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DZIA£ALNO�Æ STOWARZYSZENIA
BRACI MUZU£MAÑSKICH

W KRAJACH AFRYKI PÓ£NOCNEJ
NA PRZYK£ADZIE EGIPTU I ALGIERII

ACTIVITY OF THE SOCIETY OF THE MUSLIM
BROTHERS IN NORTH AFRICAN COUNTRIES

� AN EXAMPLE OF EGYPT AND ALGERIA

Algieria i Egipt to najwiêksze pañstwa arabsko-muzu³mañskie
w Afryce pó³nocnej, le¿¹ce w strefie kulturowej Maghrebu. Maghreb,
po arabsku maghrib � oznacza dos³ownie � zachód, w rozumieniu
geograficznego kierunku, jednak¿e w wypadku Egiptu i Algierii mia³o
to równie¿ znaczenie symboliczne, oznacza³o wp³yw kultury zachod-
niej Europy, z którymi kraje te styka³y siê od staro¿ytno�ci. Na
terytorium Algierii jak i Egiptu istnia³a kultura staro¿ytnej Grecji,
Rzymu a tak¿e przej�ciowo wp³ywy Bizancjum, kultura germañska
(pañstwo Wandalów), pó�niej hiszpañska, turecko-osmañska, angiel-
ska i francuska1. W okresie od XVI do pocz¹tków XIX wieku Algie-
ria, nominalnie nale¿¹c do Turcji Osmañskiej, by³a swego rodzaju
pañstwem korsarskim rz¹dzonym przez w³adcê z tytu³em deja2.Chro-

1 F. Braudel, Morze �ródziemne i �wiat �ródziemnomorski w epoce Filipa II,
t. 1, Warszawa 2004.

2 A. Kasznik-Christian, Algieria, Warszawa 2006, s. 20.
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nieni przez polityczny i militarny autorytet turecko-osmañskiego
imperium, muzu³mañscy korsarze prowadzili bezustannie swoj¹ wojnê
z piratami chrze�cijañskimi oraz zachodnioeuropejskimi pañstwami,
zw³aszcza Francj¹ i Hiszpani¹ oraz Malt¹ bêd¹c¹ do koñca XVIII
wieku we w³adzy suwerennego zakonu rycerskiego zwanego Joanni-
tami lub Kawalerami Maltañskimi3. W I po³. wieku XIX, kiedy
pañstwo osmañskie os³ab³o na tyle, ¿e nie mog³o przeciwstawiæ siê
europejskiemu naporowi z pó³nocy, Francuzi w 1830 roku dokonali,
jeszcze za panowania ostatniego Bourbona Karola X, najazdu na
Algier. Ostatni algierski dej Hussein podpisa³ 5 lipca akt kapitula-
cji4. Jeszcze wcze�niej, w 1798 roku inwazji Egiptu dokona³ wtedy
jeszcze genera³ � Napoleon Bonaparte. Oba kraje spotka³ podobny
los, z tym ¿e Egipt w koñcu trafi³ pod zwierzchno�æ Wielkiej Bryta-
nii. Równie¿ oba kraje, wprawdzie w ró¿nym stopniu i w innym
czasie oraz formie sta³y siê polem muzu³mañskiej reakcji politycznej
� antykolonialnej, antyzachodniej, antykapitalistycznej. W Algierii
walka przeciw Francuzom rozpoczê³a siê od czasu inwazji. Rozpo-
czêta zosta³a przez mistyczne bractwo sufich � kadirijja, którego
przywódca � marabut Mahi-ed-Din wznieci³ has³o wojny religijnej
� d¿ihadu � przeciw najazdowi chrze�cijañskich Francuzów. Przeka-
za³ te¿ przywództwo swojemu synowi � Abdel Kaderowi, który oka-
za³ siê wybitnym dowódc¹ i przywódc¹ politycznym, zdolnym po-
nie�æ ciê¿ar walki z francusk¹ inwazj¹. Abdel Kader walczy³ 14 lat
i w 1844 roku przekroczy³ pobity granicê Maroka. Ju¿ w roku na-
stêpnym wybuch³o powstanie Berberów, rdzennej ludno�ci tych ziem.
Mia³o ono charakter czysto religijnej insurekcji kierowanej przez
bractwa mistyczne przeciw inwazji francuskiej. Powstanie upad³o
w 1847 roku5. Pod koniec wieku XIX tradycyjne bunty, wzniecane
przewa¿nie przez ró¿ne bractwa mistyczne, istniej¹ce na terytorium
Algierii od �redniowiecza, przesz³y w inne, bardziej wspó³czesne formy

