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Ewolucja zagro¿enia d¿ihadystycznego
a przemiany demokratyczne w pañstwach Maghrebu

Streszczenie: W artykule skupiono siê na przedstawieniu aktualnego etapu ewolucji zagro¿enia d¿ihadystycznego na obszarze Afryki Pó³nocnej. Wskazano najwa¿niejsze grupy terrorystyczne wchodz¹ce
w sk³ad salafickiego ruchu globalnego d¿ihadu, szczególne miejsce przypisuj¹c Al-Kaidzie w Islamskim Maghrebie (AKIM). Przedstawione zosta³y strategiczne cele grupy oraz najwa¿niejsze przyk³ady
jej aktywnoœci. Skupiono siê tak¿e na wyartyku³owaniu najwa¿niejszych powodów braku zaanga¿owania AKIM w przemiany spo³eczno-polityczne w œwiecie arabskim po 2011 r.
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Uwagi wstêpne

P

roces spo³eczno-politycznych przemian w Afryce Pó³nocnej, obserwowany w okresie dwóch ostatnich lat nazywany niezbyt szczêœliwie „Arabsk¹ Wiosn¹”, jest
zdaniem, zw³aszcza zachodnich obserwatorów potwierdzeniem tezy o szybkim i nieuniknionym procesie demokratyzacji spo³ecznoœci arabskiej. Zwolennicy takiego
podejœcia zdaj¹ siê nie zauwa¿aæ dwóch istotnych faktów. W pierwszej kolejnoœci
podkreœliæ warto ograniczony zasiêg terytorialny arabskich rewolucji i nie zawsze
pokojowy ich charakter. Trudno bowiem porównywaæ choæby ewolucjê sytuacji
spo³eczno-politycznej w Egipcie do przyk³adu libijskiego lub syryjskiego. Poza tym
ostatnim pañstwem kolokwialnie ujmowany „wicher zmian” nie dotar³ w istocie na
Pó³wysep Arabski. Jego „uderzenie” ugrzêz³o gdzieœ na pustyniach Arabii Saudyjskiej czy Jemenu. Znacz¹ca czêœæ re¿imów autorytarnych utrzyma³a siê przy w³adzy,
wprowadzaj¹c jedynie drobne, prawie niezauwa¿alne zmiany pozwalaj¹ce zachowaæ
status quo (casus Maroka). Drugi istotny fakt wi¹¿e siê z konstatacj¹ wskazuj¹c¹
na ambiwalentny stosunek spo³eczeñstwa arabskiego do zachodz¹cych zmian. Z jednej strony, widaæ daleko id¹c¹ afirmacjê kierunku zmian politycznych, szczególnie
zauwa¿aln¹ w przypadku znacz¹cej czêœci dobrze wykszta³conego pokolenia arabskiej m³odzie¿y. Z drugiej zaœ, nale¿y zauwa¿yæ proces radykalizacji postaw spo³eczno-politycznych, przejawiaj¹cy siê w szczególnoœci daleko id¹cym wsparciem
dla ró¿nych ugrupowañ (dzia³aj¹cych zarówno legalnie, jak i nielegalnie) odwo³uj¹cych siê do hase³ tzw. salafickiego odrodzenia. W wielu opracowaniach bagatelizuje siê ich wp³yw na proces przemian, bior¹c pod uwagê aktualne, niezbyt
szerokie poparcie dla radykalnych pogl¹dów g³oszonych przez zwolenników tego
rodzaju ugrupowañ.
Ruch salafickiego odrodzenia ma swoj¹ d³ug¹ historiê i ró¿ne, tak¿e radykalne oblicza. Czêœæ jego uczestników odwo³uje siê w swych dzia³aniach do przemocy, twierdz¹c,
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i¿ jest to jedyny sposób osi¹gniêcia celów strategicznych. D¿ihadyœci, nale¿¹cy do tego
najbardziej radykalnego nurtu opieraj¹ realizacjê swej strategii odrodzenia kalifatu
przede wszystkim na taktyce czynnego, opartego na u¿yciu si³y, przeciwstawienia siê
wrogom islamu. Twierdz¹, ¿e walka z tzw. wrogiem bliskim (a wiêc œwieckimi re¿imami) w pañstwach muzu³mañskich jest ich powinnoœci¹ zarówno religijn¹ (w kontekœcie
koniecznoœci zachowania to¿samoœci islamskiej), jak i polityczn¹ (w kontekœcie obalenia
lokalnych re¿imów). W swej walce kieruj¹ siê przede wszystkim doktrynami religijnymi.
Zasadnicz¹ ich grupê, oprócz d¿ihadu, tworz¹ doktryny: akidah, takfir, tawhid i al-wala
wal-bara. W najbardziej fundamentalnym rozumieniu odwo³uj¹ siê one do prymatu
porz¹dku teokratycznego nad œwieckim. W istocie oznacza to negowanie wszelkich praw
czy porz¹dku ustawionego moc¹ ludzkich, œwieckich decyzji. Przek³ada siê to na zwalczanie re¿imów totalitarnych, autokratycznych czy demokratycznych. W tym œwietle
warto podkreœliæ negatywny stosunek d¿ihadystów do przemian zapocz¹tkowanych rewolucjami demokratycznymi w Afryce Pó³nocnej. Chaos bêd¹cy nastêpstwem obalenia
starego porz¹dku politycznego budzi jednak w ich mniemaniu nadziejê na wprowadzenie
porz¹dku koranicznego. Czy istnieje jednak na to szansa? Czy doœwiadczenia historyczne, zwi¹zane z aktywnoœci¹ radykalnych grup islamistycznych oraz wieloletnia aktywnoœæ Al-Kaidy w Islamskim Maghrebie upowa¿niaj¹ do postawienia tezy o rosn¹cych
wp³ywach polityczno-religijnych d¿ihadystów w Afryce Pó³nocnej?

