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ZDERADYKALIZOWAĆ DŻIHADYSTĘ? 
DOŚWIADCZENIA CZTERECH PAŃSTW 
MUZUŁMAŃSKICH

DERADICALISATION OF A JIHADIST? 
EXPERIENCES OF FOUR MUSLIM STATES 

Streszczenie: Artykuł omawia cztery programy deradykalizacji dżihadystów realizowane  
w państwach zamieszkałych w większości przez muzułmanów: w Arabii Saudyjskiej, Egipcie, 
Indonezji i Jemenie. W każdym państwie specyfika programu deradykalizacyjnego jest od-
mienna: w Jemenie nacisk kładziony jest przede wszystkim na debatę teologiczną, w Arabii 
Saudyjskiej oferowany jest kompleksowy program wsparcia psychologicznego i finansowego 
dla dżihadystów, w Egipcie proces deradykalizacji miał odgórny i w dużej mierze polityczny 
charakter, a zasadzał się na liderach dwóch organizacji islamistycznych, zaś w Indonezji kompo-
nent religijny w programie w zasadzie nie występuje. Artykuł analizuje dopasowane do specyfi-
ki kulturowej i możliwości ekonomicznych sposoby deradykalizacji, wskazując na słabe i mocne 
strony poszczególnych programów.

Słowa kluczowe: deradykalizacja, dżihad, islam, terroryzm

Summary: The article presents four programs which aim at deradicalizing radical Islamists 
carried out in Muslim-majority countries: Egypt, Indonesia, Saudi Arabia and Yemen. In each 
country thelocal content of the deradicalization program differs: In Yemen the main tool used 
in order to deradicalize is a theological debate, in Saudi Arabia a complex support programme 
with many psychological and financial incentives is offered, in Egypt the deradicalization pro-
gramme had a political character and was organised top down, with a big role of leadership of 
two Islamic organisations, while in Indonesia the religious component is hardly existing. The 
article analyses how different programmes fit in the local cultural perspective, as well as their 
strong sides and weaknesses. 
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Wstęp

Większość dotychczasowych wysiłków w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi 
motywowanemu radykalnym islamem, skupia się na doraźnej reakcji: jeżeli dokonano 
zamachu – zapewnia się wsparcie ofiarom, zabezpiecza teren i szuka sprawców; jeżeli 
zamach jest przygotowywany – należy dołożyć wszelkich starań, aby go udaremnić; jeżeli 
rekrutowane lub zachęcane są osoby do działań terrorystycznych – należy to uniemożli-
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wić. Sprawcy zostają zabici podczas akcji, albo złapani, skazani o osadzeni w więzieniach 
(o ile nie uciekną). Część z nich, skazanych za przestępstwa mniejszego kalibru, wycho-
dzi po pewnym czasie na wolność. 

Liczba aktywnych i zaangażowanych dżihadystów z pewnością przewyższa pojem-
ność niejednego więzienia. Nawet gdyby ich wszystkich złapać, zagrożenie jakie wywo-
łują, byłoby powstrzymane jedynie doraźnie – dopóki są w odosobnieniu. Z tego powo-
du znacznie bardziej obiecujące wydają się działania długoplanowe, acz bardzo trudne, 
których efektem byłaby deradykalizacja osadzonych dżihadystów. Innymi słowy chodzi 
o taki zestaw działań, który doprowadziłby do przeprogramowania dżihadysty w osobę 
niezagrażającą porządkowi publicznemu. Skoro możliwa była jego radykalizacja, wydaje 
się, że możliwe byłoby także działanie odwrotne, czyli odradykalizowanie radykała. Pró-
by stworzenia programów, które zajmowałyby się takim przeprogramowywaniem podję-
ło kilka państw muzułmańskich1. Każdorazowo impulsem do podjęcia tego typu starań 
były kłopoty z lokalnymi dżihadystami. 

Na potrzeby dalszej analizy, warto zdefiniować tytułowe terminy – deradykalizacja 
i dżihadysta – choć nie będzie to łatwe, ponieważ często nie są one jasno określone w po-
szczególnych programach. Z tego powodu poniższe definicje będą stosunkowo szerokie:

 – deradykalizacja oznacza zmianę poglądów lub działań na mniej radykalne albo 
zupełnie inne. W ujęciu tym ważne są dwa komponenty deradykalizacji: kogni-
tywny – dotyczący poglądów oraz behawioralny – dotyczący zachowania. Zazwy-
czaj występują one razem, jednak w różnym natężeniu. Na poziomie oddziaływa-
nia deradykalizacyjnego niewątpliwie łatwiej jest doprowadzić do deradykalizacji 
behawioralnej (chociażby poprzez aresztowanie dżihadysty), natomiast zmiany 
kognitywne są znacznie trudniejsze do przeprowadzania. Deradykalizacja może 
też być wynikiem własnego namysłu, jak i wymuszona.

 – dżihadysta (właśc. z ar. mudżahid) oznacza osobę o poglądach ekstremistycznych 
motywowanych radykalnym islamem, które stara się wcielać w życie, prowadząc 
dżihad. Poglądy dżihadysty opierają się na przekonaniach, że należy walczyć z nie-
muzułmanami (zwłaszcza mieszkańcami Zachodu i Żydami) i/lub ustanowić pań-
stwo muzułmańskie. W obu wypadkach dozwolone jest użycie przemocy, również 
w stosunku do ludności cywilnej, a nawet innych muzułmanów.

Celem artykułu jest analiza programów deradykalizacyjnych realizowanych w czte-
rech państwach muzułmańskich: Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Indonezji oraz Jemenie. 
Na tej podstawie omówione zostaną przyjęte przez różne państwa strategie deradykali-
zowania dżihadystów, ich mocne i słabe strony. Programy deradykalizacyjne realizowane 
są w innych państwach, muzułmańskich, jak i niemuzułmańskich, jednak wymienione 
cztery przykłady są najbardziej obszernie opisane w literaturze, a ich programy są na tyle 
zróżnicowane, że oferują całą gamę sposobów deradykalizowania dżihadystów.

