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PAŃSTWO ISLAMSKIE – METODY REKRUTACJI CZŁONKÓW

Pół roku temu na części terenów Iraku i Syrii zajętych przez tę organizację, ogło-
szono powstanie Państwa Islamskiego (PI). Do tej pory nie powstało komplekso-
we, naukowe opracowanie opisujące tę strukturę, pojawiają się natomiast teksty 
analizujące różne płaszczyzny jego działań. Jako podmiot w świetle prawa mię-
dzynarodowego, Państwo Islamskie przez żadne państwo nie zostało uznane. Two-
rzona w pośpiechu w lecie 2014 r. przez USA, koalicja państw mających walczyć 
z PI, nie doceniła jednak możliwości fi nansowych i intelektualnych przeciwnika. 
Są one znaczące, a wraz z dopływem pieniędzy, pozyskanych m.in. dzięki zdoby-
ciu rafi nerii i części irackich pól naftowych oraz obrabowaniu Narodowego Banku 
w Mosulu, możliwości oddziaływania nie tylko na drodze zbrojnej, ale i poprzez 
media elektroniczne, istotnie się zwiększyły.

Początki 

Organizacja terrorystyczna, znana jako Państwo Islamskie, nazwą nawiązuje do 
Wielkiego Kalifatu Islamskiego, który powstał po śmierci Mahometa w 632 r. 
i funkcjonował aż do 1517 r., gdy został pokonany przez Imperium Osmańskie. 
Aby poznać jej początki, należy cofnąć się do 1999 r. i momentu opuszczenia 
jordańskiego więzienia przez Abu Musabę az-Zarkawiego1, aresztowanego za 
współpracę z islamską bojówką Bajat al-Imam, próby organizowania zamachów 

1 www.brookings.edu/research/reports2/2014/12/profi ling-islamic-state-lister [10.12.2014].
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przeciwko monarchii oraz nielegalne posiadanie broni. Po wyjściu z więzienia 
wyjechał do Afganistanu, gdzie skontaktował się z Al-Kai’dą i zorganizował dla 
niej obóz treningowy dzięki, któremu powstała bojówka Dżama‘at at-Tauhid wa-
-al-Dżihad (JTWJ). Współpracował z talibami i Al-Kai’dą aż do 2001 r., po czym 
wyjechał do Iranu, a wkrótce przeniósł się do Iraku2. W 2004 r. JTWJ przepro-
wadziła trzy zamachy, m.in. na ambasadę Jordanii, misję ONZ oraz na meczet 
w Nadżafi e, w którym zgromadzeni byli szyici. Każdy z tych ataków zakończył się 
wieloma ofi arami śmiertelnymi. Równocześnie JTWJ zaczęło wchłaniać mniej-
sze organizacje funkcjonujące w Iraku i formułować antyszyickie odezwy3. Istotne 
w procesie tworzenia Państwa Islamskiego okazały się wydarzenia po 2003 r., 
związane z interwencją USA w Iraku, mającą na celu obalenie rządu Saddama 
Husajna.

W latach 2004–2006 stworzona przez Az-Zarkawiego organizacja przepro-
wadzała szereg krwawych zamachów terrorystycznych, m.in. w Bagdadzie, do-
puszczano się również porwań dla okupu, część ofi ar ścięto (np. Nick Berg)4. Ataki 
miały miejsce głównie w tzw. sunnickim trójkącie śmierci (Bakuba na wschodzie, 
Bagdad na południu i Ar-Ramadi na zachodzie) oraz Tikricie. Wkrótce organizacja 
zmieniła nazwę na Tanzim Ka’idat al-Dżihad fi  Bilad al-Rafi dajn („Baza dżihadu 
w kraju nad dwiema rzekami”), powszechnie znaną jako Al-Ka’ida w Iraku, któ-
ra funkcjonowała do 2006 r., gdy przyjęto nazwę „Islamskie Państwo w Iraku” – 
w skrócie określaną jako Al-Ka’ida w Iraku (AKI). W ujawnionych przez amery-
kański Departament Stanu dokumentach uwagę zwraca oświadczenie Ajmana al-
-Zawahiriego (wówczas najbliższy współpracownik Usamy bin Ladena, a później 
szef Al-Kai’dy) z 2005 r., w którym zachęca AKI do przygotowania gruntu pod 
stworzenie Państwa Islamskiego w Iraku5.