Radykalny islam w Afryce Pó³nocnej na prze³omie XX i XXI wieku
Obszar Maghrebu1 obejmuje piêæ pañstw: Algieriê, Libiê, Mauretaniê, Maroko i Tunezjê. Pañstwa te ³¹czy jêzyk arabski, religia muzu³mañska oraz historyczne relacje z pañstwami regionu œródziemnomorskiego i Afryki Subsaharyjskiej (Jesús, 2004, s. 351).
Geneza terrorystycznej aktywnoœci d¿ihadystów na obszarze pañstw Maghrebu siêga
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku. Radykalni islamiœci próbowali jednak uzyskaæ wp³yw na bieg wydarzeñ w poszczególnych pañstwach regionu o wiele wczeœniej
(Fiedler, 2010, s. 233).
W Afryce Pó³nocnej islamizm (maj¹cy na uwadze walkê o zachowanie to¿samoœci
muzu³mañskiej) uzyska³ znacz¹c¹ popularnoœæ w okresie walki antykolonialnej. Retorykê
d¿ihadystyczn¹ wykorzystywali wówczas m.in. algierscy nacjonaliœci. Legitymizowanie
dzia³añ za poœrednictwem hase³ islamistycznych mia³o pragmatyczne uzasadnienie. Zdobycie spo³ecznego poparcia dla ich dzia³añ mia³o okazaæ siê bowiem pomocne w walce
o niepodleg³oœæ (Pham, 2011, s. 241). Islamistom nie uda³o siê jednak uzyskaæ znacz¹cego wp³ywu na budowê struktur pañstwa algierskiego. Przez dziesiêciolecia musieli
oni ¿yæ pod rz¹dami œwieckiego, socjalistycznego re¿imu, który walczy³ z radykalnymi
islamskimi grupami. W drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych, po œmierci prezydenta
Houari Boumediene realizuj¹cego wczeœniej politykê arabizacji Algierii, islamiœci zaczêli zdobywaæ coraz wiêksze wp³ywy polityczne. Ju¿ w po³owie lat osiemdziesi¹tych
weszli oni jednak w otwarty konflikt ze œwieckim pañstwem. Jedn¹ z ods³on tego konflik-
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S³owo Maghreb (

) jest pochodzenia arabskiego. Dos³ownie oznacza „zachód”.
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tu by³y masowe protesty spo³eczne w Algierze w paŸdzierniku 1988 r. W starciach ze
s³u¿bami porz¹dkowymi zginê³o co najmniej 500 osób. Wyst¹pienia spo³eczne zmusi³y
jednak w³adze do podjêcia reform. W ich wyniku radykalni islamiœci uzyskali czêœciowy
wp³yw na ¿ycie polityczne w Algierii, co zaowocowa³o w kolejnych latach krwaw¹
wojn¹ domow¹ i œmierci¹ ponad stu dwudziestu tysiêcy cywili oraz policjantów czy
¿o³nierzy (Jesús, 2004, s. 352). Jej uczestnikami po stronie islamistów by³a m.in. Islamska Grupa Zbroja (IGZ), Islamska Armia Zbawienia (IAZ) czy Salaficka Grupa Modlitwy i Walki (SGMiW).
Islamska Grupa Zbrojna (IGZ) powsta³a na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku. Jej powstanie by³o konsekwencj¹ uniewa¿nienia wyborów parlamentarnych z koñca
1991 r. Wygra³ je odwo³uj¹cy siê do porz¹dku koranicznego Islamski Front Ocalenia
(IFO), silnie zwi¹zany ideowo ze Stowarzyszeniem Braci Muzu³manów. W 1992 r. IGZ
od³¹czy³a siê od IFO, wkraczaj¹c na drogê walki zbrojnej ze œwieckim re¿imem. Wedle
Anneli Bothy grupa ta powsta³a dziêki aktywnoœci Abdelkarima Gharzouliego, który po
spotkaniu z Osam¹ bin Ladenem w Peszawarze na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
wskaza³ na koniecznoœæ podjêcia walki z antymuzu³mañskimi rz¹dami w Algierii. W œlad
za tymi wskazaniami pod¹¿yli algierscy bojownicy kierowani przez przez Mansouriego
Melianiego, i Mohammeda Allala (Botha, 2008, s. 35). P³aszczyzna ideologiczna, do której odwo³ywali siê cz³onkowie IGZ nigdy nie mia³a jednolitego charakteru. Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy by³o pojawienie siê przynajmniej dwóch radykalnych frakcji
w ramach grupy. Do najwa¿niejszych zaliczyæ mo¿na w szczególnoœci: salafickich d¿ihadystów (Botha, 2008, s. 35) oraz takfirystów – uznaj¹cych wspó³czesne spo³eczeñstwo
za bezbo¿ne i w zwi¹zku z tym usprawiedliwiaj¹cych przemoc na szerok¹ skalê (Botha,
2008, s. 35). Cz³onkowie IGZ, odwo³uj¹c siê do religijnej aksjologii zaczêli wnet stosowaæ taktykê ataków terrorystycznych. Zasiêg aktywnoœci w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych rozszerzony zosta³ na obszar Francji. W 1996 r. zaczêto atakowaæ ludnoœæ
cywiln¹, zamieszkuj¹c¹ przede wszystkim obszary wiejskie. Usprawiedliwiano je twierdz¹c, ¿e miejscowa ludnoœæ nie przy³¹czy³a siê do d¿ihadu przeciwko bezbo¿nemu
rz¹dowi algierskiemu. Aktywnoœæ IGZ widoczna by³a przede wszystkim w zachodniej
i centralnej czêœci Algierii (w tym w Algierze). Prawdopodobnie ju¿ po³owie lat 90. rozpocz¹³ siê proces dezintegracji grupy. Pojawi³y siê wówczas frakcje, a z czasem niezale¿ne grupy w postaci: Salafickiej Grupê Modlitwy i Walki, Islamskiej Ligi na Rzecz
Modlitwy i Walki, Islamskiego Frontu na rzecz Zbrojnego D¿ihadu, Obroñców Salafickiego Wezwania, Salafickiej Grupy Walcz¹cej, oraz Salafickiej Grupy na rzecz D¿ihadu.
