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Dżihadyzm salaficki i jego destrukcyjny wpływ na obszary 
aktywności migrantów muzułmańskich 

Salafi jihadism and its destructive impact 
on the areas of activity of Muslim migrants

 The purpose of the article is to analyze the impact of Salafi ji-
hadist ideology on the behavior of Muslim migrants. In addition to 
presenting the main assumptions of Salafi jihadism and the character-
istics of its promoters, the main organizations that follow this ideologi-
cal trend are presented. They will be: Al-Qaida Islamic Maghreb, Ansar 
Al-Sharia, Okba Ibn Nafaa. The author focuses on reviewing the main 
areas of activity of radical Muslims, in particular on their interpreta-
tion of the work. In carrying out the mission of proselytism, members 
of terrorist organizations are engaged not only in the proclamation of 
Islamic principles, but primarily focus on social activities and educa-
tion. Such focused work is to recruit new members. However, there 
are also misinterpretations of jihad, prompting radical Muslims to be-
come armed, turning them into fighters fighting for the restitution of 
the original community – umma.
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 Celem artykułu jest analiza wpływu ideologii dżihadyzmu 
salafickiego na postępowanie migrantów muzułmańskich. Oprócz 
przedstawienia głównych założeń dżihadyzmu salafickiego i cech 
charakterystycznych jego propagatorów, prezentowane są główne 
organizacje, które kierują się tym nurtem ideologicznym: Al-Kaida 
Islamskiego Maghrebu, Ansar Al-Sharia, Okba Ibn Nafaa. Autorka 
skupia się na przeglądzie głównych obszarów aktywności radykalnych 
muzułmanów, a w szczególności na ich interpretacji pracy. Realizując 
misję prozelityzmu członkowie organizacji terrorystycznych zajmują 
się nie tylko głoszeniem zasad islamu, ale przede wszystkim skupiają 
się na działalności społecznej i edukacji. Tak ukierunkowana praca 
ma posłużyć rekrutacji nowych członków. Jednak pojawiają się także 
błędne interpretacje dżihadu skłaniające radykalnych muzułmanów 
do aktywności zbrojnej, przemieniając ich w bojowników walczących 
o restytucje pierwotnej wspólnoty – ummy.
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Oprócz pozytywnego wpływu religii na rozwój i działalność 
człowieka, zauważalny jest również jej aspekt negatywny. Wyrazi-
stym przykładem jest destrukcyjna rola dżihadyzmu salafickiego. 
Jest to radykalny nurt współczesnego islamu wyznawany przez 
liczne organizacje terrorystyczne takie jak Al-Kaida Islamskiego Ma-
ghrebu (AQIM), Ansar Al-Sharia oraz Okba Ibn Nafaa. Ze względu 
na charakter i zakres oddziaływania organizacji terrorystycznych 
możemy mówić o zjawisku globalnego terroryzmu, co w przypad-
ku terroryzmu islamistycznego jest pewną nowością (Biuletyn Psy-
chologii Międzykulturowej 2003). W szczególności odnosi się to 
do aktywności Al-Kaidy, gdzie występuje „(...) złożona i elastyczna 
sieć terrorystyczna, wyjątkowa ze względu na swój zasięg ponad-
narodowy i skład wieloetniczny (...)” (Reinares 2003: 132). Al-Kaida 
dążyła do przywrócenia kalifatu, czyli do zjednoczenia całej wspól-
noty wierzących (umma) w ramach tej samej jednostki politycznej, 
rządzonej prawami islamu. Oznaczałoby to całkowite zerwanie 
z dotychczasowym porządkiem międzynarodowym, podziałem ról 
społecznych i sytuacją na rynku pracy oraz rażące wyzwanie dla po-
rządku ustanowionego przez odmienne, zdemokratyzowane reżimy 
arabskie.  Postępujące od II połowy XX wieku procesy globalizacji 
doprowadziły do dominacji kultury Zachodu. Jest to jeden z czyn-
ników, które sprzyjają zjawisku reislamizacji. W konsekwencji Mu-
zułmanie drugiej i trzeciej generacji w społeczeństwach zachodnich 

dokonują konwersji na islam. Identyfikują się tak głęboko z religią, 
że jest to bardzo zindywidualizowany, świadomy wybór, powrót do 
tzw. nowego islamu i porzucenie tożsamości swoich rodziców oraz 
kultury zachodniej (Ghotme 2012: 116).

