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ISLAMSKI FRONT WYZWOLENIA MORO
I ABU SAJJAF. EWOLUCJA ISLAMSKIEJ
AKTYWNOŒCI TERRORYSTYCZNEJ NA FILIPINACH

Ruchy secesjonistyczne na Filipinach
Historia Filipin nieod³¹cznie zwi¹zana jest z istnieniem ruchów narodowowyzwoleñczych i secesjonistycznych. Po³udniowa czêœæ tego kraju zdominowana zosta³a
przez ugrupowania islamistyczne walcz¹ce o utworzenie pañstwa islamskiego. Prowincje pó³nocne natomiast objête by³y aktywnoœci¹ partyzantki komunistycznej w postaci Narodowej Armii Ludowej (NPA – National People’s Army)1. Oprócz przes³anek
natury ideologicznej wa¿nymi zmiennymi maj¹cymi wp³yw na wzrost popularnoœci
ruchów secesjonistycznych na Filipinach s¹ kwestie spo³eczno-ekonomiczne. Zdaniem
E. Nagmy, istotnym czynnikiem wydaje siê byæ w tym wypadku zarówno dysproporcja
w rozwoju gospodarczym po³udnia i pó³nocy kraju, jak te¿ maj¹ce ju¿ endemiczny wymiar zjawisko korupcji2.
Obszar Azji Po³udniowo-Wschodniej nale¿y do jednego z najwa¿niejszych obszarów aktywnoœci d¿ihadystów na prze³omie XX i XXI wieku. Wœród pañstw objêtych
dzia³aniami fundamentalistów islamskich na uwagê zas³uguj¹ Filipiny i Indonezja. Geneza wp³ywów fundamentalistycznych w obu tych krajach wi¹¿e siê z okresem drugiej
po³owy XX wieku i rozprzestrzenianiem siê idei wahhabistycznych za spraw¹ takich
prekursorów jak Abdurad¿ak D¿and¿alani.
Niezmiernie popularny wœród secesjonistów o islamskiej proweniencji termin
„bangsamoro”, oznaczaj¹cy w istocie „naród islamski” jest zdaniem wielu badaczy
neologizmem, który nie ma ¿adnego umocowania historycznego. Thomas McKenna
twierdzi nawet, i¿ nie ma czegoœ takiego jak „naród islamski”3. Sam termin „moro” pochodz¹cy od hiszpañskiego s³owa „moor” u¿ywany by³ w odniesieniu do wszystkich
muzu³mañskich grup czy klanów, których nie uda³o siê podporz¹dkowaæ rz¹dz¹cym
wówczas Hiszpanom. Warto zauwa¿yæ istnienie trzech takich grup (Mananaos, Magu1
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indanaos i Tausogs), pomiêdzy którymi nigdy nie by³o porozumienia co do ostatecznego sposobu rozwi¹zania kwestii islamskiej na Filipinach.
Zauwa¿yæ nale¿y ponadto korelacjê pomiêdzy has³ami nacjonalistycznymi i islamistycznymi. Jest to wa¿ny element ró¿nicuj¹cy dwa wymiary d¿ihadyzmu – lokalny
i globalny. W przypadku pierwszego z tych wymiarów idee nacjonalistyczne s¹ wa¿nym
elementem ideologii, do której odwo³uj¹ siê d¿ihadyœci. W przypadku Filipin zwi¹zek ten
widoczny jest w koncepcji rewersji4 na islam („Balik-Islam”). Opiera siê ona na dwóch
podstawowych za³o¿eniach. W wymiarze indywidualnym i uniwersalnym ka¿dy cz³owiek
ma prawo wyboru w³asnej wiary. Czêœæ osób bêd¹ca pod opiek¹ rodziców czy innych opiekunów mo¿e byæ wychowywana w tradycji innej ni¿ islamska. Ka¿da jednostka zachowuje
jednak prawo odbudowania relacji z Bogiem (fitrah5)6. W wymiarze ogólnospo³ecznym,
w tym zw³aszcza na Filipinach podnosi siê argument, ¿e islam zdoby³ popularnoœæ w tym
kraju na d³ugo przed chrzeœcijañstwem, stanowi¹c religijne podwaliny su³tanatów Sulu
i Maguindanao utworzonych na prze³omie XV i XVI wieku7. Muzu³mañscy nacjonaliœci
maj¹cy na uwadze oba te argumenty podnosz¹, ¿e gdyby nie dosz³o do hiszpañskiej interwencji kolonialnej, islam obj¹³ by swoimi wp³ywami ca³y archipelag8.
W przypadku Filipin istniej¹ co najmniej cztery ró¿ne grupy osób zainteresowane
rewersj¹. Pierwsz¹ z nich stanowi¹ dzieci z ma³¿eñstw mieszanych (np. chrzeœcijañsko-muzu³mañskich) – tzw. „mestizo”9, popularnych zw³aszcza na Mindanao. Przejmuj¹ one dziedzictwo kulturowo-religijne swych ojców ju¿ w wieku doros³ym, rezygnuj¹c
czêsto z zalet zurbanizowanego stylu ¿ycia. Drug¹ grupê stanowi¹ cz³onkowie czêœciowo ju¿ zislamizowanych klanów (np. Subanen). Trzeci¹ – wyznawcy innych religii
(np. chrzeœcijañstwa), którzy w przejœciu na islam widz¹ szansê na zapewnienie sobie
bezpieczeñstwa zamieszkuj¹c na obszarach zdominowanych przez muzu³manów.
Czwart¹ wreszcie grupê tworz¹ powracaj¹cy z zagranicy (w szczególnoœci z pañstw regionu Zatoki Perskiej) robotnicy poddani ju¿ procesowi islamizacji w miejscach swego
zarobkowania10. Jego œwiadectwem sta³o siê utworzenie w 1990 r. w Arabii Saudyjskiej przez siedmiu filipiñskich muzu³manów organizacji „Islamskie Studia Wezwania
i Przewodnictwa” (ISWiP). Podstawowym celem tej¿e instytucji sta³o siê gromadzenie
œrodków finansowych na dzia³alnoœæ misyjn¹ na Filipinach. Polega ona m.in. na dystrybucji literatury islamistycznej t³umaczonej na jêzyk tagalski11, promuj¹cej idee sala4
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5

Islamski Front Wyzwolenia Moro i Abu Sajjaf...

221

fickie, w tym w szczególnoœci brak tolerancji dla innowierców, zachodniego stylu
¿ycia i lokalnej tradycji muzu³mañskiej12.