Salaficka Grupa Modlitwy i Walki (SGMiW) powsta³a najprawdopodobniej w 1998 r.
(Daly, 2005). Tworzyli j¹ weterani walki z Rosjanami w Afganistanie, a przewodzi³ im
Hassan Hattab (Schanzer, 2002). Warto podkreœliæ, i¿ pojawienie siê nowej radykalnej
grupy mia³o zwi¹zek z aktywnoœci¹ popleczników Osamy bin Ladena w Algierii. Nak³aniali oni Algierczyków do zmiany strategii i taktyki dzia³ania oraz podporz¹dkowania siê
wp³ywom Al-Kaidy w tej czêœci Afryki. Hattab przeciwko tym wp³ywom ostro oponowa³. Zaowocowa³o to odsuniêciem go od przewodzenia grupie. Zast¹pi³ go Nabil Sahraoui.
W 2004 r. na czele SGMiW stan¹³ zaœ Abu Musab Abd al-Wadoud. Na przestrzeni tych
kilku lat zmieni³a siê zasadniczo strategia i taktyka dzia³alnoœci grupy. Precyzyjniej rzecz
ujmuj¹c, postêpowa³a jej stopniowa radykalizacja przejawiaj¹ca siê m.in. w odejœciu pod
powstrzymania siê od atakowania cywili. SGMiW sta³a siê wnet jedn¹ z najliczniejszych
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islamskich grup antyrz¹dowych w Algierii, skupiaj¹c w swych strukturach grupê ok.
siedmiuset bojowników (Botha, 2008, s. 39). Zasiêg ich aktywnoœci obejmowa³ tak¿e obszar Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. W przypadku Afryki mo¿na wspomnieæ natomiast o obszarze Magrebu i Sahelu (Mali, Czad, Libia, Niger i Mauretania).
Oprócz Algierii, d¿ihadyœci penetrowali tak¿e obszar Libii czy Maroka, podejmuj¹c
dzia³ania zbrojne, terrorystyczne czy te¿ buduj¹c zaplecze logistyczne. W przypadku Algierii umiêdzynarodowienie aktywnoœci terrorystycznej nast¹pi³o ju¿ w 1993 r. We
wrzeœniu tego¿ roku zabito co najmniej siedmiu cudzoziemców oraz dziesi¹tki cywilów
(sêdziów, doktorów, intelektualistów) w ró¿nych regionach Algierii (Jesús, 2004, s. 352).
Walkê ze œwieckim re¿imem motywowano wówczas has³ami utworzenia islamskiego
kalifatu. W Algierii w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych dzia³a³o przynajmniej 16 radykalnych grup islamistycznych, z których prawie po³owa budowa³a swoj¹ strukturê operacyjno-logistyczn¹ poza obszarem tego pañstwa (m.in. w Europie). Do najsilniejszych
nale¿a³y wówczas Islamska Grupa Zbrojna (w szczególnoœci frakcja dowodzona przez
emira Antara Zoubariego), sk³adaj¹ca siê z co najmniej 500 bojowników i popierana
przez muzu³manów w Wielkiej Brytanii czy Belgii oraz Islamska Armia Zbawienia dowodzona przez emira Madaniego Merzaga, wspierana m.in. przez muzu³manów we
Francji (Jesús, 2004, s. 352–353). W drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych algierskie
w³adze próbowa³y poradziæ sobie z radykalnymi grupami islamistycznymi przy u¿yciu
narzêdzi wojskowych, wywiadowczych czy propagandowych. Dopiero dojœcie do w³adzy prezydenta Boutefliki rozpoczê³o okres pojednania narodowego, który nie doprowadzi³ jednak do eliminacji zagro¿enia d¿ihadystycznego.
W po³owie dekady lat dziewiêædziesi¹tych weterani kampanii afgañskiej za³o¿yli Libijsk¹ Islamsk¹ Grupê Walcz¹c¹ (LIGW), maj¹c¹ na celu obalenie œwieckiego re¿imu
Muammara Kaddafiego oraz ustanowienie pañstwa islamskiego (Daly J. C. K, 2005).
Cz³onkowie grupy byli w szczególnoœci zwi¹zani z ruchem zapocz¹tkowanym przez
Awathê al-Zuwawiego w 1982 r. w Pakistanie (Kohlmann, Lefkowitz, 2007, s. 2). LIGW
powsta³ na uchodŸstwie dziesiêæ lat póŸniej (Kohlmann, Lefkowitz, 2007). LIGW od samego pocz¹tku swego istnienia rozbudowywa³a i wzmacnia³a kontakty z Al-Kaid¹
(Kohlmann, Lefkowitz, 2007). Dowodem tych œcis³ych zwi¹zków mo¿e byæ fakt, i¿ czêœæ
bojowników LIGW pod¹¿y³a w œlad za represjonowanym przez saudyjskie i pakistañskie
w³adze Osam¹ bin Ladenem do Sudanu. Cz³onkowie LIGW nawi¹zywali i rozbudowywali tam¿e relacje z innymi pó³nocnoafrykañskimi grupami d¿ihadystycznymi w regionie (m.in. Islamsk¹ Grup¹ Zbrojn¹) (Kohlmann, Lefkowitz, 2007, s. 5) oraz czynnie
anga¿owali siê w aktywnoœæ terrorystyczn¹ w Afryce (Kohlmann, Lefkowitz, 2007, s. 7).
