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EWOLUCJA ZAGRO¯ENIA D¯IHADYSTYCZNEGO
W EUROPIE

Zagro¿enie terrorystyczne na pocz¹tku XXI wieku stanowi jedno z najpowa¿niejszych wyzwañ dla bezpieczeñstwa pañstw europejskich. Jego ewolucja œciœle wi¹¿e
siê z pojawieniem nowej zmiennej w postaci czynnika religijnego i wzrostu znaczenia grup radykalnych czy nawet jednostek odwo³uj¹cych siê do radykalnych hase³
(Wojciechowski, 2013a: 134–135). Zmiany te przebiegaj¹ w ostatnich dwóch dekadach coraz szybciej œciœle ³¹cz¹c siê w istocie z unifikacj¹ wyboru przez religijnych
ekstremistów strategii i taktyki walki o cele polityczno-religijne (Wojciechowski,
2013b: 136–138). W okresie ostatnich trzech dekad zjawisko terroryzmu religijnego
w Europie pokona³o dwa etapy rozwoju, wchodz¹c na pocz¹tku drugiej dekady
w trzeci, niezwykle groŸny etap. Najczêœciej kojarzony jest on z aktywnoœci¹ terrorystów (najczêœciej muzu³manów, w tym te¿ i konwertytów), którzy przeszli proces
autoradykalizacji (zjawisko terroryzmu indywidualnego) lub te¿ komórek operacyjnych, zwykle najwy¿ej kilkuosobowych, które dzia³aj¹ niezale¿nie od siebie, bardzo
rzadko kontaktuj¹c siê ze strukturami nadrzêdnymi (np. Centralnym Dowództwem
Al-Kaidy). Aktywnoœæ ekstremistów obejmuje zarówno œwiat realny, jak te¿ i wirtualny, prowadz¹c do proliferacji radykalnych postaw oraz popularyzacji wiedzy techniczno-taktycznej, która mo¿e z powodzeniem byæ wykorzystana w dzia³alnoœci
operacyjnej.
W zwi¹zku z powy¿szymi obserwacjami, warto postawiæ kilka pytañ: czy ewolucja
ruchu d¿ihadystycznego wp³ynê³a w widoczny sposób na wzrost zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstw europejskich? Jaki charakter maj¹ owe zagro¿enia i jaki jest ich
poziom?

ISTOTA ZAGRO¯ENIA D¯IHADYSTYCZNEGO
W okresie ostatnich trzech dekad zjawisko d¿ihadyzmu przesz³o znacz¹c¹ ewolucjê. W najogólniejszym sensie d¿ihadyzm powinien byæ uto¿samiany ze sposobem myœlenia prezentowanym przez najbardziej skrajne œrodowiska islamskich radyka³ów,
polegaj¹cym na wybiórczym podejœciu do interpretacji terminu „d¿ihad” (w tym przypadku chodzi o ten z aspektów, który dotyczy ofensywnego u¿ycia przemocy). Wedle
Thomasa Hegghammera termin ten pojawi³ siê w analizach akademickich dopiero
w dekadzie lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku (Hegghammer, 2009: 246). Spopularyzowany zosta³ nie tylko w œrodowiskach naukowych i decydenckich œwiata zachodniego, ale tak¿e wœród islamskich radyka³ów. D¿ihadyœci uwa¿aj¹ siebie za awangardê
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œwiata muzu³mañskiego, która stoi na stra¿y czystoœci wiary muzu³mañskiej, a wiêc
kierunku wskazanego przez Mahometa i pierwszych kalifów (Brachman, 2009: 4–5).
Farhard Khosrokhavar uznaje d¿ihadyzm za najwiêkszy ze wspó³czeœnie istniej¹cych,
utopijny, antyzachodni w swej istocie ruch spo³eczny, który realizacjê najwa¿niejszych
celów opiera na u¿yciu przemocy (Khosrokhavar, 2009: 1). D¿ihadyœci nale¿¹ do grupy
islamistów wyznaj¹cych ortodoksyjnie rozumian¹ koncepcjê d¿ihadu (œwiêtej wojny)
i odwo³uj¹cych siê do idei zwi¹zanych z postulatami restytucji relacji spo³eczno-politycznych z okresu pocz¹tków islamu.
Do globalnego ruchu d¿ihadystycznego mo¿e w istocie przy³¹czyæ siê ka¿da sunnicka grupa radykalna, której bliskie s¹ cele ruchu i której za³o¿yciele (przywódcy) s¹
sk³onni podporz¹dkowaæ siê za³o¿eniom strategiczno-taktycznym ruchu oraz z³o¿yæ
przysiêgê wiernoœci. W okresie ostatnich kilkunastu lat ich ³¹czna liczba przekroczy³a
pu³ap trzydziestu ugrupowañ i ci¹gle roœnie (Wejkszner, 2010: 122). Jednym z najbardziej radykalnych uczestników, nowych uczestników ruchu wydaje siê byæ np. grupa
Boko Haram z Nigerii, odpowiedzialna za wiele znacz¹cych zamachów terrorystycznych w tym kraju w okresie ostatnich trzech lat.
Choæ terroryœci islamscy dzia³aj¹ lokalnie, to ³¹czy ich globalna wizja, któr¹ Olivier
Roy okreœli³ mianem aterytorialnego globalnego d¿ihadu, wynikaj¹cego z kolektywnego obowi¹zku (fard kifaja) (Roy, 2004: 41). Frazer Egarton wskaza³ ponadto, i¿ na ponadnarodowy, ideologiczny aspekt ³¹cz¹cy aktywnoœæ d¿ihadystów w Europie. Jest
nim idea zbrojnej ummy walcz¹cej o przetrwanie spo³ecznoœci islamskiej (Egarton,
2011: 127). Dziêki tej idei mo¿liwe jest po³¹czenie wysi³ków muzu³manów z ca³ego
œwiata, z pominiêciem ró¿nic lokalnych, wokó³ wspólnego przedsiêwziêcia. Niektórzy
autorzy mylnie s¹dz¹, i¿ jest to wirtualna idea, z europocentrycznego, a wiêc i narodowocentrycznego punktu widzenia ca³kiem anachroniczna (Sageman, 2004: 161). Dla
muzu³manów przek³ada siê jednak na prost¹ perspektywê konfliktu spo³ecznego: wyznawcy islamu kontra jego przeciwnicy.
Na przestrzeni trzech ostatnich dekad ewolucji uleg³a struktura organizacyjna ruchu
d¿ihadystycznego. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, w ramach tzw. klasycznej
Al-Kaidy wyró¿niæ mo¿na by³o strukturê hierarchiczn¹, która z czasem z uwagi na
czynniki obiektywne (m.in. aktywnoœæ antyterrorystyczn¹ pañstw zachodnich) i subiektywne (absorbowanie przez cz³onków ruchu sprawdzonych wzorców dzia³ania)
uleg³a sp³aszczeniu, przyjmuj¹c postaæ struktury sieciowej z elementami hierarchicznymi (Wejkszner, 2012: 65). Proces ten ma jednak charakter immanentny, a w jego ramach widoczne s¹ tendencje amorfizacji powy¿szej struktury.
W ramach ostatniego etapu ewolucji d¿ihadyzmu w Europie spopularyzowana
zosta³a idea terroryzmu indywidualnego. Jednym z jej propagatorów by³ Abu Abdul
Rahman Attija al-Libi1. W materia³ach szkoleniowych udostêpnianych na forach d¿ihadystycznych zachêca³ do podjêcia indywidualnego d¿ihadu (al d¿ihad al fardi). Adresatami tego wezwania byli przede wszystkim muzu³manie mieszkaj¹cy na Zachodzie.
1