ISLAMSKI FRONT WYZWOLENIA MORO
– PRYMAT AKTYWNOŒCI PARTYZANCKIEJ NAD TERRORYSTYCZN¥
Islamski Front Wyzwolenia Moro (IFWM) oficjalnie za³o¿ony zosta³ w 1984 r. Jego
geneza wi¹¿e siê z roz³amem, który dokona³ siê w ramach Narodowego Frontu Wyzwolenia Moro w 1977 r. Wówczas to organizacjê opuœcili islamiœci opowiadaj¹cy siê
za utworzeniem niepodleg³ego pañstwa dla ludu Moro rz¹dzonego zgodnie z prawem
islamskim (szariatem)13.
Narodowy Front Wyzwolenia Moro (NFWM) za³o¿ony zosta³ w 1971 r. przez Nura
Misuariego. Pogl¹dy wchodz¹cych w jego sk³ad muzu³manów zwi¹zane by³y z trzema
grupami idei. Po pierwsze wierzono, ¿e lud Moro (a wiêc spo³ecznoœæ muzu³mañska)
tworzy odrêbny naród (bangsa), zaœ jego cz³onków ³¹czy nie tylko islam, ale tak¿e
wspólne doœwiadczenia historyczne. Po drugie – twierdzono, ¿e „naród islamski”
(bangsamoro) dysponuje prawem do samostanowienia. Wreszcie po trzecie uwa¿ano,
¿e Narodowy Front Wyzwolenia Moro ma obowi¹zek prowadzenia d¿ihadu przeciwko
rz¹dowi filipiñskiemu14. W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku NFWM partycypowa³ w procesie pokojowym, który zaowocowa³ utworzeniem na Mindanao Strefy
Pokoju i Rozwoju (SPIR), Rady Pokoju i Rozwoju Po³udniowych Filipin (RPIRPF)
oraz wybraniem Misuariego na gubernatora Autonomicznego Regiony Muzu³manów
z Mindanao (ARMM). Wydarzenia te w sposób jednoznaczny oznacza³y przeniesienie
dzia³añ NFWM z p³aszczyzny zbrojnej na polityczn¹. Wybór takiego sposobu walki
o sprawê muzu³mañsk¹ spotka³ siê z g³êbokim niezadowoleniem radykalnych œrodowisk islamskich, w szczególnoœci z organizacji Islamskiego Frontu Wyzwolenia Moro
i Abu Sajjaf.
Za twórcê Islamskiego Frontu Wyzwolenia Moro uwa¿a siê Ustada Salamata Haszima, który kierowa³ organizacj¹ a¿ do swojej œmierci w 2003 r. Pochodzi³ on z bardzo
religijnej rodziny. W Pagalungan – swoim rodzinnym mieœcie pracowa³ jako bibliotekarz. W latach szeœædziesi¹tych XX wieku rodzice wys³ali go na studia do Egiptu. Na
uniwersytecie Al-Azhar podj¹³ studia z zakresu filozofii islamu. Ukoñczy³ je w 1969 r.
W Kairze da³ siê poznaæ jako aktywista dzia³aj¹cy w organizacji studenckiej sprzeciwiaj¹cej siê re¿imowi Marcosa na Filipinach15. Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych
powróci³ na Filipiny i w³¹czy³ siê w walkê polityczn¹, a póŸniej zbrojn¹ o utworzenie
pañstwa islamskiego, walcz¹c pod szyldem w³asnej, niezale¿nej organizacji – Islamskiego Frontu Wyzwolenia Moro.
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Ideologia grupy stanowi kombinacjê idei nacjonalistycznych i islamistycznych.
G³ówni ideolodzy organizacji neguj¹ stanowisko, i¿ IFWM jest organizacj¹ ekstremistyczn¹. Zgadzaj¹ siê jednak¿e z tez¹, i¿ wyznawane przez jej cz³onków pogl¹dy mo¿na uznaæ za fundamentalistyczne16. IFWM jest organizacj¹ o religijno-politycznym
charakterze, która w walce o najwa¿niejsze cele wykorzystywa³a tak¿e terroryzm. Strategicznym celem wskazanym przez jej cz³onków jest walka o wolnoœæ islamskiej
spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej wyspê Mindanao oraz inne wyspy w archipelagu Sulu.
Tworz¹cy j¹ sunnici podkreœlaj¹ wielowiekowe zwi¹zki kulturowo-religijne kszta³tuj¹ce to¿samoœæ muzu³manów z tego regionu œwiata. Spoiwem odrêbnoœci etniczno-kulturowej sta³ siê zaœ w szczególnoœci ruch narodowowyzwoleñczy podejmuj¹cy wysi³ki
walki o niepodleg³oœæ ludu Moro tak¿e w XX wieku. Aktualne cele walki wi¹¿¹ siê zaœ
z oporem muzu³manów przeciwko represjom ze strony w³adz filipiñskich, przeciwstawieniem siê poczynaniom ograniczaj¹cym spo³eczne i religijne swobody oraz dzia³aniami na rzecz polepszenia ich politycznego statusu.
Liczba cz³onków IFWM osi¹gnê³a w 1998 r., zdaniem Felipe R. Rojasa, pu³ap
13 459 osób. Tylko na przestrzeni jednego roku liczba aktywnych cz³onków wzros³a
o 2604 osoby. Wydaje siê ona jednak zawy¿ona gdy¿ wedle tego samego badacza stanowi ona kompilacjê aktywnych fundamentalistów z takich organizacji jak IFWM,
Abu Sajjaf oraz Organizacji Wyzwolenia Islamskich Muzu³manów17. Zdaniem C. S. Kuppuswamy’ego, powo³uj¹cego siê na dane wywiadowcze armii filipiñskiej, w 2003 r.
utrzymywano pu³ap cz³onkostwa na poziomie 12 000 osób, z tego przynajmniej 9000
posiada³o broñ18. Identyczn¹ broni¹ (np. karabinami automatycznymi M-14 i M-16)
pos³uguje siê armia filipiñska19. W 2005 r. liczba bojowników grupy zmala³a jednak do
ok. 9900 osób. Grupa posiada³a wówczas ok. 8200 sztuk broni. Wiêkszoœæ jej cz³onków pochodzi³a Maguindanao i Lanao del Sur20.
Organizacja w latach dziewiêædziesi¹tych utrzymywa³a na terenie 10 prowincji filipiñskich21 kilkadziesi¹t obozów szkoleniowych. Ramieniem zbrojnym organizacji s¹
Islamskie Si³y Zbrojne Bangsamoro. Zdaniem analityków RAND Islamski Front Wyzwolenia Moro wraz ze swymi si³ami zbrojnymi tworzy³ strukturê hierarchiczn¹, ale
grupie nigdy nie uda³o siê utworzyæ monolitycznych struktur na terenach, na których
dzia³a³a22. Organy zarz¹dzaj¹ce grupy sk³adaj¹ siê z: przewodnicz¹cego, trzech wiceprzewodnicz¹cych (do spraw politycznych, wewnêtrznych i wojskowych), komitetu
16

Moro Islamic Liberation Front. Backgrounder, http://www.luwaran.com/Home/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=21&Itemid=400, grudzieñ 2010.
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F. R. Rojas, PCTC Paper on Terrorism (Philippines), http://www.pctc.gov.ph/papers/InternationalTerrorism.html, sierpieñ 2010.
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C. S. Kuppuswamy, Philippines. The Moro Islamic Liberation Front imbroglio, South Asia
Analysis Group, Paper no. 765, http://www.southasiaanalysis.org/papers8/paper765.html, sierpieñ
2009.
19
Istniej¹ zatem uzasadnione podejrzenia, i¿ jednym z wa¿nych Ÿróde³ zdobycia owej broni s¹
¿o³nierze armii filipiñskiej, sprzedaj¹cy j¹ na „czarnym rynku”.
20
R. Amarille, Government of the Republic, op. cit., s. 6.
21
Maguindanao, Lanao del Sur, Saranggani, Davao del Norte, Davao Oriental, Lanao del Norte,
Pó³nocne i Po³udniowe Cotabato, Zamboanga del Sur i Sultan Kudarat.
22
P. Chalk, A. Rabasa, W. Rosenau, L. Piggott, The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia.
A Net Assessment, RAND, Santa Monica 2009, s. 40.
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centralnego i sekretariatu. Komitetowi centralnemu podlegaj¹ zaœ komitety ds. m³odzie¿y, edukacji, informacji, wywiadu, spraw zewnêtrznych, da’wa (islamskiej propagandy), finansów i ds. negocjacji pokojowych (zob. diagram 1).
Diagram 1. Schemat struktury organizacyjnej Islamskiego Frontu Wyzwolenia Moro
(stan na 2008 r.)
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ród³o: Opracowanie w³asne.

