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Na opiniê publiczn¹ we wspó³czesnym �wiecie wp³ywaj¹ infor-
macje przekazywane za po�rednictwem mass mediów. Znacz¹c¹ rolê
odgrywaj¹ nie tylko najnowocze�niejsze media, jak np. Internet czy
telewizja, lecz i �tradycyjne�, w tym prasa codzienna, czasopisma,
publikacje ksi¹¿kowe itd. Do opiniotwórczych czasopism przestrzeni
jêzyka niemieckiego nale¿y tygodnik �Der Spiegel�. Ma on najwiêk-
szy nak³ad w�ród tygodników niemieckich � ponad 1 mln egzempla-
rzy tygodniowo, który trafia do r¹k ok. 6,8 mln czytelników. Do tego
nale¿y doliczyæ internetowe wydanie czasopisma � �Spiegel Online�
(www.spiegel.de), które miesiêcznie odwiedzane jest ponad 60 mln
razy1. Objêto�æ jednego egzemplarza tygodnika wynosi ok. 200�300
stron. Tygodnik �Der Spiegel� dystrybuowany jest w krajach nie-
mieckojêzycznych � Niemczech, Austrii i Szwajcarii � a tak¿e
w innych krajach Europy i �wiata, w tym w Polsce.

Forum Politologiczne � Tom 4
INP UWM Olsztyn 2006

1 Powy¿sze dane zob. strona internetowa www.spiegel.de oraz dostêpna
tam broszura Spiegel-Faszination, Hamburg [b.r.w.], s. 6.
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Tematyka podejmowana na ³amach �Der Spiegel� jest ró¿norod-
na. Publikowane artyku³y dotycz¹ m.in. takich dziedzin jak: kwestie
niemieckie, polityczne, gospodarcze, spo³eczne (w tym zagadnienia
zwi¹zane z ¿yciem religijnym w Niemczech i za granic¹), kulturalne,
naukowe. Czytaj¹c teksty podejmuj¹ce tematy zwi¹zane z religi¹,
w tym chrze�cijañstwem i islamem, �Der Spiegel� ujawnia siê jako
czasopismo, którego nie mo¿na okre�liæ mianem propagatora Euro-
py, jako �chrze�cijañskiego klubu�2. Nastawienie redaktorów tygo-
dnika do kwestii religijnych jest sceptyczne. Nierzadko publikowane
s¹ uszczypliwe teksty w stosunku do ró¿nych religii i ich wyznaw-
ców; np. gorliwych muzu³manów okre�la siê nieuprzejmym mianem
�brodaczy� (niem. die Bartträger lub die Bärtigen)3. Religie postrze-
gane s¹ jako �ród³o konfliktów i przemocy na �wiecie. Jako przyk³ad
mo¿na przywo³aæ artyku³ Klausa Frake pt. Die Rückkehr des Glau-
bens (Powrót wiary) a opublikowany w ostatnim numerze �Der
Spiegel� z 2000 roku4. W ramce na s. 113 wyeksponowano stwier-
dzenie: �Mit der neuen Religionsblüte ist das Heer der Gotteskrie-
ger mächtig gewachsen�5, za� na s. 114 przytoczono opiniê ateisty
astrofizyka Stevena Weinberga: �Mit oder ohne Religion können
sich gute Menschen anständig verhalten und schlechte Menschen
Böses tun; doch damit gute Menschen Böses tun, dafür braucht es
Religion�6.

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano rzeczywisto�æ isla-
mu w wybranych krajach wspó³czesnej Afryki w �wietle publikacji

2 Por. A. Merkel, Uprzywilejowane partnerstwo dla Turcji, Przemówienie
na temat negocjacji UE z Turcj¹, �Miêdzynarodowy Przegl¹d Polityczny� 2005,
nr 12, s. 238.

3 Por. np. tytu³ artyku³u Helene Zuber, Angst vor den Bärtigen, �Der Spie-
gel� 2002, nr 39, s. 134�135; tytu³ w jêzyku polskim znaczy: �strach przed
brodaczami�.

4 K. Frake, Die Rückkehr des Glaubens, �Der Spiegel� 2000, nr 52, s. 112�116.
5 �Z rozkwitem religii wzros³a znacz¹co liczba wojowników bo¿ej sprawy�.
6 �Z religi¹, czy bez niej mog¹ dobrzy ludzie zachowywaæ siê przyzwoicie,

a �li czyniæ to, co z³e; ale ¿eby dobrzy ludzie czynili to, co z³e, do tego potrzeba
religii�.
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tygodnika �Der Spiegel� z lat 2000�2003. Jest to wybór �wiadomy.
Czasow¹ o� stanowi wydarzenie z 11 wrze�nia 2001 roku. Wybrane
teksty pochodz¹ wiêc z tygodników opublikowanych w okresie ok.
dwóch lat przed zamachem terrorystycznym na World Trade Centre
w Nowym Jorku i ponad dwóch lat po zamachu. Nale¿y podkre�liæ,
¿e zainteresowanie islamem jest na ³amach �Der Spiegel� zdomino-
wane sytuacj¹ na Bliskim Wschodzie (konflikt izraelsko-palestyñski,
Afganistan, Irak) oraz w Czeczenii.