Na czele libijskich struktur LIGW sta³ Abu Abdullah al-Sadek. O oficjalnym istnieniu
grupy poinformowano 18 paŸdziernika 1995 r. (Kohlmann, Lefkowitz, 2007, s. 9; Gambill, 2005). Grupa podjê³a m.in. szereg prób zg³adzenia Muamarra Kaddafiego, które jednak zakoñczy³y siê fiaskiem. W obliczu represji w³adz libijskich oraz nacisków pañstw
zachodnich cz³onkowie LIGW przenieœli pod koniec lat 90. bazy grupy z powrotem do
Afganistanu (Tawil, 2009; Pargeter, 2005). To t³umaczy œciœlejsze ni¿ w odniesieniu do
wczeœniej wskazanych przyk³adów zwi¹zki grupy z Al-Kaid¹, a póŸniej central¹ ruchu
d¿ihadystycznego. LIGW w maju 1997 r. nawi¹za³a wspó³pracê z Marokañsk¹ Islamsk¹
Grup¹ Walcz¹c¹ (MIGW). Wspó³praca ta dotyczy³a m.in. dostaw broni i pojazdów
s³u¿¹cych do dzia³añ operacyjnych. Po zamachach z 11 wrzeœnia 2001 r. i rozpoczêciu
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przez USA dzia³añ na terytorium Afganistanu cz³onkowie LIGW zaanga¿owali siê po
stronie talibów w walkê z Amerykanami i ich sojusznikami2. LIGW oficjalnie do³¹czy³
do struktur ruchu d¿ihadystycznego na pocz¹tku listopada 2007 r. (Black, 2007, s. 3; Pargeter, 2008, s. 5). Nie odgrywa³a i nie odgrywa ona jednak wiêkszej roli w tych strukturach.
Przywódc¹ grupy zosta³ Abu Latiha al-Libiego, który og³osi³ oficjaln¹ wspó³pracê z central¹
ruchu, pomijaj¹c zupe³nie struktury Al-Kaidy w Islamskim Maghrebie. Grupê os³abi³o tak¿e
zg³adzenie przez Amerykanów al-Libiego, co sta³o siê w styczniu 2008 r. Czêœæ cz³onków
LIGW, tak¿e w obliczu represji Kadaffiego wyrzek³a siê wówczas przemocy. Okaza³o siê
wnet, ¿e wyrzeczenie to dotyczy³o, w myœl nowej strategii, jedynie tzw. wroga bliskiego,
a nie wroga dalekiego, a wiêc Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników (Pargeter, 2009, s. 7).
Zdaniem A. Pargeter ta nowa strategia jest emanacj¹ syntezy nacjonalizmu i d¿ihadyzmu
(Pargeter, 2009, s. 8). Wskazana wy¿ej zmiana przyczyni³a siê do ograniczenia do minimum
wspó³pracy z ruchem d¿ihadystycznym (Cruickshank, 2009, s. 5).
Na obszarze Maroka uaktywni³y siê w analizowanym okresie Marokañska Islamska
Grupa Walcz¹ca (MIGW) oraz Salafija D¿ihadija (SD). Wedle A. Rabasy MIGW powsta³a na prze³omie XX i XXI w. w Wielkiej Brytanii za spraw¹ Abu Katady, jednego
z g³ównych ideologów ruchu d¿ihadystycznego (Beyond, 2006, s. 120). Geneza radykalnych ruchów islamskich na obszarze Maroka siêga jednak kilku dekad wstecz. W 1969 r.
narodzi³a siê grupa nosz¹ca nazwê Szabiba Islamija (Islamskie Stowarzyszenie M³odzie¿y). Jej twórc¹ by³ Andelkrim Moutii. Jej paramilitarnym skrzyd³em dowodzi³ Abdelaziz
Nouamani. Do 1984 r. obaj wyrzekli siê jednak stosowania przemocy. Jednym z od³amów powy¿szej grupy by³a Marokañska Islamska Grupa Walcz¹ca (MIGW) za³o¿ona
przez Abdelilaha Zijada w 1993 r. Carlos Echeverria Jesús podaje jako czas jej powstania
okres po 1998 r. Wówczas to jednak¿e zawi¹zano ju¿ bli¿sze relacje z central¹ ruchu d¿ihadystycznego (Jesús, 2009, s. 22). Marokañska Islamska Grupa Walcz¹ca funkcjonowa³a od
tego czasu pod wieloma nazwami, m.in. „Islamskiego Ruchu Walki”, „Marokañskiej
Grupy Zbrojnej”, „Zbrojnej Grupy Islamskiej” (Darif, 2001, s. 4). Podobnie jak w przypadku innych grup d¿ihadystycznych z tego regionu grupê tê za³o¿yli weterani kampanii afgañskiej, blisko zwi¹zani z Osam¹ bin Ladenem. Znacz¹ca wiêkszoœæ bojowników MIGW
odby³a szkolenia w obozach Al-Kaidy. Liczba cz³onków grupy zaczê³a stopniowo rosn¹æ
w drugiej po³owie lat 90. Jednym z jej przywódców by³ Abdelkrim Thami Med¿d¿ati.
W 2005 r. zg³adzi³y go saudyjskie s³u¿by specjalne. Kolejnymi zaœ Saad Houssaini3, którego aresztowanego w marcu 2007 r. oraz Mohamed el-Guerbouzi. Zaanga¿owali siê oni
doœæ mocno w rozbudowê struktur sieciowych grupy (operacyjnych i rekrutacyjnych),
w Maroku i w Europie, m.in. we Francji i Hiszpanii (Jesús, 2009, s. 23).

2

Wed³ug dokumentów ruchu zdobytych przez wojska koalicji miêdzynarodowej w rejonie Sind¿ar
w Iraku we wrzeœniu 2007 r. Libijczycy stanowili drug¹ co do wielkoœci (po Saudyjczykach) grupê zagranicznych bojowników walcz¹cych w Iraku (dane z Sind¿ar dotycz¹ co prawda tylko 700 osób, ale
stanowi¹ wa¿n¹ wskazówkê odnoœnie iloœci zaanga¿owanych obcokrajowców w konflikt w Iraku).
3
Syn profesora uniwersytetu, studiowa³ chemiê w Hiszpanii, uzyskawszy wczeœniej stypendium
rz¹du marokañskiego. Przed ukoñczeniem studiów przeniós³ siê do Afganistanu, gdzie odby³ seriê treningów wojskowych w bazach ruchu. Od 2002 r., po powrocie z Afganistanu przyst¹pi³ do budowy komórek MIGW na terytorium Maroka. Zaanga¿owany by³ w przygotowanie szeregu zamachów na
terytorium Maroka, w tym zamachu w Casablance (Botha, 2008, s. 91–92).