Attija by³ jednym z przywódców ruchu d¿ihadystycznego w Libii. Ukoñczy³ on studia koraniczne w Mauretanii. W obozach szkoleniowych Al-Kaidy zdoby³ wiedzê z zakresu produkcji i u¿ycia
materia³ów wybuchowych. Nawi¹za³ te¿ bliskie kontakty z przywódcami Centralnego Dowództwa
Al-Kaidy – m.in. z Ajmanem al-Zawahirim.

Ewolucja zagro¿enia d¿ihadystycznego w Europie

227

Zawiera³o ono m.in. szczegó³owe wskazania taktyczne, do których muzu³manie powinni siê zastosowaæ (al-Shishani, 2011: 8). Nie by³ on jednak prekursorem promowania tego typu taktyki w ramach ruchu d¿ihadysytycznego. Nieca³¹ dekadê wczeœniej
podobne idee g³osi³ Abu Musab al Suri – jeden z g³ównych ideologów Al-Kaidy.
W swoim monumentalnym 1500 stronicowym dziele twierdzi³, i¿ taktyka walki indywidualnej nale¿y, w dobie globalizacji i wszechobecnej inwigilacji do jednej z najefektywniejszych.

TRZY ETAPY EWOLUCJI D¯IHADYZMU W EUROPIE
Cz³onkowie ruchu sukcesywnie w latach dziewiêædziesi¹tych rozbudowywali
swe wp³ywy na kontynencie europejskim (Pargeter, 2008: 64–97). Na przestrzeni kolejnych lat, a zw³aszcza po atakach z 11 wrzeœnia 2001 r. zmieni³ siê sposób funkcjonowania ruchu. Europa sta³a siê, zdaniem Abdela Bariego Atwana, g³ównym celem
aktywnoœci ruchu i drugim, po Bliskim Wschodzie, polem bitwy (Atwan, 2008: 250).
Kolejne konflikty toczone w Afganistanie i Iraku doprowadzi³y do pojawienia siê
rzeszy muzu³mañskich uchodŸców w Europie. Wiele pañstw zachodnioeuropejskich
zaoferowa³o im azyl. Tak¿e wielu europejskich muzu³manów, zainspirowanych ideologi¹ globalnego salafickiego d¿ihadu, a zw³aszcza m³odzie¿, szuka³o kontaktu
z przedstawicielami radykalnych grup. £atwoœæ uzyskania azylu na Zachodzie, ale
te¿ wzglêdna ³atwoœæ podró¿y Europejczyków na Bliski Wschód do stref konfliktów
pozytywnie wp³ynê³y na rozwój wp³ywów Frontu na tym kontynencie. A. B. Atwan
nazywa tego typu fenomen „turystyk¹ d¿ihadystów”, zauwa¿aj¹c przy okazji nowe
zjawisko w postaci podejmowania ataków skierowanych przeciwko pañstwom swego pochodzenia (ibidem: 251).
Nie wydaje siê ju¿ mo¿liwe funkcjonowanie ruchu w Europie na zasadach wypracowanych w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku. Poszczególnych komórek nie
tworz¹ ju¿ przys³ani z baz ugrupowania mud¿ahedini. Jest to raczej ruch oddolny, wynikaj¹cy ze wzrostu popularnoœci radykalnej ideologii salafickiego d¿ihadu. Terrorystyczne sieci ruchu kszta³tuj¹ siê przede wszystkim w sposób autonomiczny, przejmuj¹c
i wykorzystuj¹c wypracowane modelowe rozwi¹zania. Innym sposobem ich powstawania by³a ideologiczna infiltracja dzia³aj¹cych ju¿ efektywnie sieci radykalnych
ugrupowañ muzu³mañskich. Na pocz¹tku XXI wieku do najlepiej rozwiniêtych nale¿a³y sieci – algierskiego Islamskiego Frontu Ocalenia, Islamskiej Grupy Zbrojnej oraz
Salafickiej Grupy Modlitwy i Walki.
Zinfiltrowanie sieci komórek algierskich organizacji terrorystycznych powiod³o siê
przedstawicielom globalnego ruchu salafickiego d¿ihadu zdaniem Rohana Gunaratny
jedynie czêœciowo. Wiêkszy sukces odniesiono w stosunku do sieci Takfir Wal Hid¿ra.
Jej korzenie rozpoœcieraj¹ siê na pañstwa Maghrebu. Jednym z jej szefów by³ swego
czasu Ayman al-Zawahiri. Dwoma kolejnymi sukcesami okaza³o siê zinfiltrowanie sieci
Islamskiej Grupy Zbrojnej oraz Salafickiej Grupy Modlitwy i Walki. Du¿a czêœæ europejskich kadr sieci ruchu, z uwagi na powy¿sze dzia³ania jest pochodzenia algierskiego, ale tak¿e egipskiego, tunezyjskiego, libijskiego i marokañskiego. S¹ to zazwyczaj
potomkowie, w pierwszym lub drugim pokoleniu, imigrantów, którzy przybyli do Eu-
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ropy za chlebem (Renard, 2008: 3–6)2. Niewielk¹ czêœæ cz³onków sieci stanowi¹ konwertyci i inna ludnoœæ nap³ywowa wyznaj¹ca islam (Gunaratna, 2003: 153–154).