1 A wcześniej zachodnich (głównie skandynawskich), które starały się przeprogramować członków 
skrajnej prawicy.
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Jemen

W Jemenie rozpoczęto prace nad programem deradykalizacyjnym latem 2002 r. Zło-
żyły się na to uwarunkowania wewnętrzne – lokalne problemy z terroryzmem, zwłasz-
cza powiązanym z Al-Ka’idą, jak również zewnętrzne, związane z sytuacją geopolityczną. 
Władze Jemenu nie dawały sobie bowiem rady z poczynaniami lokalnych terrorystów, 
którzy zaatakowali w 2000 r. amerykański USS Cole, a dwa lata później francuski tan-
kowiec. Jemeńska Al-Ka’ida rosła w siłę, z Afganistanu wracali zaprawieni w bojach dżi-
hadyści, a wszystko to tylko potęgowało wrażenie, że prezydent Ali Abd Allah Salih nie 
kontroluje tego, co dzieje się w jego państwie. Powołanie w 2002 r. Jemeńskiego Komi-
tetu na rzecz Dialogu, którego celem było opracowanie i wdrożenie programu derady-
kalizacji dżihadystów było działaniem koniecznym nie tylko ze względu na potencjalną 
liczbę beneficjentów, ale również ze względu na wizerunek Jemenu (Horgan, Braddock, 
2010, 275).

Komitet składał się z pięciu teologów, na czele których stanął sędzia Hamud al-Hitar. 
Skład tego komitetu przesądził o sposobie, w jaki zamierzano uporać się z problemem 
deradykalizacji. Jemeński program miał bowiem charakter wyłącznie teologiczny. Zakła-
dano, że jemeńscy dżihadyści podejmują działalność terrorystyczną kierując się błędną 
interpretacją źródeł religijnych. Wystarczy zatem pokazać im inną interpretację i pro-
blem terroryzmu ustanie.

Podzieleni na kilkuosobowe grupy dżihadyści mieli dyskutować z członkami Komi-
tetu na tematy religijne, zwłaszcza w kontekście łączenia islamu z terroryzmem. Punk-
tem wyjściowym tych rozmów miało być przekonanie o równości obu stron dyskusji. 
Jeżeli hipotetycznie okazałoby się, że to dżihadyści wygrali wojnę na argumenty, wów-
czas członkowie Komitetu mieli przyznać im rację (Jones, Morales 2012, 217). Dżihady-
ści mieli możliwość przedstawienia wersetów koranicznych, które według nich nawołują 
do przemocy. Następnie członkowie Komitetu pokazywali im inne wersety, która zaka-
zują używania siły wobec ludności cywilnej i nakazują szacunek do wyznawców innej 
religii. Po kilku tygodniach takich religijnych debat dżihadyści zyskiwali możliwość re-
habilitacji i wyjścia na wolność. W tym celu musieli złożyć deklarację o tym, że wyrzeka-
ją się stosowania przemocy oraz członkostwa w organizacji terrorystycznej (Braddock, 
2014, 64) i podpisać oświadczenie o lojalności wobec prezydenta Alego Abd as-Saliha 
(Porges 2010, 28).

Podpisanie oświadczenia o lojalności budzi pewien dysonans i zdaje się nie współ-
grać z teologicznym charakterem programu. Jednak w pełni odzwierciedla cele jemeń-
skiego programu. Beneficjenci programu (Jones, Morales, 2012, 217):

 – mieli uznać legitymację rządu jemeńskiego do sprawowania władzy na terytorium 
Jemenu, a tym samym zaprzestać prowadzenia działalności terrorystycznej w tym 
państwie, a ponadto

 – powinni zaprzestać prowadzenia działalności terrorystycznej wobec przedstawi-
cieli świata zachodniego oraz działalności wymierzonej w zachodnie interesy w Je-
menie.
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Innymi słowy cele programu były polityczne, natomiast metody ich osiągania – teolo-
giczne. Można w związku z tym poddać w wątpliwość, czy tak sformułowane cele mogły 
zostać osiągnięte przy zastosowaniu metod, jakimi posługiwał się Komitet. Teologowie 
prosili na przykład dżihadystów, aby na podstawie źródeł religijnych wykazali, że Jemen 
nie jest państwem muzułmańskim, albo że Koran zachęca do zabijania nie muzułma-
nów (Bin Ali, 2008, 2). Jeżeli dżihadyści nie byliby w stanie tego zrobić (a przecież takie 
było ciche założenie programu, nawet jeżeli mówiono o dialogu równych), cele progra-
mu zostałyby zrealizowane, ponieważ ustałyby przesłanki do radykalnych działań. Pro-
blematyczne jest jednak założenie o jednokierunkowym powiązaniu między ideologią 
a działaniem (Neumann, 2013, 878), jak również o wyłącznie religijnym ugruntowaniu 
radykalizmu (Stern, 2014, 443). Innymi słowy nabycie radykalnych poglądów religijnych 
nie musi być ani warunkiem koniecznym ani wystarczającym do tego, aby zostać terro-
rystą.

Jemeński program deradykalizacyjny budzi wiele zastrzeżeń zarówno co do swojej 
efektywności, jak i formy. Według autorów tego programu wskaźnik recydywy to 2–10%, 
choć według innych danych wynosi on 60% (Jones, Morales, 2012, 217). Co więcej, ab-
solwenci jemeńskiego programu deradykalizacyjnego mieli znajdować się wśród Jemeń-
czyków walczących w Iraku, którzy stanowili około 10% wszystkich bojowników wal-
czących przeciw koalicji amerykańskiej (Taarnby, 2005, 129). Przeniesienie działalność 
terrorystycznej poza terytorium Jemenu było efektem ubocznym programu deradyka-
lizacyjnego ponieważ zobowiązanie, jakie podpisywali dżihadyści dotyczyło wyłącznie 
zaprzestania działań na terytorium Jemenu, a nie zaprzestania terroryzmu jako takiego 
(Porges 2010, 28).