Struktura wojskowa grupy zbudowana jest w oparciu o klucz geograficzny. W jej
sk³ad wchodz¹ komitety zajmuj¹ce siê centralnym, wschodnim, zachodnim, pó³nocnym oraz po³udniowym frontem walk grupy. W 2008 r. istnia³o 14 baz wojskowych
IFWM. Ich zestawienie zawiera tabela 1.
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Tabela 1

Zestawienie baz wojskowych Islamskiego Frontu Wyzwolenia
Moro (stan na 2008 r.)
Numer bazy

Umiejscowienie

Szacowana liczba
bojowników

102

Lanao del Sur

1547

103

Maguindanao

1536

101

Maguindanao

1138
1121

113

Zamboanga del Norte

105

Cotabato

586

114

Basilan

254

106

Sultan Kudarat

211

104

Sarangani

107

Po³udniowe Cotabato

108

Cotabato

514
260

359
1028

112

Davao del Sur

109

Bukindon

379

110

Bukindon

357

111

Agusa del Sur

306

ród³o: AFP Intelligence Briefing, Camp Aguinaldo, Manila, January 2008,
cyt. za: P. Chalk, A. Rabasa, W. Rosenau, L. Piggott, The Evolving Terrorist
Threat to Southeast Asia. A Net Assessment, RAND, Santa Monica 2009, s. 41.

W rzeczywistoœci dowódcy poszczególnych baz posiadaj¹ du¿¹ autonomiê w zakresie dzia³añ operacyjnych. Czêœæ z nich (bazy: 102, 103 i 105) odrzuci³a nawet wezwanie do partycypacji w procesie pokojowym23, co œwiadczyæ mo¿e o postêpuj¹cym
rozbiciu wewnêtrznym Frontu. Komitet centralny takiemu rozpadowi jednak wielokrotnie zaprzecza³.
Bojownicy Islamskiego Frontu Wyzwolenia Moro zdecydowanie czêœciej w swoich dzia³aniach operacyjnych wykorzystywali taktykê partyzanck¹ ni¿ terrorystyczn¹.
Atakowali g³ównie posterunki policji i niewielkie oddzia³y wojskowe przeciwnika.
W 2003 r. grupa oficjalnie og³osi³a moratorium na atakowanie celów cywilnych (w istocie wyrzek³a siê wówczas terroryzmu). Nie zlikwidowano jednak Specjalnej Grupy
Operacyjnej dowodzonej przez Akiddina Abdusalama (vel komandora Kiddie’go), odpowiedzialnej za przygotowywanie zamachów bombowych i zabójstwa polityczne.
IFWM w trakcie swego istnienia otrzymywa³ wsparcie z szeregu Ÿróde³ zewnêtrznych. Jednym z przyk³adów mo¿e byæ w tym wypadku grant w wysokoœci 50 mln pesos
przes³any przez cz³onków Stowarzyszenia Braci Muzu³manów z Kataru z przeznaczeniem na budowê szpitala w obozie Abu Bakar w prowincji Maguindanao24.

23

Ibidem, s. 41.
F. R. Rojas, PCTC Paper on Terrorism (Philippines), http://www.pctc.gov.ph/papers/InternationalTerrorism.html, sierpieñ 2010.
24
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Cz³onkowie IFWM utrzymywali kontakty z globalnym ruchem d¿ihadystów
w³aœciwie od momentu powstania organizacji. Relacje te mia³y jednak ograniczony
charakter. Przedstawiciele ruchu z Egiptu, Afganistanu i Sudanu odpowiedzialni byli
m.in. za prowadzenie szkoleñ terrorystycznych w obozie Abu Bakar. Jednym z nich
by³ Ahmad al-Gamen. Pochodzi³ z Sudanu. W 1995 r. wyst¹pi³ z armii sudañskiej
i przy³¹czy³ siê do Al-Kaidy Osamy bin Ladena. W obozie Abubakar odpowiedzialny
by³ za szkolenia w zakresie produkcji i u¿ycia materia³ów wybuchowych25. Cz³onkowie IFWM wysy³ani byli tak¿e na szkolenia wojskowe i studia islamistyczne do Pakistanu.
Znane s¹ tak¿e przyk³ady wspó³pracy bojowników Frontu z terrorystami z indonezyjskiej grupy D¿ama’a Islamija. Bazy IFWM by³y miejscem tzw. bezpiecznego
schronienia dla cz³onków powy¿szej organizacji. Kontakty na tym polu wygas³y jednak na prze³omie 2003–2004 r. Przywódcy Frontu obawiali siê, ¿e dalsze utrzymywanie tego typu kontaktów zaowocowaæ mo¿e dalsz¹ radykalizacj¹ grup bojowników
i ca³kowitym rozpadem grupy na ma³e frakcje26. Istniej¹ powa¿ne przes³anki wskazuj¹ce na wspó³pracê operacyjn¹ pomiêdzy IFWM a grup¹ Abu Sajjaf. Wedle analityków
RAND taka wspó³praca wynika³a w szczególnoœci z: relacji klanowo-plemiennych
oraz zasad pintakasi (a wiêc obowi¹zku wspó³pracy pomiêdzy cz³onkami danej spo³ecznoœci lokalnej w obliczu jakiegokolwiek zagro¿enia zewnêtrznego)27. Przyk³adem takiej wspó³pracy by³ wspólny atak na bazê si³ powietrznych w Zamboanga
w maju 2008 r.

GRUPA ABU SAJJAF – OD ZBROJNEGO D¯IHADU
DO ZWYK£EJ DZIA£ALNOŒCI KRYMINALNEJ
Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX wieku do Peszawaru w Pakistanie przyby³o
niespe³na pó³ tysi¹ca islamskich fundamentalistów, pochodz¹cych z Filipin. Ich g³ównym celem sta³o siê do³¹czenie do afgañskich mud¿ahedinów prowadz¹cych wówczas
walkê z okupuj¹cymi Afganistan Rosjanami. Jednym z najbardziej znanych przywódców tej grupy by³ Ustadz Abdurad¿ak D¿ad¿alani. By³ synem ulamy pochodz¹cego z regionu Basilan. Studiowa³ prawo islamskie na Uniwersytecie w Mekce.
Studia ukoñczy³ w 1981 r. Po studiach powróci³ w strony rodzinne. Doœæ szybko postanowi³ jednak czynnie oddaæ siê sprawie islamskiej. W po³owie lat osiemdziesi¹tych
uda³ siê najpierw do Libii, a póŸniej do Pakistanu28. W Peszawarze w drugiej po³owie
lat osiemdziesi¹tych spotka³ Osamê bin Ladena. Abdurad¿ak D¿and¿alani wraz ze
swym m³odszym bratem Kaddafim odbywa³ wówczas trening wojskowy w afgañskim
Choœcie. Na czele obozu, w którym przebywali sta³ Abdul Rasul Sajjaf. By³ on zwolen-

