
mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ewolska@wsiz.rzeszow.pl 

STRATEGIE KOMUNIKOWANIA  
PAŃSTWA ISLAMSKIEGO

COMMUNICATION STRATEGIES  
OF THE ISLAMIC STATE

Streszczenie: Autor w artykule ukazał terroryzm jako strategię komunikowania badając cele 
strategii komunikowania organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. W prowadzonych roz-
ważaniach przedstawił narzędzia komunikacyjne, którymi posługuje się Państwo Islamskie dla 
realizacji swoich celów. Wskazane zostały grupy docelowe będące obiektem przekazu organi-
zacji. 
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Summary: The author of the article presented terrorism as a communication strategy inve-
stigating the goals of the communication strategy of the terrorist organization of the Islamic 
State. The communication tools used by the Islamic State to achieve their goals were presented. 
Also, the target groups of the organisation’s message were indicated.
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Wstęp

Według „Country Report on Terrorism” amerykańskiego Departamentu Sta-
nu za 2014 rok, ataki terrorystyczne miały miejsce w 95 państwach na świecie, 
a 60% z nich przeprowadzono w pięciu państwach – w Iraku, Pakistanie, Afgani-
stanie, Indiach i Nigerii. Średnio najwięcej ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na je-
den atak było w Nigerii (12,8), Syrii (8,24), Iraku (3,07), Afganistanie (2,92) – przy 
średniej na świecie 2,57 (Country Reports on Terrorism 2014, s 6). Najwięcej zama-
chów przeprowadziło Państwo Islamskie – 1083 ataków dokonanych w 5 państwach 
z 6286 zabitymi i 5808 rannymi, co daje wzrost aktów terrorystycznych o ponad 60% 
w stosunku liczby ataków do poprzedniego roku i wzrost liczby zabitych o 72% (Co-
untry Reports on Terrorism 2012, s. 12). Na efektywność działań Państwa Islamskie-
go ma wpływ rozwój organizacji między innymi poprzez prowadzenie odpowied-
niej strategii komunikacyjnej, której podstawowe założenia przedstawię w artykule.
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Tabela 1. Cztery organizacje terrorystyczne, które przeprowadziły najwięcej ataków w 2014 roku

Liczba 
ataków

Liczba  
zabitych Liczba rannych Liczba wziętych 

zakładników

Liczba państw,  
w których dokonali 

ataków
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Państwo 
Islamskie

1083 429 6286 1752 5808 4529 3158 114 5 4

Taliban 894 648 3492 2356 3312 2249 649 229 2 2
Al-Shabaab 497 196 1022 517 850 761 579 132 4 4
Boko Haram 453 217 6644 1595 1742 370 1217 38 3 3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Country Reports on Terrorism 2014, United States Department 
of State, Publication Bureau of Counterterrorism Released June 2015, [z:] http://www.state.gov/doc-
uments/organization/239631.pdf, s. 12, 13.06.16.

Terroryzm jako strategia komunikowania

W działalności terroryzmu islamskiego można wyróżnić dwa cele zamachów (Wol-
ska-Liśkiewicz, 2013, s. 13): cel pośredni (uboczny, instrumentalny) – w ramach którego 
realizacji przeprowadzany jest akt terrorystyczny na wybrany obiekt; cel bezpośredni 
(pierwotny, strategiczny) – osiągany jako skutek dokonanego aktu terrorystycznego, 
czyli: wywołanie szoku i paniki w społeczeństwie, zasianie strachu, zmuszenie rządu 
do ustępstw, pokaz siły grupy, rozgłos, medialne nagłośnienie ideologii grupy, osłabie-
nie zaufania do władz, uzyskanie okupu, uwolnienie uwięzionych towarzyszy, spekta-
kularność.

Bardzo trafnie ten cel strategiczny opisuje Brian M. Jenkins: „Terroryzm przezna-
czony jest dla tych, którzy patrzą, a nie dla tych, którzy stali się jego ofiarami. Terroryzm 
jest teatrem (…), przemocą dla efektu, ale nie dla wyniku: aktualnej ofiary. W rzeczy-
wistości ofiara może być zupełnie nie związana z celem działania terrorystów” (Jenkins, 

1975, s. 1). Mediatyzacja życia społecznego pomaga terrorystom w realizacji celów. Do-
datkowo, by dotrzeć do grup docelowych, terroryści posługują się narzędziami interne-
towymi takimi jak portale społecznościowe. Terroryzm stał się wręcz „swoistą strategią 
komunikacyjną, przekazem adresowanym przez terrorystów do opinii publicznej i rzą-
dów, wykorzystującym w swoich działaniach elementy walki informacyjnej” (Liedel, 
Mocek, 2010, s. 7).