3 Historia �wiata �ródziemnomorskiego, Wroc³aw 2003.
4 A. Kasznik-Christian, op. cit., s. 24.
5 Ibidem, s. 40�41.
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coraz bardziej �wiadomego, nowoczesnego ruchu narodowego6. Jed-
nocze�nie Francja konsekwentnie stosowa³a wobec tubylczej ludno-
�ci politykê asymilacji. Algieria by³a najwiêksz¹ i równie¿ najwa¿-
niejsz¹ francusk¹ koloni¹ afrykañsk¹7 licz¹c¹ 2,2 mln km2, z czego
ok. 2 mln przypada³o na tereny pustynne. Algieria stanowi³a dla
Francji wa¿ny obszar zarówno pod wzglêdem geopolitycznym, jak
i przede wszystkim kolonizacyjnym. Panowanie nad algierskim wy-
brze¿em i jego portami dawa³o Francji kontrolê nad zachodni¹ czê-
�ci¹ Morza �ródziemnego, jednocze�nie pozwala³o roz³adowaæ napiê-
cia spo³eczne kieruj¹c ruch osadniczy biednej ludno�ci do kolonii,
daj¹c w ten sposób pracê, utrzymanie i gwarantuj¹c w miarê dobry
poziom ¿ycia.

Ruch narodowowyzwoleñczy w Algierii i w Egipcie nasili³ siê
w okresie miêdzywojennym, z ró¿nym jednak¿e, jak wspomniano,
natê¿eniem i w ró¿nych formach. Egipt posiada³ formy pañstwowe
przy ograniczonej suwerenno�ci i niepodleg³o�ci, za� Algieria by³a
francusk¹ koloni¹, w której status tubylczej ludno�ci wed³ug ówcze-
snego francuskiego kodeksu by³ statusem �poddanych� nie za� oby-
wateli8. Sytuacjê prawn¹ ludno�ci regulowa³ tzw. kodeks lokalny
wed³ug którego ka¿dy urzêdnik francuskiej administracji kolonial-
nej bez wzglêdu na poziom s³u¿bowy dysponowa³ pe³ni¹ w³adzy
cywilnej, policyjnej i s¹dowej nad ka¿dym rdzennym mieszkañcem.
Algierczycy podlegali wyzyskowi ekonomicznemu, bezprawiu poli-
tycznemu, oraz opresji narodowej i religijnej. Z kolei Egipt w 1936
roku uzyska³ pe³n¹ suwerenno�æ pañstwow¹ przy zachowaniu przy-
wilejów i interesów politycznych i militarnych Wielkiej Brytanii, za�
do roku 1914 formalnie by³ czê�ci¹ Turcji Osmañskiej.

W okresie I wojny �wiatowej na terenie Algierii wybucha³y
powstania ch³opskie, za� w 1918 roku grupa inteligencji nastawiona
narodowo zorganizowa³a Komitet Algiersko-Tunezyjski, który wysto-

6 Ibidem, s. 107.
7 Historia krajów arabskich 1917�1966, Warszawa 1974, s. 538.
8 Ibidem, s. 539.
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sowa³ na rêce konferencji pokojowej w Pary¿u telegram w imieniu
narodów algierskiego i tunezyjskiego z ¿¹daniem niepodleg³o�ci dla
tych krajów.