Algieria

Wiele krajów afrykañskich cierpi na skutek prowadzonych tam
wojen domowych. Jednym z nich jest le¿¹ca nad Morzem �ródziem-
nym Algieria. W kraju pogr¹¿onym w chaosie pojawiaj¹ siê oznaki
tego, ¿e pokój jest mo¿liwy. Jedn¹ z tych oznak jest rozpoczêty
proces demobilizacji cz³onków Islamskiego Frontu Zbawienia (franc.
Front Islamique du Salut � FIS), którym prezydent Algierii Abdela-
ziz Bouteflika obieca³ amnestiê. Amnestiê og³oszono pod has³em
�rahma� � ³aska. Kraj jest wyczerpany trwaj¹c¹ (w 2000 roku) osiem
lat wojn¹ domow¹, w czasie której zginê³o ok. 100 tys. ludzi. Nie
wszyscy popieraj¹ proces pokojowy. Poprzez ataki terrorystyczne
próbuje siê naruszyæ zawarte porozumienie pomiêdzy stron¹ wojsko-
w¹ i religijn¹ w Algierii7. Wielu Algierczyków, którzy ucierpieli ze
strony terrorystów, traktuje amnestiê jako zdradê ze strony rz¹do-
wej. Np. wdowa po zabitym policjancie stwierdzi³a m.in.: �Bouteflika
zdradzi³ nas. On nie odró¿nia pomiêdzy ofiarami a sprawcami. Jego
amnestia chroni terrorystów, a kto nas chroni? Bez sprawiedliwo�ci
pokój jest skazany na pora¿kê�. Inna wdowa, której m¹¿ nie chcia³

7 R. Leick, Heimkehr der verlorenen Söhne, �Der Spiegel� 2000, nr 11,
s. 208; por. wywiad z prezydentem Algierii Abdelazizem Bouteflik przeprowa-
dzony przez Adela S. Eliasa, �Wir brauchen Opferbereitschaft�, �Der Spiegel�
2001, nr 11, s. 210�211.
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p³aciæ bojownikom tzw. podatku: �Ka¿dy amnestionowany, ka¿dy
uwolniony terrorysta, jest jak powtórzenie morderstwa. Zabija siê
nas powtórnie�8.

Pomimo ujawniaj¹cych siê trudno�ci prezydent ocenia sytuacjê
optymistycznie. Obiecuje, ¿e Algieria nie zostanie pokonana przez
wrogów pokoju oraz ich kulturê nienawi�ci. Podkre�la, ¿e Algierczy-
cy s¹ hojni, przyjacielscy, otwarci a jednocze�nie odporni na wszel-
kie ekstremizmy. Realia panuj¹ce w kraju, szczególnie za� brak
pokoju oraz bieda (30% bezrobocie), nie pozwalaj¹ na akceptacjê tej
oceny. Prezydent podkre�la, ¿e ustabilizowanie sytuacji w kraju jest
koniecznym warunkiem do tego, aby poprawiæ sytuacjê gospodarcz¹.
Bez stabilno�ci, bez pokoju nie mo¿na oczekiwaæ zagranicznych in-
westycji, których obecno�æ w kraju sta³aby siê impulsem do rozwoju
gospodarczego. Drogê do osi¹gniêcia pokoju prezydent dostrzega
w ww. amnestii. Oferta z³o¿enia broni skierowana zosta³a przede
wszystkim do partyzantów z FIS. Wed³ug danych rz¹dowych ok.
80%, tj. ok. 6 tys. bojowników skorzysta³o z propozycji z³o¿enia broni.
Pozosta³y jedynie pojedyncze grupy, które s¹ szczególnie aktywne
wzd³u¿ drogi pomiêdzy stolic¹ kraju Algierem a oddalonym od niej
o ok. 200 km w kierunku zachodnim miastem Chlef (Ech Cheliff).
Ich dzia³alno�æ powoduje, ¿e droga ta nale¿y do najniebezpieczniej-
szych w Algierii. Zalesiony po obu stronach w¹wóz Wad Djer stano-
wi dogodne miejsca do przygotowania zasadzek. Wojskowe punkty
kontrolne maj¹ ograniczony zasiêg dzia³ania, gdy¿ ¿o³nierze z obawy
przed partyzantami z regu³y ich nie opuszczaj¹9.

Przywódcy partyzantów, którzy z³o¿yli broñ, podkre�laj¹, ¿e nie
oznacza to ich pora¿ki oraz koñca walki. Wskazuj¹, ¿e bêdzie ona
prowadzona dalej ale innymi, tzn. politycznymi �rodkami. Zachêt¹,
by zwróciæ siê ku walce politycznej, by³y wybory 1991/1992. W pierw-
szej rundzie wyborczej przedstawiciele FIS zdobyli 47% g³osów.

