
Forum Politologiczne � Tom 4
INP UWM Olsztyn 2006

Rafa³ O¿arowski

ZWI¥ZEK KOMORÓW.
POMIÊDZY �WIATEM ARABSKIM

A AFRYK¥

UNION OF THE COMOROS.
BETWEEN ARAB WORLD AND AFRICA

Zwi¹zek Komorów (Komory) to wyspy po³o¿one na Oceanie In-
dyjskim tu¿ przy wschodnim wybrze¿u Afryki i wyspie Madagaskar,
licz¹ce sobie 690 tys. mieszkañców. Komory, które uzyska³y niepod-
leg³o�æ spod rz¹dów Francji w 1975 roku, obecnie stanowi¹ 3 wyspy
� Wielka Komora (Nd¿azid¿a), Moheli (Mwali) i Anjouan (Nzwani).
Czwarta wyspa Majotta (Maore) jest przedmiotem sporu pomiêdzy
Zwi¹zkiem Komorów a Francj¹ i w dalszym ci¹gu jest administro-
wana przez Francjê.

* * *

Istniej¹ teorie, ¿e wyspy zosta³y ju¿ w staro¿ytno�ci odkryte
przez fenickich ¿eglarzy. Z du¿ym prawdopodobieñstwem znane by³y
staro¿ytnym greckim kupcom, bowiem jeden z nich, ¿yj¹cy na prze-
³omie I i II wieku n.e., zwany Periplusem z Morza Erytrejskiego
zostawi³ po sobie najstarszy zachowany opis wybrze¿a Afryki Wschod-
niej1. Pisa³ on, ¿e �emporium Rhapta�, (po³o¿one gdzie� na wybrze¿u

1 H. Zins, Historia Afryki Wschodniej, Wroc³aw 1986, s. 21.
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obecnej Tanzanii), czyli w okolicach wyspy Zanzibar, znajdowa³o siê
pod zwierzchnictwem w³adcy Arabii Po³udniowej Charibaela, za�
docieraj¹cy do Rhapty kupcy arabscy pochodzili g³ównie z portu
Mokha w Jemenie2. Dowodzi to obecno�ci handlarzy i ¿eglarzy arab-
skich na wodach i wybrze¿ach Afryki Wschodniej ju¿ w staro¿ytno-
�ci, aczkolwiek autor Historii Afryki Wschodniej � Henryk Zins, po-
wo³uj¹c siê, jak sam to okre�li³, na nie do koñca wiarygodne �ród³o,
pisze, ¿e osadnicy arabscy pojawili siê w Afryce Wschodniej dopiero
w VII wieku Z pewno�ci¹ Arabowie jako pierwsi spenetrowali roz-
leg³e terytoria Afryki Wschodniej, m.in. pozyskuj¹c st¹d czarnych
niewolników � Zand¿ów, bowiem ci w drugiej po³owie IX wieku
wzniecili na terytorium dzisiejszego Iraku krwawe powstanie st³u-
mione przez wojska kalifa al-Mutamida3.

Innym dowodem, wprawdzie czysto literackim, potwierdzaj¹cym
dok³adn¹ znajomo�æ wód i terytoriów wybrze¿a Afryki Wschodniej
przez Arabów s¹ opowie�ci jednego z najstarszych marynistów arab-
skich, autora �Wspania³ego �wiata Oceanu Indyjskiego� Buzurga
Ibn Szahrijara4. W jednej z opowie�ci Buzurg pisa³: �Opowiada³ mi
Isma�ilawajh i wielu innych marynarzy, ¿e w roku 310 (922�923)
z Omanu do Qanbalu wyp³yn¹³, lecz wiatr gwa³towny do Sofali
w kraju Zend¿ów go zagna³�5. Qanbal, jak podaje t³umacz A. Zabor-
ski, mo¿na identyfikowaæ z Zanzibarem, b¹d� z Madagaskarem. Okre-
�lenie to u¿ywane by³o tak¿e w stosunku do du¿ych wysp u wybrze-
¿y Afryki Wschodniej. Natomiast terminem �Sofala� �redniowieczni

2 Ibidem, s. 21�22.
3 M. M. Dziekan, Historia Iraku, Warszawa 2002, s. 74�75; o Zand¿ach

tak¿e: Arabowie. S³ownik encyklopedyczny, red. M. M. Dziekan, Warszawa
2001, s. 364; A. Hourani, Historia Arabów, Gdañsk 2002, s. 48.