Współczesne organizacje terrorystyczne biegle posługują się nowoczesnymi rozwią-
zaniami technicznymi, by szerzyć swoją propagandę, rozumianą jako „określone przez 
ideologię, zorganizowane oddziaływanie na społeczeństwo, celem kształtowania postaw, 
opinii i zachowań zgodnych z aktualnymi racjami politycznymi” (Kula, 2005, s. 15).

Wykorzystywanie masmediów przez terrorystów do szerzenia ideologii nie jest zja-
wiskiem nowym. Unabomber grożąc dokonaniem kolejnych zamachów wymusił na 
„Washington Post” opublikowanie 22 września 1995 roku na łamach gazety swojego ma-
nifestu „Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość”. Obecnie, publikowanie tego typu 
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odezw jest o wiele prostsze. Terroryści, tak jak Anders Behring Breivik swój manifest 
„2083 – Europejską Deklarację Niepodległości”, sami zamieszczają w intrenecie swoje 
„dzieła”. Dzięki temu adepci terroryzmu bez trudu mogą odszukać np. poradnik poka-
zujący w prosty sposób, jak przygotować ładunek wybuchowy, czy też jak sporządzić 
truciznę (rysunek nr 1). 

Rysunek 1. Jedna ze stron poradnika o sposobach przygotowania trucizn

Źródło: Abdel-Aziz, The Mujahidden Poisons Handbook, [z:] http://cnqzu.com/library/Guerrilla%20Warfa-
re/Poison%20Handbook-ACADEMIC%20USE%20ONLY.pdf, s. 3, 10.06.16.

Organizacje terrorystyczne zakładają także swoje strony internetowe, a ich sympa-
tycy blogi i fora. Komunikują się ze zwolennikami poprzez korespondencję mailową lub 
skype’a. Wszystkie te działania wpisują się w strategie komunikowania organizacji terro-
rystycznych, które na coraz wyższym poziomie wykorzystuje Państwo Islamskie.

Cele strategii komunikacji Państwa Islamskiego

Celem głównym każdej strategii komunikacyjnej jest dotarcie do wybrach grup ze 
swoim przekazem i uzyskanie “sprzężenia zwrotnego”. Państwo Islamskie z jednej strony 
chce pozyskać zwolenników, pokazać siłę i jedność muzułamanów, a jednocześnie wzbu-
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dzić strach wśród innowierców oraz tzw. zdrajców – wybranych państwach muzułmań-
skich. Osiąga to dzięki nasyceniu przekazu przemocą oraz poprzez ataki terrorystyczne, 
szczególnie te przeprowadzane w państwach europejskich.

Pierwszym działaniem mającym na celu stworzenie efektywnego przekazu jest od-
powiednia nazwa “produktu” – dotyczy to tak samo rynku spożywczego jak działalności 
terrorystycznej. Wcześniejsze nazwy Państwa Islamskiego to: Islamskie Państwo w Iraku 
i Syrii (pol. skrót IPIS), Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie (pol. skrót – IPIL). Obec-
na nazwa to też przekaz – grupa sygnalizuje nią, że nie jest zwykłą organizacja terrory-
styczną, a państwem, złożonym systemem. Ma obywateli, władzę nad danym terytorium, 
strukturę państwową. Na jej czele stoi kalif – Abu Bakr al Baghdadi (rysunek nr 2). 

Rysunek 2. Struktura organizacyjna Państwa Islamskiego

Źródło: J. Miur, Islamic State group: The full story, [z:] http://www.bbc.com/news/world-middle-
-east-35695648, 15.06.16.