Na początku stycznia 2006 r. kilka grup terrorystycznych przyłączyło się 
do AKI i powstała koalicja Madżlis Szura al-Mudżahidin – MSM. 7 czerwca tego 
samego roku Abu Musa’ab az-Zarkawi zginął w nalocie sił amerykańskich w Ba-
kubie, kilka dni później grupa AKI wybrała więc nowego lidera – Abu Hamzę 
al-Muhadżira. Następnie ogłoszono powstanie Państwa Islamskiego w Iraku, a 10 
listopada 2006 r. Al-Muhadżir oddał przywództwo Abu Umarowi al-Baghdadie-
mu. Co ciekawe, wkrótce po ogłoszeniu Powstania Państwa Islamskiego w Iraku, 
Az-Zawahiri wyraźnie odcinał się od jakiegokolwiek udziału w powstaniu tej or-
ganizacji, co więcej – sugerował, że jest ona w pełni niezależna6. 

2 www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/11/profi ling%20islamic%20
state%20lister/en_web_lister.pdf, s. 6–7 [15.12.2014].

3 www.hudson.org/research/9908-zarqawi-s-anti-shi-a-legacy-original-or-borrowed [11.12.2014].
4 www.news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3712421.stm [10.11.2014].
5 www.globalsecurity.org/security/library/report/2005/zawahiri-zarqawi-letter_9jul2005.htm 

[10.10.2014].
6 www.foreignaff airs.com/articles/141976/william-mccants/state-of-confusion [25.09.2014].
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W latach 2006–2007 ISI napotkało spory opór lokalnej plemiennej milicji 
zwanej Sahwa („Przebudzenie”), która w prowincji Anbar, wspierana przez siły 
amerykańskie, wypierała ISI z kolejnych punktów. Wtedy jednak ISI przeprowa-
dziło spektakularny zamach na jezydów 14 sierpnia 2007 r., kiedy w 4 wybuchach 
samochodów-pułapek zginęło 800 osób. Mimo to ISI ograniczyła swoją aktyw-
ność, czym uśpiła czujność przeciwników do tego stopnia, że rok później doszło 
do znaczącego obniżenia nagrody za głowę lidera7. W kwietniu 2010 r. zginęli Abu 
Umar al-Baghdadi oraz lider AKI Abu Hamza al-Muhadżir. Liderem ISI został 
wówczas Abu Bakr al-Baghdadi jako emir, Abu Abdallah al-Kurajszi jako jego 
zastępca, oraz An-Nasr al-Din Allah Abu Sulajman jako szef spraw wojskowych8.

Jednocześnie w państwach Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu na 
początku 2011 r. wybuchła Arabska Wiosna. Gdy dotarła do Syrii, mimo począt-
kowych deklaracji prezydenta Baszara al-Asada, nie przeprowadzono reform, de-
monstracje i zamieszki wkrótce przeobraziły się więc w wojnę domową. Syrią rzą-
dziła alawicką mniejszość (12 proc.), mająca przeciwko sobie sunnicką większość 
(60 proc.) społeczeństwa, co ułatwiło przenikanie i powstawanie na jej terytorium 
radykalnych organizacji islamskich (Front an-Nusra, Islamski Front)9. Po wycofa-
niu się wojsk amerykańskich z Iraku pod koniec 2011 r. Islamskie Państwo w Iraku 
wykorzystało sytuację i rozpoczęło serię zamachów przeciwko szyitom – jako od-
powiedź na marginalizację sunnitów przez szyicki rząd w Bagdadzie10. Skutecz-
nie zdestabilizowało to Irak. 8 kwietnia 2013 r. organizacja ogłosiła połączenie 
z biorącą udział w wojnie domowej w Syrii organizacją Front an-Nusra11. Dwa 
dni później lider Frontu an-Nusra zaprzeczył jednak tej informacji12. Walki między 
obydwoma organizacjami trwają do dziś. Jednocześnie Al-Baghdadi zerwał związ-
ki z Al-Ka’idą. W tym czasie zaczęły się też czystki etniczne na szyitach, alawi-
tach i chrześcijanach oraz masowe egzekucje, m.in. żołnierzy. Na przełomie 2013 
i 2014 r. PI rozpoczęło ofensywę na terenach Al-Falludży, Al-Karmy, Al-Chalidiji, 
Al-Hadisy, Al-Kaim oraz części Ar-Ramadi i Abu-Ghurjab, a w czerwcu zajęto 
północną prowincję Niniwa i Salah ad-Din z Mosulem i Tikritem13.