4 Nie ma do koñca pewno�ci co do autorstwa �Wspania³ego �wiata Oceanu
Indyjskiego�, bowiem niektórzy badacze uznaj¹ Buzurga Ibn Szahrijara za po-
staæ fikcyjn¹, zob. Wspania³y �wiat Oceanu Indyjskiego Sulajmana Kupca Abu
Zajda as-Sirafiego i Buzurga Ibn Szahrijara, (przek³ad i komentarze Andrzeja
Zaborskiego), Kraków 1998, s. 19.

5 Ibidem, s. 118.
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geografowie arabscy oznaczali kraj po³o¿ony na wybrze¿ach dzisiej-
szego Mozambiku6.

Skoro arabscy geografowie znali wówczas wybrze¿e Mozambiku
i Madagaskar, z ca³¹ pewno�ci¹ znali te¿ Komory, które znajduj¹ siê
w³a�nie pomiêdzy tymi dwoma terytoriami. Sama nazwa �Komory�
jest derywatem od arabskiego s³owa �qamar�, oznaczaj¹cego ksiê¿yc.
Nie wiadomo jednak, dlaczego Arabowie nazwali Komory �Wyspami
Ksiê¿ycowymi�, byæ mo¿e z racji tego, i¿ jest ich tyle samo ile faz
ksiê¿yca7.

Komory zosta³y odkryte przez Europejczyków dopiero na prze-
³omie XV i XVI wieku, kiedy to dotar³a do tych wysp wyprawa
portugalskich ¿eglarzy pod dowództwem Vasco da Gamy. W 1527
roku Komory po raz pierwszy zosta³y umieszczone na europejskiej
mapie przez portugalskiego kartografa Diego Ribero8. W tym sa-
mym czasie wyspy zaczê³y byæ zasiedlane przez Arabów z Szirazu,
którzy byli zwolennikami sunnickiej szko³y szafickiej9 . Przez na-
stêpne stulecia utrzymywa³y siê na Komorach bardzo silne wp³ywy
arabskie. Dopiero w XIX wieku Komory dosta³y siê pod wp³ywy
francuskich kolonizatorów, którzy w latach 1841�1912 przy³¹czyli
w ca³o�ci wyspy do francuskiej kolonii Madagaskaru10.

W 1975 roku Komory uzyska³y od Francji niepodleg³o�æ, bez
wspomnianej na wstêpie, administrowanej przez Francuzów Majot-
ty. Pierwszym prezydentem Komorów zosta³ Ahmed Abdallach, lecz
po czterech tygodniach w wyniku zamachu stanu zosta³ obalony,
a jego nastêpc¹ zosta³ Said Mohammad D¿affar. W nastêpnych la-

6 Ibidem.
7 Sugestia zaczerpniêta z: G. Czeka³a-Mucha, Operacja �Ylang-ylang�,

Warszawa 1983, s. 42.
8 Comoros: A Chronology of key events, http://www.hartford-hwp.com/ar-

chives/36/080.html, 24.08.2006.
9 Szko³a od imienia Abu Abd Allaha Muhammada asz-Szafi�iego, jednego

z najwybitniejszych arabskich teologów i znawców prawa muzu³mañskiego, ¿y-
j¹cego na prze³omie VIII i IX wieku. Zob. Arabowie. S³ownik, op. cit., s. 338.

10 Comoro: French Colonization, http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/
cstdy:@field(DOCID+km0013, 24.08.2006.
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tach Wyspami wstrz¹sa³a seria nastêpuj¹cych po sobie zamachów
stanu, w których czo³ow¹ rolê odgrywali najemnicy11. Jednym z nich
by³ powszechnie znany francuski najemnik Bob Denard (w³a�æ. Gilbert
Borgeaud) znany te¿ po przej�ciu na islam jako Said Mustafa Mah-
djoub. Wielokrotnie w ró¿nych okresach czasu, a¿ do 1995 roku
Denard by³ faktycznym w³adc¹ wysp. Obecnie prezydentem Komo-
rów od 26 maja 2006 roku jest Ahmed Abdallah Sambi.

* * *

Jaki zwi¹zek maj¹ obecnie Komory, jako pañstwo afrykañskie
ze �wiatem arabskim i tym samym z Afryk¹ Pó³nocn¹?