Po zakoñczeniu II wojny �wiatowej, w latach 1954�1962 rozpo-
czê³a siê jedna z najbardziej krwawych wojen o niepodleg³o�æ pro-
wadzona przez Francjê z du¿ym okrucieñstwem, zakoñczona og³o-
szeniem niepodleg³o�ci Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycz-
nej 25 wrze�nia 1962 roku przez algierskie Zgromadzenie Narodo-
we9. Prezydentem kraju w latach 1962�1965 by³ Ahmed Ben Bella,
za� w latach 1965�1978 w³adzê pe³ni³ na skutek zamachu stanu
Houari Boumedienne. W okresie jego rz¹dów, w ramach og³oszonej
w 1976 roku konstytucji10 religia islamu zosta³a uznana za religiê
pañstwow¹. Sprzyja³o to islamizacji zarówno instytucji pañstwowych
jak i spo³ecznych oraz przyczyni³o siê w konsekwencji do radykali-
zacji pogl¹dów czê�ci spo³eczeñstwa, zw³aszcza jego warstw bied-
niejszych, bardziej podatnych na radykalne has³a i wp³ywy z powo-
du choæby braku ¿yciowych perspektyw. Boumedienne próbowa³
równie¿, zgodnie z ówczesn¹ mod¹ ideologiczn¹, dostosowaæ zasady
islamu do socjalizmu, podobnie jak mia³o to miejsce w Naserowskim
Egipcie czy na pocz¹tku w Libii pu³kownika Muammara Kaddafie-
go. Ideologia socjalizmu muzu³mañskiego trwa³a a¿ do koñca istnie-
nia Zwi¹zku Radzieckiego, który wspiera³ tego typu inicjatywy. Rz¹d
Babraka Karmala w Afganistanie równie¿ w pó�niejszej fazie g³osi³
podobne pogl¹dy, islam i socjalizm jako ideologie próbowa³ z³¹czyæ
Saddam Hussajn w pó�niejszej fazie swoich rz¹dów w Iraku. Po-
przez socjalizm w du¿ej mierze rozumiano tam egalitaryzm, eta-
tyzm i interwencjonizm pañstwowy z elementami populizmu i anty-
zachodniej ideologii. By³y one rodem wrêcz z epoki stalinowskiej
zarówno w sensie hase³, jak i ich realizacji poprzez przymusowe tzw.
masowe poparcie, organizacjê wieców i partyjnych imprez o goeb-

9 A. Kasznik-Christian, op. cit., s. 365.
10 Ibidem, s. 415.
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belsowskiej proweniencji. Podobnie obecnie organizuje siê wiece an-
tyamerykañskie w Iranie.

W Algierii z chwil¹ og³oszenia islamu relig¹ pañstwow¹ powsta-
³o Ministerstwo Edukacji i Kultu11, wokó³ którego skupili siê umiar-
kowani religijni radyka³owie. Istnia³y jednak¿e krêgi religijne, czê-
sto skupione wokó³ istniej¹cych jeszcze mistycznych bractw, ¿¹daj¹-
ce bardziej skrajnych, integrystycznych rozwi¹zañ politycznych
i spo³ecznych. W latach osiemdziesi¹tych w Algierii zaczê³y narastaæ
lawinowo nastroje fundamentalistyczne i integrystyczne. Kobiety
coraz czê�ciej zaczê³y nosiæ tradycyjny religijny strój muzu³mañski
zwany hid¿ab mê¿czy�ni równie¿ sk³aniali siê do noszenia strojów
tradycyjnych kosztem europejskiego garnituru. By³o to zewnêtrzn¹
oznak¹ poparcia dla ideologii islamizacji stosunków politycznych
i spo³ecznych w kraju.

U pocz¹tków tego ruchu sta³o rozga³êzione, utworzone jeszcze
w okresie miêdzywojennym przez Hasana Al-Bannê stowarzyszenie
Braci Muzu³mañskich, z arabska � Ichwan Muslimin. Bractwo to, to
potê¿na spo³eczna korporacja i partia polityczna jednocze�nie oraz
ruch spo³eczny12 , istniej¹cy w wielu krajach muzu³mañskich na
ró¿nym stopniu relacji z instytucj¹ pañstwow¹. Bracia Muzu³mañ-
scy w swojej umiarkowanej formie wchodz¹ w sk³ad parlamentu
Jordanii, s¹ oficjalnym sk³adnikiem ¿ycia spo³ecznego w Arabii
Saudyjskiej, zdelegalizowani formalnie acz prowadz¹cy swoj¹ dzia-
³alno�æ umiarkowanej frakcji w Egipcie oraz zwalczani wspó³cze�nie
w Algierii i Maroku. Bracia Muzu³mañscy dali pocz¹tek wielu in-
nym fundamentalistycznym i integrystycznym organizacjom, które
powsta³y albo po rozbiciu ruchu oficjalnego Braci w danym pañ-
stwie, albo po wy³onieniu siê bardziej radykalnej frakcji która
z regu³y zaczyna³a samodzieln¹ dzia³alno�æ pod inn¹ nazw¹ lub te¿
z kolei te¿ dzieli³a siê na jeszcze bardziej ekstremistyczne grupy.

11 Ibidem, s. 442.
12 J. Zdanowski, Bracia Muzu³manie i inni, Szczecin 1986.
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Bracia Muzu³mañscy prowadz¹ dzia³alno�æ spo³eczn¹, o�wiatow¹,
charytatywn¹, polityczn¹, militarn¹ i nieraz terrorystyczn¹.