Sporo zastrzeżeń budzi także forma prowadzenia dialogu między członkami Ko-
mitetu a osadzonymi dżihadystami. Abstrahując od tego, czy sama rozmowa może być 
skutecznym narzędziem deradykalizacji kognitywnej, odbywała się ona w warunkach 
przymusu i z pozycji siły. Skoro nagrodą za odejście od ideologii terrorystycznej miała 
być wolność, trudno zakładać, że deklaracje dżihadystów miały wyłącznie pobudki auto-
teliczne. Część z nich potraktowała tę możliwość instrumentalnie – jako sposób wyjścia 
na wolność.

Trudne do oszacowania jest także wsparcie udzielane dżihadystom po wyjściu 
na wolność. Osoby, które ukończyły program miały mieć możliwość uczestniczenia 
w kursach służących podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych (Braddock, 2014, 64). 
Pojawiają się jednak doniesienia o tym, że obietnice wsparcia – czy to finansowego czy 
na poziomie społecznym – pozostawały wyłącznie w sferze zapewnień (Jones, Morales, 
2012, 217).

Przez długi czas ostatecznym dowodem na to, że jemeński pogram deradykaliza-
cyjny jest skuteczny było to, że w państwie tym nie dochodziło do poważniejszych za-
machów terrorystycznych. Od kilkunastu miesięcy sytuacja ta zasadniczo zmieniła się, 
a w niektórych częściach kraju toczy się regularna wojna domowa. Jemeński program de-
radykalizacyjny zarzucono jednak wcześniej wobec braku środków i jego niskiej skutecz-
ności. Jedyną alternatywą było wysyłanie zradykalizowanych Jemeńczyków do Arabii 
Saudyjskiej, aby poddali się tamtejszemu programowi, jednak i tego typu oddziaływanie 
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nie przynosiło pożądanych efektów. Program saudyjski działał bowiem w specyficznym 
kontekście Arabii Saudyjskiej, a ponadto jeden z jego najistotniejszych jego elementów – 
wsparcie i monitoring po ukończeniu programu deradykalizacyjnego – nie był możliwy 
do zrealizowania po powrocie beneficjentów do Jemenu (Porges 2010, 31).

Arabia Saudyjska

Saudyjski program deradykalizacyjny jest chyba najbardziej kompleksowy ze wszyst-
kich programów dla dżihadystów. Początkowo celem programu była resocjalizacja sau-
dyjskich więźniów z Guantanamo, którzy wracali do Królestwa po obyciu kary. Wkrótce 
jednak okazało się, że grupę beneficjentów należy poszerzyć o lokalnych sympatyków 
i pomocników organizacji terrorystycznych. Ostatecznym impulsem do rozpoczęcia 
programu była seria zamachów w ar-Rijadzie wymierzonych przeciw zachodnim pra-
cownikom, w których zginęło prawie 40 osób.

Munasaha czyli program wsparcia duchowego, łączy w sobie elementy teologiczne 
i psychologiczne, w tym psychoedukacyjne. Wprawdzie Saudyjczycy, podobnie jak Je-
meńczycy, zakładają, że przyczyną przystąpienia do organizacji terrorystycznej było 
błędne rozumienie zasad islamu przez dżihadystów, to jednak nie poprzestają wyłącznie 
na dyskusji teologicznej, choć jest ona niewątpliwie punktem wyjścia. Dżihadyści trakto-
wani są na swój sposób jako ofiary, które uległy podstępnej błędnej interpretacji doktry-
ny religijnej i dlatego należy im się pomoc. Władze saudyjskie zdają sobie jednak sprawę 
z tego, że przyczyny podatności na te błędne interpretacje mogą być zróżnicowane i czę-
sto wykraczać poza teologię. Z tego powodu, obok komitetu do spraw religii, funkcjonu-
ją jeszcze trzy inne: do spraw psychologicznych i społecznych, do spraw bezpieczeństwa 
oraz do spraw medialnych (Braddock 2014, 66).

Komitet do spraw religijnych odpowiada za poradnictwo teologiczne i to od nie-
go rozpoczyna się praca z osadzonym. Początkowo jest on pytany o motywację swoich 
czynów i zainteresowań. W kolejnej fazie bierze udział w sześciotygodniowym kursie 
w kilkunastoosobowej grupie, podczas którego poznaje zagadnienia teologiczne związa-
ne z radykalnym islamem (takfir (‘oskarżenie o niewiarę’), lojalność, terroryzm, dżihad 
i jego zasady, koncepcja al-wala wa-al-bara (lojalność wobec muzułmanów i wrogość 
wobec nie muzułmanów)) oraz bierze udział w zajęciach psychoterapeutycznych, któ-
rych celem jest m.in. podniesienie samooceny osadzonych (Rabasa et al., 2010, 73).

W skład komitetu do spraw psychologicznych i społecznych wchodzą przede wszyst-
kim psychologowie i psychiatrzy. Odpowiadają oni za trzy rodzaje zadań:

 – wsparcie psychologiczne i praktyczne osadzonych w czasie programu oraz po wyj-
ściu na wolność. Wówczas wsparcie to polega na działaniach ułatwiających bene-
ficjentom programu ponowną integrację społeczną. Przed wyjściem na wolność 
są to warsztaty i zajęcia terapeutyczne oraz psychoedukacyjne, które mają zwięk-
szyć asertywność i samoocenę osadzonych.

 – pomoc dla rodzin osadzonych – nie tylko psychologiczną, ale i finansową, jeżeli 
jest taka potrzeba. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy osadzony był żywicielem ro-
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dziny, a jego zatrzymanie wiązało się ze znacznym pogorszeniem warunków życia 
najbliższych mu osób2. Pomagając rodzinie osadzonego, wywołuje się w nim prze-
konanie, że władze saudyjskie mają dobre intencje, a ponadto prowadzi to do za-
cieśnienia relacji między nim a rodziną, a tym samym nadanie mu nowego celu.

 – ocenę stopnia przyswojenia treści programowych przez osadzonych. Tylko wów-
czas osadzeni mają szansę wyjść na wolność, o ile nie stracili jej w działaniach bez-
pośrednio związanych z terroryzmem. Możliwość wyjścia na wolność jest bowiem 
zarezerwowana wyłącznie dla sympatyków dżihadyzmu, którzy samodzielnie nie 
wyrządzili jeszcze nikomu krzywdy.