29 czerwca 2014 r. ofi cjalnie ogłoszono powstanie Państwa Islamskiego 
na części zajętych terenów Iraku i Syrii, a na czele stanął Abu Bakr al-Baghda-
di14. Kilka dni później, 4 lipca 2014 r. w pierwszy piątek ramadanu Al-Baghdadi 

7 www.edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/05/13/pentagon.masri.value [27.09.2014].
8 www.carnegieendowment.org/2010/06/30/al-qaeda-in-iraq-eliminating-leaders-will-not-nec-

essarily-cut-lifelines/gboy [14.09.2014].
9 www.trust.org/item/?map=lebanon-warned-syria-warned-of-al-qaeda-infi ltration [09.09.2014].
10 Sunnicki trójkąt śmierci – najczęściej w ten sposób opisywany jest środkowy Irak w pro-

wincji Babil.
11 www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/7119.htm [13.09.2014].
12 www.konfl ikty.wp.pl/kat,127354,title,Syria-Front-an-Nusra-przyrzeka-wiernosc-glownem

u-szefowi-Al-Kaidy,wid,15483106,wiadomosc.html?ticaid=11439c [10.09.2014].
13 www.defence24.pl/analiza_isis-zmienia-geopolityke-bliskiego-wschodu.
14 www.wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,ISIL-oglasza-utworzenie-islamskiego-kalifatu,

wid,16719816,wiadomosc.html?ticaid=113b88&_ticrsn=3 [16.09.2014].
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ogłosił się kalifem15. W sierpniu bojownicy PI rozpoczęli ofensywę na terenach 
zajmowanych przez Kurdów, chrześcijan i jezydów, dokonując masowych zbrod-
ni. W odpowiedzi USA rozpoczęły bombardowania pozycji PI na tych terenach, 
jednocześnie tworząc zręby szerokiej koalicji, która byłaby w stanie skutecznie 
walczyć z PI16. We wrześniu i październiku do koalicji przystąpiły Wielka Bry-
tania, Francja, Australia, Arabia Saudyjska, Jordania, Katar, ZEA oraz Bahrajn17. 
Ich dotychczasowe działania skupiły się przede wszystkim na bombardowaniach 
z powietrza pozycji Państwa Islamskiego18. W kolejnych tygodniach koalicja 
państw została poszerzona i poza atakami lotniczymi, na pomoc Kurdom wysłano 
grupy doradców wojskowych19. We wrześniu 2014 r. rozpoczęło się żmudne oblę-
żenie kurdyjskiego miasta Kobane. 

W listopadzie 2014 r. liczbę bojowników Państwa Islamskiego szacowano 
na ok. 30 tysięcy20. Od 2012 r. ich liczba jednak stale wzrasta, w związku z napły-
wem ochotników z Północnego Kaukazu i Bałkanów. Przypuszcza się, że w szere-
gi PI wstąpili obywatele ok. 80 krajów i mimo wcześniejszych przewidywań, stru-
mień ten nie słabnie, a szacunki z połowy stycznia 2015 r. mówiły o dołączeniu na 
przełomie roku około pięciu tys. ochotników i ochotniczek z Europy21. Niemniej, 
pod koniec grudnia 2014 r. Kurdowie przy szerokim wsparciu zagranicznego lot-
nictwa, zaczęli odzyskiwać przewagę nad miejscowościami otaczającymi Kobane. 