Ma dwóch zastępców, pełniących funkcje wykonawcze na terytorium Iraku i Sy-
rii, które z kolei są podzielone na prowincje. PI ma dwie stolice: w Mosulu (Irak) oraz  
w Ar-Rakka (Syria). W prowincjach organem terenowym kalifa jest gubernator (wali), 
podlegający pod ministerstwo administracji publicznej. W PI jest 7 ministerstw – woj-
ny, finansów, sprawiedliwości, służb wywiadowczych, administracji publicznej, spraw 
wojskowych oraz propagandy. To ostatnie to tzw. Rada Medialna, odpowiedzialna za 
strategie komunikacyjne Państwa Islamskiego. Na jej czele stał Abu Al Athir Amr Al 
Absi, który początkiem 2016 r. zginął w nalocie na Aleppo. Ważnymi organami jest także 
Rada Szariatu i Zgromadzenie Szury (http://wyborcza.pl/1,76842,16899161,Jak_wygla-
da_struktura_organizacyjna_Panstwa_Islamskiego_.html). 

Państwa zachodnie by obniżyć rangę PI stworzyły dla niego pejoratywne określenie 
„Daesh”, które można tłumaczyć jako: głupi, małostkowy, niepoważny, zacofany, ciem-
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nogród, szkodliwy, „siewca nieporządku” (https://www.freewordcentre.com/explore/da-
esh-isis-media-alice-guthrie; dostęp 10 czerwca 2016.)

Rysunek 3. Przykład wykorzystania nazwy Daesh przez ruch Anonymous

Źródło: https://twitter.com/justinmarozzi/status/585746171672588288, 15.06.16.

Kolejnym celem strategii komunikowania Państwa Islamskiego jest rozpowszechnie-
nie swojej ideologii, dotyczącej ekspansji globalnej i prowadzenia dżihadu, rozumianego 
jako walka zbrojna, celem stworzenia jak największego terytorialnie kalifatu z obowią-
zującym w nim prawem szariatu. Jak podkreśla Patrycja Sasnal z Państwowego Instytutu 
Spraw Międzynarodowych: Al-Kaida miała cel globalnego dżihadu, ale lokalnie nie budo-
wała struktur państwowych. Natomiast ISIS ma ambicje tworzenia państwa i jednocześnie 
prowadzenia globalnego dżihad (http://www.rmf24.pl/raporty/raport-zamachy-paryz/
fakty/news-celem-panstwa-islamskiego-jest-ekspansja-globalna,nId,1922290#utm_so-
urce=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome, dostęp 10 czerwca 16). Pań-
stwo Islamskie tworzy więc „nową jakość” na arenie terrorystycznej działalności (rysu-
nek nr 3).

Narzędzia do realizacji działań

Współczesny rozwój technologiczny daje wiele możliwości propagowania ideologii, 
także terrorystycznej. Strony internetowe, fora, portale społecznościowe i serwisy typu 
youtube.com to broń propagandowa Państwa Islamskiego.

Organizacja ma swoje internetowe czasopismo „Dabiq” oraz kanał „Dabiq Telegram”. 
Nazwa Dabiq nawiązuje do przepowiedni o zwycięskiej walce islamu kontra reszta świa-
ta. To w nim, według przepowiedni, „armie Rzymu” (tłumaczone współcześnie jako woj-
ska świata zachodniego), założą swój obóz a bojownicy islamu je pokonają. Za pomocą 
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tych mediów rozpowszechnia swoją ideologię, przekazuje informacje o sukcesach, ale 
i wydaje zalecenia dla swoich sympatyków i w ogóle dla muzułmanów.

Umieszcza też filmiki propagandowe – nie tylko z wykonanych egzekucji na prze-
trzymywanych zakładnikach, ale i filmy opisujące szkolenie mudżahedinów z PI (http://
www.dailymail.co.uk/video/news/video-1100813/Propaganda-video-purports-ISISs-
-workout-program.html, dostęp 13 czerwca 2016). Tego typu filmiki z treningu mają 
na celu pokazać profesjonalne przygotowanie bojowników islamskich, występujących 
w jednolitym umundurowaniu niczym prawdziwe państwowe wojsko, przy którym bo-
jownicy Al.-Kaidy wyglądają jak Ali Baba i 40 rozbójników (rysunek nr 4).

