne, silniejsze stały się istniejące siatki terrorystyczne. M im o wzmożonej 
aktyw ności struktury ruchu działają w  sposób im m anentny zarówno na terytorium  
A fganistanu, jak  i Pakistanu38.

W  ostatnich 10 latach m iało m iejsce co najmniej 120 spektakularnych zam a
chów  terrorystycznych (w każdym  z nich zginęło ponad 10 osób) oraz blisko tysiąc
0 m niejszej w adze i liczbie o fiar39. N ajw ięcej ataków  terrorystycznych (ponad 
połowę) przeprow adzono na kontynencie azjatyckim  (Irak, Afganistan, Pakistan). 
Ponad jed n ą  czw artą zaś w Afryce Północnej i Zachodniej. N a końcu tej listy 
znajduje się kontynent europejski i północnoam erykański. W  obu ostatnich przypa
dkach spektakularne w ym iary działań dżihadystów  przesłoniły relatyw nie niew ielką 
liczbę ataków  terrorystycznych w  porów naniu do innych regionów  na świecie.

NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ SALAFICKIEGO RUCHU GLOBALNEGO DŻIHADU

Rok 2011 wydaje się być przełom ow ym  dla salafickiego ruchu globalnego 
dżihadu. Przełom  ten ma przede w szystkim  w ym iar symboliczny. W  m niejszym  
stopniu w iąże się także z p łaszczyzną strukturalno-organizacyjną ruchu i z m niej
szymi m ożliw ościam i akum ulacji sił i środków  potrzebnych do działań radykal
nych, w tym  w szczególności do aktyw ności terrorystycznej.

2 m aja 2011 r. A m erykanie przeprow adzili w pakistańskim  A bbotabad udaną 
operację anty terrorystyczną która zakończyła się zgładzeniem  O sam y bin Ladena. 
W  kolejnych tygodniach w zm ożona aktywność antyterrorystyczna sił am erykańs
kich w Pakistanie doprow adziła do zabicia co najm niej dw óch kolejnych ważnych 
dow ódców  dżihadystycznych: M uham m ada Iljasa Kaszm iriego oraz A tijaha A bd 
al-Rahm ana. N ależy dom niem ywać, że podobne akcje podejm ow ane będą przez 
A m erykanów  i ich sojuszników  także w najbliższej przyszłości. Rosnąca skutecz
ność tego typu działań niesie ze sobą pow ażne zagrożenie dla czołowych uczest
ników  ruchu dżihadystycznego. O wiele m niejsze zaś dla jego  struktur za
rządzających czy operacyjnych.

A m erykańskie sukcesy w  wojnie z A l-K aidą doprow adziły w  ostatnim  czasie do 
częściowej i czasowej atrofii struktur zarządzających ruchem  dżihadystycznym  
(tzw. jąd ra  ruchu czy też klasycznej A l-Kaidy). Generalne Dowództwo A l-Kaidy 
wydaje co praw da sporadycznie kom unikaty i odezwy. Są one jednak  nieliczne
1 publikuje się je  ex-post (głównie na forach dżihadystcznych). W iększe zdolności

38 Por. S.M. D ’S o u za , A l Qaeda after 9 /11: More Thriving then Dead, TODAYonline, URL, 
h ttp ://w w w .todayonline.com /W orld/E D C l 10909-0001129/A l-Q aeda-after-9/11-M ore-thriving-than 
-dead, wrzesień 2 0 1 1 .

39 Zestawienie większości wspomnianych przykładów znaleźć można na stronach National Consor
tium for the Study o f Terrorism and Responses to Terrorism: URL, h ttp ://w w w .start.um d.edu/g td /.
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do działań propagandow ych w ykazują i wykazyw ać będą w  najbliższej przyszłości 
niezależne grupy terrorystyczne oraz sieci kom órek terrorystycznych ruchu działa
jące na obszarze: Półw yspu A rabskiego, M aghrebu i Iraku. To one przejęły na siebie 
po 2001 r. w ysiłek toczenia tzw. e-dżihadu. Prym  w  tej w alce w iodą takie grupy jak: 
Al-Szabab (z Som alii) czy Al-K aida w Islam skim  M aghrebie. Pow ołały one nawet 
do życia filie inform acyjno-propagandow e odpow iedzialne za preparow anie od
powiedniego m ateriału w ykorzystyw anego przede w szystkim  z coraz w iększą 
skutecznością do akcji rekrutacyjnych.

Kolejnym  istotnym  zagrożeniem , o którym  w spom ina m.in. Christina H ellm ich, 
jest tzw. dżihad indywidualny. Zdecydow ać się na niego m ogą uczestnicy ruchu nie 
afiliowani przy żadnej ze sform alizow anych struktur SRGD, zainspirow ani jedynie 
przykładem  konkretnych osób czy też m ateriałam i propagandow ym i40.