Struktura

Państwo Islamskie nie jest monolitem. W jego skład wchodzą różne organiza-
cje, częściowo pochodzące z terenów syryjskich (które powstały i wyszkoliły się 
w trakcie wojny domowej), mniejsze organizacje powiązane z Al-Kai’dą, daw-
ni sojusznicy i współpracownicy Saddama Husajna, rekruci z całego świata oraz 
profesjonalnie przeszkoleni najemnicy. Obecnie pełnią władzy nad organizacją 
dysponuje Abu Bakr al-Baghdadi, ale istnieje kilka kierowniczych stopni, które 
pozwalają mówić o funkcjonowaniu struktur państwa. Szczebel niżej ustanowie-
ni zostali dwaj zarządcy, odpowiednio, Syrii i Iraku, następnie działa 8-osobowy 

15 K. Górak-Sosnowska, Kalifat 2.0, www.instytutobywatelski.pl/22157/lupa-instytutu/ka-
lifat-2-0 [31.10.2014].

16 www.whitehouse.gov/the-press-offi  ce/2014/08/07/statement-president [30.10.2014].
17 www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/australijczycy-pomoga-komandosi-i-piloci-beda-wal-

czyc-z-panstwem-islamskim,467957.html [20.09.2014].
18 www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/francja-tez-chce-atakowac-z-powietrza-panstwo-is-

lamskie,467017.html [20.09.2014].
19 www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/kraje-arabskie-gotowe-bombardowac-dzihadys-

tow-razem-z-usa,468148.html [20.09.2014].
20 C. Lister, www.brookings.edu/research/reports2/2014/12/profi ling-islamic-state-lister [30.11.2014].
21 www.prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/panstwo-islamskie-nawet-5-tys

-europejczykow,60,0,1692732.html [14.01.2015].
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gabinet zajmujący się fi nansami, ochroną zdrowia, czarnym rynkiem itd., kolejny 
stopień to 13-osobowe gremium ds. wojskowych22. Przez stworzenie gabinetu do-
prowadzono do usankcjonowania państwowości na podbitych terenach. Jednostki 
są zobowiązane do oddawania 20% przychodów z lokalnych przedsiębiorstw oraz 
rozmaitej działalności, np. z okupu23.

Funkcjonowanie i rekrutacja w mediach społecznościowych

Werbunek opisywany w fachowej literaturze na temat terroryzmu pokazuje kil-
ka metod24. Są to: 1) wprowadzenie, przez przyjaciela bądź krewnego, który jest 
członkiem organizacji; 2) werbunek przez obcą, ale przyjazną osobę; 3) werbunek 
w trakcie spotkań zwoływanych przez organizację; 4) werbunek w konsekwen-
cji lektury broszur, materiałów informacyjnych (np. mediów społecznościowych) 
itp.; 5) zaproszenie na spotkanie propagujące określoną ideologię, często opartą 
na podbudowie religijnej25. W przypadku Państwa Islamskiego wyróżnia się kilka 
grup, spośród których typowani są nowy członkowie: bojownicy zmotywowani do 
walki o sprawę (część społeczności sunnickiej w Iraku i Syrii); najemnicy; dawni 
żołnierze irackiej armii Saddama Husajna; zaciąg z państw zachodnich (Amery-
ka Północna, Europa i Australia); zaciąg z rejonu Afryki Subsaharyjskiej; zaciąg 
z republik kaukaskich oraz Azji Środkowej. Na podstawie relacji medialnych moż-
na wskazać trzy główne powody przyłączania się do Państwa Islamskiego: poli-
tyczne, fi nansowe oraz potrzeba akceptacji.

W ramach motywacji politycznych kluczowe jest zwrócenie uwagi świata 
na sytuację Syrii. To z Syrii właśnie pochodzi największa liczba świetnie wyszko-
lonych i chętnych do walki: bojownicy zmotywowani do walki o sprawę, mają-
cy doświadczenia z Iraku i Syrii. Są to sunnici dyskryminowani przez iracki rząd 
ustanowiony po amerykańskiej interwencji, a w Syrii przez alawicką mniejszość, 
która w swym ręku skupiła pełnię władzy. Do tej grupy dołączył zaciąg z Afryki 
Subsaharyjskiej (Mali, Nigeria), Czeczenii, Dagestanu oraz Azji Środkowej26.