Wed³ug R. Gunaratny, który opiera swe przybli¿enia na danych agencji wywiadowczych, przybli¿ona ³¹czna liczba osób, wchodz¹cych w sk³ad sieci Frontu w Europie
ok. 2002 r. oscylowa³a wokó³ liczby 500 (ibidem: 154). Do 2001 r. w wyniku aresztowañ wolnoœæ straci³o ok. 150 bojowników.
Sieci ruchu na³o¿y³y siê w ograniczonym jednak¿e wymiarze na sieci organizacji
przestêpczych w Europie, przede wszystkim z uwagi na koniecznoœæ akumulacji przez
organizacjê œrodków finansowych na swoj¹ dzia³alnoœæ oraz zapewnienia operacyjnych mo¿liwoœci funkcjonowania poszczególnym cz³onkom grupy, np. zdobycia
fa³szywych dokumentów to¿samoœci, przerzutu nowych cz³onków sieci do Europy
itp. (ibidem).
Kolejnym wa¿nym aspektem ewolucji dzia³alnoœci ruchu w Europie, zgodnie
z oœwiadczeniem udostêpnionym przez Osamê bin Ladena 23 kwietnia 2006 r., sta³o siê
zdecydowane reagowanie na przejawy dyskryminowania muzu³manów na p³aszczyŸnie kulturalnej lub moralnej. Przyk³adem tego typu aktywnoœci by³o m.in. zabójstwo
oskar¿anego o bluŸnierstwo re¿ysera Theo Van Gogha.
Niezmiernie wa¿ne wydaje siê podkreœlenie, ¿e ruch nigdy nie tworzy³, tak¿e w Europie, sieci ograniczonych terytorialnie. Sk³ad personalny poszczególnych komórek
nie ogranicza³ siê nigdy do obywateli konkretnego pañstwa. Zasiêg ich aktywnoœci nigdy nie by³ ograniczony granicami pañstwowymi. Tym niemniej z uwagi na rekrutacjê
odbywaj¹c¹ siê w sposób immanentny w tych krajach europejskich, w których jest
du¿a liczba muzu³mañskich imigrantów oraz koniecznoœæ realizowania zadañ operacyjnych i logistycznych dzia³alnoœæ poszczególnych komórek mo¿na opisaæ pos³uguj¹c siê kluczem geograficznym (Vidino, 2007: 8–9).
Maj¹c na uwadze powy¿sze fakty, warto dokonaæ periodyzacji rozwoju globalnego
ruchu salafickiego d¿ihadu na kontynencie europejskim (Nesser, 2008: 237). Rozwój
ten przebiega³ co najmniej w trzech etapach. Pierwszy z nich obejmowa³ okres od
pocz¹tku dekady lat 90. XX w. do 1998 r. W Europie aktywne by³y wówczas przede
wszystkim sieci terrorystyczne organizacji, które póŸniej zinfiltrowane zosta³y przez
bojowników ruchu. Granicznym wydarzeniem by³o w tym wypadku tworzenie Œwiatowego Frontu Islamskiego. To wydarzenie mia³o zaœ wp³yw na ewolucjê strategii
i taktyki dzia³ania, co w szczególnoœci przejawia³o siê w przejœciu od fazy d¿ihadu lokalnego do globalnego. Drugi z okresów obejmowa³ swym zasiêgiem okres od 1998 do
2005 r. Kraje europejskie sta³y siê wówczas aren¹ tzw. globalnego d¿ihadu, co uzyska³o
swe potwierdzenie w rozwoju sieci komórek terrorystycznych oraz w szeregu zamachach przez nale¿¹cych do nich d¿ihadystów (Hiszpania, Wielka Brytania). Trzeci zaœ
etap rozpocz¹³ siê po roku 2005 r. i trwa do chwili obecnej. W ka¿dym z trzech etapów
za dzia³alnoœæ radykaln¹ odpowiada inne pokolenie d¿ihadystów. W pierwszym z powy¿szych by³o to przede wszystkim pokolenie weteranów wojny afgañskiej. W pokolenie d¿ihadystów wyros³e w Europie, ale posiadaj¹ce bliskie kontakty ze strukturami
2
W jednym z raportów Europolu (TE-SAT 2008 – EU Terrorism Situation and Trend Report
(2008), Europol, the Hague) podkreœlono, ¿e pojawienie siê nowego pokolenia d¿ihadystów jest skutkiem zastosowania nowych technik propagandowo-rekrutacyjnych.
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ruchu w Azji (bior¹ce np. udzia³ w szkoleniach terrorystycznych na pograniczu
afgañsko-pakistañskim). Trzecie zaœ, do³¹czaj¹ce dopiero do d¿ihadu, sk³ada siê
z przedstawicieli diaspory muzu³mañskiej urodzonych ju¿ w Europie lub nawet z Europejczyków, którzy z ró¿nych powodów (w szczególnoœci religijnej natury) do³¹czyli
do ruchu.