Rysunek 4. Porównanie bojowników Al-Kaidy oraz członków Państwa Islamskiego 

Źródło: http://www.dehir.hu/vilag/europaban-tervez-merenyleteket-az-al-kaida/2013/08/19/; http://vid.
blogspot.website/Youtuber-Sinunog-Ang-Mukha-Ng-Mga-Video, 15.06.16

Państwo Islamskie nagrywa także filmy-reklamy swoich działań, jak chociażby vi-
deo „No respite”, które wnosi powiew świeżości na „rynek” filmów organizacji terrory-
stycznych, dotąd pełnych nudnych tyrad liderów/komendantów. „No respite” to esencja 
działalności Państwa Islamskiego – wykonany z zastosowaniem nowoczesnych technik 
graficznych. Ma na celu przede wszystkim pokazanie potęgi organizacji oraz jedności 
społeczności muzułmańskiej nie tylko w wierze, ale i w walce. Państwo Islamskie do-
puszcza bowiem do swoich szeregów wszystkich wyznawców Allaha, bez względu na 
kolor skóry. Dlatego też utworzony został batalion cudzoziemców. Jednym z czołowych 
dowódców Państwa Islamskiego, zwanym „ministrem wojny”, był Abu Omar al-Sziszani, 
czyli pochodzący z Kaukazu Tarchan Batiraszwili. 

Powierzanie dowództwa osobom z innych rejonów świata wskazuje na chęć pozy-
skiwania przez organizację wszystkich chętnych do walki w imię jej ideologii, utożsa-
mianej z wolą Allaha. Nie ważne, czy jest to muzułmanin z Azji czy Afryki, czy Europy. 
Chętnie przyjmowani są także europejscy konwertyci. Według raportu ośrodka anali-
tycznego Soufan Group, w szeregach Państwa Islamskiego walczą ochotnicy z 86 państw 
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a liczbę obcokrajowców szacują na 31 tysięcy (http://www.tvp.info/22989951/podwoi-
la-sie-liczba-czlonkow-panstwa-islamskiego-z-zagranicy-jest-ich-nawet-31-tys, dostęp  
16 czerwca 2016).

Rysunek 5. Stop-klatka z filmu „No respite”, mająca pokazywać jedność muzułmanów bez względu na 
narodowość

Źródło: The Islamic State — “And No Respite” (En). Pobrano 15 czerwca 2016, z: https://videopress.com/v/
mjRqgqAP

W filmie wyeksponowany jest także dualistyczny wróg PI i wszystkich muzułmanów: 
kafir (niewierni, czyli koalicja antyterrorystyczna złożona z 80 państw) i munafik (zdraj-
ca). Narracja do filmu jest prowadzona w języku angielskim, by skuteczniej dotrzeć do 
grup docelowych (rysunek nr 5). 

Grupy docelowe

Państwo Islamskie swój przekaz kieruje ogólnie do ummy, ale organizacja chciałaby 
dotrzeć przede wszystkim do młodych ludzi, muzułmańskich emigrantów II i III poko-
lenia przebywających w Europie. Dlatego stosują takie strategie komunikacji, by trafić 
w gusta młodzieży, używając odpowiedniego języka wzmocnionego graficzną oprawą. 
Walka z niewiernymi to w przekazie Państwa Islamskiego nie tylko obowiązek każdego 
muzułmanina, bez względu na wiek, ale to także tzw. „cool dżihad” (http://wiadomo-
sci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,16866395,W_Niemczech_juz_tysiace_islamistow__
Wielu_wyjezdza.html, dostęp 16 czerwca 2016). W Internecie można kupić koszulki dla 
sympatyków organizacji oraz znaleźć grafiki, kierowane do zwolenników organizacji. 

Z drugiej strony, ideologia Państwa Islamskiego ma wymiar antyzachodni i antykon-
sumpcyjny. Walka w imię Allaha wiąże się z porzuceniem dotychczasowego życia, z wy-
rzeczeniami dotyczącymi kwestii materialnych. Ta surowość, idea poświęcenia dla wiary, 
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a także proste reguły islamu trafiają do osób słabych, wyobcowanych i zagubionych w 
życiu społecznym w Europie (rysunek nr 6).