8 R. Leick, op. cit., s. 214.
9 Ibidem, s. 208, 211�212.
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Powodzenie frontu spowodowa³o, ¿e druga runda wyborów siê nie
odby³a a on zosta³ zdelegalizowany. Profesor filozofii Abbasi al-Ma-
dani, za³o¿yciel frontu, oraz Ali Belhadsch, jego �duszpasterz i p³o-
mienny kaznodzieja� zostali uwiêzieni10.

Bardziej radykalnym �bratem� FIS jest Islamska Grupa Zbrojna
(franc. Groupe Islamique Armé � GIA), skupiaj¹ca 2500-3000 cz³on-
ków. Dzia³alno�æ GIA przyczyni³a siê do powstania w spo³eczeñstwie
algierskim �psychozy terroru�. GIA, rozproszona w kilkunastoosobo-
we grupy, bez wyra�nego przywództwa, podjê³a walkê nie tylko
z reprezentantami w³adz pañstwowych, lecz z wszystkim, którzy
mieli odmienne zadnie � na zasadzie �kto nie jest z nami, jest
przeciwko nam�. Jako cel ataków terrorystycznych wybierano bur-
mistrzów, intelektualistów, nauczycieli i dziennikarzy. Od kupców
wymuszano pieni¹dze za �ochronê�, ch³opom kradziono byd³o, a tak-
¿e uprowadzano kobiety. Porwane kobiety by³y traktowane okrutnie.
W sytuacji zaj�cia w ci¹¿ê zabijano je, by nie stanowi³y dla grupy
obci¹¿enia. Cz³onkowie GIA nie akceptowali pokojowego planu pre-
zydenta, którego okre�lali �taghut� � tyrañski bo¿ek. Ka¿dy, kto
jemu s³u¿y³, by³ ich zdaniem �kafir� � bezbo¿nym � i dlatego zas³u-
giwa³ na �mieræ. Skazanym na �mieræ zadawano tortury. Nierzadko
zabijano ludzi, tak jak siê zabija rytualnie owce, podrzynaj¹c gardo
od ucha do ucha i pozostawiaj¹c w celu wykrwawienia.

W 1993 roku bojownicy powi¹zani z GIA utworzyli w Ouled
Allal, czê�ci gminy Sidi Moussa, w odleg³o�ci ok. 20 km od Algieru
mini-pañstwo islamskie. Obszar ten uchodzi³ za zamo¿ny. Przemoc¹
przejêli oni ok. 8-tys. grupê miejscowej ludno�ci (ch³opów, robotni-
ków i kupców). Wysadzono jedyny most prowadz¹cy do Ouled Allal,
a miejscowo�æ zamieniono w cytadelê. Domy przygotowano na ewen-
tualny atak bombowy, a tak¿e przygotowano ochronne kordony z pól
minowych. St¹d podejmowano wypady terroryzuj¹c okoliczn¹ lud-
no�æ. Sytuacja ta trwa³a do 1997 roku, kiedy armia podjê³a siê

10 Ibidem, s. 212�114.
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szturmu. Wykorzystano taktykê podobn¹ do tej, któr¹ Rosjanie za-
stosowali w Groznym. Atak mia³ zmasowany charakter. Wykorzysta-
no samoloty, �mig³owce, czo³gi i artyleriê. Po wkroczeniu do Ouled
Allal nie brano jeñców. Zniszczeniu uleg³o ok. 600 domów. Do chwili
obecnej miejscowo�æ zosta³a odbudowana czê�ciowo. Pozosta³y �lady
walk. Miejscowa ludno�æ nie czuje siê w pe³ni bezpiecznie.

Maroko

We wrze�niu 2002 roku w Maroku mia³y miejsce wybory parla-
mentarne11. Do obsadzenia by³o 325 miejsc. Spo�ród 30 mln Maro-
kañczyków uprawnionych do g³osowania by³o 14 mln obywateli.
W grupie uprawnionych do g³osowania po³owê stanowi³y kobiety,
co nale¿y do wyj¹tkowych sytuacji w krajach arabskich. Zdaniem
78-letniego premiera Abderrahmane Jussufi wybory bêd¹ momen-
tem przej�cia od systemu feudalnego do monarchii konstytucyjnej.
Nusha Schakruni, minister ds. kobiet, wyrazi³a przekonanie, ¿e licz-
ba pos³anek zwiêkszy siê po wyborach z dotychczasowych 2 do 30,
co w tej kwestii zapewni Maroku pozycjê lidera w �wiecie arabskim.
Przewiduje siê, ¿e zwolennicy radykalnych ugrupowañ islamskich,
okre�lanych w artykule mianem �brodaczy� (niem. die Bärtigen)
otrzymaj¹ od 10 do 40% g³osów. Ich ewentualne doj�cie do w³adzy
budzi obawy w elitach w³adzy a tak¿e w �rodowisku �wyemancypo-
wanych� kobiet. Wskazuje siê m.in., ¿e mog¹ oni zablokowaæ projekt
maj¹cy na celu pomoc samotnym matkom. Kobiety znajduj¹ce siê
w takiej sytuacji ¿yciowej traktuje siê jak prostytutki. M.in. grozi
siê im wiêzieniem, a ciê¿arnym odmawia siê mo¿liwo�ci rodzenia
w szpitalu. W szpitalach mog¹ rodziæ kobiety, które s¹ w stanie
udokumentowaæ, ¿e s¹ mê¿atkami12.