WZROST ZAGRO¯ENIA D¯IHADYSTYCZNEGO W EUROPIE?
Zjawisko wspó³czesnego terroryzmu islamskiego œciœle ³¹czy siê z istnieniem tzw.
struktury sieciowej. Struktura ta sk³ada siê zarówno z komórek powi¹zanych ze sob¹
luŸnymi relacjami, jak te¿ i z ca³kowicie autonomicznych. Ich wielkoœæ, typ oraz zakres aktywnoœci zwi¹zany jest po pierwsze z wyznaczonymi przez cz³onków celami
oraz zakresem œrodków, którymi oni dysponuj¹. Po drugie zaœ wa¿n¹ zmienn¹ maj¹c¹
wp³yw na funkcjonowanie komórek jest poziom zewnêtrznego zagro¿enia. W tym
ostatnim przypadku sprawdza siê zasada, ¿e im mniejsza grupa osób wspó³pracuje ze
sob¹, tym mniejsze istnieje ryzyko infiltracji i rozbicia danej komórki. Szczególny sposób zorganizowania ruchu d¿ihadystów wp³ywa tak¿e na sposób obiegu informacji. Do
poszczególnych komórek docieraj¹ ewentualnie informacje odnoœnie konkretnych akcji, które maj¹ zostaæ przez nie podjête. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ sporadycznych kontaktów z central¹ ruchu i poinformowanie jej o przedsiêbranych akcjach, b¹dŸ zamiarach
ich przeprowadzenia (i ustalenia w zwi¹zku z tym szerszej strategii – w szczególnoœci
na p³aszczyŸnie regionalnej). Nie s¹ kolportowane, z oczywistych powodów, informacje odnoœnie sk³adu poszczególnych komórek. Z rzadka dochodzi tak¿e do kontaktów
miêdzy nimi (co oznacza koniecznoœæ przynajmniej wstêpnego ustalenia zasiêgu terytorialnego ich aktywnoœci). W przypadku ruchu istnieje kilka przyk³adów (np. sieci
komórek w Iraku czy Maghrebie) tworzenia struktur zarz¹dzaj¹cych, wzmacniaj¹cych
efektywnoœæ dzia³añ, ale zwiêkszaj¹cych ryzyko wykrycia ich aktywnoœci. W zale¿noœci od przypisanych poszczególnym komórkom zadañ mo¿na wskazaæ na co najmniej
ich trzy podstawowe typy:
– zarz¹dzaj¹ce – odpowiedzialne za wyznaczanie kierunku aktywnoœci w odniesieniu
do sieci komórek na danym terytorium, a tak¿e za dzia³alnoœæ propagandow¹, akumulowanie funduszy na dzia³alnoœæ operacyjn¹ itp., w ich wewnêtrznej strukturze
daje siê zauwa¿yæ hierarchizacjê poszczególnych funkcji;
– operacyjne – ich liczebnoœæ jest najmniejsza (zazwyczaj wchodzi w ich sk³ad od 2 do
8 osób), posiadaj¹ one zdecentralizowany charakter, s¹ zazwyczaj samowystarczalne i niezale¿ne, choæ funkcjonuj¹ w odniesieniu do wczeœniej ustalonego kanonu zasad o charakterze operacyjno-ideologicznym, w przypadku ruchu istnieje mo¿liwoœæ
kontaktowania siê z ich cz³onkami w szczególnoœci za poœrednictwem specjalnych
wys³anników centrali (agentów) znaj¹cych ich osobiœcie;
– wspomagaj¹ce – ich cz³onkowie odpowiedzialni s¹ przede wszystkim za proces rekrutacji (typuj¹ i sprawdzaj¹ kandydatów na cz³onków ruchu).
Szacunki dotycz¹ce liczby dzia³aj¹cych aktualnie w Europie komórek ruchu s¹ rozbie¿ne. Dostêpne dane wskazuj¹, ¿e istnieje ich od trzydziestu kilku do prawie stu i rozsiane s¹ po ca³ym œwiecie. Wiele z nich uda³o siê wykryæ, dziêki podejmowanym przez
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odpowiednie s³u¿by pañstw zachodnich dzia³aniom antyterrorystycznym. Do najwa¿niejszych regionów objêtych aktywnoœci¹ sieci owych komórek zaliczyæ mo¿na: Europê
Zachodni¹, Stany Zjednoczone, Pó³wysep Arabski, Afrykê Pó³nocn¹ i Azjê Po³udniowo-Wschodni¹.
W ostatnich kilkunastu latach znacz¹cej ewolucji uleg³ tak¿e proces rekrutacji nowych cz³onków grup d¿ihadystycznych. W coraz wiêkszym stopniu wykorzystywane
s¹ obecnie narzêdzia elektroniczne, co w istocie wpisuje tego rodzaju aktywnoœæ w tzw.
d¿ihad elektroniczny czy te¿ e-d¿ihad (Bunt, 2003: 26). Wœród wielu ró¿nych metod
rekrutacyjnych na uwagê zas³uguje metoda sieciowa, realizowana wedle modelu
przedstawionego poni¿ej.