Inna grupa zagrożeń w iąże się z ekspansją dżihadystów  w  tych państw ach 
m uzułm ańskich, które objęte były tzw. arabską w iosną. N a szczególne niebez
pieczeństwo pogrążenia się w  spirali przem ocy narażona je s t L ibia i Egipt, gdzie 
aktywność dżihadystyczna w ostatnim  czasie relatyw nie zw iększyła się (w Libii 
powstał w szczególności tzw. Islam ski Em irat Barki, z Egiptu pochodzą zaś dwie 
najsilniejsze i najlepiej zorganizow ane grupy dżihadystyczne tw orzące Światowy 
Front Islamski).

Salaficki ruch globalnego dżihadu je s t w ażnym  przykładem  radykalizacji 
postaw społeczno-religijnych w  świecie islam u na przełom ie XX i XXI w. SRGD 
nigdy nie m iał jednolitego charakteru. Analiza zawartości publikacji, a także 
oświadczeń jego  przyw ódców  i najw ażniejszych ideologów  grupy oraz dokum en
tów dżihadystów  dostępnych m.in. za spraw ą am erykańskiego D epartam entu 
Obrony (tzw. Harmony Database) prow adzić m oże do kilku podstaw ow ych 
Wniosków.

M arc Sagem an w ysuw a tezę, z k tórą  nie do końca m ożna się zgodzić, że 
globalny ruch dżihadystyczny ewoluuje obecnie w kierunku struktury sieciowej nie 
zarządzanej przez żaden ośrodek przyw ódczy41. Pobieżna analiza struktury SRGD 
tezę tę dezawuuje. W  istocie jednak  aktualny etap ewolucji analizow anego 
radykalnego ruchu religijnego w skazuje na osiągnięcie stanu w ysoce zaaw an
sowanej sam oorganizacji, w  ram ach której poszczególne autonom iczne grupy 
Podejm ują odrębne działania lokalne, realizując jednak  globalną w izję strategiczną 
propagow aną przez ideologów dżihadystycznych. Jedność celów  nie oznacza 
jednak bliskiej współpracy. Pom iędzy najw ażniejszym i rangą przyw ódcam i jąd ra

40 Ch. H e llm ich , Al-Qaeda..., s. 153-154.
41 M. S ag em an , Leaderless..., s. 144.
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ruchu a przyw ódcam i sieci terrorystycznych i organizacji afiliow anych trw ała i trwa 
nierzadko ostra w ym iana opinii na tem at taktyki aktywności terrorystycznej, działań 
propagandow ych czy rekrutacyjnych.

Dyskurs na tem at celów  i zakresu działań dżihadystów  podsycany je s t ponadto 
przez zm ianę stanow iska w  kluczow ych dla strategii działalności ruchu sprawach 
przez najw ażniejsze autorytety (np. al-M akdisiego). Z uwagi na w kraczanie na 
drogę dżihadu przedstaw icieli m łodego pokolenia bojow ników  częstą praktyką, 
prezentow aną m.in. przez tzw. neozarkaw istów  (zwolenników  poglądów  i modus 
operandi A bu M usaba al-Zarkaw iego) jest odrzucanie w skazań i ograniczeń 
form ułow anych przez „stare” pokolenie ideologów. Do chw ili obecnej w  działal
ność ruchu w łączyły się ju ż  trzy pokolenia m uzułm anów. Prekursorzy ruchu 
stworzyli podw aliny intelektualne, w  odniesieniu do których funkcjonuje dziś 
SRGD. Część z nich czynnie przeszła w  późniejszym  czasie od słów do czynów 
inspirując kolejne grupy dżihadystów. D rugą generację tw orzyli m udżahedini 
w alczący w  A fganistanie w  latach 80, których dopiero pod koniec XX w. zastąpiła 
trzecia generacja dżihadystów. K ażde z pokoleń funkcjonow ało w  nieco innych 
uw arunkow aniach w ew nętrznych i zewnętrznych.

