Tylko
reformacja
islamu
rozwiąże problem dżihadu
Piotr Ślusarczyk
Co jakiś czas politycy triumfalnie oznajmiają, że wojna z
terroryzmem dobiega końca, gdyż „za chwilę” zadadzą ostateczny
cios fanatykom. Tymczasem fakty są zupełnie inne.
Raport Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (The
Center for Strategic and International Studies – CSIS) z 2018
roku posługuje się kryteriami teologicznymi. Wyodrębnia on
dżihadystów spośród innych formacji terrorystycznych na
podstawie żywionego przez nich przekonania, że należy powrócić
do salaf, czyli pierwszych trzech pokoleń muzułmanów (do
czasów Mahometa i jego towarzyszy) oraz do idei dżihadu,
pojmowanego jako obowiązek religijny. Mowa tutaj rzecz jasna o
dżihadzie zbrojnym.
Przyjęcie takich założeń ma doniosłe znaczenie dla procesu
zwalczania globalnego ruchu islamskich terrorystów. Po
pierwsze, przyjęte rozwiązanie obciąża pewną wersję islamu
zarzutem zgody na stosowanie przemocy; po drugie, pozwala
zidentyfikować źródła ideologiczno-teologiczne tego ruchu.
Specjaliści, którzy przygotowali raport pt. „The Evolution of
the Salafi-Jihadist Threat. Current and Future Challenges from
the Islamic State, Al-Qaeda, and Other Groups” (Ewolucja
zagrożeń salaficko-dżihadystycznych. Obecne i przyszłe
wyzwania zawiązane z Państwem Islamskim, Al-Kaidą oraz innymi
grupami),
sięgają po pojęcie propagandy islamistycznej.
Tymczasem idea dżihadu jest czyś więcej, niż tylko narzędziem
w rękach samozwańczych przywódców politycznych – jest czymś,
co spaja, organizuje i legitymizuje stosowanie przemocy oraz
stanowi próbę zrealizowania utopii globalnego kalifatu. Mało
tego, jest ona silnie zakorzeniona w tradycji islamu i ściśle

związana z przesłaniem Mahometa.
Można się oczywiście spierać, czym jest ten „prawdziwy islam”,
jednak trudno odmówić zwolennikom dżihadu tego, że dysponują
dość mocnymi argumentami, wywiedzionymi ze świętych pism
(Koran, hadisy i sunna) oraz licznymi przykładami z tej
dalekiej i tej bliskiej historii własnej cywilizacji.
Skuteczna walka ze źródłami dżihadu wymaga dokonania szeregu
przewartościowań zarówno przez stronę ofiar, jak i agresorów.
I tak, ludzie Zachodu winni zrozumieć, że demokratyczna i
wolnościowa struktura społeczeństwa jest rezultatem wysiłku,
trwającego na Starym Kontynencie przez stulecia. Europejczycy
nie są w stanie „zrobić demokracji” krajom muzułmańskim – ani
wysyłając tam wojsko, ani poprzez wolontariuszy. Europejczycy
powinni także przestać śnić sen – w istocie neokolonialny – o
tym, że klucz do rozwiązania problemu dżihadu leży w ich
rękach. Jest bowiem wręcz przeciwnie. Zwalczyć źródła dżihadu
można jedynie tam, skąd one wypływają; aby pokonać
islamistyczną przemoc niezbędna jest reformacja islamu.
Po pierwsze, muzułmanie musieliby uznać za „historyczne”
dziedzictwo podbojów Mahometa, nie zaś szukać w nim idei
wyznaczającej cele muzułmańskiej społeczności. Po drugie,
podkreślać aktualność przesłania pokojowych wersetów Koranu i
teologicznie unieważnić „wersety miecza”. Po trzecie w końcu,
wydać wojnę tym, którzy są zwolennikami islamu politycznego.
Jak to zrobić? Dziś trudno powiedzieć. Mamy wprawdzie
pokojowych i liberalnych muzułmanów, lecz nie mamy liberalnego
islamu jako wpływowego i zorganizowanego ruchu. Brakuje go,
gdyż postulat stworzenia islamu bez przemocowego szariatu i
dżihadu nieuchronnie doprowadziłby do konfliktu z tymi, którzy
z biografii Mahometa oraz koranicznego przesłania wersetów
miecza uczynili sobie sens życia i zbawienia, oraz polityczny
projekt.
Czynu zreformowania islamu mógłby jedynie dokonać ktoś na