REKRUTER

REAKCJA
NEGATYWNA

REAKCJA
POZYTYWNA

Rys. 1. Sieciowy model rekrutacji d¿ihadystycznej
ród³o: S. Gerwehr, S. Daly, Al-Qaida: Terrorist Selection and Recruitment, w: The McGraw-Hill Homeland Security Handbook, (eds.) D. Kamien, McGraw-Hill, New York
2006, s. 76.

W ramach powy¿szego modelu na uwagê zas³uguj¹ dwa popularne w Europie
kana³y komunikacji pomiêdzy rekruterem a rekrutowanym: Internet (w tym zw³aszcza
strony spo³ecznoœciowe radykalnych œrodowisk muzu³mañskich) oraz meczety (z radykalnymi imamami jako rekruterami). W pierwszym przypadku na stronach internetowych umieszczane s¹ ró¿nego rodzaju materia³y (wideo, zdjêcia, dokumenty
w formie elektronicznej) promuj¹ce dzia³alnoœæ d¿ihadystyczn¹ oraz wskazuj¹ce na
powody jej wsparcia. W drugim przypadku wezwanie do takich dzia³añ werbalizowane
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jest przez imama (Gerwer, Daly, 2006: 76). Badania przeprowadzone przez Petera
R. Neumana wskazuj¹ na relatywnie wysok¹ skutecznoœæ takiego typu rekrutacji. Powy¿szy autor znacz¹c¹ rolê przypisuje trzech rodzajom uczestników tego procesu: organizacjom spo³eczno-religijnym, imamom i aktywistom (Neumann, 2008: 32–33).
Recepcja zaanga¿owania pierwszej grupy uczestników w powy¿sz¹ dzia³alnoœæ mo¿e
nastrêczaæ trudnoœci przede wszystkim z uwagi na fakt, i¿ cz³onkowie takich organizacji werbalizuj¹ zazwyczaj dzia³alnoœæ opart¹ na wyrzeczeniu siê przemocy, a skupiaj¹
siê na indoktrynacji. Wœród najbardziej znanych przyk³adów tego typu grup wymieniæ
mo¿na np. al-Muhad¿iroun na czele z Omarem Bahri Mohammedem, która od³¹czy³a
siê od grupy Hizb-ut Tahrir w 1996 r. Grupa ta dzia³a³a w Wielkiej Brytanii, Danii
i Pakistanie, a oprócz rekrutacji d¿ihadystów jej cz³onkowie zajmowali siê tak¿e gromadzeniem œrodków finansowych na walkê z niewiernymi (Neumann, 2008: 34). Markowi Hubandowi uda³o siê niezmiernie dok³adnie odtworzyæ przyczyny, przebieg
i skutki procesu radykalizacji i rekrutacji d¿ihadystycznej w Wielkiej Brytanii, wskazuj¹c w swoim modelu na kilkadziesi¹t istotnych warunków, które nale¿a³o spe³niæ,
aby proces ten przebiega³ efektywnie. Wœród nich wymieni³ m.in. podatnoœæ na indoktrynacjê ze strony przywódców duchowych (Huband, 2010: 124). Negatywnym efektem i potwierdzeniem skutecznoœci tego typu dzia³añ by³y m.in. zamachy w Londynie
w lipcu 2005 r.
Przed 11 wrzeœnia 2001 r. czêœciowo zneutralizowano komórki ruchu we W³oszech,
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Republice Po³udniowej Afryki, Tanzanii, Kenii, Jemenie, Albanii, Singapurze, Malezji, Jordanii, Algierii, Libii, Pakistanie i na Filipinach. Po 11 wrzeœnia nie nast¹pi³ jednak proces atrofii
strukturalnej ruchu d¿ihadystycznego. Proces rekrutacyjny ewoluuje w dynamiczny
sposób kszta³tuje ow¹ strukturê. Socjolgiczno-psychologiczne profile d¿ihadystów
nale¿¹cych do tzw. trzeciego pokolenia nie pozwalaj¹ na jednoznaczn¹ deskrypcjê
czynników przyczyniaj¹cych siê do relatywnego wzrostu liczby osób do³¹czaj¹cych do
grup d¿ihadystycznych. Peter Nesser oprócz czynnika religijno-politycznego wskaza³
m.in. na panuj¹cy zw³aszcza w Europie Zachodniej rasizm oraz tzw. „kognitywn¹
otwartoœæ” na idee nie kojarzone z sekularyzowanym Zachodem (Nesser, 2010: 91).
W analizach dotycz¹cych ewolucji zagro¿enia d¿ihadystycznego doœæ rzadko pojawiaj¹ siê wnioski dotycz¹ce zale¿noœci pomiêdzy procesem radykalizacji a wzrostem
powy¿szego zagro¿enia. Poprzez radykalizacjê rozumieæ nale¿y proces poszukiwania
nieortodoksyjnych sposobów wp³ywu na struktury spo³eczne, w³¹cznie z u¿yciem si³y
w celu zmiany istniej¹cego porz¹dku, w tym zniszczenia demokratycznych struktur
i instytucji (Korteweg, Gohel, Heisbourg, Ranstorp, de Wijk, 2010: 31). Duñscy badacze zwrócili uwagê na dwa wymiary tego procesu: wewnêtrzny i zewnêtrzny. W tym
pierwszym przypadku do radykalizacji przyczynia siê m.in. brak debaty dotycz¹cej
kwestii fundamentalnych (np. interpretacji zapisów pism religijnych) dla spo³ecznoœci
muzu³mañskiej; stygmatyzacja i polityczna polaryzacja muzu³mañskich spo³ecznoœci
w Europie; brak lub ograniczona asymilacja muzu³mañskich imigrantów; aktywnoœæ
imamów wspieranych organizacyjnie i finansowanych przez radykalne grupy (np.
wahabbicke); bezkrytyczna akceptacja hase³ radykalnych przez wielu m³odych muzu³manów; ³atwy dostêp do radykalnej literatury i materia³ów propagandowych, gloryfikuj¹cych przemoc i wreszcie socjalizacjê do przemocy w wiêzieniach i grupach
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m³odzie¿owych. W drugim przypadku na proces radykalizacji w Europie wp³yw maj¹
tak wa¿ne wydarzenia jak: konflikt w Czeczenii i Palestynie, w których przeœladowana
jest spo³ecznoœæ muzu³mañska; zachodnie interwencje w pañstwach muzu³mañskich,
w zwi¹zku z którymi cierpi ludnoœæ miejscowa, czy wspieranie przez Zachód (pañstwa
europejskie) œwieckich re¿imów w œwiecie islamu, które powszechnie uwa¿ane s¹ za
autorytarne i skorumpowane (ibidem: 31–33). Czynniki te maj¹ ci¹gle przemo¿ny
wp³yw na wzrost radykalnych, antyzachodnich postaw wœród muzu³manów w wielu
pañstwach europejskich.