W ostatnim zadaniu psychologów wspiera komitet do spraw bezpieczeństwa, który 
monitoruje osadzonych zarówno w więzieniu, jak i na wolności. W ten sposób na bieżą-
co wiadomo, czy dana osoba może ponownie stanowić zagrożenie terrorystyczne. Mo-
nitoring obywa się kanałami oficjalnymi, jak i nieoficjalnymi, a beneficjenci programu 
są o tym poinformowani. Ostatni komitet – do spraw mediów – zajmuje się działania-
mi prewencyjnymi, starając się poprzez kampanie medialne odciągnąć Saudyjczyków 
od ideologii dżihadystycznej (Braddock, 2014, 65). Jednym z głównych tematów tych 
kampanii jest to, że dżihadyści ogłupiają nowych rekrutów i wykorzystują do swoich nie-
cnych planów. Dowodem jest historia młodego Saudyjczyka, Ahmada asz-Szaji, który 
początkowo chciał zostać terrorystą samobójcą, jednak, gdy przypięto do niego materia-
ły wybuchowe, zmienił zdanie; nie przeszkodziło to jednak dżihadystom dokonać ataku 
– po prostu wysadzili go zdalnie. Asz-Szaji przeżył, ale odniósł na tyle znaczne obraże-
nia, że część członków trzeba było amputować. Jego historia nagłośniona przez saudyj-
skie media udowadnia, że organizacje terrorystyczne nie liczą się z aspirującymi do nich 
dżihadystami, a udział w nich powoduje tragiczne konsekwencje dla samego zaintereso-
wanego i całej jego rodziny (Rabasa et al., 2010, 71). Inną cenną inicjatywą jest As-Sakina 
(ar. spokój, pokora), która zrzesza wolontariuszy monitorujących dżihadystyczne fora 
dyskusyjne i wchodzących w dialog z dżihadystami (Leary 2010, 115).

Etapem przejściowym pomiędzy sześciotygodniowym kursem a wyjściem na wolność 
może być pobyt w ośrodku resocjalizacyjnym im. Muhammada Ibn Najifa na przedmie-
ściach ar-Rijadu. Dżihadyści uczą się tam funkcjonować w ramach wspólnoty, uprawiają 
sport, biorą udział w zajęciach artystycznych, dyskusjach o polityce i historii, a ponad-
to w sesjach terapeutycznych (Horgan, Braddock 2014, 278). Część zajęć jest wspólna, 
a część dopasowana do indywidualnych potrzeb dżihdystów. Na przykład dżihadyści, 
którzy walczyli w Iraku, albo na terytorium Arabii Saudyjskiej mają więcej indywidu-
alnych rozmów z terapeutami, zaś byli więźniowie Guantanamo uczęszczają na zajęcia, 
którę mają im ułatwić integrację w społeczeństwie saudyjskim po wyjściu na wolność 
(Braddock 2014, 67). Ośrodek rehabilitacyjny różni się zasadniczo od więzienia stop-
niem swobód, z jakich korzystają osadzeni, a także tym, że oferuje namiastkę zwykłego 
codziennego życia o znacznie mniejszym rygorze. Już sam ten fakt ma pełnić dodatkowe 
funkcje terapeutyczne, przygotowując dżihadystów do życia w społeczeństwie.

2 Członkowie najbliższej rodziny osadzonego mogą liczyć na stypendia, bezpłatną opiekę medyczną 
i opiekę nad dziećmi (Leary 2010, 115).
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Po ukończeniu programu deradykalizacyjnego dżihadyści mogą liczyć na pomoc 
w zdobyciu wykształcenia, znalezieniu pracy, podniesieniu kwalifikacji zawodowych. 
Otrzymują od państwa dobra trwałe (np. samochody), dostęp do bezpłatnej opieki 
medycznej, a nawet wsparcie finansowe w organizacji wesela. Absolwenci programu 
w ośrodku resocjalizacyjnym otrzymują jednorazowo 10 tys. rijali zapomogi (około  
11 tys. PLN) oraz przez rok pensję wysokości 2–3 tys. rijali (Porges, 2014, 177). Szcze-
gólnie istotne jest to, aby podjęli pracę zawodową, najlepiej w sektorze państwowym. 
Ma to duże znaczenie symboliczne, ponieważ oznaczałoby pracę dla rządu, który do-
piero co uważali za uzurpacyjny (Rabasa et al., 2010, 67). Beneficjenci programu są za-
chęcani do tego, aby rozpoczęli nowe życie i w pełni się w nie zaangażowali, ponieważ 
trudniej im wówczas będzie ulec pokusie radykalnego islamu. Stąd duży nacisk kładzie 
się na to, aby znaleźli sobie żony, założyli rodziny, mieli dzieci i zajęli się obowiązkami 
domowymi. Państwo saudyjskie pokrywa koszt mahru (‘daru ślubnego’), współfinansu-
je koszt urządzenia mieszkania pary młodej, a niekiedy pomaga znaleźć odpowiednią 
żonę. Jednocześnie beneficjenci programu zobowiązani są do uczęszczania na regularne 
spotkania z terapeutami, aby zminimalizować prawdopodobieństwo tego, że ponownie 
ulegną ideologii terrorystycznej (Leary, 2010, 115).

Saudyjski program zawiera sporo elementów kultury lokalnej, które są wykorzystane 
do podniesienia jego skuteczności. Jednym z najważniejszych jest zaangażowanie rodzi-
ny osadzonego, która staje się odpowiedzialna za jego poczynania po wyjściu na wolność. 
Dotyczy to nie tylko zachowania po ukończeniu kursu, ale także wyjścia na przepustkę. 
Na przykład, jeżeli osadzony wychodzi z więzienia, aby wziąć udział w ważnej ceremo-
nii rodzinnej, trzech członków jego rodziny musi poręczyć za to, że wróci do więzienia, 
a jeżeli ucieknie – zająć jego miejsce (Rabasa, 2010, 67). Odpowiedzialność rodziny może 
mieć charakter finansowy, albo społeczny. W tym drugim wypadku istotna jest kwestia 
honoru – skoro rodzina zdecydowała się poręczyć za dżihadystę, a ten wrócił na drogę 
terroryzmu, jego rodzina traci honor. Aby tego uniknąć będzie dokładała wszelkich sta-
rań, aby scenariusz ten nie miał miejsca. Można także spodziewać się działania odwrot-
nego – wiedząc o tym, że rodzina za niego ręczy, dżihadysta będzie w mniejszym stopniu 
skłonny do narażenia jej honoru poprzez swoją działalność (Braddock, 2014, 67).