miarę muzułmańskiego Marcina Lutra. Za dżihadystami stoi
święta księga z wersetami miecza i tradycja podbojów, za
liberalnymi
muzułmanami
humanistyczne
wartości
i
„niedowartościowane teologicznie” wersety Koranu oraz odległa
tradycja oświecenia muzułmańskiego. Pamiętać również warto, że
postulowana reformacja islamu musiałaby dosięgnąć swoim
oddziaływaniem
także
sferę
psychologicznych
oraz
socjologicznych uwarunkowań, do których można zaliczyć
programowy kolektywizm, hierarchiczność stosunków społecznych
oraz „frakcyjność” islamu.
Wybitny francuski intelektualista Pierre-Félix Bourdieu w
książce „Socjologia Algierii” pisał o sakralizowanej
wspólnocie wiernych ummie w sposób następujący: „Jednostka
poznaje wpierw istotę zbiorową, zanim pozna własną; jej
osobowość do tego stopnia tkwi we wspólnocie, że cios zadany
wspólnocie, bliższej człowiekowi niż on sam, odczuwany jest
wprost osobiście i vice versa: wszystko, co spotyka jednostkę,
spotyka również wspólnotę. Wspólnota jest kołem, którego
centrum znajduje się w całości i na każdym miejscu” (cyt. za.
Jerzy Rohoziński, Narodziny globalnego dżihadu, Poznań 2017).
Przyznanie jednostce wolności wyboru własnej drogi życiowej, a
co za tym idzie przyjęcia lub odrzucenia islamu, w głowach
wielu muzułmanów oznaczać musi rozpad dotychczasowego świata.
Do tego w cywilizacji islamu nie zakorzeniły się na trwałe
idee równościowe, stąd też poza nielicznymi wyjątkami (np.
Senegal), brakuje miejsc, które są i demokratyczne, i
islamskie zarazem. Zresztą, słowo „islam” znaczy
etymologicznie tyle, co podporządkowanie się woli Boga. To
właśnie nadrzędno – podrzędna struktura społeczeństwa jest
najbardziej żywotnym stanem społeczeństw islamskich. Władza
oraz podporządkowanie się jej stanowi swoisty metaprogram
islamskiej kultury. Nieprzypadkowo, kiedy władzę w krajach
islamskich tracą krwawi tyrani czy wojsko, upominają się o nią
muzułmańscy fanatycy.
W końcu, na przeszkodzie w reformowaniu religii Mahometa stoi

brak instytucji, cieszącej się powszechnym autorytetem w
świecie islamskim. Instytucji, która byłaby reprezentantem
sacrum, a jednocześnie wzięła odpowiedzialność za
interpretację świętych tekstów. Ten brak „kościoła” otwiera
pole dla samozwańczych watażków, którzy, aby otrzymać lub
utrzymać władzę, sięgają po fanatyzm, czyli „religijny
populizm”.
Dziś skomplikowany problem ruchu dżihadystycznego wymaga
przede wszystkim pilnego wsłuchiwania się w głos muzułmanów
liberalnych (zwalczanych przez fanatyków islamskich oraz
lewicę) oraz stosowania realpolitik, czyli wyciągnięcia
wniosków z tzw. Arabskiej Wiosny. W wielu krajach islamskich
tamę religijnym fanatykom stawiają właśnie autorytarni władcy
i ich armie. Smutna to konstatacja, ale prawdziwa.

Wojna z dżihadystami daleka
od wygranej
Piotr Ślusarczyk
Dzihadystów jest więcej niż brytyjskich żołnierzy. Mimo
triumfalnych deklaracji przywódców świata Zachodu wojna z
ruchem dżihadystyczno-salafickim trwa. Bez udziału państw
muzułmańskich nie uda się jej wygrać.
Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (Center for
Strategic and International Studies – CSIS) przygotowało
specjalny dokument poświęcony ruchowi dżihadystycznemu.
Organizacja działa od 50 lat, publikując raporty oraz
zalecenia dla polityków. Współpracuje z naukowcami i uznanymi
specjalistami z zakresu nauk społecznych. W kręgu jej
zainteresowań leżą kwestie bezpieczeństwa, rozwój regionalny