Jak ju¿ wspomnieli�my, u pocz¹tków ruchu stowarzyszenia Braci
Muzu³mañskich sta³a dzia³alno�æ oraz osobowo�æ Hasana Al-Banny,
Egipcjanina urodzonego w 1906 roku. Al-Banna by³ cz³owiekiem
starannie wykszta³conym jak na owe czasy i warunki, pochodzi³
z pó³nocnego Egiptu, niedaleko Aleksandrii. Ukoñczy³ wy¿sze studia
w Dar-ar-Ulm, drugiej po Al-Azharze wy¿szej uczelni w kraju, utwo-
rzonej przez kedywa Ismaila Paszê dla nauczycieli szkó³ pañstwo-
wych. W tym czasie nast¹pi³ w Egipcie okres du¿ego wp³ywu kie-
runku okcydentalizuj¹cego zarówno na m³od¹ inteligencjê jak
i warstwy wy¿sze.

W tym te¿ czasie, po zakoñczeniu I wojny �wiatowej du¿ym
wydarzeniem politycznym i religijnym dla �wiatowego islamu by³o
obalenie w roku 1924 kalifatu w Turcji przez Kemala Paszê. Odbi³o
siê to g³o�nym echem zarówno w ówczesnej prasie jak i �wiatowej
opinii muzu³mañskiej13. By³o te¿ ciosem w tradycyjnie rozumian¹ struk-
turê muzu³mañskiego spo³eczeñstwa nie tylko w Turcji, ale i w ca³ym
�wiecie islamu. Przemy�lenia spo³eczne i polityczne Al-Banny, z któ-
rych wynika³a organizacja Braci Muzu³mañskich wi¹za³y siê z tym
faktem i by³y poniek¹d jego bezpo�redni¹ konsekwencj¹. Idea³em
Al-Banny i jego zwolenników by³o stworzenie alternatywnego do
oficjalnego pañstwa i jego instytucji � muzu³mañskiego spo³eczeñ-
stwa realizuj¹cego w codziennej praktyce zasady wynik³e z Koranu
i Sunny, tj. Objawienia i Tradycji. Za³o¿eniem Braci Muzu³mañskich
nie by³a walka z pañstwem ile raczej wch³oniêcie pañstwa przez
rozwiniête muzu³mañskie spo³eczeñstwo. Z pocz¹tku dzia³alno�ci
Braci pañstwo w osobie rz¹du królewskiego � najpierw Fuada I,
potem Faruka I nie stawia³o zbytnich przeszkód, nawet król Faruk

13 Wybór artyku³ów z polskiej prasy miêdzywojennej na temat Turcji z cza-
sów wojny wyzwoleñczej i rz¹dów Ataturka (19 maja 1919 � 1 wrze�nia 1939),
oprac. Ozturk Emiroglu, A. Zastawna, Warszawa 2001, czê�æ II, su³tanat
i kalifat, s. 51�73.
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w pewnym okresie popiera³ Al-Bannê jako przeciwwagê dla nacjona-
listycznej egipskiej partii Wafd, która z kolei po doj�ciu do w³adzy
Faruka zaczê³a tworzyæ swoje partyjne bojówki. Takie bojówki za-
czê³y te¿ tworzyæ w tym czasie inne egipskie partie polityczne,
w tym i Bracia Muzu³mañscy pod wodz¹ Al-Banny zaczêli organizo-
waæ Bataliony Stronników Boga Kata�ib Ansar Allah. Bataliony te
bior¹ udzia³ jako osobne jednostki ochotnicze w pierwszej wojnie
egipsko-izraelskiej w 1947 roku. Równie¿ faszyzuj¹ca organizacja
M³ody Egipt zorganizowa³a bojówki pod nazw¹ Zielone Koszule.
W ramach organizacji Braci powsta³a tzw. sekcja specjalna, bêd¹ca
prototypem wszystkich pó�niejszych muzu³mañskich organizacji ter-
rorystycznych. Al-Banna zosta³ w koñcu zabity przez agenta rz¹du
w dniu 12 lutego 1949 roku. Jego �mieræ rozpoczyna konfrontacjê
organizacji z rz¹dem egipskim, która trwa do dzi�. W rewan¿u cz³on-
kowie sekcji specjalnej zabijaj¹ Nukrasziego Paszê, przewodnicz¹ce-
go izby ni¿szej egipskiego parlamentu. Tajne s³u¿by Egiptu aresztu-
j¹ zarówno cz³onków sekcji specjalnej, jak i dzia³aczy stowarzysze-
nia. Organizacja zostaje uznana za strukturê przestêpcz¹ o charak-
terze terrorystycznym.