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Mniej znan¹ marokañsk¹ grup¹ d¿ihadystyczn¹ jest D¿ihad na Rzecz Czystego Islamu (Salafija D¿ihadija, DRCI). W 1992 r. utworzy³ j¹ Mohamed Fisazi, w celu rozpoczêcia walki z wrogami islamu (zw³aszcza na Pó³wyspie Arabskim). Jednym z najbardziej
znanych cz³onków grupy by³ Ahmed Raffiki. To on odpowiedzialny by³ za rekrutacjê
d¿ihadystów chc¹cych do³¹czyæ do swych towarzyszy w Afganistanie, Czeczenii i Boœni-Hercegowinie. Za bliskie relacje z Al-Kaid¹ odpowiedzialny by³ zaœ Abu Hafs (Botha,
2008, s. 93). DRCI oraz MIGW przygotowa³y i wspólnie przeprowadzi³y zamach
w Casablance 16 maja 2003 r. Taktyka ta zwi¹zana jest z realizacj¹ celu strategicznego
w postaci obalenia œwieckiego porz¹dku i zast¹pienia go rz¹dami teokratycznymi oraz
odtworzenia kalifatu na obszarze Maghrebu.
Aktywnoœæ powy¿szych grup jest dowodem realizacji przez radykalnych islamistów
z regionu Afryki Pó³nocnej strategii os³abiania lokalnych re¿imów i walki z ich zwolennikami maj¹cej na celu ostateczne wprowadzenie na tym obszarze porz¹dku koranicznego.

Al-Kaida w Islamskim Maghrebie
Jednym z g³ównych reprezentantów globalnego ruchu d¿ihadystycznego w Afryce
Pó³nocnej jest obecnie Al-Kaida w Islamskim Maghrebie (AKIM). Jej geneza jest œciœle
zwi¹zana z aktywnoœci¹ algierskiej Salafickiej Grupy Modlitwy i Walki (SGMiW). To
na jej strukturach oparte zosta³y struktury AKIM. Operacyjna wspó³praca z central¹ ruchu d¿ihadystycznego nawi¹zana zosta³a najprawdopodobniej na pocz¹tku wrzeœnia
2006 r. (Algieria’s, 2006, s. 1; Haahr, 2006, s. 4–5; Black, 2008a, s. 3; Al Qaeda, 2013a).
Osama bin Laden potwierdzi³ jednak fakt wspó³pracy w rocznicê ataków na Stany Zjednoczone – 11 wrzeœnia 2006 r. (Lund, 2006). Nieco wczeœniej – bo ju¿ 14 grudnia 2004 r.
jedna z frakcji Salafickiej Grupy Modlitwy i Walki – Brygada Nura og³osi³a przy³¹czenie
siê do centrali ruchu, zmieniaj¹c nazwê na: Organizacja Al-Kaidy w Kraju Berberów
(arab.: Tanzim al-Kaida fi Bilad al-Berber) (Ulph, 2005). Oficjaln¹ nazwê grupy w postaci „Al-Kaida w Islamskim Magrebie” og³oszono oficjalnie kilka miesiêcy póŸniej,
26 stycznia 2007 r. (Jebnoun, 2007, s. 6). Zmiana nazwy wi¹za³a siê œciœle ze zmian¹ strategii grupy. Na równi postawiono walkê z wrogiem bliskim, jak i dalekim, a zasiêg aktywnoœci poszerzono poza obszar Maghrebu, obejmuj¹c nim Europê Zachodni¹ oraz Irak
(Filiu, 2009a, s. 1; Al-Qaeda, 2013b).
Dario Cristiani i Riccardo Fabiani, analizuj¹c genezê i dzia³alnoœæ AKIM w drugiej
po³owie pierwszej dekady XXI wieku stwierdzili, i¿ jej cz³onkowie stanowi¹ grupê radyka³ów pochodz¹cych z ró¿nych œrodowisk spo³ecznych. S¹ wœród nich oddani sprawie islamiœci, ale te¿ pospolici przestêpcy, nie stroni¹cy od kontrabandy oraz porwañ i wymuszeñ
(Cristiani, Fabiani, 2010, s. 6–7). Andrew Black, badaj¹c ewolucjê strategii i taktyki organizacji przeœledzi³ ponad 30 oficjalnych oœwiadczeñ SGMiW/AKIM w okresie pomiêdzy marcem 2005 r. a marcem 2008 r. (Black, 2008b, s. 12–14)4. By³y to przede
wszystkim komunikaty emira grupy – Abu Musaba Abd al-Waduda (alias Abdelmaleka
Droukdala). Sta³ on na czele SGMiW od 2003 r. (Filiu, 2009b, s. 187). Utworzenie
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„Al-Kaidy w Islamskim Magrebie” wp³ynê³o w sposób znacz¹cy na retorykê i poruszan¹
w powy¿szych oœwiadczeniach problematykê. Po utworzeniu AKIM kilkukrotnie czêœciej zwracano uwagê na miêdzynarodowy wymiar walki d¿ihadystów i koniecznoœæ atakowania celów zachodnich na terenie pañstw Maghrebu oraz innych wa¿nych dla
powodzenia d¿ihadu pañstwach (np. w Iraku). Zyska³o to swoje potwierdzenie w podejmowanych dzia³aniach operacyjnych (Black, 2008b, s. 13). W oœwiadczeniach AKIM
odwo³ywano siê te¿ do historycznych przyk³adów osób, które w heroiczny sposób broni³y islamu w Afryce Pó³nocnej, walcz¹c z kolonialistami – m.in. Umara al-Muhtara czy Abd
al-Karima al-Chatabbiego (Boudali, 2009, s. 15). Wspominano tak¿e o zas³ugach historycznych muzu³mañskich przywódców wojskowych z czasów siedmiowiecznych podbojów
– m.in. Tariku bin Zijadzie, Jusufie bin Taszfinie czy Ukbie bin Nafim (Boudali, 2009,
s. 14–15). Te historyczne przywo³ania mia³y wesprzeæ propagandowo aktualne cele artyku³owane przez cz³onków AKIM, w tym jej emira. Uzasadnia³y one koniecznoœæ podjêcia
szeroko zakrojonych dzia³añ terrorystycznych na obszarze Maroka, Mauretanii czy Libii.