Motywacja fi nansowa to z kolei częsty powód przyłączenia się bojowników 
walk na Bałkanach w latach 90. oraz obecnej wojny w Syrii. Nie jest wykluczone, 
że właśnie dlatego liderzy Państwa Islamskiego dbają o medialne nagłaśnianie in-
formacji o olbrzymich możliwościach fi nansowych, jakimi dysponują po zajęciu 
pól naftowych czy banku w Mosulu27.

22 www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10956280/Inside-the-leadership-
of-Islamic-State-how-the-new-caliphate-is-run.html [02.10.2014].

23 P. Godlewski, Wojna z kalifatem. Ekonomiczne podstawy PI, Fundacja Amicus Aeuropae, 
„Policy Papers” 2014, nr 24.

24 P. Królak, Sekty – co warto o nich wiedzieć, www.kulty.pl [10.01.2015].
25 K. Liedel, P. Piasecka, Jak przetrwać w dobie zamachów terrorystycznych? Elementy edu-

kacji antyterrorystycznej, Warszawa 2008.
26 J. Praszczuk, www.chechensinsyria.com/?p=23223 [27.12.2014].
27 M. Wachnicki, www.wyborcza.pl/1,75477,16859309,Panstwo_Islamskie_produkuje_juz_

wiecej_ropy_niz_Holandia_.html [25.10.2014].
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Ostatnia ze wspomnianych motywacji, to werbunek w krajach Europy Za-
chodniej, USA i Kanadzie. Poprzez Internet, a szczególnie media społecznościo-
we (Twitter, Ask, Facebook, Tumblr, YouTube), zwerbowano około pięciu tysięcy 
osób28. Informacje o tysiącach zagranicznych zwolenników PI, którzy wyruszyli, 
by przyłączyć się do walki o utworzenie kalifatu, potwierdzają dane z USA, Fran-
cji, Belgii, Danii, Niemiec, Turcji, Uzbekistanu oraz państw Afryki Północnej29.

Sposoby wykorzystania kanałów komunikacji, jakimi są media społeczno-
ściowe, pozwalają precyzyjnie określić grupę ochotników. Zazwyczaj to młodzi 
ludzie, między 14 a 35 rokiem życia (najmłodsza opisana dziewczyna miała 13 lat). 
Według niektórych badaczy mediów oraz informacji służb specjalnych, częstym 
celem są młode osoby pochodzące z rodzin muzułmańskich30. Komunikaty do nich 
kierowane są jednoznaczne, pokazujące utopijny świat tworzony na terenach pół-
nocnego Iraku. Najczęściej opisywane w mediach przypadki osób, które postano-
wiły zasilić szeregi PI sprowadzają się do pewnego schematu.

Medium społecznościowe wykorzystywane jest jako platforma edukacyjna, 
pokazująca świat PI jako idealne miejsce, w którym osoby zagubione mogą się 
odnaleźć, poczuć ważnymi i potrzebnymi. Zawarta w nim jest obietnica łatwego 
życia, która zostanie spełniona poprzez przestrzeganie jasnych, restrykcyjnych za-
sad, stworzonych dla osób młodych, z hermetycznych środowisk31. Mechanizm 
takiego werbunku opisywano w wielu artykułach prasowych. Podobny schemat 
stosują również werbownicy w mediach społecznościowych32.

Na profi lu społecznościowym (Facebook, Twitter, Tumblr) często tworzone 
są profi le osób typowanych na bojowników, których dane są na tyle dostępne, że 
pozwalają werbującemu na stwierdzenie, czy jest szansa na pozyskanie nowego 
członka33. Kolejnym etapem jest nawiązanie kontaktu z potencjalnym ochotnikiem 
i wciągnięcie go w rozmowę. Werbujący prowadzi ją tak, aby zachęcić rozmówcę 
do kontynuowania rozmowy. Jednocześnie pojawiają się kolejne zaproszenia od 
innych osób, których intencje też są skierowane na próbę werbunku. W ten spo-
sób równocześnie kilka osób-awatarów, albo jedna sprawnie przeskakująca między 
profi lami osacza wybranego kandydata, by szybciej namówić go do wyjazdu.

