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Jok pÍedělot
džilhÓdistu

M usíte jim vzít jejich rodikÓlní názory
o nohroditje něčímjinfm. Tokovfje

recept Montosserq AlDe'emeho, kterf
zochrořuje mlodé muslimy ze spÓrú

|stÓmského stÓtu.

i i  zu 'o. 'o GruberovÓ,  Kotei ino šontr]rovo B Archiv Montossero A|De,emeho

Islámskému státu se pŤidá-

vají boiovníci z Evropy. Do

S1irie a Iráku směĚují stovky
mlad1ich Němc , Francouzti
nebo Belgičan . NěkteŤí po-

cházejí z p ii s těhovaleck1ich
rodin a pod vlivem radikál-
ních pŤátel nebo imámti
pŤijali extrémní v'iklad své

víry. Jiní jsou konvertité.
Belgickyi politolog palestin-

ského p vodu Montasser
AlDe'emeh, kten-i o boiov-
nících zeZápadunapsal
disertaci a v Slirii s nimi
strávildva t1idny' patŤí na-

opak mezi muslimy, kteŤí

mladé radikály od islami-

smu odrazují. Belgick1Ím
nás ledovníktim Is l ámského
státu se snaží vysvětlit, co
je na r.fkladu islámu, kten.f
pŤijali, špatné.

Jok se někomu, kdo propodl

rodikÓlnímu vfklodu is!Ómu,
vysvětluje, že děl chybu?
Musíte jim tu ideologii vzít

a nahradit ji něčím iin1im.
Nemrižete toho člověka

nechat ien tak bez ničeho.
Musíte mu dát opět něco
radikálního, ale v dobrém

slova smyslu. Napiíklad
s iednou dívkou (Intisar

Umm Mansur, pozn. red.)
jsem pracoval šest měsícti.

Napsali jsme o iejím pÍíběhu

knihu.

Co je to zo dívku?
Byla členkou radikální
skupiny Sharia4Belgium.

Odiela do Turecka. Doufala,

že se dostane do SÝrie.

Aby se pÍidolo k lslrimskému

sttÍtu?
Ano. A dnes pomáházabrá-

nit ostatním v tom, aby se
tam vydali. Když isem se s ní
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poprvé setkal, fandila ještě

Islámskému státu. Ale po

několika měsících se změ-

nila a napsali isme spolu

knihu. Kdybych nedokázal

nahradit jeií pŤesvědčení

něčím iin1im, bylo by totéž-
ké. Když nahradíte nenávist
láskou, mrižete něco změnit.

Zabr ánilr isem sedmi nebo
osmi lidem v tom, aby do

S1Írie odieli.

Jok se to dě!ti? Sedíte s nimi

o povídrite si?

sitrf:tCĚ
- . 1

a a

Ano. Někdy potŤebují po-
zornost. PotŤebuií něco, pro

co by mohli žít. Muslimové
v Evropě žijípod mnoha

vlivy. Chodí do mešity, kde

slyší o nějak1ích hodnotách.
Chodí do školy, jsou doma.
Všude něco slyší. Dám vám
pŤíklad. V mešitě se dozví,
že ažzemÍou, prijdou homo-

sexuálové do pekla. Doma
jim Ťíkaií, že jeto nemoc.
A pak idou do školy, kde jim

Ííkají' že maií práva. Je iim
18 nebo 16 nebo 12 a musí

Se S tím nějak vyrovnat.
V Belgii se pak mtiŽete
setkat s tím, že mladí lidé
jsou zmatení. VěŤí tomu, že

homosexuálové jsou zavrže-

níhodní, a nenávid í západní
společnost, protože jim dává
práva. Vzdaluií se čím dál
tím víc. A iednoho dne se
pŤidaií k uskupení, jako ie
Sharia4Belgium.

PÍesvědče ni, že homosexu.

rÍlové jsou špotn í, vychízi
z islÓmskfch hodnot?

Je to jedna z islámsk1ich
hodnot. Jistě. Existuje
spousta pohledri a koncep-
t , ale jeden z nich Ííká,že

homosexuálové jsou lidé,

kteŤí páchají hŤích.

Mezi belgickfmi muslimy je

to rozšíÍen n6zor?

Všude.