25

Ibidem.
Por. P. Chalk, A. Rabasa, W. Rosenau, L. Piggott, The Evolving Terrorist, op. cit., s. 44–45.
27
Ibidem, s. 46.
28
Z. Abuza, Balik-Terrorism: The Return of the Abu Sayyaf, Strategic Studies Institute, U.S.
Army War College, Carlisle, September 2005, s. 2.
26
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nikiem wahhabizmu oraz mentorem Riduna Isamudina29, jednego z przywódców indonezyjskich d¿ihadystów. Zdaniem Zacharego Abuzy starszy D¿and¿alani, za spraw¹
bliskich kontaktów z Osam¹ bin Ladenem, wszed³ w sk³ad Rady Wykonawczej Islamskiej Brygady Miêdzynarodowej, która póŸniej przerodzi³a siê w organizacjê znan¹
pod nazw¹ „Al Kaida”30.
W opinii Zacharego Abuzy ju¿ pod koniec lat osiemdziesi¹tych XX wieku Abdurad¿ak D¿and¿alani sta³ siê zwolennikiem „d¿ihadu przy u¿yciu miecza” (d¿ihad kital),
którego celem mia³o byæ utworzenie w po³udniowej czêœci Filipin pañstwa islamskiego31. Pod koniec dekady lat osiemdziesi¹tych podj¹³ siê wysi³ku rekrutacji zwolenników zaprezentowanej przez siebie wizji u³o¿enia stosunków spo³eczno-politycznych
w tym kraju. W tym celu odby³ m.in. szereg podró¿y do Afganistanu, szukaj¹c m.in.
wsparcia wœród d¿ihadystów przebywaj¹cych blisko granicy z Pakistanem. Znalaz³
wsparcie tak¿e wœród by³ych cz³onków Narodowego Frontu Wyzwolenia Moro
(NFWM). Zachary Abuza podaje, ¿e do³¹czy³o wówczas do D¿and¿alaniego dziesiêciu wa¿nych cz³onków NFWM. Wœród nich znaleŸli siê m.in. Ustadz Wahab Akbar,
Amilhussin Jumaani i Abdul Aszmad32.
Organizacja Abu Sajjaf (AS) powsta³a pod koniec lat osiemdziesi¹tych XX wieku.
W 1988 r. nie nosi³a jeszcze ¿adnej nazwy. W 1989 r. D¿and¿alani nazwa³ j¹ Brygad¹
Mud¿ahedinów Walcz¹cych o Wolnoœæ. Jej utworzenie sta³o siê tak¿e wyraŸn¹ cezur¹
zwi¹zan¹ z od³¹czeniem siê od NFWM33. Zdaniem R. C. Banlaoi dla D¿and¿alaniego
nom de guerre podczas kampanii afgañskiej by³ profesor Abdul Rasul Sajjaf34. St¹d te¿
wziê³a siê nazwa grupy35. D¿and¿alani po raz pierwszy u¿y³ publicznie wspomnianej
wy¿ej nazwy w sierpniu 1991 r. Uwagê miêdzynarodowej opinii publicznej zwróci³
wówczas zamach bombowy na M/V Doulos. Zginê³o w nim dwóch chrzeœcijañskich
misjonarzy, a 40 osób odnios³o rany. Dziewiêæ miesiêcy póŸniej – w maju 1992 r. terroryœci z AS zamordowali chrzeœcijañskiego misjonarza na Mindanao. Ten zamach,
a w³aœciwie list otwarty D¿and¿alaniego, w którym przyzna³, i¿ to organizacja Abu Sajjaf stoi za tym morderstwem, ugruntowa³ w œwiadomoœci spo³ecznej fakt istnienia grupy. Swoj¹ bazê AS za³o¿y³a w Isabela na wyspie Basilan. W 1992 r. otrzyma³a ona
oficjaln¹ nazwê: Obóz Al-Madina Mud¿ahidin36. Rok póŸniej – w maju 1993 r. filipiñska
armia odbi³a ów obóz, zmuszaj¹c bojowników AS do przeniesienia siê do Patikul na
wyspie Sulu. Tam nawi¹za³ œcis³¹ wspó³pracê z Ghaliben Adnangiem (Komandorem
Robotem).
29

Znanego pod pseudonimem „Hambali”.
Z. Abuza, Balik, op. cit., s. 2.
31
Ibidem, s. 2.
32
Ibidem, s. 3.
33
Potoczn¹ nazw¹ organizacji u¿ywan¹ na Filipinach by³a nazwa „Grupa D¿and¿alaniego” (Zob.
R. C. Banlaoi, The Abu Sayyaf Group. From Mere Banditry to Genuine Terrorism, „Southeast Asian
Affairs” 2006, s. 248).
34
Ibidem.
35
B³êdne jest t³umaczenie, obecne zw³aszcza w literaturze anglosaskiej, nazwy grupy jako „nosiciel miecza”. Poprawne jest natomiast t³umaczenie owej nazwy z jêzyka arabskiego, które brzmi „ojciec szermierza” (por. J. Torres jr., Into the Mountain: Hostages by the Abu Sayyaf, Claretian
Publications, Quezon City 2001, s. 35).
36
R. C. Banlaoi, The Abu Sayyaf Group, op. cit., s. 249.
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W celu przyci¹gniêcia uwagi œwiata arabskiego i zwiêkszenia nap³ywu œrodków finansowych D¿and¿alani przemianowa³ Abu Sajjaf w 1994 r. na Al-Harakatul Al-Islamijja
(czyli „Ruch Islamski”). Posuniêcie to przynios³o wymierne korzyœci i zainteresowanie
wspó³prac¹ ze strony wielu grup islamistycznych. R. C. Banlaoi wymienia wœród nich
m.in.: Hezbollah, D¿amaat-i-Islami i Hizbul Mud¿ahidin (z Pakistanu), Al-D¿ama’a
Al-Islamijja (z Egiptu), Harakatul Al-Islamijja (z Libii) i algierski Islamski Front Wyzwolenia. Najwiêksz¹ pomoc finansow¹ przekaza³a AS jednak Miêdzynarodowa Islamska Organizacja Pomocy, kierowana przez Mohammeda D¿amala Kalifa37.
Celem strategicznym organizacji Abu Sajaff sta³o siê zjednoczenie wszystkich
muzu³manów w tym kraju i skupienie ich uwagi na walce o utworzenie pañstwa islamskiego w regionie Mindanao38. Celem taktycznym wedle wskazówek Abdurad¿aka
i Khadaffiego D¿and¿alanich by³o os³abienie i obalenie lokalnego re¿imu poprzez
przeprowadzanie ataków terrorystycznych na cele rz¹dowe oraz atakowanie obcokrajowców w tym w szczególnoœci Amerykanów. Kadaffi w swym oœwiadczeniu
z 27 wrzeœnia 2002 r. sformu³owa³ jednoznaczne stanowisko w tej sprawie, wzywaj¹c
„wszystkich wierz¹cych w Jedynego Boga i tych, którzy lêkaj¹ siê dnia s¹du ostatecznego do powziêcia ich œwiêtego obowi¹zku ochrony interesów islamu i zaatakowania
swoich wrogów, zarówno wewnêtrznych jak i zewnêtrznych”39.
G³ównym ideologiem grupy by³ Abdurad¿ak D¿and¿alani. W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX wieku podró¿owa³ on po wielu krajach arabskich.
W Arabii Saudyjskiej (w Mekce) otrzyma³ wykszta³cenie z zakresu prawa islamskiego.
Ju¿ wówczas wyra¿a³ zainteresowanie koncepcj¹ „d¿ihadu”. W Peszawarze natomiast
uzupe³ni³ studia z zakresu historii islamskiej rewolucji w Iranie. Tam te¿ pod koniec lat
osiemdziesi¹tych XX wieku nawi¹za³ kontakt z Osam¹ bin Ladenem i innymi d¿ihadystami40. Do czasu swojej œmierci w 1998 r. opublikowa³ osiem kazañ (khutba), które
R. Banlaoi uznaje za podstawowe Ÿród³o radykalnej islamistycznej wizji, na której
oparta by³a ideologia Abu Sajjaf41. W istocie w zawartych w owych kazaniach przemyœleniach zauwa¿yæ mo¿na silne wp³ywy wahhabickie. Muzu³manie na Filipinach
od wieków doœwiadczali niesprawiedliwoœci. Wszelkie pokojowe sposoby walki
o ni¹ okaza³y siê zawodne. Jedyn¹ szans¹ przywrócenia godnoœci i poczucia sprawiedliwoœci spo³ecznoœci islamskiej pozosta³ d¿ihad. D¿and¿alani wspomina³ w swych
kazaniach o „wiêkszym” (d¿ihad al-akbar) i „mniejszym” (d¿ihad al-asgar) d¿ihadzie. Wzywa³ do najwy¿szego poœwiêcenia dla sprawy islamu poprzez œmieræ mêczeñsk¹. £¹czy³ tê ideê w istocie z taktyk¹ zamachów samobójczych, których przedtem
nie praktykowano. W swoich kazaniach wskazywa³ te¿ wrogów muzu³manów. Za