NAJWA¯NIEJSZE REGIONY AKTYWNOŒCI D¯IHADYSTYCZNEJ
W EUROPIE
Stopieñ zagro¿enia ze strony komórek d¿ihadystycznych by³ i jest w pañstwach zachodnioeuropejskich ró¿ny. Œciœle by³ on skorelowany z wielkoœci¹ diaspory muzu³mañskiej i stopniem radykalizacji jej przedstawicieli. W latach dziewiêædziesi¹tych
i na pocz¹tku lat dwutysiêcznych powy¿sze komórki powstawa³y w takich pañstwach
jak Hiszpania, Francja, Belgia, Wielka Brytania, Holandia, W³ochy, Niemcy, a tak¿e na
po³udniu Europy – w szczególnoœci w Boœni-Hercegowinie. Aktualnie dostêpne dane
nie pozwalaj¹ na wskazanie konkretnej liczby istniej¹cych komórek. Mo¿na jednak¿e
za³o¿yæ, ¿e jest ich co najmniej kilkadziesi¹t.
Jednym z najwa¿niejszych przyczó³ków ruchu d¿ihadystycznego w Europie by³a
i jest bez w¹tpienia Wielka Brytania. D¿ihadyœci pochodz¹cy, albo dzia³aj¹cy na obszarze tego pañstwa odpowiedzialni byli za szereg istotnych zamachów terrorystycznych
w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku oraz w latach dwutysiêcznych (np. zamach na World Trade Center w Nowym Jorku z 1993 r. oraz w Londynie z 2005 r.).
Nie bez powodu ukuto te¿ termin „Londonistan” daj¹cy œwiadectwo powy¿szej tendencji. Dominant¹ wyró¿niaj¹c¹ przyk³ad brytyjski wydaje siê byæ fakt, i¿ dzia³a³o
tam wielu islamistów uznanych za znacz¹cych ideologów ruchu d¿ihadystycznego
– na czele z Abu Katad¹ oraz Abu Musabem al-Surim. Wa¿n¹ cezur¹ dotycz¹c¹ powy¿szego przyk³adu jest rok 2005. Od tego momentu zdecydowane dzia³ania w³adz
brytyjskich (zw³aszcza MI5) wp³ynê³y pozytywnie na redukcjê poziomu zagro¿enia
terrorystycznego w tym pañstwie. Zdaniem Jamesa Brandona wp³ynê³y na to tak¿e
dwa inne czynniki: wolniejszy rozwój struktur organizacyjnych po³¹czony z mniejsz¹ liczb¹ m³odych osób chc¹cych wejœæ na œcie¿kê d¿ihadu oraz mniejsza akceptacja
hase³ islamistycznych wœród muzu³mañskiej diaspory w Wielkiej Brytanii (Brandon,
2011: 15). Trudno jednak¿e zgodziæ siê z ostateczn¹ konkluzj¹, i¿ oznacza to trwa³¹
redukcjê zagro¿enia terroryzmem islamskim. Nadal, bowiem obserwowaæ mo¿na
wzrost aktywnoœci propagandowej d¿ihadystów w œwiecie wirtualnym, która nie pozostaje bez echa w œwiecie realnym. Wiele znanych ju¿ grup islamistycznych dzia³aj¹cych w Wielkiej Brytanii (np. Hizb al-Tahrir czy al-Muhad¿iroun) traci, co
prawda, na znaczeniu. Ich miejsca nie zajmuj¹ jednak zorganizowane i zhierarchizowane struktury, a pojedyncze autonomiczne komórki operacyjne lub te¿ nawet terroryœci indywidualni, którzy stanowiæ mog¹ powa¿ne wyzwanie dla bezpieczeñstwa
wewnêtrznego tego pañstwa.
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Dostêpne dane dotycz¹ce wzrostu zagro¿enia terroryzmem islamskim w Niemczech pozwalaj¹ na stwierdzenie, i¿ przesadzone i nieuprawnione wydaj¹ siê opinie
wskazuj¹ce na to pañstwo, jako g³ówne, obok Wielkiej Brytanii, zaplecze ruchu d¿ihadystycznego w Europie. Z drugiej jednak strony nie wolno trywializowaæ zagro¿enia
pochodz¹cego z Niemiec, które przejawia siê choæby w aktywnoœci pochodz¹cych
z tego kraju muzu³manów m.in. Islamskiej Unii D¿ihadu (Steinberg, 2013: 77–102),
z któr¹ w istocie wspó³pracowa³ Fritz Golewicz – Niemiec, polskiego pochodzenia czy
tureckim Hezbollahu (ibidem: 111–124), œciœle powi¹zanym z radykalnymi przedstawicielami tureckiej diaspory w Niemczech.
W³adze niemieckie oficjalnie badaj¹ skalê zagro¿enia d¿ihadystycznego od po³owy
dekady lat dwutysiêcznych. Maksymalna liczba osób podejrzewanych lub oskar¿onych o aktywnoœæ terrorystyczn¹ oscylowa³a wokó³ liczby 130 (Gohel, 2011: 12), co
wydaje siê byæ liczb¹ znacz¹co zani¿on¹. Niemcy by³y traktowane przez d¿ihadystów
jako tzw. pañstwo tranzytowe lub zaplecze do przygotowywania zamachów w innych
czêœciach Europy czy œwiata. Wœród istotnych przyk³adów takiej aktywnoœci wymieniæ mo¿na choæby zamachy z 11 wrzeœnia 2001 r. Nie bez powodu ukuto zatem termin
„Kufaristan”. Dziêki wspó³pracy miêdzynarodowej (tak¿e w dziedzinie wywiadu) oraz