D otychczasow a ewolucja ruchu obejm ująca okres dwóch ostatnich dekad 
przebiegała na kilku istotnych płaszczyznach: organizacyjno-instytucjonalnej, ideo
logicznej i operacyjnej. Jednym  z najw ażniejszych wniosków  płynących z analizy 
najw ażniejszych trendów  owej ew olucji je s t konstatacja, iż ruch w  sposób dynam i
czny reagow ał na zachodzące w jego  otoczeniu zmiany, dostosowując sw ą taktykę 
i sposób organizacji do bieżącej sytuacji. W  latach 90. X X  w. dom inow ała taktyka 
działań spektakularnych, taktyka bezpośrednich uderzeń na cele sym boliczne, 
pow odujących duże straty zarówno ludzkie, jak  i infrastrukturalne (casus zam achów 
w Kenii, Tanzanii i USA). Po rozpoczęciu przez Stany Zjednoczone tzw. globalnej 
w ojny z terroryzm em  zreinterpretow ano strategię m chu. W obecnej dekadzie, 
zw łaszcza w  je j drugiej połow ie, prym at uzyskała taktyka długotrw ałych działań
o niskiej intensyw ności (casus Iraku, Jem enu czy A rabii Saudyjskiej). O prócz celów 
sym bolicznych (zw iązanych np. z am erykańską czy zachodnią obecnością w  kra
jach  m uzułm ańskich) częściej niż w poprzedniej dekadzie atakowano cele infra
strukturalne o relatyw nie w ysokim  znaczeniu gospodarczym  dla w spółczesnego 
świata (w  przypadku Bliskiego W schodu je s t to infrastruktura zw iązana z w ydoby
ciem  i transportem  paliw  kopalnych)42.

K olejna zasadnicza zm iana dotyczy sposobu funkcjonow ania ruchu dżihadys
tów. W  latach 90. duże znaczenie m iała hierarchiczna struktura organizacyjna, 
szczególnie w idoczna w odniesieniu do przykładu Al-Kaidy. W raz z utworzeniem  
Światowego Frontu Islam skiego i pow ołaniem  do życia lokalnych struktur siecio-

42 Por. M. U rgo , J.F. W illia m s , A l-Q a 'id a ’s Median Strategy: Targeting Global Energy 
Infrastructure, ,,CTC Sentinel” Vol. 1, Issue 6 , May 2008, s. 17-18.

Przegląd Zachodni, nr 4, 2011 Instytut Zachodni



Salaficki ruch globalnego dżihadu 55

wych straciła ona w yraźnie na znaczeniu, w tapiając się w  skom plikow aną sieć 
relacji opartych raczej na autorytetach, a nie na instytucjach.

W XXI w. w iększy nacisk położono na działalność organizacji afiliowanych, 
zdecydowanie słabiej zinfiltrow anych niż klasyczna Al-Kaida. W  coraz w iększym  
zakresie rozbudow yw ały one swe zdolności operacyjne, tw orząc now e sieci 
powiązań i rekrutując w  szczególności m uzułm anów  będących obyw atelam i 
państw, na terenie których tego typu aktywność była podejm ow ana. W  drugiej 
połowie pierwszej dekady XXI w. pow stały też nowe islam skie organizacje 
terrorystyczne, odw ołujące się do salafickiej ideologii globalnego dżihadu, które 
w yraziły chęć afiliacji przy ,jąd rze” ruchu.

Salaficki ruch globalnego dżihadu stanow ił i stanowić będzie fundam entalne 
zagrożenie dla bezpieczeństw a m iędzynarodow ego. Skala aktywności jego  uczest
ników, dotychczasow e przykłady działań terrorystycznych, stosow ana taktyka 
i wreszcie zdobyw ające coraz w iększą popularność w śród części m uzułm anów  
radykalne poglądy propagow ane przez ideologów  ruchu skłaniają do wniosku, iż 
jest to jeden  z najgroźniejszych, najbardziej nieprzew idyw alnych i nieobliczalnych 
ruchów społecznych istniejących we w spółczesnym  świecie.

ABSTRACT

The author’s reflections fo cu s on the so-called Salafi movement o f  a global jihad. It is a radical 
Muslim religious movement which surfaced at the turn o f  the 2 ffh and 21s' century. Its members opt fo r  
a revival o f  Islam and reject external influences so as to maintain their identity and cultural 
distinctiveness. They prom ote politica l independence o f  Muslims and the reinstitution o f  caliphate. The 
Political and religious radicalism o f  the movement follow s fro m  its adoption o f  an extremist 
interpretation o f  the doctrine o f  the jihad. In Western, especially Anglo-Saxon terminology, those views 
are regarded as fundamentalist. Eminently extremist actions resort to terrorist attacks as the basic tactic 
and according to members o f  the movement they also fu lfill their role by carrying out simultaneous 
spectacular suicide attacks. The structure o f  the movement has undergone an evolution during the last 
two decades. Currently it comprises the follow ing elements: the core o f  the movement (in the form  o f  A l 
Qaeda), independent terrorist organizations cooperating with the core structure, autonomous terrorist 
units and their networks. The scope o f  the movement's activity is worldwide.
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