Aktywnoœæ terrorystyczna AKIM, która mia³a miejsce w kolejnych latach, zdaje siê
jednoznacznie potwierdzaæ tezê, i¿ g³ównym celem dzia³añ grupy jest zdestabilizowanie
sytuacji w regionie, obalenie lokalnych re¿imów i ustanowienie porz¹dku islamskiego.
Pocz¹wszy od serii zamachów w Algierze z 2007 r., poprzez zamach na ambasadê izraelsk¹ w Mauretanii w 2008 r., zamach na koszary policyjne w Algierze w tym samym
roku, czy próbê zamordowania prezydenta Mauretanii, zamach w Marakeszu w kwietniu
2011 r., w którym zginê³o wielu zachodnich turystów, a skoñczywszy na wielu innych
mniej nag³oœnionych dzia³aniach terrorystycznych (Wilner, 2011, s. 52–53), wszystkie
wskazane dzia³ania wpisuj¹ siê realizowan¹ od ponad dekady przez inne grupy d¿ihadystyczne strategiê, która nigdzie jeszcze nie przynios³a oczekiwanych efektów.
AKIM w ograniczony sposób reagowa³a na wydarzenia zwi¹zane z tzw. Arabsk¹ Wiosn¹. Widaæ to choæby na przyk³adzie reakcji na kryzys libijski i syryjski. Al-Kaida w Islamskim Maghrebie opublikowa³a jedynie kilka oœwiadczeñ, w których nawo³ywano do
podjêcia ataków przeciwko wrogom utworzenia pañstwa islamskiego. AKIM nie wskaza³a
jednak konkretnych celów, ani nie otwar³a kolejnego frontu walki d¿ihadystycznej w Libii
(Lebovich, Zelin, 2012, s. 15). Z zadowoleniem przyjêto obalenie re¿imu Muamara Kadafiego, gro¿¹c jednoczeœnie pañstwom zachodnim konsekwencjami w przypadku mieszania
siê w wewnêtrzne sprawy tego pañstwa (Lebovich, Zelin, 2012, s. 15–16). Abu Jahja al-Libi,
jeden z prominentnych przedstawicieli ruchu d¿ihadystycznego, w grudniu 2011 r. zauwa¿y³, ¿e islamska rewolucja dopiero siê zaczê³a i zakoñczy siê dopiero wraz z utworzeniem
pañstwa islamskiego, wolnego od wp³ywów zewnêtrznych. AKIM sta³a siê najprawdopodobniej beneficjentk¹ powstania antyre¿imowego w Libii. Uzyska³a bowiem dostêp do
rz¹dowych arsena³ów broni, zaœ jej szeregi zasili³o wielu radykalnych Libijczyków (Pargeter, 2011, s. 4). Zaprzeczono natomiast braniu przez AKIM aktywnego udzia³u w obalaniu
re¿imu Kadafiego. W bardzo ograniczonym wymiarze, raczej tylko poœrednio, Al-Kaida
w Islamskim Maghrebie zaanga¿owa³a siê w kryzys syryjski. Widaæ to choæby na przyk³adzie deklaracji Abd al-Wadoudiego, przywódcy AKIM, krytykuj¹cego zaanga¿owanie
w³adz algierskich w powy¿szy kryzys i recypuj¹cego rosn¹cy problem œwiata arabskiego
zwi¹zany z rosn¹c¹ fal¹ uchodŸców z Syrii (Zambelis, 2012, s. 5).
W innych pañstwach Maghrebu AKIM musi radziæ sobie z rosn¹c¹ aktywnoœci¹ lokalnych
w³adz. W Tunezji w grudniu 2012 r. w³adzom uda³o siê wykryæ i rozwi¹zaæ lokaln¹ komórkê
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operacyjn¹ AKIM (nosz¹c¹ nazwê Bojowników Ukby Ibn Nafy), utrzymuj¹c¹ kontakty
z komórkami w Libii i Algierii, aresztuj¹c co najmniej 16 d¿ihadystów (Wolf, 2013, s. 2).
AKIM od pocz¹tku swego istnienia rozbudowywa³a swe lokalne struktury, d¹¿¹c do
objêcia zasiêgiem swej aktywnoœci wszystkich pañstw Maghrebu. W odniesieniu do tej
kwestii niewiele zmieni³o siê po wybuchu rewolucji demokratycznych w pañstwach
pó³nocnoafrykañskich. Zdaniem A. S. Wilnera AKIM w maju 2011 r. i póŸniej rozbudowywa³a sieæ swych komórek operacyjnych oraz wspieraj¹cych, sukcesywnie prowadz¹c
dzia³ania rekrutacyjne (Wilner, 2011, s. 57). Czêœæ badaczy przedmiotu twierdzi, i¿ ma
to zwi¹zek z recepcj¹ ewentualnego za³amania siê nowotworzonego porz¹dku w czêœci
pañstw arabskich. Te oczekiwania mog¹ jednak okazaæ siê p³onne.