11 Poni¿sze wiadomo�ci pochodz¹ z artyku³u H. Zuber, op. cit., s. 134�135,
który zosta³ opublikowany przed wyborami parlamentarnymi.

12 Ibidem, s. 134�135.
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Przedstawicielem radyka³ów jest Abdullah Bin Kiran. Repre-
zentuje on Partiê Sprawiedliwo�ci i Rozwoju (franc. Parti de la Justice
et du Développement � PJD). Bin Kiran wskaza³, ¿e jego partia
w czasie wyborów nie wykorzysta w pe³ni swego potencja³u. Zamiast
we wszystkich 91 okrêgach wyborczych, wystartuje w 55. Jest to
�wiadoma decyzja dzia³aczy partyjnych, którzy obawiaj¹ siê powtó-
rzenia sytuacji z Algierii, gdzie w 1991 roku pierwsz¹ rundê wybo-
rów wygra³ Islamski Front Zbawienia (FIS). Wybory anulowano, co
sta³o siê przyczyn¹ wybuchu wojny domowej. Celem partii Kirana
jest powiêkszenie liczby mandatów z 14 do 40, dziêki czemu mo¿li-
we ma byæ uczestnictwo w pracach rz¹dowych. G³ównym celem
aktywno�ci rz¹dowej PJD bêdzie reforma systemu o�wiaty. W za-
mierzeniu ma on zostaæ zarabizowany i oczyszczony z pozosta³o�ci
po francuskich kolonizatorach. Kiran ma �wiadomo�æ, ¿e jego ugru-
powanie nie cieszy siê powszechn¹ popularno�ci¹ w kraju i za
granic¹. Wyra¿a smutek, ¿e nie potrafi siê dokonaæ rozró¿nienia
miêdzy nimi a popieranym przez Arabiê Saudyjsk¹ ekstremistami:
�Elita nas nienawidzi a zagranica nas siê boi. Wrzuca siê nas do
jednego kot³a z ekstremistami finansowanymi przez Arabiê Sau-
dyjsk¹�13.

Po decyzji rz¹dowej maj¹cej na celu uregulowania kwestii doty-
cz¹cych kobiet, takich jak np. wiek zam¹¿pój�cia, prawo do dziedzi-
czenia i opieki, radyka³owie urz¹dzili w Casablance w 2000 roku
demonstracjê, w której uczestniczy³ ok. milion ludzi. Wskazywano,
¿e regulacja ta sprzyja jedynie elicie i ¿e przeciêtne Marokanki maj¹
inne, wa¿niejsze zmartwienia, jak np. niedobór czystej wody. Pre-
mier Jussufi obawia³ siê udzia³u PJD w rz¹dzie. Partiê tê oceni³
jako si³ê destrukcyjn¹, która mo¿e siê ujawniæ m.in. poprzez zaha-
mowanie a nawet zatrzymanie reform dotycz¹cych kobiet. Fathallah
Oualalou, minister ds. gospodarczych nie podziela³ tej opinii. By³
przekonany, ¿e pionierzy �pañstw Bo¿ych� w Iranie i Algierii wy-

13 Ibidem, s. 135.
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czerpali swoje mo¿liwo�ci. Przyk³ad tych krajów dzia³a i na elitê jak
i na marokañskie masy odstraszaj¹co, sk³aniaj¹c je ku dynastii
królewskiej rz¹dz¹cej w kraju od prawie 400 lat. Dynastia postrze-
gana jest jako gwarant tego, ¿e kraj, nawet w sytuacji zdoby-
cia przez radyka³ów islamskich znacznej liczby g³osów, nie popad-
nie w chaos. Król (obecnie Mohammed VI) odgrywa w Maro-
ku istotn¹ rolê na polu politycznym, spo³ecznym i religijnym � jest
on nie tylko zwierzchnikiem politycznym, lecz jednocze�nie reli-
gijnym14.

Nigeria

Krajem, który podobnie jak Algieria, dotkniêty jest konfliktami
wewnêtrznymi jest najbardziej ludny kraj Afryki, Nigeria. W skutek
panuj¹cych od 1999 roku niepokojów zginê³o ok. 10 tys. osób. Pod-
³o¿em konfliktu nie s¹ jedynie ró¿nice religijne pomiêdzy muzu³-
mañsk¹ pó³noc¹ a chrze�cijañskim po³udniem, ale tak¿e plemienne.
Problemem jest równie¿ kwestia dostêpu do bogactw naturalnych,
szczególnie za� ropy naftowej, która jest wydobywana w delcie Ni-
gru. Innym bogactwem naturalnym s¹ pastwiska. Obszary, na któ-
rych mo¿na wypasaæ byd³o, stopniowo siê kurcz¹. To jest m.in. po-
wodem, ¿e trudni¹cy siê pasterstwem cz³onkowie plemienia Fulani
napadaj¹ na mieszkañców ró¿nych wiosek15 .