Rysunek 6. Przykład zmodyfikowanej przez zwolenników PI reklamy firmy Nike z „Just do it” na „Jihad do it”

Źródło: https://pbs.twimg.com/media/BZSX3-ICcAA2koj.jpg, 14.06.2016

Pod wpływem propagandy antyzachodniej takie jednostki zaczynają wszystko inter-
pretować jako islamofobię, jako szykany, prześladowania upewniając się co do prawdzi-
wości przekazu organizacji. Odnajdują cel w życiu i wszystko chcą mu podporządkować. 
Chcą toczyć dżihad w interpretacji stosowanej przez Państwo Islamskie, nawet poświęcić 
swoje życie i zostać szahidem – męczennikiem. 

To, na ile przekaz ten jest skuteczny, widać chociażby na portalach społecznościach. 
Po zamachach w Paryżu z 2015 r. na Twitterze pojawiło się wiele wpisów popierających 
tego typu działania: „jeśli, ktoś uderzy mnie dzisiaj w twarz a ja nie mogę uderzyć na 
powrót, to .. może minie tydzień, miesiąc, rok, być może kilka lat, ale na pewno oddam 
uderzenie”; „po Paryżu czas na Rzym i Andaluzję”. Oznaczenie wpisów hashtagami tak-
że było jednoznaczne: „#FranceUnderAttack.”, „#Caliphate_State_Strikes_France” czy 
„#Crusader_France_OnFire”. 
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Rysunek 7. Przykładowy tweet zwolenników PI po zamachu w Paryżu

Źródło: http://www.defence24.pl/273237,medialna-propaganda-panstwa-islamskiego-czy-cool-jihad-faktyc
znie-zagraza-zachodowi#, 15.06.16.

Komunikacja w organizacji ma również wymiar wewnętrzny, kierowany do człon-
ków samej grupy. Jak można przeczytać w Dabiq, ucieczka imigrantów muzułmańskich 
do Europy to grzech: Niestety, niektórzy Syryjczycy i Libijczycy są gotowi ryzykować życiem 
i duszą (...) swoich dzieci, poświęcając wiele z nich podczas niebezpiecznej podróży do kra-
jów wojujących krzyżowców, rządzonych przez prawa ateizmu i nieprzyzwoitości (http://
media.clarionproject.org/files/islamic-state/islamic-state-dabiq-magazine-issue-7-from-
hypocrisy-to-apostasy.pdf, dostęp 14 czerwca 2016). Skrajnym przykładem zastraszania 
członków organizacji było zamknięcie 45 bojowników Państwa Islamskiego oskarżanych 
o ucieczkę z pola walki w chłodni na wiele godzin. Nikt nie przeżył (rysunek nr 7).

Zakończenie

W filmie ‘No respite’ w ostatnim ujęciu zamieszczony został fragment Sury o Jona-
szu: Wy przeto uzgodnijcie to między sobą i waszymi współtowarzyszami, a niech wasza 
sprawa nie będzie już dla was udręczeniem. Następnie sądźcie mnie I nie dajcie czekać! 
(Koran 1986, s. 387). Jonasz symbolizuje strach przed swoim powołaniem. A misją mu-
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zułmanów jest walka bez wytchnienia, aż po śmierć, by zostać szahidem, męczennikiem. 
Być może właśnie odwołując się do tego sybmolicznego przekazu, w dniu 24 lipca 2014 r.  
został najpierw zbeszczeszczony a następnie wysadzony grobowiec Jonasza w Mosulu, 
co miało pokazać, że muzułmanin nie może się wahać. Taki przekaz kieruje Państwo 
Islamskie do grup mających stanowić nowych członków organizacji lub jej sympatyków, 
biernie wspierających działalność terrorystyczną i walkę z niewiernymi. 

Organizacja stosuje strategię komunikowania dostosowaną do współczesnych re-
aliów życia młodych osób – posługuje się odpowiednim językiem, korzysta z narzędzi 
internetowych, by wzmocnić i ukierunkować swój przekaz. Ponieważ jednak Państwo Is-
lamskie reprezentuje w terminologii prof. Marii Tomczak typ Prometeusza, zyskuje sym-
patię społeczności muzułmańskiej jedynie na krótki czas (Tomczak 2010, s. 180–183). 
Gdy to poparcie wygaśnie zostanie tylko propaganda strachu jako strategia komunka-
cyjna. 
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