37

Ibidem.
E. P. Manalo, The Philippine Response To Terrorism: The Abu Sayyaf Group, NPS, Monterey
2004, s. 31; por. A. L. Filler, The Abu Sayyaf Group. A Growing Menace to Civil Society,
http://www.satp.org/satporgtp/publication/books/global/filler.htm, wrzesieñ 2010.
39
Abu Sayyaf Group, Australian Government, http://www.ag.gov.au/agd/WWW/nationalsecurity.nsf/Page/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_Abu_Sayyaf_Group,
sierpieñ 2010.
40
R. C. Banlaoi, The Abu Sayyaf Group, op. cit., s. 251.
41
Ibidem.
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jednego z najwa¿niejszych uzna³ chrzeœcijañskich misjonarzy, których oskar¿a³
o prozelityzm42.
Abu Sajjaf sta³a siê w istocie grup¹ równowa¿¹c¹ wp³ywy Narodowego Frontu Wyzwolenia Moro i Islamskiego Frontu Wyzwolenia Moro. Znajduj¹c siê w cieniu tych
dwóch wiêkszych grup zwróci³a siê w stronê przemocy, upatruj¹c w niej jedynej drogi
do ustanowienia islamskich rz¹dów na ziemiach zajmowanych przez muzu³manów.
Wielu autorów w ró¿ny sposób poddaje periodyzacji okres istnienia AS. Maj¹c na uwadze propozycje zg³oszone przez R. C. Banloi i Z. Abuzê43 historiê AS podzieliæ mo¿na
na nastêpuj¹ce okresy:
A. 1988–1991: powo³anie do ¿ycia organizacji Abu Sajjaf;
B. 1991–1995: zacieœnianie wp³ywów z ruchem d¿ihadystów;
C. 1995–2001: degeneracja Abu Sajjaf;
D. 2001–2004: okres pocz¹tków tzw. wojny z terroryzmem;
E. 2004–do chwili obecnej: dezintegracja grupy.
Zdaniem Rommel C. Banlaoi g³ównym za³o¿eniem Abdurad¿aka D¿and¿alaniego
by³o stworzenie dobrze zorganizowanej struktury wewnêtrznej skupiaj¹cej zdyscyplinowanych i fanatycznie oddanych sprawie bojowników. Baz¹ rekrutacyjn¹ by³a spo³ecznoœæ m³odych, dobrze wykszta³conych filipiñskich muzu³manów, którzy studiowali
prawo islamskie w Arabii Saudyjskiej, Libii, Pakistanie i Egipcie44.
W opinii Felipe Rojasa, komisarza policji filipiñskiej, w latach dziewiêædziesi¹tych, w zwi¹zku z podjêt¹ wówczas aktywn¹ kampani¹ rekrutacyjn¹ liczba cz³onków Abu Sajjaf zwiêkszy³a siê dziesiêciokrotnie – z pu³apu 120 osób w 1993 r. do 1150
w 1998 r.45 O sukcesie akcji rekrutacyjnej zdecydowa³y nie tylko techniki propagandowe, ale równie¿ kwestie finansowe i przymus psychologiczny. Relacje w ramach
frakcji terrorystycznych mia³y charakter spersonalizowany. Ich cz³onków ³¹czy³y zale¿noœci rodzinne, przyjaŸñ z okresu szkolnego czy s¹siedzka za¿y³oœæ. Od 2000 r. a¿ do
po³owy pierwszej dekady XXI wieku obserwowaæ mo¿na by³o, m.in. dziêki aktywnoœci antyterrorystycznej w³adz filipiñskich, szybki spadek liczby cz³onków AS. Od
2005 r. utrzymuje siê ona na podobnym, niskim poziomie oko³o 400 osób46. Szczegó³owe zestawienie danych dotycz¹cych zmian liczby cz³onków w tym okresie zawiera wykres 1.
G³ównym organem zarz¹dzaj¹cym AS sta³a siê Islamska Rada Wykonawcza,
w sk³ad której wesz³o piêtnastu emirów. Jej kompetencje zwi¹zane by³y z planowaniem
i nadzorowaniem dzia³alnoœci pozosta³ych organów organizacji. Na czele Rady stan¹³
Abdurad¿ak D¿and¿alani. Organowi temu podporz¹dkowano dwa komitety specjalne:
finansowo-edukacyjny i agitacyjno-propagandowy. Nadzorowa³ on funkcjonowanie
szeregu lokalnych frakcji organizacji.
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Ibidem, s. 251–252.
Por. ibidem, s. 250; Z. Abuza, Balik-Terrorism, op. cit., s. 2–10.
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R. C. Banlaoi, The Abu Sayyaf Group and Terrorism in the Southern Philippines Seven Years
after 9/11: Threat and Response, PIPVTR Monograph No. 2, September 2008, s. 8.
45
F. R. Rojas, PCTC Paper on Terrorism (Philippines), http://www.pctc.gov.ph/papers/InternationalTerrorism.html, sierpieñ 2010.
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Wykres 1. Zmiany w zakresie liczby cz³onków organizacji Abu Sajjaf w latach 1993–2008
1400

1269
1150

1200

1030

1117

1107

895

1000
800
580

650

600

461

0

430
350

400
200

471

120

1993

1994

1995 1996

1997 1998

1999 2000 2001

2005 2006 2007 2008

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: F. R. Rojas, PCTC Paper on Terrorism (Philippines),
http://www.pctc.gov.ph/papers/InternationalTerrorism.html, sierpieñ 2010 oraz R. C. Banlaoi, The Abu Sayyaf
Group and Terrorism in the Southern Philippines Seven Years after 9/11: Threat and Response, PIPVTR Monograph No. 2, September 2008, s. 14.

Diagram 2. Model struktury organizacyjnej Abu Sajjaf w okresie kierownictwa
Abdurad¿aka D¿and¿alaniego
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: R. C. Banlaoi, The Abu Sayyaf Group and Terrorism in the Southern
Philippines Seven Years after 9/11: Threat and Response, PIPVTR Monograph No. 2, September 2008, s. 9.
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Wed³ug Banalaoi AS sk³ada³a siê z dwóch du¿ych grup cz³onków operuj¹cych
w prowincjach Basilan i Sulu oraz mniejszej – z regionu Zamboanga. Na czele pierwszej z nich po œmierci Abdurad¿aka stan¹³ Khadaffi D¿and¿alani. Drugiej grupie przewodzi³ zaœ Galib Andang (znany tak¿e pod pseudonimem Komandor Robot) a¿ do
momentu aresztowania w grudniu 2003 r. Obie grupy podzielone by³y na mniejsze
frakcje. W ramach grupy z Basilan istnia³o tych frakcji co najmniej dziesiêæ. W ramach
grupy z Sulu by³o ich nieco wiêcej bo a¿ 16.
Grupa z Basilan posiada³a przynajmniej 73 cz³onków w roku 2003. Jedn¹ z jej najaktywniejszych frakcji by³a frakcja Hapilona. W jej sk³ad wesz³o ok. 30 osób. Podstawowym celem jej aktywnoœci sta³o siê zapewnienie bezpieczeñstwa przywódcom
grupy. Frakcja Abu Subaji, sk³adaj¹ca siê z 13 osób by³a odpowiedzialna za dzia³ania
o charakterze administracyjnym. Abu Subaja wedle oficjalnych oœwiadczeñ w³adz zosta³ zlikwidowany przez jednostkê specjaln¹ armii filipiñskiej w czerwcu 2002 r. Nie
uda³o siê jednak potwierdziæ tej informacji, gdy¿ nie znaleziono jego cia³a47. Tabela 2
zawiera zestawienie frakcji grupy z Basilan.
Tabela 2

Frakcje Abu Sajjaf operuj¹ce w regionie Basilan na pocz¹tku XXI wieku
Nazwa frakcji

Lider frakcji

Frakcja Ampula

Mauran Ampul (Abu Mauran)

Frakcja Aptinga

Abu Apting

Frakcja Danggatila

Mata Danggatil (lub Moto Danggantil)

Frakcja Hapilona

Sahiron Hapilon

Frakcja Insilona

Insilon Hapilon

Frakcja D¿ainuddina

Nad¿alin D¿ainuddin

Frakcja D¿and¿alaniego

Hektor D¿and¿alani (Abu Abral)

Frakcja D¿ald¿alisa

Kalaw D¿ald¿alis

Frakcja Salagina

Abu Salagin

Frakcja Masirad¿i Saliego

Hamsirad¿i Sali

ród³o: R. C. Banlaoi, The Abu Sayyaf Group and Terrorism in the Southern Philippines Seven Years after 9/11:
Threat and Response, PIPVTR Monograph No. 2, September 2008, s. 11.