Bior¹c pod uwagê relacje chrze�cijañsko-muzu³mañskie nale¿y
wskazaæ, ¿e pogorszy³y siê one znacznie po decyzji wprowadzenia
szariatu, która zosta³a podjêta w styczniu 2000 roku przez kieruj¹-
cego pó³noc¹ kraju gubernatora Ahmeda Sani. Wprowadzone prawo
jest surowe. Np. za kradzie¿ obcina siê rêkê, a za cudzo³óstwo kamie-

14 Ibidem.
15 J. Puhl, T. Thielke, �Soldat geht, Soldat kommt�, �Der Spiegel� 2003,

nr 15, s. 164.
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nuje16. Decyzja gubernatora wywo³a³a protesty ze strony chrze�cijan
zamieszkuj¹cych w Kadunie, jednym z miast le¿¹cych na pó³nocy
kraju. Zakoñczy³y siê one pogromem ludno�ci chrze�cijañskiej, któr¹
zmuszono do wycofania siê do po³udniowo-wschodniej Nigerii. Tam
zemszczono siê na mniejszo�ci muzu³mañskiej. W skutek napa�ci
mot³ochu zginê³o ok. 400 muzu³manów17. Szacuje siê, ¿e w ostatnim
czasie w skutek zamieszek miêdzy chrze�cijanami i muzu³manami
zginê³o ok. 2 tys. ludzi. Zabójstw dokonuje siê przy pomocy maczet
i toporów. Podpala siê meczety i ko�cio³y, wg zasady: �oko za oko,
z¹b za z¹b�18. Wydarzeniem, które odnotowano w mediach �wiato-
wych, by³y maj¹ce miejsce w 2002 roku w Nigerii wybory Miss
World i towarzysz¹ce im okoliczno�ci. Radykalni muzu³manie zapro-
testowali przeciw organizowaniu tego typu imprezy wywo³uj¹c jed-
nocze�nie zamieszki. W Kadunie zginê³o 215 osób19.

Obok kwestii religijnych powa¿n¹ przyczyn¹ konfliktów w Nige-
rii jest dostêp do z³ó¿ ropy naftowej. Ropono�ne obszary stanowi¹
arenê walki pomiêdzy rebeliantami pochodz¹cymi z dwóch plemion:
Ijaw i Itsekiri. Liczne urz¹dzenia transportowe, w tym do transpor-
tu ropy, znajduj¹ siê pod kontrol¹ milicji z plemienia Ijaw. Cz³onko-
wie tego plemienia zarzucaj¹ prezydentowi, eks-genera³owi, Oluse-
gun Obasanjo, ¿e faworyzuj¹c mniejszo�æ z plemienia Itsekiri
w nieuzasadniony sposób zmieni³ rozk³ad okrêgów wyborczych20.

16 Karê obciêcia rêki uwa¿a siê za �cywilizowan¹�. W ni¿ej wymienionym
artykule zanotowano nastêpuj¹c¹ ocenê tego sposobu karania: �Czy do�wiadczy³
Pan/Pani, co to znaczy siedzieæ w wiêzieniu? Skazany (po uciêciu rêki) przebywa
u swojej rodziny, w znanym sobie otoczeniu i ma mo¿liwo�æ rozpocz¹æ ¿ycie na
nowo�; zob. J. Bölsche, Der verlogene Dialog, �Der Spiegel� 2001, nr 51, s. 52.

17 Öl-Prinzen feuern Fundamentalisten an, �Der Spiegel� 2000, nr 11, s. 187.
18 Np. Isaac Mudaki, katolicki proboszcz z Kaduny, wskazuje na fanaty-

ków muzu³mañskich, jako winnych zamieszek. Jednocze�nie nawo³uje do oporu
�do ostatniej kropli krwi�. Zapytany na temat przykazania �nie zabijaj� wyja-
�nia, ¿e takie postêpowanie jest konieczno�ci¹: �Gdyby�my siê tego trzymali, to
zostaliby�my szybko wytêpieni�. Zob. J. Bölsche, Der verlogene Dialog, �Der
Spiegel� 2001, nr 51, s. 44.