Kolejnym spektakularnym zamachem zorganizowanym wiele lat
pó�niej przez Braci Muzu³mañskich by³ udany zamach na prezyden-
ta Egiptu Anwara Sadata. Wi¹¿e siê on z postaci¹ i �mierci¹ kolej-
nego filaru ruchu Saida Kutba. By³ on m³odszym od Al-Banny, rów-
nie¿ absolwentem Dar-ar-Ulm, pochodz¹cym z górnego Egiptu. Prze-
bywa³ te¿ w latach 1948-1951 na sta¿u pedagogicznym w USA.
Dobrze zna³ Zachód, jego kulturê i tradycje. Do organizacji Braci
Muzu³mañskich wst¹pi³ w wieku 45 lat ju¿ jako w pe³ni ukszta³to-
wany cz³owiek i ideolog14. Kutb twierdzi³, ¿e wszystkie ideologie
Zachodu s¹ z gruntu materialistyczne (oraz oczywi�cie marksizm)
i skoñcz¹ siê niebawem a wtedy nastanie epoka islamu, jako nowej,
humanistycznej ideologii ofiarowuj¹cej unikatowe warto�ci wynik³e
z jego odmiennego statusu. Said Kutb wprowadzi³ do wspó³czesnej

14 J. Zdanowski, op. cit., s. 110.
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muzu³mañskiej ideologii pojêcie � hakimijji � czyli rz¹dów boskich,
tzn. takiego ustroju pañstwa, który w ca³o�ci opiera³by siê na Kora-
nie i Sunnie. Wszystko inne jest wed³ug niego �tyrani¹� lub te¿
rz¹dami bezbo¿nymi, z którymi nale¿y walczyæ. Konsekwencj¹ ist-
nienia �rz¹dów bezbo¿nych� jest �d¿ihad� jako wojna z nimi, który
jest wed³ug Kutba obowi¹zkiem ka¿dego wierz¹cego muzu³manina.
Tyle ¿e pod pojêciem �rz¹dów bezbo¿nych� rozumia³ on arabskie,
bliskowschodnie re¿imy, którym Bracia wypowiedzieli wojnê. Said
Kutb zosta³ aresztowany i stracony w 1966 roku jeszcze za rz¹dów
Nasera. Formalnie oskar¿ono go o udzia³ w próbie zamachu na
Nasera i na tej podstawie skazano na karê �mierci, któr¹ wykonano
29 sierpnia 1966 roku. Said Kutb by³ ideologiem skrajnego skrzyd³a
Braci Muzu³mañskich . Z niego, w sensie ideologicznym wywodzi³y
siê pó¿niejsze organizacje i partie jak Hizb At-Tahrir (Wyzwolenie),
Al-D¿ihad, czy At-Takfir wa al Hid¿ra (odej�cie od niewiary). Z nich
powsta³y jeszcze bardziej nieokre�lone struktury wspólnotowe (an-
kud), z których to wywodzi³ siê Al-Istambuli, oficer, zamachowiec,
który 6 pa�dziernika 1981 roku w czasie defilady skierowa³ lufê
czo³gu w stronê trybuny honorowej i odda³ strza³y, od których zgin¹³
prezydent Sadat.

Bracia Muzu³mañscy posiadali w wielu krajach arabskich
 i muzu³mañskich swoje odga³êzienia i swoiste filie. Pierwszym takim
odga³êzieniem poza Egiptem by³o zorganizowane w 1931 roku
w Algierii Stowarzyszenie Alimów (L�Association des Oulemas). Sto-
warzyszenie to propagowa³o ideologiê Braci. Jego znaczenie ograni-
cza³o siê do meczetów i szkó³ koranicznych a¿ do lat 80. XX wieku,
kiedy to jego mutacje i odnogi organizacyjne coraz bardziej zaczê³y
aktywizowaæ siê w Algierii. W latach 80. Algieria prze¿ywa³a ogromny
przyrost naturalny. Zbyt wolny rozwój ekonomiczny z kolei doprowa-
dzi³ do wzrastaj¹cego bezrobocia. Organizacje fundamentalistyczne
zaczê³y organizowaæ tzw. Ko³a refleksji i mobilizacji, istniej¹ce przy