Muzu³manie sunnici to 98% mieszkañców Komorów, a zaledwie
1,2% mieszkañców wysp stanowi¹ katolicy. Islam na Komorach kszta³-
towa³ siê bowiem pod wp³ywem omañskich i po³udniowojemeñskich
mu³³ów12. Wed³ug konstytucji z 1992 roku jest religi¹ pañstwow¹.
Z etnicznego punktu widzenia Komoryjczycy nie s¹ Arabami, lecz
stanowi¹ mieszankê ludów Bantu, Arabów, Malajów i Malgaszów
i jest ich ponad 97% (s¹ to: Antalote, Kafre, Makoa, Oimatsaha,
Sakalava), reszta to: Arabowie i Francuzi13. Mo¿na doszukaæ siê
tutaj analogii w odniesieniu do casusu np. Somalii, która równie¿
jest silnie zwi¹zana ze �wiatem arabskim, ale trudno j¹ uznaæ za
kraj �w pe³ni� arabski.

Jêzyk arabski obok francuskiego i miejscowego jêzyka szikomo-
ro (stanowi¹cego mieszankê suahili i arabskiego) jest jêzykiem urzê-
dowym. Ponadto wa¿nym elementem spajaj¹cym Komory ze �wia-
tem arabskim jest fakt, i¿ wyspy te zosta³y w 1993 roku przyjête do

11 Przyjmuje siê, ¿e od momentu uzyskania niepodleg³o�ci, a¿ do czasów
obecnych na Komorach mia³o miejsce 19 udanych, b¹d� nieudanych zamachów
stanu. Szerzej zob. http://memory.loc.gov/frd/cs/kmtoc.html, 28.08.2006; http://
www.comores-online.com/mwezinet/histoire/denard.htmG, 28.08.2006; Czeka³a-
Mucha, op. cit., passim.

12 Zob. G. Czeka³a-Mucha, op. cit., s. 47.
13 http://www.worldstatesmen.org/Comoros.html, 30.08.2006.
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Ligi Pañstw Arabskich (D¿ami�at ad-Duwal al-Arabijja � LPA)
i sta³y siê w ten sposób najm³odszym cz³onkiem tej organizacji.
W czasie przystêpowania do LPA Komory by³y jeszcze Federacyjn¹
Islamsk¹ Republik¹ Komorów (FIRK). Od 2002 roku pañstwo to funk-
cjonuje pod obecn¹ nazw¹ Zwi¹zku Komorów (Ittihad al-Qumur).

Cz³onkostwo Komorów w LPA zdecydowanie zwiêkszy³o presti¿
tego niewielkiego pañstewka na arenie miêdzynarodowej. Umo¿liwi-
³o to rz¹dowi wysp nawi¹zanie �ci�lejszych relacji ze �wiatem arab-
skim w oparciu o taki sam status, jak np. arabskie pañstwa Afryki
Pó³nocnej. Jeszcze w okresie istnienia FIRK, Komory nawi¹zywa³y
bli¿sze relacje bilateralne z wieloma pañstwami arabskimi. I tak
m.in. w marcu 1998 roku w Kuwejcie odby³ wizytê specjalny wy-
s³annik prezydenta Komorów Sajjid Mahmoud Ahmad. Rozmowy
dotyczy³y rozwoju wzajemnych relacji, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem sfery ekonomicznej14. W sierpniu 1999 roku dosz³o do spotka-
nia ministra spraw wewnêtrznych Jordanii Najefa al-Qadiego
z wiceprezydentem Komorów Mohammedem Farhanem, na którym
omówiono bilateraln¹ wspó³pracê szczególnie w kwestii bezpieczeñ-
stwa15. W lutym 2000 roku dosz³o w Casablance do spotkania mi-
nistra spraw zagranicznych Komorów Mohammeda al-Amina So-
uefa z królem Maroka Mohammedem VI. Ta wizyta by³a czê�ci¹
permanentnych konsultacji pomiêdzy dwoma krajami w sprawach
problemów dotycz¹cych Afryki, �wiata arabskiego i kwestii global-
nych16. Poruszono wówczas kwestie pomocy Maroka dla Komorów
w zakresie edukacji i szkolenia pracowników17. Pó�niej relacje Ko-
morów z Marokiem rozwija³y siê w intensywnym tempie. W 2003

14 Comoros: Kuwait review relations, http://www.arabicnews.com/ansub/
Daily/Day/980324/1998032445.html, 31.08.2006.

15 Jordanian � Comoran meeting, http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/
Day/990820/1999082003.html, 31.08.2006.