Proč mrí tokovf tispěch?
Protože spousta muslim-
sk1ich duchovních se na
tyto Věci nedívá racionálně.

t l r

l l

t l lNJI:Li, ff- r . t l  
, 6 a t ' l r  t l r  t r t

'+: -:
.\r

i
(
{
t
(
t
1

c'
i
t

t
(

1
t
(

-t_
t

ri
t
t



ZrÍklodních pojmťr, které souvisejí s is!Ómem, není mnoho. PÍinÓšíme stručnf
slovníček, kterf vÓm pomúže se v nich rychle zorientovot.

oÁn al.lslÁt't
, ,Dr lm is|Ómu,, ,  zemí, kde v|Ódnou

musl imové.

oŽlnÁo
Doslovo ,,usi|í,, , existují rťrzné druhy džihÓ-

du, trodičně se roz| išuje no:

DžihÓd srdcem - pĚemÓhÓníhŽíchu

Džihéd jozykem - verbÓ|ní šíiení myš|enek

i s | Ómu

DžihÓd rukou - chorito o pomoc potĚeb-

nym

Džih d mečem - vedení vÓ|ek ve jménu

i s | Ómu

FAWA

VyjÓdiení nÓboženského učence k nějoké

vfznomné udÓ|ost i .

Není provid|em, že je pouze vyzvou k zo-

bi tínějoké osoby.

HALAL

,,Povo|eny,, - všechny pĚedměty o čin-

nost i ,  které jsou pod|e is|Ómské trodice

piípustné.

cHALÍFÁT

V|Ódo cholífy, nÓboženského nÓstupce

proroko Mohomedo o vrfdce Ummy, mus-

I imské obce'

!MAM
V šíítském is|Ómu nejvyššíduchovní outori-

to, pro sunnity vedoucí mod|itby.

ISLAM

V piek|odu ,,odevzdÓní 
,, či ,,podvo|ení,, se

bohu; dnes druhé nejrozšíĚenější nábožen-

ství no světě.

ISLAMISMUS

Po|i t ickf  is|Óm o ideo|ogie us i|ující o proso-

zeníis|Ómskfch hodnot ve všech sférÓch

životo.

I S L A M

KoRÁN
SvotÓ kniho, by| z jeven Mohomedovipro-

stÍednictvím orchondě|o Gobr ie|o.

MUFTí
Sunnitsk učenec o duchovní, znolec

is|Ómského prÓvo o KorÓnu.

PILíŘE tStÁMU:

šohrido - vyznÓní: ,,Není boho kromě

A||Óho o Mohomed je jeho prorokem.,,

Sol  t  -  mod|i tbo; pětkrÓt  denně če|em

k Mekce

Zokét * o|mužno

Soum - pr ist  během romodÓnu

Hodždž - pouť do Mekky

SUNNA

,,Trodice,,, soubor v rok o činrj

Mohomedo, spo|u s KorÓnem h|ovní

promen is|Ómského prÓvo.

sUNNlTÉ

Tvoií zhrubo90 o/o všech mus| imrj .  Sunnité

o šíité se ideo|ogicky def in i t ivně rozdě| iI i

po smrt i  Mohomedo, protože prorok se zo

svého životo nikdy nezmínil o tom, kdo by

mě|vést is lÓmskou obec po něm. Sunnité

zvo| i| i  cho|ífou Abt i  Bokro, šíi té ho o|e

nikdy neuznol i .

šnnía
Systém is|Ómského prÓvo odvozen!

z nÓbožensk./ch zÓsod is|Ómu; h|ovními

promeny jsou KorÓn o Sunno.

SIITE

Asi10 o/o mus|ímrj ,  ži jících pĚevÓžně

v írÓnu, čÓsti |rÓku, Ázerbojdžonu, OmÓnu

o Bohrojnu'  Prot isunnit  m se šíitové

vymeziI i  hned po smrt i  Mohommedo tím,

že požodovo| i ,  oby títu l  cho|ífy p i ipod|

prorokově zet iA|ímu nebo někomu z pro-

rokovy rodiny.

V Belgii neisou muslimové

svobodní. Jsou napojeni na jiné země.

Joko tÍebo no Soridskou ArÓbii?