Ostatni, trzeci etap to organizacja samej podróży. Pojawiają się konkretne 
wytyczne: jak zachować się w domu, aby krewni niczego nie zauważyli, w jaki 

28 www.prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/panstwo-islamskie-nawet-5-tys-eu-
ropejczykow,60,0,1692732.html [14.01.2015].

29 B. Coellen, www.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,16866395,W_Niemczech_
juz_tysiace_islamistow__Wielu_wyjezdza.html#BoxWiadTxt [26.10.2014].

30 K.A. Szubart, Wojna z kalifatem. Front europejski, Fundacja Amicus Europae, „Policy 
Papers” 2014, nr 35.

31 P. Bukalska, Poślubione dżihadowi: młode Brytyjki uciekają na służbę Państwu Islam-
skiemu, „Tygodnik Powszechny” 2014, nr 43, s. 41–42.

32 O. Bierut, Będę rodzić terrorystów, „Gazeta Wyborcza. Duży Format” 2015, nr 2/1113.
33 Służby specjalne monitorujące działalność PI w sieci nieofi cjalnie przyznają, że nie są w sta-

nie nadążyć i kontrolować całego ruchu. W miejsce likwidowanego profi lu powstaje 10 następnych.
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sposób i gdzie będzie dostarczony bilet oraz ostrzeżenia dotyczące sposobu za-
chowania podczas podróży do celu (Syria). Na tym etapie włączają się dżihadyści 
– pokrywając koszty, na które werbowanych często nie stać34.

Na potrzeby tej pracy, między wrześniem a grudniem 2014 r. przebadano 
100 profi li w takich mediach społecznościowych, jak Twitter, Facebook oraz Tum-
blr. Wyboru dokonywano na podstawie opisu konta (czyli podstawowych danych 
publicznie dostępnych dla obserwujących) oraz zdjęć na nim zamieszczonych. Te 
należące do osób popierających PI niejednokrotnie były opisane jednym zdaniem 
lub kilkoma krótkimi. Na zdjęciach awatarów na profi lach (czyli zdjęciach właści-
ciela profi lu) rzadko pojawiała się twarz, a jeżeli była, to zazwyczaj zakryta, z wy-
jątkiem oczu. Na 100 przebadanych profi li, 90 miała widoczne symbole kalifatu. 
Często w tle pojawiała się czarna fl aga z białym napisem (fl aga PI). Na profi lach 
członków i sympatyków regularnie pojawiają się zdjęcia, fi lmy propagandowe po-
kazujące treningi bojowników, broń, jaką dysponują, okaleczone ciała przeciwni-
ków, zabite dzieci oraz wyobrażenia raju, do którego bojownicy trafi ą jeśli zginą 
w walce.

Wyróżniają się trzy cele, które mają osiągnąć opisane profi le: informacyj-
ne, motywacyjne i propagandowe. Cele informacyjne dotyczą przede wszystkim 
zaciągu nowych bojowników przez powszechność mediów społecznościowych, 
także spoza Bliskiego Wschodu. Przekaz jest niezwykle płynny i nie zamyka się 
w jednej kategorii, ale często pozwala na ujęcie go w ramach trzech wyżej wymie-
nionych zakresów. Na profi lach społecznościowych można otrzymać pełen zakres 
informacji dotyczących faktów życia codziennego – zaopatrzenie w żywność, le-
karstwa, ubrania, pieniądze (wszystko gwarantowane przez PI). W zakresie mo-
tywacyjnym, który obejmuje to działanie, zawierają się elementy oddziałujące na 
psychikę do części trafi a romantyczna idea świętej wojny i poślubienia wojownika, 
romantyczna miłość, wielka sprawa oraz, co ciekawe, słabe zakorzenienie w kul-
turze Zachodu. Źródłem bowiem sukcesu rekrutujących jest porażka społeczeństw 
zachodnich w skutecznej adaptacji mniejszości etnicznych.