Problemy definicyjne

 Terminu „dżihad” nie można ograniczyć tylko do jednego ze 
sposobów interpretacji znaczeń „świętej wojny”. Powszechne rozu-
mienie, narzucone wyraźnie przez media i świat polityki, nie jest 
jedyne. Dlatego w Koranie mówi się o dżihadzie serca, o walce o sa-
modoskonalenie duchowe jako rozwój istoty ludzkiej, czy o dżiha-
dzie języka, który opisuje wysiłek wydawania opinii lub uczciwego 
stanowienia prawa. W Koranie święte wersety dotyczą postawy, 
jaką wyznawcy islamu powinni mieć wobec wyznawców innych re-
ligii (Gutiérrez-Espada 2009: 193). Wojna jest najbardziej totalnym 
ludzkim zjawiskiem jakie istnieje, niszczy więzi łączące społeczeń-
stwo, państwo lub społeczność, bez względu na jego strukturę i ob-
szar, który zajmuje. Za sprawą aktywności organizacji terrorystycz-
nych państwo może przestać istnieć, być uszkadzane, zniszczone 
lub narażone na inne wewnętrzne konflikty. W obliczu strasznych 
konsekwencji, które niesie ze sobą każdy konflikt wojenny, to czyni 
go najbardziej niepożądanym ze wszystkich zjawisk generowanych 
przez ludzkość i ma wpływ na społeczeństwo, nawet go unicestwia-
jąc (Martínez Peñas 2014: 5). Samuel Huntington powiedział, że 
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„głównym źródłem konfliktu w nowym świecie nie będzie zróżnico-
wanie ideologiczne czy ekonomiczne. Dominujące źródło konfliktu 
będzie miało charakter kulturowy”. W tym sensie terroryzm mię-
dzynarodowy – dżihadyzm salaficki byłby związany ze „zderzeniem 
cywilizacji” lub „konfliktem” między cywilizacjami (Sevillano Borre-
go 2016: 557). Uniwersytet Al-Azhar, zarówno konserwatywny, jak 
i prestiżowy w świecie islamskim, odrzucił ideologię dżihadyzmu sa-
lafickiego – Al-Kaidy i jej otoczenia. Niemniej z perspektywy nauki, 
nadzieja na zreformowany islam z religijnego, politycznego i kulturo-
wego punktu widzenia jest bardzo mało prawdopodobna, ponieważ 
neoreformistyczny islam nie ma poparcia wśród tzw. ludu. Obrońcy 
tej wyidealizowanej wizji islamu to głównie instytucje edukacyjne 
i komunikacyjne z krajów arabskich. Szczególnie konserwatywne jest 
definiowanie islamskigo fundamentalizmu i utożsamianie go tylko 
z terroryzmem dżihadystycznym. Należy podkreślić, że istnieją tak-
że jego inne odmiany, takie jak fundamentalizm etyczny i religijny, 
pragmatyzm w stosunkach z Zachodem oraz głęboki islam, który 
wzywa wiernych do modlitwy (Gutiérrez-Espada 2009: 213). Ideolo-
gia islamu nie jest w tym kontekście tylko upiornym węzłem, unice-
stwiającym różnorodność. W stylu marksistowskiej ideologii, która 
przetrwała przez wieki w rozproszony sposób – ideologia w islamie 
łączy sieci z centralną komórką. Ideologia jest katalizatorem wszel-
kiego działania (Ghotme 2012: 117). Islam zachęca do samodosko-
nalenia. Analizując pojęcie salafizmu należy odnieść się do pierwot-
nego określenia – „salafijja” odnoszącego się do nurtu odrodzenia 
islamu. Zrodził się on na przełomie XIX i XX wieku jako reakcja na 
kolonializm oraz przejmowanie zachodniej mody i obyczajów przez 
świat muzułmański. Salaficka ideologia jest oparta na koncepcji po-
wrotu do źródeł islamu. Salafici dążą do powrotu do czystej wiary 
przodków, wspólnoty na wzór pierwotnej ummy. Wszystkie później-
sze zmiany uznawane są za destrukcyjne dla islamu. Tylko powrót 
do czasów Proroka Mahometa miał uratować współczesny świat 
muzułmański. Elementy ideologiczne łączą się z praktyką politycz-
ną. Nierzadko nie jest to tylko działalność polityczna, ale również 
zbrojna, będąca de facto aktem terroru. Mimo że dla zwolenników 
dżihadyzmu salafickiego źródłem wiedzy jest sunna, interpretują 
oni czyny Mahometa, uprawomocniając terroryzm. Celem zwolen-
ników salafizmu jest zwalczanie politeizmu, podkreślenie jedności 
oraz jedyności Boga, czyli tauhid. W tym kontekście mamy do czy-
nienia z procedurą takhir – wykluczenia poza wspólnotę (uznanie 
za niewiernego) osobę, która nie postępuje zgodnie z zasadami 
prawa szariatu. Wszelka aktywność jest ukierunkowana na budo-
wanie państwa autorytarnego iteologicznego tzw. państwa islam-
skiego, opartego na prawie islamskim. Celem pozyskania nowych 
członków zapewniono im usługi edukacyjne oraz socjalne określone 
mianem prozelityzmu. Salafizm pochodzi od słowa salaf, co oznacza 
po arabsku „przodek” lub „poprzednik” i odnosi się do towarzyszy 
Proroka Muhammada i pierwszych trzech pokoleń Jego następców. 
Salafizm to szkoła myśli sunnickiego islamu, która wymaga powrotu 
do zwyczajów, jakie praktykowano w islamskim złotym wieku, tzw. 
czas al-salaf al-salih. Salafizm odrzuca innowacje (bid’a). Nalega 
na dosłowną interpretację Koranu i Sunny oraz na wdrażanie pra-
wa islamskiego (szariat). Ponadto, ma na celu oczyszczenie islamu 
z wszelkich obcych wpływów. Pojawiające się błędne interpretacje 
dżihadu skłaniają radykalnych muzułmanów do samokształcenia 
się w kierunku bojowników walczących o restytucje pierwotnej 