16 Comoran foreign minister in Morocco, http://www.arabicnews.com/an-
sub/Daily/Day/000216/2000021635.html, 31.08.2006.

17 President of Comoro Islands sends message to King Mohammed, http://
www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/000217/2000021722.html, 31.08.2006.
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roku M. Souef ponownie odwiedzi³ Maroko w ramach konsultacji tu¿
przed zbli¿aj¹c¹ siê sesj¹ Zgromadzenia Ogólnego ONZ18. Ostatnia
wizyta mia³a miejsce w Rabacie w marcu 2005 roku; M. Souef po-
nownie spotka³ siê z królem Maroka19. Pomimo intensywnych relacji
dyplomatycznych Komorów z Marokiem, wa¿ne miejsce w polityce
Wysp w �wiecie arabskim zajmuje najludniejsze pañstwo arabskie
i zarazem afrykañskie � Egipt. W maju 2000 roku prezydent Egiptu
Hosni Mubarak przyj¹³ ministra spraw zagranicznych Komorów Mo-
hammeda Alamina. Przedmiotem rozmów by³¹ ówczesna, newral-
giczna sytuacja polityczna na Komorach. Po tym spotkaniu M. Ala-
min wyrazi³ pe³ne poparcie dla kluczowej roli Egiptu w rozwi¹zaniu
kryzysu politycznego na Komorach20.

Osiem lat po przyjêciu Komorów w poczet pañstw cz³onkow-
skich LPA, po raz pierwszy wyspy zosta³y uhonorowane przez tê
organizacjê i otrzyma³y przewodnictwo podczas 106 sesji Rady Ligi
Pañstw Arabskich na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, któ-
ra odby³a siê w Kairze we wrze�niu 2001 roku21.

Ponadto, Komory nale¿¹ do powsta³ej w 1974 roku Arabskiej Unii
Miêdzyparlamentarnej (al-Ittihad al-Barlameni al-�arabijja � AUM).
Celem AUM jest wzmacnianie dialogu i wiêzi pomiêdzy parlamenta-
rzystami z krajów arabskich, umacnianie arabskiej solidarno�ci
i utrzymywanie wspó³pracy z LPA22. Jako cz³onek LPA Komory au-
tomatycznie nale¿¹ do Arabskiego Funduszu Rozwoju Gospodarcze-
go i Spo³ecznego (AFESD).

18 Comoros FM visits Morocco, http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/
Day/020911/2002091121.html, 31.08.2006.

19 King Mohammed VI receives Comoro Islands FM, http://www.arabic-
news.com/ansub/Daily/Day/050330/2005033024.html, 31.08.2006.

20 Mubarak received Arafat, Comoros FM, http://www.arabicnews.com/an-
sub/Daily/Day/000529/2000052946.html, 31.08.2006.

21 Zob. Comoros to preside over Arab foreign ministers meeting, http://
www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/010906/2001090606.html, 31.08.2006.

22 Arab Inter-parliamentary Union, http://www.arab-ipu.org/english/#p5,
4.09.2006.
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Komory s¹ cz³onkiem Organizacji Konferencji Islamskiej (Mu-
nazamat al-Mutamar al-Islamijja � OKI), która zrzesza wszelkie
pañstwa muzu³mañskie. Tym samym wyspy uczestnicz¹ w pracach
tej organizacji obok wszystkich pañstw arabskich Afryki a tak¿e
Ugandy, Gabonu, Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej. Dziêki cz³onkostwu
w 1993 roku na 21 konferencji ministrów spraw zagranicznych OKI
zadecydowano o ustanowieniu Muzu³mañskiego Centrum Kultural-
nego w Moroni (rezolucja 9/21-C)23. W latach 90. XX wieku, kiedy
Komory przechodzi³y trudne czasy zwi¹zane z kryzysem ekonomicz-
no-politycznym, OKI uchwali³a szereg rezolucji nawo³uj¹cych do
pomocy �wiata muzu³mañskiego w rozwi¹zaniu kwestii problemo-
wych na Komorach. Dotyczy³a tego m.in. rezolucja nr 41, przyjêta
na ósmym szczycie Konferencji w Teheranie w 1997 roku, w której
wezwano wszystkie si³y polityczne Komorów do zachowania inte-
gralno�ci terytorialnej oraz skierowano apel do wszystkich wyspe-
cjalizowanych organizacji muzu³mañskich, aby te udzieli³y niezbêd-
nego wsparcia Komorom w sferze finansowej, technicznej i bezpie-
czeñstwa24.