Do końca pierwszej dekady XXI w. w programie wzięło udział ponad 3 tys. więźniów, 
z których około połowa zadeklarowała zerwanie z ideologią terrorystyczną i została wy-
puszczona na wolność (Bin Ali, 2008, 2). Wskaźnik recydywy wynosi według danych 
saudyjskich od 10 do 20% (Jones, Morales, 2014, 217). Trudno ocenić w kategoriach bez-
względnych saudyjskie wyniki, albowiem w programie biorą udział głównie sympatycy 
ruchów dżihadystycznych, których można było przekonać do zmiany poglądów łatwiej 
niż na przykład ich liderów. Warto jednak podkreślić, że takie działania są potrzebne, 
ponieważ w ten sposób zmniejsza się liczba potencjalnych członków organizacji terro-
rystycznych (Rabasa et al., 2010, 76). Równolegle niektórzy absolwenci programu dera-
dykalizacyjnego ponownie podejmują działalność terrorystyczną, tyle że poza granicami 
saudyjskiego królestwa, np. w Jemenie (Jones, Morales, 2014, 76).
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Egipt

Program deradykalizacyjny Egiptu wyróżnia się na tle innych podobnych progra-
mów z dwóch powodów. Po pierwsze, został wdrożony bardzo wcześnie – pod koniec lat 
90. Po drugie, miał charakter grupowy i odgórny. Innymi słowy podmiotem oddziaływa-
nia władz egipskich byli liderzy organizacji terrorystycznych – Al-Dżama’a al-Islamijja 
(Grupa Muzułmańska) oraz Al-Dżihad al-Islami (Muzułmański Dżihad), którzy następ-
nie deradykalizowali członków swoich organizacji. W ten sposób sukces egipskiego pro-
gramu liczony był w tysiącach osób, które wyrzekły się przemocy.

Szeroki zakres deradykalizacji wynikał z korzystnego splotu czynników wewnętrz-
nych i zewnętrznych. W pierwszym wypadku deradykalizację ułatwiała hierarchiczna 
struktura organizacji. Ich liderzy mieli możliwość oddziaływania na osoby znajdujące się 
na niższych szczeblach do takiego stopnia, że mogli ich zachęcić do całkowitej zmiany 
sposobu działania i ideologii. Pytaniem otwartym jest jednak to, z jakiego powodu lide-
rzy tych organizacji zdecydowali się współpracować z władzami Egiptu, które przecież 
zwalczali. Odpowiedź wiąże się z uwarunkowaniami zewnętrznymi, a konkretnie z sytu-
acją geopolityczną.

Al-Dżama’a al-Islamijja prowadziła w latach 90. działania terrorystyczne wymierzo-
ne w rząd egipski, który uważany był przez jej członków za niemuzułmański. Akty ter-
roru były wymierzone zarówno we władze Egiptu (np. nieudany zamach na prezydenta 
Husniego Mubaraka w 1995 r.), jak również mieszkańców Zachodu lub Izraela (np. strze-
lanina w hotelu Europa, w której zginęło kilkunastu Greków wziętych za Żydów). Ak-
cje Al-Dżama’a al-Islamijja nie tylko nie przybliżyły organizacji do zrealizowania swo-
ich celów, ale miały odwrotny efekt: kilkanaście tysięcy członków organizacji zostało 
aresztowanych, co wywołało paraliż organizacyjny, a poparcie wśród Egipcjan malało, 
ponieważ działania terrorystyczne bezpośrednio lub pośrednio wymierzone były w lud-
ność lokalną (zwłaszcza zamach na turystów w Luksorze w 1997 r., który osłabił egipski 
sektor turystyczny). Nie bez znaczenia była trwająca nieopodal w Algierii wojna domo-
wa pomiędzy siłami fundamentalistów muzułmańskich a siłami rządowymi. Zamachy  
z 11 września 2001 r. przyspieszyły proces pojednania między rządem egipskim – zachę-
canym i ponaglanym przez Stany Zjednoczone – a członkami organizacji, w efekcie cze-
go doszło do zbiorowej deradykalizacji około 15 tys. dżihadystów (Neumann, 2010, 42).

Al-Dżihad al-Islami (organizacja najbardziej radykalnego odłamu Braci Muzuł-
manów) należała również do awangardy radykalnego islamu w Egipcie, prowadząc 
działalność od końca lat 70. O ile początkowo walczyła z egipskim rządem, starając się 
doprowadzić do powstania prawdziwie muzułmańskiego państwa na terenie Egiptu, 
w późniejszym czasie celem jej ataków byli także Amerykanie i Żydzi. W latach 90. prze-
prowadziła serię zamachów na członków egipskiego rządu. Deradykalizacja tej organi-
zacji rozpoczęła się później, po sukcesie Al-Dżama’a al-Islamijja i przyniosła znacznie 
skromniejsze rezultaty ilościowe, m.in. ze względu na podziały wśród przywódców or-
ganizacji (El-Buckley, 2013, 104).
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Deradykalizacja egipska miała charakter odgórny. Zaczęła się zatem od liderów obu 
organizacji, którzy następnie jeździli po egipskich więzieniach i zachęcali do deradykali-
zacji osadzonych. Jednym z istotnych elementów deradykalizacji była nowa interpretacja 
źródeł religijnych. Klęski obu organizacji zdawały się jednoznacznie wskazywać na to, 
że Bóg nie był po ich stronie, a skoro nie był – być może ich działania nie były teologicz-
nie uzasadnione (Neumann, 2010, 43). Jako pierwsi liderzy organizacji Al-Dżama’a al-
-Islamijja dokonali rewizji swoich poglądów, wydając 25-tomową publikację „Korekta 
koncepcji” (ar. Tashih al-mafahim). Rozprawiają się w niej z kluczowymi koncepcjami 
prowadzenia dżihadu, w tym możliwością oskarżenia kogoś o apostazję (ar. takfir), ata-
kami na ludność cywilną i zagranicznych turystów, a także podejmowaniem dżihadu 
w stosunku do przywódcy, który łamie zasady szari’atu. Autorzy przyznali, że podejmo-
wane przez nich akty terroru nie miały umocowania religijnego, a swoje ofiary nazwali 
męczennikami. Ich zmiana poglądów miała jednak w dużej mierze charakter pragma-
tyczny – zły sposób prowadzenia dżihadu wywoływał efekty odwrotne od zamierzonych, 
umacniając Żydów, Amerykanów i chrześcijan mieszkających w Egipcie. Innymi słowy 
nie ma zakazu zabijania na przykład izraelskich turystów co do meritum, jednak ataki 
te przynoszą szkody muzułmanom, więc z powodów pragmatycznych powinny zostać 
zakazane (Gunaratna, Bin Ali, 2009, 287).