Grupa operuj¹ca w regionie Sulu w opinii Banlaoi’ego by³a mniej zwarta wewnêtrznie od omawianej powy¿ej. Sk³ada³a siê z wiêkszej iloœci frakcji s³abiej kontrolowanych i przedsiêbior¹cych tak¿e dzia³alnoœæ czysto kryminaln¹ (np.
porwania dla okupu). Tabela 3 zawiera zestawienie wchodz¹cych w sk³ad grupy
frakcji.

47

Ibidem, s. 11.
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Tabela 3

Frakcje Abu Sajjaf operuj¹ce w regionie Sulu na pocz¹tku XXI wieku
Nazwa frakcji

Lider frakcji

Frakcja Amila

Julius Aminulla Amil

Frakcja Andanga

Galib Andang (komandor Robot)

Frakcja Asiriego

Basiri Asiri

Frakcja Bad¿ji

Datu Panglima Bad¿ja

Frakcja Bauddina

Salapuddin Bauddin

Frakcja Hajudinniego

Nidzmi Hajudinni (komandor Takulong)

Frakcja Had¿iego Radzpala

Had¿i Radzpal (Abu Rajhan)

Frakcja Irid¿aniego

Mud¿ahid Irid¿ani

Frakcja D¿amala

Jahija D¿amal (Abu Alvarez)

Frakcja Kalima

Pati Kalim

Frakcja Landiego

Kumander Landi

Frakcja Maliego

Sulaiman Mali

Frakcja Saabduli

Nadzmi Saabdula (komandor Global)

Frakcja Sahirona

Radullah Sahiron

Frakcja Saliego

Hesseim Sali

Frakcja Szariffa

Wahid Szariff

ród³o: R. C. Banlaoi, The Abu Sayyaf Group and Terrorism in the Southern Philippines Seven Years after 9/11:
Threat and Response, PIPVTR Monograph No. 2, September 2008, s. 12.

W grudniu 2003 r. w³adzom uda³o siê pojmaæ Galiba Andanga (ps. Komandor Robot). Dalsze aresztowania przywódców organizacji umo¿liwi³y przejêcie w³adzy w organizacji przez m³odszego brata jej za³o¿yciela – Khadaffiego D¿and¿alaniego.
Du¿a iloœæ grup i frakcji wchodz¹cych w sk³ad Abu Sajjaf wskazywaæ mo¿e na brak
homogenicznoœci tej¿e organizacji. W istocie jednak struktura ta powiela model funkcjonowania innych organizacji terrorystycznych, w których kluczowym elementem
struktury organizacyjnej s¹ niezale¿nie funkcjonuj¹ce komórki terrorystyczne. Zgodziæ siê nale¿y z opini¹ Rommela Banlaoi’ego, który stwierdzi³, i¿ wiele z powy¿szych
frakcji przy³¹czy³o siê do organizacji z innych powodów ni¿ polityczne. Powody te
wi¹¿¹ siê m.in. z presti¿em i korzyœciami finansowymi. Struktura organizacyjna stopniowo, tak¿e z powy¿szych powodów, ulega³a anarchizacji. Po œmierci A. D¿and¿alaniego wyraŸnej atrofii uleg³y struktury zarz¹dzaj¹ce. Proces ten obrazuje diagram 3.
Podstawowy cel strategiczny Abu Sajjaf sformu³owany jeszcze przez za³o¿ycieli
organizacji zwi¹zany jest z walk¹ o utworzenie niezale¿nego pañstwa islamskiego,
w sk³ad którego mia³yby wchodziæ obszary zamieszkane przez filipiñskich muzu³manów.
Z taktycznego punktu widzenia organizacjê Abu Sajjaf charakteryzowa³a wysoka
elastycznoœæ wyboru sposobu dzia³ania w zale¿noœci od obszaru aktywnoœci i rodzaju
zagro¿eñ czy wyzwañ, którym podo³aæ musz¹ jej cz³onkowie.
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Diagram 3. Model struktury organizacyjnej Abu Sajjaf po œmierci
Abdurad¿aka D¿and¿alaniego
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ród³o: R. C. Banlaoi, The Abu Sayyaf Group and Terrorism in the Southern Philippines Seven Years after 9/11:
Threat and Response, PIPVTR Monograph No. 2, September 2008, s. 13.