19 J. Puhl, T. Thielke, op. cit., s. 165.
20 Ibidem, s. 164.
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Panaceum na niepokoje mia³y byæ wybory prezydenckie, któ-
rych termin przewidziano na Wielkanoc 2003 roku. Licz¹cym siê
kontrkandydatem chrze�cijanina Obasanjo by³ Mohammed Buhari,
muzu³manin, orêdownik szariatu, eks-genera³. Jako dyktator Buha-
ri rz¹dzi³ w 1984 roku w pó³nocno-wschodniej Nigerii. W noc sylwe-
strow¹ 1983 roku razem z grup¹ �¿¹dnych przygód� ¿o³nierzy podj¹³
dzia³ania maj¹ce na celu obalenie w³adz cywilnych. Jego 20-mie-
siêczne rz¹dy naznaczone by³y okrucieñstwem. Dziennikarze i opo-
zycjoni�ci zostali aresztowani. Wybór pomiêdzy Obasanjo i Buharim
oceniany by³ jako wybór miêdzy jednym z³em a drugim. Podkre�la-
no, ¿e nie uda siê pokonaæ niepokojów spo³ecznych, które maj¹ zde-
cydowanie g³êbsze pod³o¿e ni¿ polityka, w tym osoba prezydenta.
W�ród nich nale¿y wskazaæ na: 1. podzia³y religijne; 2. podzia³y
plemienne; 3. bogactwo kraju, z którego ¿adne z ugrupowañ nie jest
gotowe zrezygnowaæ na rzecz innego. Nigeria jest siódmym ekspor-
terem ropy naftowej i pi¹tym dostawc¹ ropy na rynek USA. Dzien-
nie wydobywa siê tam 2 mln bary³ek ropy. Na rynku nigeryjskim
aktywne s¹ takie koncerny naftowe jak: Chevron Texaco, Shell
i Total Fina Elf21.

Somalia i Somaliland

Somalia le¿y na obszarze tzw. Rogu Afryki (niem. Horn von
Afrika). Kraj ten znajduje siê w powa¿nych trudno�ciach, które s¹
konsekwencjami wojny domowej oraz panuj¹cej klêski g³odu. Sytu-
acja ta wymaga dzia³añ maj¹cych z jednej strony za cel przywróce-
nie pokoju, z drugiej za� pomoc natury humanitarnej. Szczególnie
zaanga¿owan¹ w te dzia³ania jest Somalijka Starlin Arush. Okre�la
siê j¹ mianem kobiety, która �wojownikom i mordercom zabiera
z r¹k ka³asznikowy�. Swoj¹ dzia³alno�æ prowadzi ona na terenie

21 Ibidem, s. 165; Stunde der Eifer, �Der Spiegel� 2001, nr 46, s. 170.
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nadmorskiego miasta Merka. Jej misja jest obecnie zagro¿ona przez
kierowanych przez Awisa, szefa miejscowej policji, bojowników is-
lamskich22.

Starlin Arush ma 44 lata. Oko³o 10 lat temu zrezygnowa³a
z dobrze p³atnej pracy w Mediolanie w biurze ds. imigracyjnych
i wróci³a do Merki, do miasta z którego pochodzi. Zna dobrze miej-
scowe warunki oraz mieszkaj¹cych tam ludzi, którzy otaczaj¹ j¹
powa¿aniem. Szacunkiem cieszy siê równie¿ w�ród urzêdników ONZ,
którzy nazywaj¹ j¹ �królow¹�. Starlin jest oficjaln¹ reprezentantk¹
w³oskiej organizacji charytatywnej Komitet Koordynacyjny Organi-
zacji Wolontariatu (w³. Comitato di Coordinamento delle Organizza-
zioni per il Servizio Volontario � COSV). W swojej siedzibie, dawnym
hotelu znajduj¹cym siê na po³udniowych obrze¿ach miasta, w spe-
cjalnym pomieszczeniu przechowuje ponad 150 sztuk broni pocho-
dz¹cej z ró¿nych stron �wiata: rosyjskie ka³asznikowy, amerykañ-
skie M 16 i singapurskie SAR 80. Ci, którym odebra³a broñ, uczest-
nicz¹ w projekcie maj¹cym na celu demobilizacjê, w ramach którego
ucz¹ siê zawodów takich jak rybak, rolnik czy mechanik. Warun-
kiem wziêcia udzia³u w dwuletnim szkoleniu jest oddanie posiada-
nej broni. Wielu z uczestników to �ludzie z przesz³o�ci¹�. Maj¹ oni
na sumieniu morderstwa, dzia³alno�æ w zorganizowanych przez
poszczególne klany bandach. Centrum demobilizacyjne, okre�lane
mianem �Demob-Center�, to miejsce, gdzie oprócz nauki zawodu
prowadzone s¹ kursy czytania i pisania. Wspólne przebywanie osób
pochodz¹cych z ró¿nych klanów stanowi okazjê, by do�wiadczyæ, ¿e
pochodzenie nie stanowi znacz¹cej przeszkody dla pokojowego wspó³-
¿ycia. Obecnie liczba zainteresowanych pomoc¹ w centrum cztero-
krotnie przewy¿sza liczbê miejsc, jakie s¹ tam do dyspozycji23.