oraz globalne wyzwania cywilizacyjne. W czasach zimnej wojny
CSIS zajmowało się umocnieniem pozycji USA w stosunkach
międzynarodowych, analizując potencjał militarny i społeczny
krajów komunistycznych.
Raport CSIS ma tytuł: „Ewolucja zagrożeń salafickodżihadystycznych. Obecne i przyszłe wyzwania zawiązane z
Państwem Islamskim, Al-Kaidą oraz innymi grupami”. Ekspertom
udało się sformułować następujące wnioski:
Analiza historyczna grup dżihadystycznych wykazała, że
liczba członków tego ruchu pozostaje bliska poziomowi z
lat 80. XX wieku i jest o 270 procent wyższa niż w 2001
roku, czyli w momencie przeprowadzenia zamachów na WTC w
Nowym Jorku. Dodać należy, że spadła ona w porównaniu z
rekordowym rokiem 2016, choć nadal pozostaje bardzo
wysoka.
Bliski Wschód, Afryka Północna oraz Azja PołudniowoWschodnia stanowią regiony, w których aktywność ruchów
dżihadystycznych jest największa. Kraje o największej
liczbie bojówkarzy to Syria (od 43 650 do 70 550),
Afganistan (od 27 000 do 64 060), Pakistan (między 17
900 a 39 540), Irak (między 10 000 i 15 000), Nigeria
(od 3 450 do 6 900) i Somalia (od 3 095 do 7 240). Jeśli
uśrednić te wyniki, wówczas liczba aktywnych dżihadystów
skupionych w sześciu państwach przewyższa liczebnie
armię Wielkiej Brytanii, wliczając w to siły rezerwy.
W 2018 roku udało się identyfikować 67 grup
dżihadystycznych. 44 grupy nie były powiązane z Państwem
Islamskim i Al-Kaidą. Do najbardziej wpływowych grup
oprócz wymienionych należą Tehreek-e-Taliban Pakistan
oraz Lashkar-e-Taiba.
Zagrożenie terrorystyczne w Europie Zachodniej jest
większe niż w Stanach Zjednoczonych. Mimo tego, że
służbom udaje się udaremnić znaczną część aktów
terrorystycznych, to jednak Wielka Brytania, Francja
oraz Hiszpania w ostatnim czasie doświadczyły skutków

terroru motywowanego ideologią islamistyczną.
Dżihadyści działający w Europie sięgają po bardzo proste
taktyki. Do ataków terrorystycznych wykorzystują
samochody, noże, miecze, broń krótką czy amatorsko
wykonane ładunki wybuchowe, a także różne tępe i ostre
przedmioty.
Sieć dżihadystów w Europie wydaje się rozproszona.
Większości ataków dokonują indywidualni terroryści,
pozostający pod wpływem propagandy islamistycznej lub
„zainspirowane” przez nią sieci terrorystyczne.
Głównie organizacje dżihadystyczne – ISIS oraz Al-Kaida
– konkurują o wpływy oraz partykularne interesy w Libii,
Syrii, Jemenie i Afganistanie. Na Zachodzie jednak
następuje ciągły przepływ między poszczególnymi grupami,
a ramy organizacji fundamentalistycznych pozostają
płynne.
Organizacje dżihadystyczne do swoich celów wykorzystują
pojawiające się możliwości technologiczne. Służby dopatrują
się zagrożeń w możliwym użyciu uzbrojonych dronów, sztucznej
inteligencji, nowych metod szyfrowania informacji, tzw.
„czarnego Internetu”, kryptowalut, ataków cybernetycznych oraz
broni masowego rażenia.
Choć państwa Zachodu odnoszą sukcesy w walce z organizacjami
takimi, jak Państwo Islamskie, to jednak nie eliminują
przyczyn terroryzmu. Dżihadyści cały czas skutecznie pozyskują
fundusze oraz szerzą swoją propagandę za pomocą mediów
społecznościowych. Dlatego też analitycy postulują ściślejszą
współpracę rządu USA z reżimami zwalczającymi dżihadystów i
salafitów. Grupy dżihadystyczne rozwijają się bowiem,
wykorzystując lokalne konflikty etniczne lub religijne,
obejmujące chociażby podziały wewnątrz globalnej społeczności
muzułmańskiej.
Walka z terroryzmem wymaga więc zintensyfikowanych działań na
poziomie
poszczególnych
państw
i
regionów
oraz
przewartościowania etycznego dylematu, polegającego na

konieczności współpracy z reżimami niedemokratycznymi.
Przykładowo, w Iraku, w większości szyickim, Państwo Islamskie
skutecznie rekrutowało terrorystów spośród mniejszości
sunnickich Arabów. Dopiero rozwiązanie w postaci wygaszenia
tego konfliktu pozwoliłoby ograniczyć wpływy dzihadystów w tym
kraju.
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