Ano. Máte tu muslimy fyzicky žijící

v Evropě, ale mentálně jsou na Blízkém

v chodě. Jsou napoieni na zpťrsob

myšlení, kter panuie tam. Když chcete
pochopit, proč nejsou racionální, musí-

te Se podíVat na Blízk1i v1Íchod. Spousta

lidí tam neumí číst a psát'Izrael utrácí

zav,yvoj a vědu mnohem více peněz

neŽ všechny arabské země dohroma-

dy. Je tam spousta prezident a králti,

kteŤí se bojí toho, že|idé budou pŤíliš

vzdělaní. Problém je v tom, že tu není

mnoho muslim , které bychom mohli

nazv at belgickym i muslimy.

Jok dlouho tody ti lidé žijí?

TŤeba čtyŤicet let.

A poŤrÍd se necítí joko Belgičoné?

PŤesně tak. V jednom pr zkumu se pta-

li dětí ve škole, jestli se cítí iako Belgi-

čané nebo Maročané.A ty děti Ťekly' že
jako Belgičané i Maročané. Nevěděly.

Hledaií svou identitu. Nevědí, do které-

ho světa patŤí. KdyŽ jedou na návštěvu

do Maroka, cítí se jako cizinci. Cítí se

tam jinak, protože žIjítady, chodí do

našich škol, vidí svět j inak. Jsou tam

cizinci. Ale tady taky.

Tokže se to v nich svÓÍí o poslechnou

někoho, kdo jim dá odpověd'...
Je to tak. Hledají identitu. Někdy

majíza sebou ně|aké kriminální činy'

r,ykašlali Se na školu, něco hledají a ne-

nacházejí to. A Islámsk stát jim Ťíká:

PŤideise k nám. Musl imská komunita

v Belgii funguje čtyŤicet let a nevydá-
vá |edin časopis. Islámsk1i stát začal
r,ydávat časopis po dvou tŤech letech

existence.

Jok si k nim rodikÓ|ní myš|enky nojdou

cestu?
Stane Se to tady, v Belgi i .  Chodí do

islámskych i normálních škol. Jen

v Molenbeeku (musl imská čtvrť
v Bruselu, pozn. red.) je snad ně-

4 o  N E t , { í s W E E K  l E / 2 0 1 6



I
ll
G" I :
E-
-
]

Duchovní nemojí zÓjem'
oby evropští muslimové
rnys[e[i rqcionÓlně. Bojí
seo že by své myštenky
šíFiti v Sqridské Arábii"

jakych jednadvacet mešit. A pak je

tu Facebook, sociální sítě, pŤátelé.

Kamarádi jim Ťeknou, jací by měli
b t. Rozhodnou se napŤíklad,žeby
neměli žítv zemi, kde jsou nevěŤící.
Řeknou kamarád m: Flele, poiedu do
Sarídské Arábie. A kamarád na to: Ne,

tam nejezdi, to jsou pŤátelé Ameriky,
která utlačuje muslimy a bombarduje
Afghánistán. A co teď Chci žít někde
mezi muslimy' ale pŤátelé miÍíkají,že
to není to pravé, že muslimské země
nejsou opravdu muslimské. NeŤídí se
šaríou. A pak idou dom a vidí, že je-
jich otec se nemodlí, jak by měl. Dívají
se na své rodiče jako na nevěŤící, pro-
tože si podávaií ruku se ženami a volí
v demokraticb'ch volbách.

Ko|ik |idí tomuto pohledu nepodlehne?
Většina. Většina naide svou rovnováhu
v tom, že se znich stanou sekulární
muslimové. Jako tŤeba žena, která se
rozhodne pŤestat nosit hidžáb' ale po-
Ťád se cítí b1ít muslimkou.

Jok nebezpečné je to, co děl te?
Jsem na černé listině. Řekli mi, že isem
na seznamu. oznámil jsem to policii.

Kdo vtim to ŤíkrÍ? Jsou ty vfhrúžky
ononymní?
Sledují mě na Facebooku. Mám jména

ivzkazy.

Dvo tfdny jste sbírolmoterirÍ|pro svou
disertoci v Sfrii. Múžete se tom vrrÍtit?
Ne. To už je pryč.