Merka le¿y ok. 100 km na po³udnie od stolicy Mogadiszu. Droga
³¹cz¹ca dwa miasta nale¿y do niebezpieczniejszych. Szacuje siê, ¿e

22 C. C. Malzahn, Die Schatzkammer der Königin, �Der Spiegel� 2000,
nr 9, s. 196.

23 Ibidem, s. 197�199.
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jest to miejsce aktywno�ci ok. 40 band Ka¿da z nich ma punkt
kontrolny, przy którym pobierane jest �myto�. Miejscowe w³adze
podjê³y dzia³ania na rzecz �oczyszczenia terenu�. Aresztowanie ban-
dytów spowodowa³o spadek cen towarów sprzedawanych w Merce.
Wcze�niej dodawano do ceny towaru pieni¹dze, które wydawano na
op³acenie bandytów. Akcja policyjna zosta³a przeprowadzona pod
kierunkiem 39-letniego Awisa, który jednocze�nie jest prze³o¿onym
s¹du islamskiego w Merce. W celu zapewnienia porz¹dku Awis by³
gotowy siêgaæ po drastyczne �rodki, np. z³odziejom poleca³ ucinaæ
rêce. Na s³u¿bie muzu³mañskiego s¹du w Merce znajduje siê 300
uzbrojonych bojowników, spo�ród których czê�æ rekrutuje siê ze z³a-
panych wcze�niej bandytów. Bojownicy korzystaj¹ z finansowego
wsparcia ze strony Arabii Saudyjskiej. Metody przyjête przez Awisa
odbiegaj¹ od metod Starlin Arush. Podczas gdy ona stara siê o zgodê
w�ród miejscowej ludno�ci drog¹ pokojow¹, Awis jest gotowy siêgaæ
po przemoc, aby j¹ zapewniæ. Starlin Arush obawia siê, ¿e jej me-
tody zostan¹ wkrótce zakwestionowane przez szefa policji i ¿e bê-
dzie musia³a za prowadzon¹ dzia³alno�æ t³umaczyæ siê przed s¹dem,
którym on kieruje24.

Wojna domowa w Somalii by³a okazj¹ do dokonania secesji. Od
kraju oderwano jego pó³nocn¹ czê�æ, z której utworzono w maju
1991 roku niepodleg³e pañstwo � Somaliland. Pañstwo to nie jest
uznawane przez spo³eczno�æ miêdzynarodow¹. Krajem, którego po-
parciem cieszy siê Somaliland, jest s¹siaduj¹ca z nim Etiopia. W³a-
dze Etiopii wspieraj¹ niepodleg³y Somaliland, gdy¿ obawiaj¹ siê
odrodzenia silnej Somalii. Aby uzyskaæ akceptacjê ze strony pañstw
zachodnich przywódcy Somalilandu zaoferowali wspó³pracê w walce
z terroryzmem25. Jako kraj regionu, w którym terrory�ci, w tym
zwi¹zani z osob¹ Osamy bin Ladena, maj¹ swoje bazy, wskazuje siê
Somaliê. Osama bin Laden utrzymuje kontakty z Somali¹ od 1993

24 Ibidem, s. 200�201.
25 H. Hielscher, Das nächste Bombenziel, �Der Spiegel� 2001, nr 49, s. 190,

193.
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roku, m.in. za po�rednictwem miejscowego wata¿ki Mohameda Fa-
raha Aidida (1934�1996). Za jedn¹ z kryjówek Al-Kaidy uchodzi Ras
Kamboni w pobli¿u granicy z Keni¹26.

Somaliland wyró¿nia siê na tle Somalii pod wzglêdem przesz³o-
�ci. Znajdowa³ siê pod kontrol¹ Brytyjczyków, którzy nie dokonali
tam zniszczenia miejscowych struktur klanowych. Somalia natomiast
znajdowa³a siê pod kontrol¹ w³osk¹, której efektem by³ rozpad struk-
tur plemiennych. Po odej�ciu Brytyjczyków z Somalilandu nie po-
wsta³a tam polityczna i spo³eczna pró¿nia, której skutkiem by³by
chaos. W miejsce w³adz brytyjskich weszli przywódcy klanowi.
W tym upatruje siê m.in. przyczynê panuj¹cego w Somalilandzie
spokoju i porz¹dku. Wyrazem porz¹dku jest np. fakt, ¿e samochody
� inaczej ni¿ w Somalii � maj¹ tablice rejestracyjne, ¿e funkcjonuje
w³asna waluta (szyling somalilandzki), w³asna poczta, ¿e mieszkañ-
com wydaje siê paszporty oraz ¿e ruch uliczny w Hargejsie, licz¹cej
200 tys. mieszkañców stolicy, regulowany jest przy pomocy sygnali-
zacji �wietlnej27.

W³adze Somalilandu podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu uspo-
kojenie miejscowej opinii publicznej, poruszonej dzia³aniami militar-
nymi na obszarze Afganistanu. Podkre�la siê, ¿e wojna w Afganista-
nie nie jest wojn¹ Zachodu przeciw islamowi, lecz i¿ stanowi kon-
flikt o lokalnym charakterze28.