Natomiast wymiar propagandowy ma pokazać siłę, profesjonalizm, przygo-
towanie do walki oraz bezwzględność bojowników. Ponadto ma wzbudzać strach 
u przeciwników. Przykładem takich działań są komunikaty i fi lmy poświęcone 
sukcesom – ogłoszenie kalifatu, zdobyte tereny, koalicje z mniejszymi organizacja-
mi terrorystycznymi (Front an-Nusra), liczba ofi ar35. Na fi lmach i zdjęciach widać 
okaleczone ciała ofi ar, rozerwane w wyniku wybuchu, postrzału lub tortur, publi-
kowane są zdjęcia egzekucji przez obcięcie głowy, ukrzyżowanie lub poderżnięcie 
gardła. Gdy mowa o cywilach ginących w walkach, to poza jasnym rozróżnieniem, 
kogo wspierali i opisaniu ich śmierci jako np. kary za grzechy, często zamieszczane 
są też zdjęcia zabitych dzieci (w wieku 2–8 lat), z informacją, że za te zbrodnie jest 
odpowiedzialna druga strona. Podobnie postąpiono w przypadku zagranicznych 

34 www.rt.com/uk/215907-isis-cash-teenagers-join.
35 Iraqi News, www.youtube.com/watch?v=SxZYp-qrrDg [05.09.2014].
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dziennikarzy (np. zamordowanie Jamesa Foleya) i pracowników organizacji huma-
nitarnych, których na wczesnym etapie wojny domowej w Syrii pojmano i długo 
przetrzymywano w niewoli. 

Poniżej zamieszczono przykład profi lu prowadzonego w serwisie Facebook, 
wypełniącego dwa cele: informacyjny i motywacyjny. 

Dziennik „Muhadżirah”, 18 września 2014 r.36:

10 faktów o Państwie Islamskim, które powinniście znać:

1. Nie płacimy czynszu, domy są przekazywane bezpłatnie.
2. Nie ma opłat za elektryczność czy wodę.
3. Otrzymujemy miesięczny przydział żywności (spaghetti, pasta, ryż, jaja itd.).
4. Miesięczne kieszonkowe otrzymują nie tylko mąż i żona, ale także dzieci.
5. Medyczna profi laktyka oraz lekarstwa są darmowe, rachunki pokrywa PI.
6. Dasz sobie radę jeśli nie znasz arabskiego. Znajdziesz tu przedstawiciela prawie każdej 

rasy i narodowości.
7. Nowożeńcy otrzymują 700 dolarów w prezencie [nie wiadomo, czy informacja jest ak-

tualna – przyp. B.K.]
8. Nie musisz płacić podatków (jeśli jesteś muzułmaninem).
9. Nikt nie prowadzi fi rm w trakcie modlitwy. Możesz zobaczyć ludzi, którzy opuszczają 

sklepy, zostawiają je otwarte i modlą się w meczecie albo przed sklepami.
10. Liczba mieszanych małżeństw i dzieci Metysów jest wysoka! To wspaniałe braterstwo 

bez rasizmu37.

Podobnie zachęcająco opisywane są kwestie małżeństwa. Bezproblemowe, 
czarno-białe przedstawienie tego, jak można funkcjonować w PI nawet bez znajo-
mości lokalnego języka38. Odrębną kwestią, wymagającą osobnego badania, jest 
udział kobiet w walkach PI, decydujących się na wyjazd np. z Wielkiej Brytanii 
czy Holandii, by dołączyć do bojowników39. Część z tych, które dotarły na miej-
sce i nie zginęły w walkach, działa w serwisach społecznościowych, namawiając 
kolejne kobiety do wyjazdu, jednocześnie udzielając wskazówek, jak to zrobić40.

Szacuje się, do PI przystąpiło około 10% kobiet spośród wszystkich Euro-
pejczyków oraz innych kontynentów zaliczanych do świata zachodniego. Poniżej 
przykład jednego z profi li serwisu Facebook, które zachęcają do wyjazdu młode 
kobiety. 

36 Od jesieni 2014 r. na profi lu nie pojawiały się kolejne wpisy.
37 www.facebook.com/pages/Diary-Of-A-Muhajirah/955122174503990?fref=ts [10.10.2014] 

(tłum. własne – BK).
38 Ibidem.
39 www.vocativ.com/world/isis-2/isis-opens-jihadi-fi nishing-school-women [15.12.2014].
40 P. Bukalska, op. cit.
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Dziennik „Muhadżirah”, 18 września 2014:

10 faktów o małżeństwie w Państwie Islamskim:

1. Jeśli jesteś singielką i nie chcesz jeszcze wychodzić za mąż, albo się do małżeństwa 
przygotowujesz, możesz mieszkać w hostelu (maqqar) dla sióstr.