Z racji cz³onkostwa w OKI, Komory nale¿¹ automatycznie do
innych sensu stricto muzu³mañskich organizacji stowarzyszonych
z OKI, takich jak: Muzu³mañskie Centrum Rozwoju i Handlu
(al-Markaz al-Islami li Tamijat al-Fad¿ara � MCRH), Muzu³mañska
Izba Handlu i Przemys³u (al-�Arfa al-Islamijja li Land¿ara wa
al-Sana�a � MIHP), Centrum Badawcze Muzu³mañskiej Historii,
Sztuki i Kultury (Markaz al-Buhuf li at-Tarih wa al-Funun wa
at-Tekafa wa al-Islamijja � CBMHSK), Muzu³mañski Bank Rozwoju
(al-Bank al-Islami li-Tanmija � MBR), Organizacja Muzu³mañskich
Stolic i Miast (Munazzamat al-Awasim wa al-Madin al-Islamijja
� OMSM), Organizacja Badañ Statystycznych, Ekonomicznych, Spo-
³ecznych i Centrum Szkolenia Pañstw Muzu³mañskich (Markaz

23 Resolution 9/21C, http://www.oic-oci.org/, 12.09.2006.
24 Resolution No.41/8-P (IS), http://www.oic-oci.org/, 12.09.2006.
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al-Buhuf al-Ahsa�ijja wa al-Aktisadejja wa al-Id¿tima�ijawa at-Ta-
drib li ad-Dual al-Islamijja � OBSESiCSPM),

Ponadto uczestnictwo Komorów w powsta³ym w 1973 roku Is-
lamskim Banku Rozwoju nie przeszkadza Komorom partycypowaæ
w Afrykañskim Banku Rozwoju (African Development Bank Group)
i byæ beneficjentem Afrykañskiego Funduszu Rozwoju (African De-
velopment Fund)25.

Bior¹c teraz pod uwagê afrykañsk¹ przynale¿no�æ kontynental-
n¹ Komorów, s¹ one cz³onkiem organizacji COMESA (Wspólny Ry-
nek Wschodniej i Po³udniowej Afryki � Common Market for Eastern
and Southern Africa � COMESA) zrzeszaj¹cej 20 pañstw. COMESA
powsta³a w 1994 roku i ma za zadanie nie tylko prowadziæ pomiêdzy
pañstwami cz³onkowskimi do rozwoju wzajemnej wspó³pracy gospo-
darczej ale tak¿e do promowania pokoju i bezpieczeñstwa w regionie
Afryki �rodkowej i Wschodniej. Obok Komorów ze �wiata arabskie-
go w tej organizacji s¹ jeszcze Libia, Egipt i Sudan, a tak¿e inny
nieco egzotyczny cz³onek Ligi Pañstw Arabskich � D¿ibuti. Ponadto
cz³onkami s¹ m.in. Angola, DR Konga, Madagaskar, Etiopia, Za-
mbia, Kenia i Uganda. Na uwagê zas³uguje brak w tym gronie
pañstw Afryki Wschodniej � Somalii i Tanzanii Mozambiku (chocia¿
te dwa ostatnie pañstwa by³y kiedy� cz³onkami COMESA). COME-
SA wraz z innymi podobnymi organizacjami, w których pokrywa siê
niekiedy cz³onkostwo pañstwowe � takich jak: Wspólnota Gospodar-
cza Pañstw Afryki Zachodniej (Economic Community of West African
States � ECOWAS), Wspólnota Rozwoju Po³udnia Afryki (Southern
African Development Community � SADC), Wspólnota Gospodarcza
Pañstw Afryki �rodkowej (Economic Community of Central African
States � ECCAS/CEEAC), Unia Arabskiego Maghrebu (Arab Magh-
reb Union � AMU/UMA) stanowi¹ filary instytucjonalne w sferze
tworzenia struktur regionalnych Afryki.