wspólnoty. Dżihad dosłownie oznacza wysiłek i jest jednym z pod-
stawowych obowiązków dla każdego muzułmanina. Islamscy ucze-
ni rozróżnili cztery rodzaje dżihadu: 1/ dżihad serca – oczyszczenie 
istoty wewnętrznej; 2/ dżihad języka – rozprzestrzenianie głoszenia 
islamu; 3) dżihad ręki – walka ze złem poprzez dziełalność dobro-
czynną; 4) dżihad miecza – wojny prowadzonej w imię Allaha na 
obronę islamu. Błędnie bywa on kojarzony wyłącznie z walką zbroj-
ną tzw. świętą wojną. W rzeczywistości jest to wysiłek intelektualny, 
który polega na samodoskonaleniu się na drodze do Boga, a także 
na kulturowej obronie wartości cywilizacji islamu i propagowaniu 
jego zasad. W surze VIII Al-Anfal (Łupy) i IX Al-Tauba (Pokuta) została 
wyłożona doktryna dżihadu. Wątpiącym i pokojowo nastawionym 
muzułmanom radykałowie wyjaśniają, że 101 werset II sury zatytu-
łowanej Al-Bakara (Krowa), zwany „wersetem miecza” (ajat as-sajf), 
unieważnia 100 pokojowych wersetów Koranu. Zwolennicy dżihadu 
na poparcie swoich tez znajdą w Koranie wiele odniesień wzywa-
jących do walki z niewiernymi. Nie ma dla nich znaczenia fakt, że 
treść objawienia została osadzona w kontekście historycznym epoki, 
w której zostało ono zesłane. Indoktrynacja prowadzona przez ra-
dykalnych imamów w meczetach czy za pośrednictwem literatury 
i nagrań umieszczanych na ekstremistycznych portalach nie byłaby 
tak niebezpieczna, gdyby nie czynniki natury społeczno-ekonomicz-
nej, tworzące sprzyjający grunt do rozwoju i popularności radykal-
nych idei. Największe niebezpieczeństwo niesie ze sobą poczucie 
zagrożenia utraty tożsamości, bezrobocie i różne formy społecznego 
wykluczenia, które wywołują kompleks niższości i potęgują frustra-
cję. Badacz John L. Esposito stwierdza, że znaczenie terminu dżihad 
ma wymiar raczej duchowy i odnosi się do „wewnętrznej walki, 
którą wszyscy podejmujemy, aby żyć moralne i cnotliwie”. Termin 
ten może oznaczać inne rzeczy, takie jak „zwalczanie niesprawiedli-
wości i ucisku”, „propagowanie i obronę islamu”, „tworzenie spra-
wiedliwego społeczeństwa”. Wychodząc z tego założenia wskazuje, 
że dżihad ma dwie szerokie definicje: jedna gwałtowna i druga bez 
przemocy. Nurt salafistyczny, podobnie jak inne w obrębie islamu, 
nie jest jednorodny. Istnieją pewne znaczące różnice między sala-
fitami w odniesieniu do tego, jak lepiej bronić i promować islam. 
W konsekwencji salafitów można podzielić na trzy grupy: purystów, 
polityków i dżihadystów. Mimo łączącego ich wyznania, różnią się 
metodologią (manhaj) i środkami, za pomocą których promują swo-
je przekonania. Salafistyczni dżihadyści łączą swoje głębokie wierze-
nia salafistyczne z całkowitym zaangażowaniem w dżihad, który jest 
dla nich tak ważny jak pięć filarów islamu. Salafiści to ta mała grupa 
„oświeconych”, a zatem to ich zadaniem miałoby być ustanowienie 
Państwa Islamskiego.