2. Żadne małżeństwo nie jest ważne bez wali (opiekuna). Musisz otrzymać zgodę swojego 
opiekuna (wali), a jeśli takiego nie masz, islamski sędzia Ci go przydzieli. W moim przypadku 
sędzia wskazał brata z Anglii, który zadzwonił do mojego ojca i uzyskał jego zgodę przez telefon.

3. Panna młoda może swobodnie dysponować swoim posagiem. Nie ma czegoś takiego, że 
panna młoda nie ma prawa wybierać, albo podejmować decyzji (tutaj kobiety nie chcą biżuterii, 
wybierają kalash – skromność).

4. Generalnie pary biorą ślub dzień po tym, gdy brat przyjeżdża zobaczyć pannę młodą (to 
sunnicki zwyczaj, aby obejrzeć twarz panny młodej przed ślubem). Wyszłam za mąż tego samego 
dnia, gdy mój mąż mnie zobaczył.

5. Każdy mujahid, który zostaje mężem, otrzymuje 7-dniowy czas, by pobyć [„odpocząć”] 
z żoną [prawdopodobnie chodzi o „minitydzień miodowy” – przyp. B.K.].

6. Dawla (państwo) przekaże pieniądze i prezenty wszystkim nowożeńcom.
7. Nie ma fajerwerków, ale świętujemy małżeństwo strzałami z pistoletów oraz dużą ilością 

Takbeer {inna forma zawołania „Allah Akbar!” – przyp. B.K.]. 
8. Od chwili zamążpójścia musisz pamiętać o swoich nowych qunya (zobowiązaniach), 

osobiście JHA zajęło to kilka dni, aby się przyzwyczaić.
9. Rzeka Eufrat jest częstym miejscem wybieranym na ślub.
10. Małżeństwa, które są sham, są błogosławione. Po prostu podążają za sunną…

Podsumowanie

Państwo Islamskie stało się zbyt dużym tworem, by traktować go wyłącznie jako 
organizację terrorystyczną. Stały dopływ pieniędzy pozwala na budowanie pozy-
cji, umacnianie niezależności, a co za tym idzie – zmuszanie przeciwników do 
prowadzenia rozmów o ewentualnym rozejmie. Utworzony w czerwcu 2014 r. 
kalifat nie jest monolitem, co oznacza, że w przypadku wewnętrznego kryzysu 
spowodowanego np. brakiem gotówki (trwałe obniżenie cen surowców może do 
tego doprowadzić, PI na czarnym rynku handluje ropą z przejętych rafi nerii po 25 
dolarów za baryłkę, jej spadek oznaczał będzie poważny uszczerbek w budżecie) 
na opłacanie najemników, żołd itd., może dojść do rozłamu i zmniejszenia jego 
siły. Skuteczność w prowadzeniu rekrutacji (kilka tysięcy ochotników) pozwala 
stwierdzić, że takie działania będą kontynuowane i nasilane. Przestrzeń w Inter-
necie, w której PI oraz jego zwolennicy aktywnie działają, a także wysoki poziom 
profesjonalizmu pozwalają na niekontrolowane i niemożliwe do wcześniejszego 
wykrycia akcje werbunkowe. Bez zwiększonego fi ltrowania oraz sprawdzania In-
ternetu pod kątem prób werbunkowych, państwa zachodnie nie będą w stanie sku-
tecznie stawić czoła PI. 
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Fundamentalnym aspektem, wymagającym osobnego potraktowania, jest 
kwestia społeczna. W Europie Zachodniej nie ma skutecznej polityki (wyrównują-
cej szanse i umożliwiającej dostęp do edukacji), która doprowadziłaby do asymi-
lacji mniejszości muzułmańskich. Kolejnym poważnym wyzwaniem, a właściwie 
niewiadomą, jest kwestia obywateli świata zachodniego, którzy opuścili Państwo 
Islamskie i wrócili do swoich państw.