W pierwszych dwóch okresach dzia³alnoœci grupy, a wiêc do œmierci A. D¿and¿alaniego, efektywnie ³¹czono taktykê dzia³añ partyzanckich i terrorystycznych. Jednym
z powodów czêstego wyboru taktyki terrorystycznej by³a relatywnie niewielka iloœæ
broni lekkiej, któr¹ dysponowali cz³onkowie grupy. Do 2000 r. by³o to zaledwie ok. 400
sztuk48. Mniej wiêcej od po³owy pierwszej dekady XXI wieku dysponowa³ ni¹ ju¿
praktycznie ka¿dy jej cz³onek. Przejête w 2007 r. przez armiê filipiñsk¹ arsena³y broni
AS œwiadcz¹ o wysokim poziomie technicznym dostêpnego terrorystom uzbrojenia.
Znaleziono m.in. karabiny snajperskie, noktowizory, kamery termowizyjne. Oprócz
tego przejêto nowoczesne œrodki ³¹cznoœci (m.in. telefony satelitarne) oraz szybkie
³odzie patrolowe49. Kontakty z d¿ihadystami z innych struktur terrorystycznych (m.in.
z D¿ama’a Islamija) umo¿liwi³y cz³onkom AS zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci konstruowania improwizowanych ³adunków wybuchowych (IED50). Jednym z najbardziej
znanych cz³onków Abu Sajjaf, odpowiedzialnych za trening terrorystyczny w zakresie
konstruowania ³adunków wybuchowych (detonowanych z u¿yciem telefonów komórkowych) by³ Rohmat Abdurrohim (ps. Zaki). W 2004 r. za spraw¹ Kadaffiego D¿and¿alaniego rozpoczêto szkolenia w zakresie wykorzystania samochodów z improwizowanym
³adunkiem wybuchowym (VBIED51). W 2005 r. powo³ano nawet do ¿ycia specjalny
Oddzia³ Miejski, odpowiedzialny za przygotowywanie tego typu operacji52.
Rozwój zdolnoœci operacyjnych AS umo¿liwi³ rozszerzenie aktywnoœci terrorystycznej na obszar wód morskich. Wykorzystywaniu ³odzi z improwizowanym ³adunkiem wybuchowym (BBIED53) sprzyja³y tak¿e ¿eglarskie umiejêtnoœci cz³onków
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organizacji. O skutecznoœci wypracowanej w pierwszej dekadzie XXI wieku taktyki
dzia³añ na morzu œwiadcz¹ ataki na statki p³ywaj¹ce pod obcymi banderami, w tym na
supertankowiec, w lutym 2004 r.
W procesie rekrutacji nowych cz³onków w AS wykorzystywano szereg ró¿nych
technik. Doœæ czêsto wykorzystywano zachêtê finansow¹. M³odych kandydatów wyszukiwano podczas zawodów sportowych lub zachêcano ich do podjêcia aktywnoœci
terrorystycznej udostêpniaj¹c narkotyki. Uciekano siê tak¿e do oszustwa i szanta¿u.
Umo¿liwiano m³odzie¿y przynoszenie broni palnej do obozów szkoleniowych, gdzie
robiono zdjêcia, którymi póŸniej j¹ szanta¿owano. W drugiej po³owie pierwszej dekady
XXI wieku baz¹ rekrutacyjn¹ by³a m³odzie¿ zwi¹zana z Islamskim Frontem Wyzwolenia Moro. Idealistycznie nastawieni m³odzi ludzie zniechêceni procesem pokojowym,
w którym partycypowa³ IFWM, stanowili w zwi¹zku z tym ³atwy cel dzia³alnoœci rekrutacyjnej AS.
Geneza organizacji Abu Sajjaf i œcis³e relacje pomiêdzy jej cz³onkami a przedstawicielami innych czêœci ruchu globalnego d¿ihadu wskazuj¹ na wa¿ne miejsce AS jako
tzw. organizacji afiliowanej. Wielu autorów podkreœla istnienie œcis³ych relacji pomiêdzy AS a D¿ama’a Islamija. Z organizacj¹ Abu Sajjaf zwi¹zany by³ tak¿e Ramzi Jusef.
By³ on odpowiedzialny za przygotowanie zamachu terrorystycznego na World Trade
Center w 1993 r. przypisywanego Al-Kaidzie. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
prowadzi³ on w regionie Basilan szkolenia dla cz³onków grupy z zakresu przygotowywania ³adunków wybuchowych54.
Za wsparcie finansowe AS odpowiedzialny by³ Mohammed D¿amal Chalifa. Jako
szwagier Osamy bin Ladena utrzymywa³ bliskie relacje z przedstawicielami j¹dra ruchu, sk¹d otrzymywa³ œrodki finansowe na dzia³alnoœæ operacyjn¹ w³asnej organizacji.
Poza tym wykorzystywa³ tak¿e sieæ organizacji charytatywnych na Filipinach, które
partycypowa³y w finansowaniu AS. Nie s¹ znane dok³adne sumy œrodków finansowych, które trafi³y do bojowników Abu Sajjaf. Musia³y byæ one jednak znacz¹ce i wystarcza³y do podtrzymania aktywnoœci terrorystycznej grupy w szczególnoœci w latach
dziewiêædziesi¹tych XX wieku. Z czasem jednak to Ÿród³o finansowania os³ab³o. AS
zajê³a siê zaœ czysto kryminaln¹ aktywnoœci¹ – w szczególnoœci porwaniami dla okupu
oraz handlem broni¹.
Wedle danych zebranych przez R. C. Banlaoi AS zaanga¿owa³a siê w okresie od
1991 do 2000 r. w 378 akcji terrorystycznych. Doprowadzi³y one do œmierci 288 cywilów. W tym samym okresie w 640 porwaniach uprowadzono ³¹cznie 2076 osób55. Dane
te wskazywaæ mog¹ na prawdziwoœæ tezy, któr¹ rz¹d filipiñski wielokrotnie podnosi³
odnoœnie opisu aktywnoœci Abu Sajjaf. W³adze filipiñskie twierdzi³y ju¿ wówczas, i¿
AS przypomina raczej grupê kryminalistów, która w³¹czy³a terroryzm do swego modus
operandi56. Teza ta uprawomocni³a siê w istocie w pierwszej dekadzie XXI wieku.
Jednym z najtragiczniejszych przyk³adów dzia³añ terrorystycznych organizacji AS
jest atak na prom przewo¿¹cy prawie 2000 pasa¿erów z Manili do Bacolod i Davao
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w dniu 26 lutego 2004 r. Za przeprowadzenie zamachu odpowiedzialny by³ Arnuflo
Alvarado (a w³aœciwie Redondo Cain Dellosa)57. Przemyci³ on na pok³ad promu w odbiorniku telewizyjnym materia³ wybuchowy w postaci 3,6 kg TNT. Pozostawi³ go
w sekcji dla najubo¿szych pasa¿erów po czym opuœci³ statek. £adunek eksplodowa³ po
godzinie 23, gdy prom znajdowa³ siê w pobli¿u wyspy Corregidor. W wyniku eksplozji
œmieræ ponios³o co najmniej sto osób (dok³adna liczba ofiar nie jest znana, gdy¿ cia³
wielu pasa¿erów nie uda³o siê odnaleŸæ)58. Wybór promu, a zw³aszcza sekcji, w której
zdetonowano ³adunek wybuchowy by³ przemyœlany i mia³ doprowadziæ do maksymalizacji liczby ofiar. Tu¿ po zamachu odpowiedzialnoœæ za jego przeprowadzenie wziêli
na siebie przedstawiciele organizacji Abu Sajjaf59. W³adze filipiñskie aresztowa³y Dellosê cztery tygodnie po dacie zamachu.
Kolejny znacz¹cy atak terrorystyczny mia³ miejsce w dniu 14 lutego 2005 r. Zamach bombowy mia³ miejsce w dzielnicy Makati (Manila). Skoordynowano z nim ataki w Davao i General Santos na po³udniu Filipin. W Makati za przeprowadzenie
zamachu odpowiedzialny by³ Angelo Trinidad. Po aresztowaniu przyzna³ siê do winy,
wskazuj¹c jako animatorów ca³ego przedsiêwziêcia organizacje Abu Sajjaf oraz D¿ama’a Islamija60. Wspó³praca operacyjna pomiêdzy organizacjami islamistycznymi na
Filipinach rozwija³a siê, zdaniem International Crisis Group, ju¿ od grudnia 2004 r. za
poœrednictwem utworzonej ad hoc przez d¿ihadystów Wspólnej Grupy Operacyjnej61.
W ostatnich kilku latach terrorystyczna aktywnoœæ Abu Sajjaf zaczê³a s³abn¹æ, ale nie
zanik³a ca³kowicie62. Jednym z ostatnich przyk³adów wykorzystania terroryzmu poza
tradycyjnym obszarem aktywnoœci grupy by³ zamach z 25 stycznia 2011 r. w Manili.
£adunek wybuchowy eksplodowa³ pod jednym z miejskich autobusów w finansowej
dzielnicy miasta. Œmieræ ponios³o 5 osób, a 14 zosta³o rannych63. Zamach, który
w³adze filipiñskie przypisa³y powy¿szej grupie, jest ewidentnym przyk³adem podtrzymywania przez ni¹ zdolnoœci operacyjnych do przeprowadzania zamachów terrorystycznych.