AKIM nigdy nie by³a zhierarchizowan¹ organizacj¹. Naturalnym procesem jest
w zwi¹zku z tym proces powstawania nowych struktur w bardzo luŸny sposób powi¹zanych z innymi (w istocie chodzi w tym przypadku raczej o sieciowe powi¹zania, a nie hierarchiczn¹ zale¿noœæ). Jedn¹ z grup powsta³ych w ramach tej struktury w ostatnim czasie
(prawdopodobnie w grudniu 2011 r.) jest Ruch na rzecz Jedynoœci Boga i D¿ihadu
w Afryce Zachodniej, odpowiedzialny za szereg akcji terrorystycznych w Algierii
w 2012 r. Ruch ten znany jest opinii publicznej tak¿e z faktu ¿¹dania okupu za uwolnienie
przetrzymywanych zak³adników z Europy Zachodniej (które to ¿¹dania w istocie przypisywano AKIM) (Cristiani, 2012, s. 6). Dario Cristiani proces powstawania nowych komórek operacyjnych nazywa „sahelizacj¹” AKIM wskazuj¹c, i¿ geneza tego procesu ma
miejsce w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku. Postulowana przez AKIM
chêæ przejêcia kontroli nad czêœci¹ lub ca³oœci¹ obszaru, na którym dzia³a do dnia dzisiejszego jest jedynie niezrealizowanym postulatem. Z drugiej strony fakt, i¿ powstaj¹ nowe
komórki operacyjne wydaje siê przeczyæ tezie o dewolucji ruchu d¿ihadystycznego w tej
czêœci kontynentu afrykañskiego (Cristiani, 2012, s. 7).

D¿ihadyœci wobec przemian demokratycznych w Afryce Pó³nocnej
Ideolodzy globalnego d¿ihadyzmu w sposób jednoznaczny odnosz¹ siê do wszelkich
nieislamskich tradycji i wzorców zachowañ spo³ecznych. Odrzucaj¹ oni zarówno porz¹dek
demokratyczny, jak te¿ i pluralizm polityczny. Ich oczekiwania i cele walki politycznej
zupe³nie nie przystaj¹ do oczekiwañ zdecydowanej wiêkszoœci uczestników wydarzeñ
zwi¹zanych z tzw. Arabsk¹ Wiosn¹. Jednym z najbardziej wp³ywowych przedstawicieli
wspó³czesnego d¿ihadyzmu, po œmierci Osamy bin Ladena jest Ajman al-Zawahiri, aktualnie emir Centralnego Dowództwa Al-Kaidy, a w istocie struktur zarz¹dzaj¹cych globalnym ruchem d¿ihadystycznym. Wydarzenia w Tunezji, a zw³aszcza w bliskim mu
(z uwagi na kraj pochodzenia) Egipcie sk³oni³y go do zajêcia stanowiska wobec zaistnia³ej sytuacji. Swoje przemyœlenia zawar³ w cyklu wyst¹pieñ, których transkrypcja dostêpna jest na forach d¿ihadystycznych adresowanych do m³odych muzu³manów
w Egipcie. W istocie jednak stanowi¹ one wa¿ny g³os w dyskusji nad przysz³oœci¹ œwiata
muzu³mañskiego i s¹ wezwaniem do aktywizmu w ramach rosn¹cego w si³ê globalnego
ruchu d¿ihadystycznego (Lahoud, 2011, s. 4–7). Al-Zawahiri w ostrych s³owach skrytykowa³ œwieckie (a wiêc ateistyczne) re¿imy, uwa¿aj¹c je za odpowiedzialne za szerzenie
korupcji i niesprawiedliwoœci spo³ecznej (Zawahiri, 2011a, s. 1). Œwiecki system rz¹dów
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przesi¹kniêty jest zdaniem al-Zawahiriego niesprawiedliwoœci¹ (d¿ahilijj¹) (Zawahiri,
2011a, s. 2). Demokracja jest dla niego natomiast to¿sama z mo¿liwoœci¹ podejmowania
przez wiêkszoœæ decyzji oderwanych od aksjologii religijnej, a wiêc ze swej natury z³ych
i godz¹cych w interesy muzu³manów. Brak porz¹dku koranicznego jest jednym z g³ównych powodów, dla których nale¿y walczyæ z ka¿dym re¿imem uzurpuj¹cym sobie prawo
do stawiania wy¿ej praw stanowionych od tych, które wynikaj¹ z porz¹dku koranicznego. Zdaniem al-Zawahiriego przywi¹zanie do idei nacjonalistycznych stoi w sprzecznoœci z ide¹ islamskiej wspólnoty (ummy). Walka o prawo do samostanowienia powinna
byæ zast¹piona walk¹ o ustanowienie kalifatu i oparcie jego funkcjonowania na prawie islamskim (szariacie) (Zawahiri, 2011a, s. 4).
Przywódca ruchu d¿ihadystycznego zauwa¿y³, i¿ zniewolenie œwiata muzu³mañskiego
i zara¿enia go wirusem demokracji nast¹pi³o w okresie kolonialnej dominacji metropolii europejskich. W kontekœcie przywo³ywanego przez niego obszaru geograficznego (a wiêc
Afryki Pó³nocnej i Pó³wyspu Arabskiego) g³ównymi z³oczyñcami okaza³y siê Francja
i Wielka Brytania. PóŸniej oprawcami muzu³manów sta³y siê Stany Zjednoczone i Izrael. Zawahiri, 2011b, s. 8). Wszystkie te pañstwa doprowadzi³y do rozbicia œwiata muzu³mañskiego
na wiele ma³ych pañstw. Granice pomiêdzy nimi zosta³y wyznaczone w oparciu i sztuczne,
polityczne przes³anki. Z czasem polityczne podporz¹dkowanie zosta³o zast¹pione podporz¹dkowaniem gospodarczym. Petryfikacja tego stanu rzeczy zwi¹zana by³a ze wsparciem
pañstw Zachodu dla re¿imów autorytarnych w pañstwach arabskich. W ich imieniu re¿imy te
œwiadomie realizowa³y jawnie antyislamsk¹ politykê (Zawahiri, 2011c, s. 2).