Struktura organizacji terrorystycznych i obszary 
aktywności

Współczesne, trzecie pokolenie salafitów dżihadystów ewolu-
owało w podobny sposób do zmian, jakie zaszły w obrębie głównej 
organizacji terrorystycznej – Al-Kaidy od początków jej istnienia. Ten 
nowy sposób strukturyzacji oznacza, że organizacja jest znacznie 
bardziej zdecentralizowana. Każda osoba, grupa lub sieć dzieląca 
się pomysłami może być częścią tego ruchu. W konsekwencji mamy 
do czynienia z heterogeniczną siecią terrorystyczną, co przekłada 
się na „osobliwą strukturę”, w której każda osoba, sieć lub grupa 
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podzielająca metodologię terrorystyczną działa według możliwości, 
jakie daje jej status społeczny (Sevillano Borrego 2016: 560). Osoby 
wywodzące się z tzw. klasy robotniczej wykonywały w organizacji 
terrorystycznej prace niższego rzędu, które odzwierciedlały wnoszo-
ny przez nich wkład finansowy. Wyżej sytuowani, o lepszym statusie 
ekonomiczno-społecznym uzyskiwali stanowiska kierownicze, odpo-
wiadając za poszczególne piony. Wbrew stereotypowemu postrzega-
niu imigrantów rekrutujących się do współczesnych organizacji, nie 
są to tylko i wyłącznie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 
Często są to osoby posiadające prawo legalnego pobytu, stałą pracę. 
Wysoki odsetek imigrantów, szczególnie w sieci Abu Dahdah, ma już 
obywatelstwo hiszpańskie. Badanie sytuacji w zakresie zatrudnienia 
dostarcza również innego interesującego wniosku. Można określić 
ich mianem „dżihadystów w niepełnym wymiarze godzin”. Wielu 
z nich prowadzi zwykłe życie, a ich zaangażowanie w dżihadyzm 
ogranicza się do udziału w spotkaniach czy dofinansowaniem dzia-
łalności na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Środkowej. Ma wymiar 
bardziej pośredni niż bezpośredni. Sytuacja rodzinna zwykle także 
jest uregulowana w związku małżeńskim, w gronie dużej rodziny 
(Trujillo 2006: 5). Współczesne organizacje terrorystyczne stosują 
nowe metody działania. Łączą elementy charakterystyczne dla krę-
gu muzułmańskiego ze znajomością kultury Zachodu. Szczególnie 
widoczne jest to w przypadku Hiszpanii, gdzie pojawiają się hasła 
związane z odbudową Al-Andalus jako integralną częścią ummy – 
wspólnoty wierzących, której terytorium musiałoby się zjednoczyć 
z resztą podbojów we wskazanym obszarze Półwyspu Iberyjskiego 
i byłoby zarządzane przez władzę, kierującą się rygorystycznym sto-
sowaniem prawa szariatu (Velasco de Castro 2014: 270). Wśród cech 
charakterystycznych dla członków organizacji terrorystycznych nale-
ży wskazać wiarę w moralność grupy i sprawiedliwość jej wszelkich 
działań; przewrotną wizję „wroga” i kreację poczucia permanentne-
go zagrożenia; bezpośrednią presję na tych, którzy się nie zgadzają 
z ich ideologią, co powoduje wykluczenie formułowania argumen-
tów przeciwko obowiązującej wizji grupy; autocenzurę; iluzoryczną 
jednomyślność; członkowie grupy uważają, że wizja i sąd większo-
ści są podzielane przez absolutnie wszystkich; chronią grupę i lide-
ra przed napływem problematycznych lub sprzecznych informacji 
(Trujillo 2006: 13). W słaborozwiniętych państwach muzułmańskich 
w regionie Azji (Afganistan, Pakistan) aktywność w organizacji ter-
rorystycznej była traktowana jako jedyne źródło dochodu. Również 
pośrednia współpraca m.in. sił policyjnych bądź wojska przynosiła 
podstawowe źródło dochodu (López Torres 2014: 254) Istotny jest 
czynnik geograficzny. Migracje z państw muzułmańskich i powsta-
nie diaspor nie tylko w Europie, ale także w krajach Azji Południo-
wej i Południowo-Wschodniej, tworzą sieć muzułmanów mających 
na celu poszerzenie znaczenia ummy w lokalnych społecznościach 
(Ghotme 2012: 119). „Praca” ukierunkowana jest na walkę z de-
strukcyjnym wpływem zachodu i demokracji. Aktywność skupia się 
na działaniach propagandowych, promowaniu tego co jest halal. Dżi-
had był rozumiany przez członków Ansar Al-Sharia w Libii jako obo-
wiązek bezwzględny, ważniejszy od wszelkich innych form działania 
(Zelin 2014: 6). Migracja umożliwia przenikanie zradykalizowanych 
wyznawców islamu do państw europejskich. Współcześnie ważnym 
elementem jest udział w sieciach społecznościowych, wirtualnych 
bądź realnych miejscach spotkań, które powstają w zakładach pracy 
lub w niektórych dzielnicach tzw. imigranckich. Relacje te niekoniecz-