25 Informacje o po¿yczkach przyznanych Komorom i wysoko�ciach wyp³a-
conych przez AFR zob. http://www.afdb.org/portal/page?_pageid=473,969284
&_dad=portal&_schema=PORTAL, 12.09.2006.
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Komory z racji tego, ¿e s¹ pañstwem kontynentu afrykañskiego,
nale¿¹ do Unii Afrykañskiej (African Union � UA), która zast¹pi³a
Organizacjê Jedno�ci Afrykañskiej. Wspó³tworz¹ tê organizacjê ra-
zem z arabskimi pañstwami Afryki Pó³nocnej oprócz Królestwa
Maroka. Ponadto Komory s¹ cz³onkiem tzw. Sekretariatu Grupy
Pañstw Afrykañskich, Karaibskich i Pacyfiku (Secretariat of the Afri-
can, Caribbean and Pacific Group of States � ACPSEC) (30-letnia
organizacja), który zosta³ pierwotnie powo³any do ¿ycia, aby prowa-
dziæ wspóln¹ politykê wobec Wspólnot Europejskich przez pañstwa
cz³onkowskie ACPSEC, a obecnie zajmuje siê utrzymywaniem roz-
woju i procesami stopniowej integracji i dzia³aniem na rzecz utwo-
rzenia wyrównanego porz¹dku �wiatowego w ramach ery globaliza-
cji. Komory nie s¹ oczywi�cie jedynym przedstawicielem �wiata
arabskiego w tej organizacji, bowiem znajduj¹ siê tu jeszcze Maure-
tania, Sudan, D¿ibuti i Somalia.

* * *

Dualizm przynale¿no�ci Komorów jednocze�nie do �wiata arab-
skiego i do kontynentu afrykañskiego jako ca³o�ci przywo³uje skoja-
rzenie z polityczn¹ ide¹ lansowan¹ przez Gamala Abdela Nasera
(D¿amala Abd an-Nasira) w Egipcie. W ideologii naseryzmu mo¿na
by³o wyodrêbniæ zarówno kr¹g arabski dotycz¹cy wy³¹cznie �wiata
arabskiego, jak i afrykañski, zwi¹zany z ca³ym kontynentem Afryki.
Kr¹g afrykañski odnosi³ siê bezpo�rednio do ówczesnej sytuacji
politycznej w Afryce na prze³omie lat 50. i 60. XX wieku. W �Filo-
zofii rewolucji� Naser pisa³: �Powinienem rzec bez ¿adnej konieczno-
�ci wchodzenia w szczegó³y, ¿e nie mo¿emy pod ¿adnym warunkiem,
nawet je�li chcieliby�my, odseparowaæ siê od straszliwej i przera¿a-
j¹cej wojny, jaka rozgrywa siê w samym sercu kontynentu [Afryki
przyp. R.O.] pomiêdzy piêcioma milionami bia³ych i dwustu miliona-
mi Afrykanów. Nie mo¿emy odseparowaæ siê z jednego wa¿nego
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i oczywistego powodu � sami znajdujemy siê w Afryce�26. W podob-
nym aspekcie mo¿na rozpatrywaæ casus Komorów, które funkcjonu-
j¹ na takich samych dwóch p³aszczyznach, z zaznaczeniem znacznie
mniejszej roli w porównaniu do tego, jak¹ odgrywa Egipt i inne
pañstwa arabskie Afryki.
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UNION OF THE COMOROS.
BETWEEN ARAB WORLD AND AFRICA

SUMMARY

Union of Comoros (Comoros) is situated on the islands in the
Indian Ocean between the coast of East Africa and Madagascar.
Comoros population is 690 thousands of inhabitants. In 1975 the
Islands were given an independence from France, but one of the
four islands, named Mayotta become a French-Comoran territorial
dispute. Union of Comoros as an African country is a member of
Arab League and is related to many different Arabic organizations.
Vast majority of Comoran people are Muslims and speak Arabic,
that substantiates their persistent ties with Arab World.

Taking into consideration the fact, that Comoros are situated in
Africa, this country is a member of many African organizations and
institutions. Union of Comoros participates in works of COMESA
(Common Market of Eastern and Southern Africa) and belongs to
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African Union � successor of Organization of African Unity. More-
over, jointly with Djibouti, Mauretania, Somalia and Sudan, Union
of Comoros is a member of The Secretariat of the African, Caribbe-
an and Pacific Group of States (ACPSEC), which is responsible for
sustaining development of its Member-States and their gradual in-
tegration into the global economy.

It shows the case of duality of Comoros Islands which are from
geographical point of view a part of African continent are also, using
political and cultural perception, as the part of Arab world.