aktywnoœci s³u¿b niemieckich uda³o siê wyeliminowaæ czêœæ sieciowej struktury ruchu
d¿ihadystycznego w tym pañstwie. Nale¿y jednak podejrzewaæ, ¿e nadal istniej¹ tam
komórki, które maj¹ operacyjne mo¿liwoœci przeprowadzenia ataku terrorystycznego,
tak¿e w pañstwach oœciennych. Tego typu zagro¿enia w³adze polskie nie powinny
ignorowaæ.
Ostatni etap ewolucji ruchu d¿ihadystycznego w Europie zwi¹zany jest z dwoma
istotnymi zmiennymi, œciœle zwi¹zanymi z przemianami strukturalnymi i wp³ywem
czynnika osobowoœciowego na rozwój ruchu. Chodzi w tym przypadku o zwrócenie
uwagi na rolê tzw. emisariuszy (a wiêc agentów ruchu), którzy odbudowuj¹ struktury
operacyjne na Zachodzie. Druga zmienna wi¹¿e siê zaœ z popularyzacj¹ narracji,
zw³aszcza w œwiecie wirtualnym, promuj¹cej postawy heroiczne, co mo¿e wp³ywaæ na
radykalizacjê postaw jednostek (a wiêc i wzrost popularnoœci terroryzmu indywidualnego). Zgodnie z wnioskami wyp³ywaj¹cymi z analizy 16 przypadków przygotowywanych przez d¿ihadystów zamachów terrorystycznych, przeprowadzonej przez
Mitchella D. Silbera tendencje te widoczne s¹ w odniesieniu do wielu pañstw europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii i Niemiec (Silber, 2011: 2). Proces
ten nazwaæ mo¿na procesem jednostkowej autoradykalizacji inspirowanej ideologi¹
d¿ihadystyczn¹.
Analiza dotychczasowych przyk³adów aktywnoœci d¿ihadystycznej w Europie wskazuje na coraz mniejsz¹, ale nie marginaln¹ popularnoœæ egalitarnych idei, ³¹cz¹cych aktywnoœæ d¿ihadystycz¹ z aktywnoœci¹ anga¿uj¹c¹ ma³e grupy spo³eczne. W literaturze
d¿ihadystycznej ci¹gle popularne s¹ idee wspó³pracy w ramach grupy (d¿ama’a), organizacji (tanzim) czy ruchu (haraka). Dotychczasowe akcje terrorystyczne podejmowane
przez islamistów inspirowane by³y z zewn¹trz i wymaga³y d³ugotrwa³ych (najczêœciej
wieloletnich) przygotowañ (Nesser, 2008: 3). Jednak¿e pocz¹wszy od 2001 r., a wiêc
od przypadku Richarda Reida (tzw. shoebomber), próbuj¹cego przeprowadziæ zamach
terrorystyczny w samolocie linii American Airlines lec¹cym z Rzymu do Miami, poprzez przypadek próby przeprowadzenia zamachu w paŸdzierniku 2009 r. przez Umara
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Farouka Abdulmuttallaba (tzw. underwearbomber), a skoñczywszy na co najmniej
szeœciu przypadkach prób lub udanych zamachów przeprowadzonych przez jednostki
na obszarze Europy w latach 2010–2011 (Nesser, 2012: 16), da siê zauwa¿yæ coraz
wiêksz¹ popularnoœæ dzia³añ indywidualnych. Niezmiernie wa¿nym by³ tak¿e przypadek Mohammeda Meraha, odpowiedzialnego za atak terrorystyczny w Tuluzie w marcu 2012 r. Wiêkszoœæ z powy¿szych przypadków inspirowana by³a jednak, z zewn¹trz.
Ich rosn¹ca liczba odzwierciedla jednak pewn¹ tendencjê. Podobne tendencje zauwa¿yæ mo¿na tak¿e w innych pañstwach europejskich, np. we W³oszech (Vidino, 2013:
17–20).
Najistotniejszym zagro¿eniem zwi¹zanym z ewolucj¹ ruchu d¿ihadystycznego jest
jednak aktywnoœæ terrorystów indywidualnych. Nie partycypuj¹ oni w aktywnoœci ¿adnych struktur, zaœ proces ich radykalizacji ma wymiar autonomiczny. Trudno przewidzieæ zarówno moment ich terrorystycznej aktywizacji, jak te¿ wybór konkretnego celu
ataku. Jeœli zauwa¿y siê jednak fakt rosn¹cej fali radykalizacji aktywnoœci d¿ihadystów, to nie mo¿na wykluczyæ, ¿e w obliczu coraz wiêkszych sukcesów dzia³añ antyi kontrterrorystycznych w Europie Zachodniej przynajmniej czêœæ z nich zdecyduje siê
na przeprowadzenie ataków terrorystycznych w innych regionach Europy (np. w Europie Œrodkowej). BodŸcem do takiej aktywnoœci mog¹ byæ wa¿ne wydarzenia sportowe
czy spo³eczne, absorbuj¹ce uwagê nie tylko lokalnej spo³ecznoœci.
***
Globalny ruch d¿ihadystyczny ca³y czas rozbudowuje swoje wp³ywy w Europie Zachodniej i Po³udniowej. Wa¿nym przyczó³kiem ruchu w latach dziewiêædziesi¹tych,
a wiêc w pierwszym okresie funkcjonowania, by³ obszar by³ej Jugos³awii, w tym
w szczególnoœci Boœnia-Hercegowina i Kosowo. W miêdzyczasie rozbudowywano