nie muszą być przyjazne, ale często nawiązują się przyjaźnie między 
kolegami z pracy, sąsiadami z dzielnicy, skupionymi wokół realizacji 
zadań związanych z szerzeniem ideologii dżihadyzmu salafickiego. 
Zwłaszcza w klasie robotniczej, gdzie ludzie są znacznie bardziej zwią-
zani ze środowiskiem. W przypadku populacji imigrantów, wspólne 
pochodzenie etniczne jest również czynnikiem wzmacniającym (Tru-
jillo 2006: 10). Muzułmanie, którzy nie podążają za pierwotną wizją 
islamu i wynikającym z niej stylem życia mają być indoktrynowani. 
Zaplanowano także eliminację rządów krajów muzułmańskich, które 
nie są zgodne ze wzorami i naśladują wizję Zachodu. Najważniejszym 
celem było ustanowienie kalifatu islamskiego na wszystkich teryto-
riach i w krajach muzułmańskich. Dżihadysta po przybyciu do pań-
stwa europejskiego stał się działaczem lokalnym i rozwijał działalność 
rekrutacyjną. Następnie pojawiały się pierwsze sieci dżihadystów, co 
było związane ze wzrostem populacji imigrantów pochodzenia mu-
zułmańskiego od połowy lat 90. XX wieku. Hiszpania została uznana 
za państwo ze strategiczną lokalizacją, z której najlepiej prowadzić 
działania logistyczne i propagandowe. Niemniej hiszpańskie sieci 
dżihadystów zostały włączone do międzynarodowego ruchu dżiha-
dystów, zarówno ze względów ideologicznych, jak i operacyjnych 
(Sevillano Borrego 2016: 569).

Podsumowanie

W wyniku działania liderów organizacji terrorystycznych tzw. 
głównych kreatorów propagandowych powstają programy, które 
ukierunkowują nowych adeptów do podejmowania aktywności 
„zawodowej” w obrębie czterech głównych pionów (rysunek 1).

Rysunek 1. Obszary aktywności organizacji terrorystycznych

Źródło: opracowanie własne.

Mimo jednoznacznego skojarzenia organizacji terrorystycznych 
z działalnością militarną, na uwagę zasługuje fakt aktywności w ob-
szarze społecznym tj. szpitale, ośrodki pomocy żywnościowej, wspar-
cia dla rodzin oraz placówki edukacyjne. Ma to na celu stworzenie 
lepszego wizerunku i przeciągnięcia na swoją stronę nowych człon-
ków. Obecnie międzynarodowy dżihadyzm charakteryzuje się decen-
tralizacją różnych sieci, które tworzą tzw. wszechświat globalnego 
dżihadyzmu, choć z udziałem elementów hierarchii. Kolejny trend 
sieci dżihadystów to prosta forma organizacji, typowa dla algierskich 
sieci w Hiszpanii, która z drugiej strony jest bardzo zwarta i trud-
niejsza do przebicia, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa. 
W tego typu sieciach relacje z innymi komórkami są ograniczone do 
kontaktu między liderami, w celu uzyskania informacji o działaniach 
i lokalizacji innych komórek. Tylko w posiadaniu liderów, znajdują 
się najważniejsze informacje, aby uniknąć ich wycieku. Pojawia się 
nowa fala terrorystów, którym brakuje przywództwa, są jednostka-
mi samozatrudnionymi i samofinansującymi się (Sevillano Borrego 
2016: 562).
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