15 A. Kasznik- Christian, op. cit., s. 444.
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meczetach i grupuj¹ce bezrobotn¹ m³odzie¿ z biednych �rodowisk15.
Po �mierci Houariego Boumedienna w roku 1978, rz¹dy obj¹³ Chadli
Bendjedid. Na pocz¹tku jego rz¹dów pañstwo algierskie przychylnie
odnosi³o siê do radykalnych muzu³mañskich organizacji do czasu
ods³oniêcia przez nie przy³bicy, tj. ukazania wrogiego stosunku do
organizacji pañstwa algierskiego jako takiego, tj. uznanego za �rz¹-
dy bezbo¿ne�. W roku 1982 powsta³a w Algierii pierwsza organizacja
paramilitarna fundamentalistów � Islamski Ruch Algierii. Na coraz
wiêkszy sukces organizacji radykalnych wp³ywa³ kryzys ekonomicz-
ny, polityczny i spo³eczny, jaki prze¿ywa³a Algieria w drugiej po³o-
wie lat 80. XX wieku. Wreszcie w 1988 roku dosz³o do rewolty, kiedy
w pa�dzierniku spontaniczny t³um, w wyniku nieopanowanej de-
monstracji protestu przeciw podwy¿kom cen w samym Algierze jak
i na prowincji, doprowadzi³ do reakcji armii, u¿ycia wojska i ofiar
w ludziach. Nast¹pi³a po³owiczna reforma ustrojowa. Prezydent
przed³u¿y³ swoj¹ w³adzê. Na skutek tej reformy rz¹d zezwoli³ na
oficjaln¹ rejestracjê i dzia³alno�æ partii politycznych. Powsta³y ich
cztery naprawdê siê licz¹ce i wiele pomniejszych. Jedn¹ z nich by³
Islamski Front Ocalenia (Front islamique du salut, FIS). Partia ta
domaga³a siê wprowadzenia w Algierii prawa koranicznego na wzór
Arabii Saudyjskiej (by³a zreszt¹ przez Saudyjczyków finansowana).
FIS prowadzi³ bardzo umiejêtn¹ polityczn¹ propagandê, umiej¹c trafiæ
zarówno do biedoty, jak i konserwatywnej inteligencji, nie mówi¹c
ju¿ o �rodowisku wiejskim i muzu³mañskich duchownych. Ideologia
FIS-u wywodzi³a siê z ideologii Braci Muzu³mañskich, którzy rów-
nie¿ w tym czasie dzia³ali w Algierii pod nazw¹ Stowarzyszenia
Alimów i te¿ czasem w³asn¹. Dziêki wspomnianej propagandzie FIS
wygra³ w roku 1990 wybory, które w konsekwencji zakoñczy³y siê
chaosem politycznym i zamachem stanu w dniu 11 stycznia 1992
roku. W Algierii rozpoczê³a siê wojna domowa pomiêdzy rz¹dem
i armi¹ a fundamentalistyczn¹ partyzantk¹ trwaj¹ca w zasadzie do
dzisiaj i poch³aniaj¹ca du¿¹ liczbê ofiar w�ród cywilnej ludno�ci.
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ACTIVITY OF THE SOCIETY OF THE MUSLIM
BROTHERS IN NORTH AFRICAN COUNTRIES

� AN EXAMPLE OF EGYPT AND ALGERIA

SUMMARY

The author of the article describes the operations of the radical
organization of The Society of the Muslim Brothers in Algeria, which
is the first structure of the Islamic fundamentalism, created in
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Egypt in 1936 by Hassan Al Banna, a theoretician and the first
leader of the organization. Muslim Brotherhood became the mother-
organization of all further structures and organizations of Muslim
fundamentalists. The author is portraying the social and political
context of the birth of this political movement and its beginnings in
Algeria. The French colonialism was also one of the causes of this
movement in Algeria. Muslim Brotherhood has skillfully linked re-
ligious campaigning and active gap-filling in the social policy of the
state. Their goal is building the system of the social network of
mutual aid and establishing an alternative, strictly Islamic society.
Muslim Brotherhood has also theoretically and practically accepted
terrorist methods as the way of the political struggle for achieving
established goals. The author is portraying circumstances of its
activity in Algeria and potential international threats associated
with it, as well as the beginnings of terrorism in this country. He
also describes the election of 1990 and the circumstance of winning
the election by fundamentalist parties as well as the coup d�état and
the takeover carried out by military junta as well as the evolution
of the political situation in Algeria after the coup d�état.