jego strukturê tak¿e w pañstwach zachodnich.
Mylne jest przeœwiadczenie, i¿ znacz¹ce sukcesy w walce z d¿ihadystami, np. eliminacja znanych ideologów czy przywódców ruchu d¿ihadystycznego (np. Osamy bin
Ladena czy Anwara al-Awlakiego) oznacza trwa³¹ redukcjê zagro¿enia d¿ihadystycznego. Obserwowana od dwóch dekad ewolucja ruchu d¿ihadystycznego jednoznacznie
dowodzi, i¿ ¿adne dzia³ania kontrterrorystyczne nie s¹ w stanie zapobiec dalszemu rozwojowi jego struktur. Najlogiczniejsz¹ konstatacj¹ w zwi¹zku z powy¿sz¹ obserwacj¹
bêdzie stwierdzenie, i¿ kolejne ataki terrorystów islamskich s¹ prawdopodobne.
Niezwykle trudno jest nakreœliæ ostateczn¹ mapê zagro¿eñ ze strony d¿ihadystów
na kontynencie europejskim. Wskazane w artykule zmienne maj¹ce wp³yw na ewolucjê ruchu d¿ihadystycznego dynamicznie wp³ywaj¹ na proliferacjê tego zagro¿enia na
ca³ym kontynencie europejskim. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad komórki d¿ihadystyczne za³o¿one zosta³y w takich pañstwach jak: Belgia, Holandia, Dania, Wielka
Brytania, Hiszpania, Niemcy, W³ochy. Aktywnoœci¹ d¿ihadystyczn¹ objêty by³ ponadto obszar Ba³kanów, w tym zw³aszcza Boœnia-Hercegowina, na terenie której osiedli³o
siê wielu uczestników europejskiego d¿ihadu.
Zasiêg aktywnoœci d¿ihadystów jest dziœ nieograniczony. Coraz wiêksz¹ popularnoœæ zdobywa ponadto idea zamachów samobójczych podejmowanych przez jednostki.
Zdaniem wielu taktyków ruchu d¿ihadystycznego jest to jedno z najefektywniejszych
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narzêdzi walki zbrojnej, które coraz czêœciej stosowane bêdzie w pañstwach Zachodu.
Presja wywierana na islamistach w Europie poprzez dzia³ania anty- i kontrterrorystyczne bêdzie wrêcz zmusza³a ich do zwrócenia siê w stronê tego typu aktywnoœci na o wiele wiêksz¹ skalê ni¿ dotychczas. W zwi¹zku z tym ¿adne pañstwo europejskie, nie
mo¿e tej nowej sytuacji ignorowaæ. Jednym z wa¿niejszych instrumentów wykorzystywanych w tym zakresie jest polityka przeciwdzia³ania radykalizacji islamistycznej,
szczególnie efektywnie rozwijana w takich pañstwach, jak: Wielka Brytania, Holandia
czy Dania (Brandon, Vidino, 2012: 16–18).
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STRESZCZENIE
W niniejszej publikacji skupiono siê na przedstawieniu Ÿróde³ i najwa¿niejszych przejawów
radykalizmu islamskiego w Europie. Zwrócono w szczególnoœci uwagê na historyczne i ideologiczne determinanty rozwoju tego zjawiska. Wskazano najwa¿niejsze etapy ewolucji zagro¿enia
d¿ihadystycznego oraz aktorów maj¹cych wp³yw na jego ewolucjê. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze
przes³anki w artykule zawarto ponadto najwa¿niejsze wnioski dotycz¹ce wzrastaj¹cego poziomu powy¿szego zagro¿enia dla wybranych pañstw europejskich, w okresie ostatnich kilkunastu
lat wraz ze wskazaniem zmiennych wp³ywaj¹cych na ów poziom w postaci: procesu radykalizacji spo³ecznoœci muzu³mañskich w Europie, zmian w taktyce i organizacji grup d¿ihadystycznych, sukcesu akcji rekrutacyjnych i antyterrorystycznej aktywnoœci pañstw Zachodu.

THE EVOLUTION OF THE JIHADIST THREAT IN EUROPE
ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze the most important sources and manifestations of Islamic radicalism in Europe. In order to achieve this aim the historical and the ideological determinants of the development of this phenomenon have been presented, followed by identification
of the main stages of the evolution of jihadist threats and actors affecting its evolution. In that respect main argument of this article is that the jihadist threat to the security of selected European
countries has relatively increased in the last few years and is dependent of the following issues:
the process of radicalization of Muslim communities in Europe, changes in tactics and organization of jihadi groups, the success of the recruitment process and anti-terrorist activity of Western
countries.