Jednym z najbardziej spektakularnych działań było opublikowanie przez emira Al-
-Dżihad al-Islami, As-Sajjida al-Imama Asz-Szarifa, znanego także jako Dr Fadl książki 
„Porady na temat powadzenia dżihadu w Egipcie i na świecie” (ar. Wasikat tarszid al-
-amal al-dżihadijja fi misr wa-al-alam). Wcześniej również napisał kilka książek, które 
weszły do kanonu literatury obowiązkowej dla dżihadystów. Namawiały do zwalczania 
władców wszelkich państw muzułmańskich i wojny totalnej z wrogami islamu. Walka 
jest naturalnym stanem rzeczy dla muzułmanina, póki na świecie nie zapanuje islam, 
a pokój dopuszcza się wyłącznie po to, aby odbudować straty i stanąć ponownie do walki.

Jako teoretyk radykalnego islamu Asz-Szarif znał argumenty dżihadystów i był 
w stanie znaleźć dla nich przeciwwagę. Z jednej strony odwoływał się do przekona-
nia, że Bóg nie lubi wojny ani przelewania krwi, z drugiej zaś opracował na tyle długą 
i szczegółową listę warunków, które muszą być spełnione, aby można było prowadzić 
dżihad, że w praktyce stawało się to niemożliwe: trzeba mieć miejsce ucieczki, odpo-
wiednie środki finansowe zdobyte w legalny sposób, zapewnić opiekę swojej rodzinie, 
uzyskać pozwolenie na udział w walce od rodziny i cieszącego się uznaniem uczone-
go muzułmańskiego. Równocześnie potępił większość stosowanych form prowadzenia 
zbrojnego dżihadu, w tym atakowanie ludności cywilnej, a także wroga, który jest co naj-
mniej dwukrotnie silniejszy niż muzułmanie. Jeżeli chodzi o władców państw muzuł-
mańskich, można z nimi walczyć wyłącznie w przypadku gdy są niewiernymi, a efekty 
takich działań muszą mieć dobroczynny wpływ na sytuację muzułmanów. Asz-Szarif ze-
zwala na prowadzenie dżihadu wyłącznie w Afganistanie. W przypadku konfliktu izra-
elsko-palestyńskiego i wojny w Iraku ma pewne wątpliwości – nie tyle co do słuszności 
sprawy muzułmanów, ale efektów wojny i sposobu wykorzystywania go w rozgrywkach 
geopolitycznych. Potępia jednoznacznie ataki terrorystyczne na World Trade Center nie 
tylko ze względu na to, że w konsekwencji przyczyniły się do śmierci wielu muzułma-
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nów, ale także na fakt, że zamachowcy oszukali Stany Zjednoczone, ponieważ uzyskali 
wizy i wykorzystali to w niecnych celach (Wright 2008).

Metamorfoza Asz-Szarifa spotkała się z kontrą ze strony jego niegdysiejszego kolegi, 
Ajmana az-Zawahiriego, która liczyła 200 stron dowodzących, że Asz-Szarif został wyko-
rzystany lub przymuszony w egipskim więzieniu do zmiany swoich poglądów i obecnie 
służy krzyżowcom, syjonistom i arabskim przywódcom, mieszając w głowach prawo-
wiernym dżihadystom (Leary, 2009, 119). Mimo to publikacja Asz-Szarifa została 
podchwycona przez egipskie media, w tym dwie gazety, które publikowały ją we frag-
mentach. I choć znalazła swoich czytelników głównie w Egipcie, stała się dowodem na to, 
że nawet lider organizacji terrorystycznej może zmienić swoje poglądy.

Indonezja

W Indonezji program deradykalizacyjny rozpoczęto w 2002 r. bezpośrednio po za-
machach na Bali dokonanych przez Jemaah Islamiah. Indonezyjska strategia deradykali-
zacyjna opiera się na dwóch założeniach: po pierwsze, niezbędne jest zbudowanie relacji 
zaufania między osadzonym a przedstawicielami służb. Po drugie, najskuteczniejszymi 
partnerami do rozmowy z radykałami są byli radykałowie (Schulze 2008, 1).

Osobami, które nawiązują kontakt z osadzonymi dżihadystami są policjanci oraz byli 
członkowie muzułmańskich bojówek, a nie teologowie. Ci ostatni nie są bowiem autory-
tetami dla dżihadystów, nie umieją także znaleźć z nimi wspólnej płaszczyzny komunika-
cji. Byli dżihadyści potrafią rozmawiać z osadzonymi tym samym językiem i dzięki temu 
szybciej nawiązują kontakt (Rabasa et al., 2010, 108). Podczas rozmów, które trwają nie-
kiedy miesiącami byli dżihadyści starają się przekonać osadzonych, że przemoc w imię 
islamu jest zakazana, ponieważ daje skazę na religii i wywołuje niechęć ze strony umiar-
kowanych muzułmanów oraz niemuzułmanów, że niedozwolone jest zabijanie ludności 
cywilnej oraz że władze Indonezji nie są niemuzułmańskie (Kruglanski, FIshman, 2009, 
30).