Co by se stolo?

t s L Á M

Zabiliby mě. Jeden z nich mi Ťekl:
Když tě chytíme, rozsekáme tě na
kousky. Ukážu vám jednu takovou
konverzaci. ,,Jsi kuffarskli pes." Pes ne-
věŤících. Zrovnajsem se snažil zabránit
někomu v tom, aby se odpálil. Jeho
máma mi Ťekla, prosím, pomoz mi ho
zastavit. Pokusil isem se o to, ale stejně
to udělal. A pak mi napsali, že isem
nevěŤící pes a iestli jsem chlap, ať se iim
ukážu. odepsal isem tomu člověku, ať
pŤiide, že čekám. Nesmíte se jich bát.
Jsou to ztroskotanci. Každ , kdo chce
někoho zabít, ie ztroskotanec. Boií se
sami sebe. Maiívymyté mozky. Po bru-
selsk ch rjtocích jsem se stal rezervis-
tou v belgické armádě. Myslím si, že
kdyby se muslimové v Belgii dokázali
cítit jako Belgičané' byli by spokoiení.

Jok jste k tomu doše! vy stÍm?
Bylo to hodně těžké. odjel isem do Sa-
tjdské Arábie. Taky mě to napadlo.

Odjet do Sfrie?
Ne, jen do Sarídské Arábie. Chtěl jsem

žítv zemi, kde jsou jen muslimové.
Narodil isem se vJordánsku. Mí rodiče
pocházejízHaify. Po válce v roce 1967
odtamtud odešli naZápadní bÍeh.

A pok odešli do Belgie o vy jste se roz.
hod! pro Soridskou Arríbii?
Ano. Teroristické titoky II. záÍí se
odehrály, když mi bylo dvanáct let.
Změnilo mi to Život. Chtěl jsem po-
chopit, proč to ti lidé dělají. Ve škole se
mě učitel ptal, proč to dělají. Bylo mi
dvanáct a měl isem pocit, že musím b t
mluvčím džihádistického hnutí. Nic
jsem o tom ale nevěděl. Tak jsem zača|
číst. A necítil isem se ani jako Palesti-
nec, ani jako Belgičan. Byl jsem někde
mezi. A pak jsem potkal lidi, kteŤí mi
Ťekli - ieďdo Sarjdské Arábie. Pomohli
mi to vyŤídit. Všechno bylo zdarma.

Co bylo pok?

M jpohled na Sarídskou Arábii byl
nejdŤív hodně romantick1i' byl jsem

ovlivněn imámy. Rozhodl isem se ale
vrátit a dokončit studium v Belgii.
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Proč? Co se vÓm tom nelíbilo?
Neměl jsem tam možnost Ťíct, co
si doopravdy myslím. Musíte věŤit
interpretaci islámské doktríny nebo
dogmat, aniž byste si kladla mnoho
otázek. Nelíbilo se mi, jak o sobě mluví
šíité a sunnité. Všichni byli Sarídové,
ale mnoho šíit a sunnitri k sobě cítilo
nenávist. Nelíbila se mi ta mentalita.
Cítil jsem se tam jako cizinec. Bylo tam
hodně pokrytectví.

Proč to dělojí? Proč SoridskrÍ Arríbie
lÓkÓ lidi' joko jste bylvy?
Místní duchovní jsou dogmatičtí. Ne-
maiízájem' aby evropští muslimové
mysleli racionálně. obávají se, že by
jednoho dne mohli pŤiiít do Sarídské
Arábie a rozšíŤit své myšlenky. Evrop.
ské muslimy považuií zanebezpečí.
Takže dávají peníze imám m v zemích,
jako ie Belgie, aby tu učili radikální
islám.

Změni| se díky té zkušenostivriš poh|ed

no is|Óm?
Změnil se mtiipohled na muslimy.
Byla to dobrá zkušenost.Zjístí| isem,
že existuie mnoho pohled a mnoho
interpretací.1

Montosser  A|  De,emeh (2Ó)

NorodiI  se v uprch| ickém tÓboŽe v JordÓn-
sku po|estinsk.im rodič m, s nimiž se ve
tĚech |etech piestěhovoIdo Be|gie. UdÓ|osti
z11. zo|í o poci t  spo|uzodpovědnost i je j
pĚived|y k h|ubšímu zÓjmu o is|Óm. V rÓmci
své disertoční prÓce mopovo| chovÓní
be|gick.ch o nizozemsk.ich bojovníkrj zo |s-
|Ómskf stÓt, s nimiŽ v S rii strÓvi| dvo t.idny.
Dnes pr)sobíjoko vrizkumny7 procovník no
Koto|ické univerzitě v Lovoni o no Antverp-
ské univerzitě.
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