WNIOSKI
Narodziny Islamskiego Frontu Wyzwolenia Moro oraz organizacji Abu Sajjaf
zwi¹zane by³y œciœle z separatystycznymi d¹¿eniami muzu³manów z po³udniowej czêœci Filipin. Za³o¿yciele obu powy¿szych organizacji po³¹czyli d¹¿enia separatystyczne
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z islamistycznymi. Walka z niesprawiedliwoœci¹, uciskiem spo³ecznym, w istocie tak¿e z bied¹ i brakiem perspektyw ³¹czona by³a z d¹¿eniem do utworzenia pañstwa islamskiego, w którym rz¹dzi³yby regu³y prawa islamskiego.
W obu powy¿szych przypadkach zauwa¿yæ mo¿na dwa istotne procesy, uzewnêtrzniaj¹ce siê w ró¿nych momentach istnienia obu grup. Pierwszy z nich zwi¹zany jest
z rozpadem czy te¿ dewolucj¹ struktur organizacyjnych. Drugi wi¹¿e siê œciœle z pierwszym i dotyczy zwrócenia siê w stronê dzia³alnoœci stricte kryminalnej i ograniczenia
(lub zarzucenia) aktywnoœci terrorystycznej. Na proces dezintegracji obu grup wp³yw
mia³a œmieræ ich za³o¿ycieli.
W obu powy¿szych przypadkach podkreœliæ nale¿y tak¿e brak jakichkolwiek efektów
zwi¹zanych z realizacj¹ fundamentalnych celów wyznaczonych przez „ojców-za³o¿ycieli” obu grup. Mia³y na to wp³yw zarówno przyczyny obiektywne, jak i subiektywne.
Z jednej strony zadecydowa³ o tym brak si³ i œrodków do prowadzenia d³ugotrwa³ej
walki oraz brak poparcia spo³ecznego. Z drugiej zaœ strony brak charyzmatycznych
przywódców zaowocowa³ wewnêtrznymi podzia³ami i artykulacj¹ celów doraŸnych,
kosztem strategicznych.
Dzia³alnoœæ terrorystyczna zwi¹zana przede wszystkim z atakowaniem celów cywilnych (w atakach ginêli tak¿e muzu³manie) delegitymizowa³a walkê o szczytne
idea³y. Rosn¹ca niechêæ spo³ecznoœci islamskiej na Filipinach do obu grup zaowocowa³a ograniczeniem skutecznoœci akcji rekrutacyjnej. Nie bez znaczenia okaza³y siê
tak¿e wysi³ki w³adz filipiñskich, wspartych przez innych cz³onków spo³ecznoœci miêdzynarodowej – w szczególnoœci przez w³adze amerykañskie. Stany Zjednoczone,
w ramach tzw. wojny z terroryzmem, efektywnie wspar³y w³adze powy¿szego kraju
w walce z islamskimi separatystami dostarczaj¹c m.in. pomoc finansow¹ i techniczn¹
oraz realizuj¹c wspólne æwiczenia antyterrorystyczne w ramach tzw. operacji Balikatan.
Mimo ekstensywnych dzia³añ antyterrorystycznych podejmowanych przez w³adze
filipiñskie nie uda³o siê, jak dot¹d zlikwidowaæ zagro¿enia terrorystycznego zwi¹zanego z aktywnoœci¹ obu analizowanych grup. Islamski Front Wyzwolenia Moro wyrzek³
siê co prawda terroryzmu kilka lat temu, jednak prawdopodobny jest powrót do tej taktyki w przysz³oœci w przypadku braku powodzenia dzia³añ na p³aszczyŸnie wojskowej.
Organizacja Abu Sajjaf nie przypomina ju¿ efektywnie dzia³aj¹cej organizacji terrorystycznej z okresu lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku. Wchodz¹cy w jej sk³ad islamiœci nie wyrzekli siê jednak ca³kowicie walki o swe idea³y. Obie grupy uleg³y
wyraŸnej dezintegracji, ale istniej¹ nadal, stwarzaj¹c immanentne zagro¿enie dla bezpieczeñstwa wewnêtrznego Filipin.

STRESZCZENIE
Podstawowym celem niniejszego artyku³u jest przybli¿enie g³ównych etapów ewolucji terroryzmu islamskiego na Filipinach. Historia Filipin to w istocie historia ruchów separatystycznych. Ruchy te mo¿na zdefiniowaæ jako zorganizowane grupy utworzone w celu obalenia
legalnie dzia³aj¹cych w³adz poprzez dzia³ania zbrojne. Islamski ruch secesjonistyczny w po³udniowej czêœci Filipin ma swe korzenie w antykolonialnym oporze filipiñskich muzu³manów
skierowanym przeciwko Hiszpanom. Ich sprzeciw wzmacniany by³ destrukcj¹ tradycyjnego
modelu w³adzy i spo³ecznej autonomii oraz promocj¹ nowej religii.
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Islamski ruch secesjonistyczny sk³ada³ siê na pocz¹tku XXI wieku z dwóch g³ównych czêœci: Islamskiego Frontu Wyzwolenia Moro i grupy Abu Sajjaf. Obu grupom, maj¹cym powi¹zania z Al-Kaid¹, uda³o siê w okresie dwóch ostatnich dekad utworzyæ islamistyczny przyczó³ek
w po³udniowej czêœci Filipin. Islamski Front Wyzwolenia Moro (IFWM) by³ awangard¹ ruchu
secesjonistycznego na Mindanao i s¹siednich wyspach. Grupa ta powsta³a w 1977 r., kiedy to
Haszim Salamat doprowadzi³ do roz³amu w ramach Narodowego Frontu Wyzwolenia Moro
(NFWM), nie akceptuj¹c promowanego wówczas umiarkowanego stanowiska grupy w relacjach z rz¹dem filipiñskim. W 1987 r. NFWM zdecydowa³ siê zaakceptowaæ formalne porozumienie, które oznacza³o rezygnacjê z walki o niepodleg³oœæ i akceptacjê zaoferowanej przez
rz¹d autonomii. IFWM to porozumienie odrzuci³, a w 2003 r. zrezygnowa³ z dzia³alnoœci terrorystycznej. Grupa Abu Sajjaf powsta³a dziêki staraniom filipiñskiego weterana wojny radziecko-afgañskiej. Od momentu swego powstania w 1991 r. przesz³a ona przez wiele kluczowych
etapów rozwoju. Z czasem uleg³a dewolucji, rezygnuj¹c w istocie z planu utworzenia pañstwa
muzu³mañskiego w po³udniowej czêœci Filipin. Po œmierci Abdurad¿aka Abubakara D¿and¿alaniego w 1998 r. sta³a siê gangiem kryminalistów skupionych przede wszystkim na porwaniach
dla okupu. O rozbiciu grupy œwiadczy aktualnie istnienie szeregu niezale¿nych w istocie frakcji.

MORO ISLAMIC LIBERATION FRONT AND ABU SAYYAF.
THE EVOLUTION OF ISLAMIC TERRORIST ACTIVITY IN THE PHILIPPINES
ABSTRACT
The main aim of this article is to show the evolution of Islamic terrorism in the Philippines.
This country has been plagued by insurgencies throughout the history. The Muslim secessionist
movement in the Southern Philippines is rooted in the centuries-old resistance of Muslim
Filipinos against Spanish colonization. The destruction of the traditional patterns of authority,
destruction of communal autonomy and the introduction of a new religion fueled the resistance
of the Muslims in Mindanao.
The Muslim secessionist movement is comprised at the onset of the XXI century of two main
groups: The Moro Islamic Liberation Front (MILF) and the Abu Sayyaf Group. These groups
with links to Al Qaeda have established the Islamic foothold in the Southern Philippines in past
two decades.
The Moro Islamist Liberation Front (MILF) have been the vanguard of the Islamic
movement in the Bangsamoro homeland in Mindanao and the neighbouring islands. The MILF
was officially formed in 1984. Its founder, Hashim Salamat, supported by ethnic Maguindanaos
from Mindanao, split few years earlier from the Moro National Liberation Front (MNLF). In
January 1987, the MNLF signed an agreement relinquishing its goal of independence for
Muslim regions and accepting the government’s offer of autonomy. The Moro Islamic
Liberation Front refused to accept the accord. MILF has been non active as a terrorist
organization since 2003.
Abu Sayyaf was founded by a Philippine veteran of Afghan-Soviet War. It has gone through
several iterations since its emergence in 1991. It devolved from an Islamist militant organization
bent on creating a separate Muslim state in the southern Philippines to a loose collection of
kidnap-for-ransom gangs after the 1998 death of founder Abdurajak Abubakar Janjalani. Now
a much leaner group than it was Abu Sayyaf continues to exist as several different factions.