Program dąży do skłonienia dżihadystów, by wyrzekli się ekstremizmu oraz zgodzili 
na współpracę z policją. Z tego powodu w rozmowach z osadzonymi dżihadystami wątki 
teologiczne pojawiają się jedynie pobocznie. Na przykład osadzeni zachęcani są do roz-
mowy o tym co zrobili gdyż muzułmanin powinien brać odpowiedzialność za swoje czy-
ny. Jeżeli zaś policjant nie jest godny takiej rozmowy, bo jest niewierny, wówczas dżiha-
dyści pytani są o to, czy osoba, która modli się regularnie i pości, może być niewierna 
(Rabasa et al., 2010, 113).

W programie szczególną rolę odgrywa były lider Jemaah Islamiah – Nasir Abas. Jako 
młody chłopak Abas walczył w Afganistanie, a następnie wykorzystał zdobyte doświad-
czenie, aby trenować dżihadystów w szeregach Jemaah Islamiah. Aresztowanie Aba-
sa w 2002 r. pobudziło go do rozważań teologicznych – podczas swoich szkoleń często 
uczył, że lepiej zginąć niż trafić do więzienia. Sam jednak został aresztowany, a Bóg nie 
pozwolił mu umrzeć. Abas spodziewał się złego traktowania przez policję, jednak nic ta-
kiego nie nastąpiło, co dało początek nici zaufania. W efekcie Abas uznał, że Bóg najpew-
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niej zostawił go przy życiu po to, aby pomagał policji w walce z dżihadystami (Rabasa et 
al., 2010, 111). Nie oznacza to, że Abas zmienił swoje poglądy – nadal uważa, że celem 
ostatecznym powinno być ustanowienie państwa muzułmańskiego. Widzi jednak, że nie 
jest to proste (co pokazały mu doświadczenia w Afganistanie), często prowadzi do od-
wrotnych efektów i z tego powodu nie powinno być działaniem priorytetowym (Osman, 
2014, 223).

Istotnym elementem programu indonezyjskiego jest podtrzymywanie więzi pomię-
dzy osadzonym a jego rodziną. Filozofia tego elementu jest następująca: dżihadyści wy-
brali hidżrę (ar. ‘wywędrowanie’) porzucając swoją rodzinę; jeżeli uda się ich silnie za-
korzenić w rodzinie, nie wybiorą kosztem jej działalności terrorystycznej (Rabasa et al. 
2010, 109). Dżihadyści są utwierdzani w przekonaniu, że najważniejsza dla nich powin-
na być rodzina, a indonezyjska policja opłaca przyjazdy członków ich rodzin do więzień 
na odwiedziny i zapewnia im środki do utrzymania.

Skuteczność programu indonezyjskiego jest trudna do zmierzenia. Na oddziały-
wania deradykalizacyjne mają być w szczególności podatni weterani z Afganistanu, 
którzy sami doświadczyli tego, jak wyniszczająca może być walka muzułmanów z mu-
zułmanami. Członkowie Jamaah Islamiah, w tym ci współodpowiedzialni za zamach 
na Bali – z wyjątkiem jedynego ocalałego terrorysty Alego Imrona, który zdecydował się 
na współpracę z policją i tym samym uniknął kary śmierci – są znacznie mniej skłonni 
do współpracy (Schulze, 2008, 2). Sam Abas spotkał się osobiście z 200 dżihadystami, 
jednak nie przekonał wszystkich. Według danych oficjalnych ponad połowa uczestników 
programu zdecydowała się na współpracę z policją, choć inne źródła wspominają o zale-
dwie kilkudziesięciu takich osobach (Rabasa et al., 2010, 116).

Wnioski

Omówione powyżej programy ilustrują wielość możliwych sposobów podejścia 
do problemu deradykalizacji. Mimo że wszystkie programy przeznaczone są dla dżiha-
dystów przebywających w więzieniach, a ich celem ogólnym jest doprowadzenie do tego, 
aby przestali oni stanowić zagrożenie w przestrzeni publicznej, to jednak na tym podo-
bieństwa między nimi kończą się.

Cele szczegółowe poszczególnych programów sformułowane są odmiennie. W Je-
menie czy Arabii Saudyjskiej nacisk położony jest na czynnik kognitywny, a programy 
deradykalizacyjne mają za zadanie przekonać osadzonych do innej, nieekstremistycz-
nej interpretacji doktryny religijnej. W ślad za tym powinno pójść zaprzestanie działań 
o charakterze terrorystycznym. Wydaje się, że w Egipcie cel sformułowany był nieco ina-
czej ze względu na odgórny charakter deradykalizacji. Punktem wyjścia było zaprzestanie 
działań terrorystycznych i stopniowe rokowania z władzami państwowymi. Przekonani 
do deradykalizacji liderzy organizacji radykalnych oddziaływali na członków tych orga-
nizacji. Można zatem założyć, że pierwszym krokiem było zaprzestanie działań ekstremi-
stycznych, a kolejnym – porzucenie ekstremistycznej ideologii. Jeszcze inaczej cele sfor-
mułowano w Indonezji, gdzie jednym z głównych wyzwań było zachęcenie dżihadystów 
do współpracy ze służbami policyjnymi i pomocy w schwytaniu kolejnych dżihadystów.
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Z odmiennie sformułowanymi celami szczegółowymi łączy się sposób oddziaływania 
na dżihadystów. W zdecydowanej większości omawianych programów punktem wyjścia 
jest muzułmańska teologia. Osadzeni dżihadyści zachęcani byli do poznawania i przy-
jęcia nieekstremistycznej interpretacji źródeł religijnych, a zajęcia edukacyjne, w jakich 
brali udział, dotykały kluczowych, z punktu widzenia radykalnego islamu, problemów. 
Dotyczy to zwłaszcza programów w Arabii Saudyjskiej i w Jemenie. Oddziaływanie re-
ligijne pojawiło się w najmniejszym stopniu w Indonezji, w której interlokutorami osa-
dzonych nie byli teologowie, a byli dżihadyści.