W opinii Ajmana al-Zawahiriego przyczyny rewolucji w pañstwach arabskich tkwi¹
w spo³ecznej recepcji sytuacji przedrewolucyjnej (Zawahiri, 2011d, s. 3). Ostrej krytyce
podda³ on aktywnoœæ Stanów Zjednoczonych zwi¹zan¹ z promowaniem œwieckich idei
i modernistycznych rozwi¹zañ oraz z próbami marginalizowania œrodowisk islamistycznych. Demokracja jest dla al-Zawahiriego jedynie instrumentem w rêkach pañstw zachodnich s³u¿¹cym zniewoleniu muzu³manów. W tym œwietle dziwiæ nie mo¿e ostra
krytyka zachodnich zdobyczy demokratycznych w postaci „hedonizmu, uleganiu konsumpcyjnym s³aboœciom, korupcji i zniewolenia mniejszoœci” (Zawahiri, 2011e, s. 5).
Celem rewolucjonistów w pañstwach muzu³mañskich powinno byæ d¹¿enie do ustanowienia porz¹dku szariackiego. Realizacja innych strategicznych celów pozbawiona
jest sensu. D¿ihadyœci nie powinni uczestniczyæ w procesie demokratyzacji pañstw arabskich, gdy¿ w ten sposób czynnie w³¹czyliby siê we wspieranie interesów pañstw zachodnich. Dla d¿ihadystów jedynym punktem odniesienia powinien byæ islam (Zawahiri,
2011f, s. 5–6). Ajman al-Zawahiri wskaza³ tym samym w jednoznaczny sposób kierunek
dzia³añ wszystkim swoim zwolennikom. Warto podkreœliæ w tym przypadku wagê s³owa
„wszystkim”, które zdaje siê deprecjonowaæ postulaty ludzi m³odych, których al-Zawahiri krytykowa³ za uleganie wp³ywom niemuzu³mañskim (Hoffman, 2012, s. 11).
Inny znany ideolog ruchu d¿ihadystycznego, Hussam al-Raouf, k³adzie nacisk na zrealizowanie w pañstwach Afryki Pó³nocnej celu strategicznego, jakim jest stworzenie od
podstaw struktur pañstw islamskich opartych na poszanowaniu regu³ szariackich, w tym
sprawiedliwoœci spo³ecznej i gotowoœci do podjêcia d¿ihadu, tak¿e ofensywnego. Al-Raouf postuluje g³êbok¹ zmianê stylu ¿ycia spo³ecznego i politycznego, co w swej istocie
stawia tê koncepcjê na straconych pozycjach, m.in. z uwagi na ograniczone lub nik³e poparcie ze strony ludzi m³odych (McGregor, 2012, s. 9).
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Podsumowanie
W œwietle przedstawionych w powy¿szym artykule faktów, odpowiedŸ na pytanie dotycz¹ce stosunku d¿ihadystów do przemian demokratycznych w pañstwach Maghrebu
wydaje siê jednoznaczna. Osama bin Laden jeszcze przed swoj¹ œmierci¹ próbowa³ antycypowaæ pozytywne skutki Arabskiej Wiosny w kontekœcie sprawy, za któr¹ przysz³o mu
poœwiêciæ ¿ycie. Jego nastêpca, Ajman al-Zawahiri oraz inni przedstawiciele wspó³czesnego d¿ihadyzmu (m.in. Abu Jahja al-Libi) nie pozostawili z³udzeñ swym zwolennikom.
Islamizm czy te¿ d¿ihadyzm z jednej strony i prodemokratyczne ruchy m³odzie¿y islamskiej w pañstwach Afryki Pó³nocnej stoj¹ wobec siebie w opozycji. Dzieje siê tak z uwagi
na aprioryczne odrzucenie przez d¿ihadystów zachodniej kultury i tradycji politycznej,
do której powy¿sza m³odzie¿ jednoznacznie siê odwo³uje. Brak wyst¹pieñ w sprawie radykalnych zmian spo³eczno-politycznych, które nast¹pi³y po 2011 r. zdaje siê potwierdzaæ tezê, i¿ d¿ihadyœci nie byli przygotowani na wydarzenia, które mia³y miejsce
w pañstwach arabskich. W istocie byli oni jedynie ich biernymi obserwatorami, stroni¹cymi od bezpoœredniego w³¹czania siê w nurt przemian spo³eczno-politycznych.
Demokratyczne rewolucje nie tylko nie mieœci³y siê w schemacie dzia³añ d¿ihadystycznych, ale by³y olbrzymim, negatywnym w istocie zaskoczeniem dla przywódców
i uczestników ruchu d¿ihadystycznego. Wielu z nich, jak choæby Ajman al-Zawahiri
próbowa³o zreinterpretowaæ zaistnia³e wydarzenia, pos³uguj¹c siê skrajnie ortodoksyjn¹,
salafick¹ wizj¹ nowego ³adu politycznego. Przes³anie d¿ihadystów w obliczu zwrócenia
siê znacznej czêœci spo³ecznoœci muzu³mañskiej w pañstwach arabskich w stronê demokracji straci na swej sile. Jednym rozwi¹zaniem wydaje siê oczekiwanie na za³amanie siê
nowego ³adu i wykorzystanie ewentualnego chaosu do rekonstrukcji porz¹dku islamskiego.
Przyk³ad AKIM wskazuje jednoznacznie, i¿ wskazany powy¿ej scenariusz dzia³añ
by³ przez przywódców ruchu d¿ihadystycznego brany pod uwagê. Z drugiej jednak strony bardziej prawdopodobne wydaje siê stopniowe zamieranie aktywnoœci grup d¿ihadystycznych w analizowanej czêœci kontynentu afrykañskiego i stopniowa kryminalizacja ich
aktywnoœci, podobna do tej z regionu Azji Po³udniowo-Wschodniej (casus Abu Sajjaf).
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Summary
The Evolution of the Jihadist Threat and the Process of Democratic Transition
in the Maghreb Countries
The paper focuses on the presentation of the current stage of the evolution of the jihadist threat in the
area of North Africa. It identifies the main terrorist groups belonging to the global Salafi-jihadist movement. A special role within this movement has been assigned to al-Qaeda in the Islamic Maghreb
(AQIM). The paper presents the strategic objectives of the group and the most important examples of its
activity. The author also discusses the main reasons for the lack of involvement of AQIM in the
socio-political changes in the Arab world after 2011.
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