Oddziaływanie religijne często było wspierane przez inne sposoby, których celem 
była zmiana motywacji dżihadystów. Pod tym względem najbardziej kompleksowy pro-
gram deradykalizacyjny opracowano w Arabii Saudyjskiej, gdzie istotnym komponen-
tem tego procesu są zajęcia z psychologami i terapeutami. Najmniej zróżnicowany jest 
program jemeński, w którym debaty religijne są jedynym sposobem zachęcenia osadzo-
nych do deradykalizacji. W niektórych państwach duży nacisk kładzie się na podniesie-
nie kwalifikacji zawodowych dżihadystów, aby mieli możliwość znalezienia pracy i za-
korzenienia się w nowym życiu, po opuszczeniu więzienia. Najszerszy zakres wsparcia 
w tym zakresie oferuje Arabia Saudyjska. W Indonezji i Arabii Saudyjskiej do programu 
deradykalizacyjnego angażuje się członków rodziny osadzonego. W tym wypadku rów-
nież chodzi o zakorzenienie go w innych niż dżihad obowiązkach i umocnienie więzi 
z członkami rodziny. Członkom rodziny dżihadysty oferowane jest wsparcie na czas jego 
pobytu w więzieniu, z kolei gdy wyjdzie na wolność, rodzina zobowiązana jest do mo-
nitorowania jego zachowania. Jedynym państwem, które oferuje dżihadystom ciągłe 
wsparcie psychoterapeutyczne po opuszczeniu więzienia, jest Arabia Saudyjska.

Efektem ubocznym, ale ważnym z punktu widzenia promocji tych programów, jest 
pojawienie się nowej kategorii celebrytów: byłych dżihadystów. Niemalże w każdym pań-
stwie poza Jemenem jest przynajmniej jedna taka osoba .W Egipcie jest to były lider or-
ganizacji Al-Dżihad al-Islami, sajjid Imam Asz-Szarif – autor książki obalającej ideologię 
dżihadyzmu, która była szeroko promowana w egipskich mediach. Dwóch byłych lide-
rów indonezyjskiej Jemaah Islamiah, Ali Imron i Nasir Abas występowało w programach 
telewizyjnych (w jednym z nich Ali Imron spotkał się z rodzinami ofiar zamachu terrory-
stycznego, który przeprowadził), opublikowało swoje przemyślenia, a Imron prowadzić 
swój blog o nazwie Media Jihad3. W Arabii Saudyjskiej niedoszły terrorysta samobójca 
Ahmad asz-Szaji jest twarzą kampanii społecznej przeciw terroryzmowi.

Skuteczności poszczególnych programów nie da się ocenić, a tym bardziej porównać, 
zwłaszcza że mają różne cele i obejmują odmienne kategorie dżihadystów. Największą 
pod względem liczby osadzonych deradykalizację przeprowadzono w Egipcie – na wol-
ność wypuszczono wówczas około 15 tys. osób, jednak był to element szerszego pro-
gramu politycznego. Z kolei w Arabii Saudyjskiej programem deradykalizacyjnym objęci 
są wyłącznie najmniej groźni dżihadyści, którzy jeszcze nie wyrządzili nikomu znacznej 
krzywdy. W Indonezji programem deradykalizacyjnym objęto wszystkich dżihadystów, 
zwłaszcza że chodziło o wydobycie od nich zeznań.

3 Por. http://www.aliimron.com/.
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Pomiar skuteczności programów deradykalizacyjnych budzi wiele zastrzeżeń. Zasad-
nicze pytanie dotyczy tego, w jaki sposób można to rzetelnie zrobić? Jaką perspektywę 
czasową przyjąć obliczając wskaźnik recydywy? W jaki sposób sprawdzić, czy dżihadysta 
faktycznie deradykalizował się (zakładając, że jest to w ogóle możliwe, bo często mówi 
się jedynie o ograniczeniu ryzyka, a nie wyeliminowaniu radykalizmu)? W jaki sposób 
monitorować poczytania beneficjentów programów deradykalizacyjnych, którzy wyszli 
na wolność? A jeżeli trzeba ich monitorować, czy nakłady na ich deradykalizację były 
warte poniesienia?

Każdy z opisanych powyżej programów deradykalizacyjnych budzi mniejsze lub 
większe zastrzeżenia. W przypadku programu jemeńskiego takim zastrzeżeniem jest 
ograniczenie go wyłącznie do dyskusji religijnej i jednak dość prozaicznego efektu koń-
cowego, jakim jest podpisanie oświadczenia o lojalności wobec prezydenta. Pojawia się 
jednak pytanie, czy to najuboższe państwo arabskie może przeznaczyć środki finansowe 
na bardziej rozbudowany program. Program egipski ma w dużej mierze charakter histo-
ryczny. Można zastanawiać się, czy rezygnacja z członkostwa w organizacjach radykal-
nych przez kilkanaście tysięcy więźniów było faktycznie efektem teologicznego namysłu, 
czy raczej podyktowane było chęcią wyjścia na wolność. Ten sam zarzut można wysto-
sować wobec programu indonezyjskiego, w ramach którego współpracujący więźniowie 
mogli liczyć na korzyści majątkowe i polepszenie swoich warunków. Jeżeli zaś chodzi 
o program saudyjski, wskazać można na jego bardzo wysokie koszty w stosunku do osią-
gniętego efektu.

Mimo tych zastrzeżeń można powiedzieć, że każde państwo starało się stworzyć pro-
gram deradykalizacyjny na miarę swoich możliwości i dopasowany do swoich potrzeb. 
To, czy radykała można zderadykalizować w jakimkolwiek zakresie, podawane jest często 
w wątpliwość, co z kolei podaje w wątpliwość sens tworzenia tego typu programów. Na-
leży jednak pamiętać, że alternatywą byłoby zamknięcie i trzymanie w więzieniach coraz 
większej liczby dżihadystów, którzy radykalizowaliby siebie i innych więźniów. Tym bar-
dziej warto szukać innego rozwiązania.
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