Sudan

Od 1983 roku w Sudanie trwa wojna pomiêdzy muzu³mañsk¹
pó³noc¹ a chrze�cijañsko-animistycznym po³udniem, pomiêdzy woj-
skami rz¹dowymi a rebeliantami zorganizowanymi w ramach Su-

26 S. v. Ilsemann, Bereit zum nächsten Schlag, �Der Spiegel� 2002, nr 1,
s. 111.

27 H. Hielscher, op. cit., s. 192.
28 Ibidem.
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dañskiej Ludowej Armii/Ruchu Wyzwoleñczej (Sudan People�s Libe-
ration Army/Movement � SPLA/M). Podobnie jak w Nigerii uprosz-
czeniem by³oby wskazanie na religiê jako �ród³o konfliktu. Ma on
g³êbsze pod³o¿e. Problem Sudanu siêga XIX wieku, kiedy zosta³
zajêty przez oddzia³y turecko-egipskie. Sytuacjê panuj¹c¹ w czasie
okupacji badacz regionu, niemiecki zoolog Alfred Edmund Brehm
(1829-1884) okre�li³ mianem �trübes Blutmeer� � �mêtne morze krwi�.
Pomimo ¿e odzia³y turecko-egipskie dawno opu�ci³y teren Sudanu,
to jednak pozostali tam ci, którzy s¹ wierni przyniesionej przez nich
ideologii. Kiedy Brytyjczycy w 1956 roku zgodzili siê na niepodle-
g³o�æ Sudanu, pozostawili go w granicach, które odpowiada³y ich
kolonialnym interesom29 .

Szacuje siê, ¿e w okresie postkolonialnym walki poch³onê³y
w Sudanie ok. 2 mln ofiar. Konflikty tocz¹ siê nie tylko pomiêdzy
chrze�cijanami i animistami a muzu³manami, lecz pomiêdzy czarno-
skór¹ ludno�ci¹ po³udnia, a ja�niejsz¹, arabsk¹ ludno�ci¹ pó³nocy;
pomiêdzy tymi, którzy byli niewolnikami, a tymi, którzy ich sprze-
dawali na targach. Samo po³udnie jest podzielone � tocz¹ siê tam
walki pomiêdzy dwoma najwiêkszymi plemionami w regionie � Din-
kami i Nuerami. Oprócz ró¿nic religijnych, spo³ecznych, kulturo-
wych, plemiennych powodem wojny jest ropa naftowa, której poka�-
ne z³o¿a znajduj¹ siê na po³udniu kraju. W Sudanie wydobywa siê
obecnie ok. 200 tys. bary³ek ropy dziennie. Potencja³ ten jest na tyle
znacz¹cy, ¿e Sudan otrzyma³ status obserwatora w ramach OPEC.
Zagraniczne firmy, g³ównie chiñskie i kanadyjskie, zainwestowa³y
w ropono�ne obszary po³udnia kraju ponad 2 mld dolarów. Z³o¿a
ropy naftowej, zamiast staæ siê �ród³em bogactwa kraju, s¹ �ród³em
jego nêdzy, gdy¿ o nie tocz¹ siê krwawe, destabilizuj¹ce kraj walki30.

Podejmowane s¹ inicjatywy maj¹ce na celu pojednanie miêdzy
zwa�nionymi stronami. Np. 38-letni Szwajcar Thomas Jenatsch przy-

29 T. Thielke, Trübes Blutmeer, �Der Spiegel� 2002, nr 29, s. 114.
30 Ibidem, s. 114; T. Thielke, Tödlicher Konflikt, �Der Spiegel� 2002, nr 32,

s. 110.
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gotowa³ przedstawienie teatralne, które ma byæ wystawione na fron-
cie i na które chce zaprosiæ przedstawicieli obu stron konfliktu.
Takie pomys³y nie znajduj¹ zrozumienia u zainteresowanych. Pod-
kre�la siê trudne do prze³amania ró¿nice � inny kolor skóry, inny
jêzyk i inna kultura. Jeden z przedstawicieli spo³eczno�ci �czarnych�
Sudañczyków wskazuje, ¿e ich walka z oddzia³ami rz¹dowymi to tak
naprawdê walka ze �wiatem arabskim. Wyja�nia to w nastêpuj¹cych
s³owach: �Bronimy siê nie tylko przed rz¹dem, lecz przed ca³ym
�wiatem arabskim. [�] Je�liby�my dzisiaj kontrolowany przez nas
obszar og³osili niepodleg³ym, to jutro bêdê sta³y dwie egipskie dywi-
zje u naszych drzwi�31.

Pod naciskiem USA strony konfliktu podjê³y rozmowy. Stronê
muzu³mañsk¹ reprezentowa³ gen. Omar al-Baschir z Chartumu,
a SPLA � jej za³o¿yciel i lider � John Garang. Zawieszenie broni
uda³o siê osi¹gn¹æ dziêki mediacji ze strony specjalnego wys³annika
USA � Johna Danfortha. Jego mediacjom przy�wieca³o motto �Jeden
Sudan, dwa systemy�. Taki projekt maj¹ Amerykanie dla kraju,
który jeszcze niedawno zaliczali do �pañstw ³obuzerskich� (ang. ro-
gue states, niem. Schurkenstaaten). Zgodnie z planem przewidziano
istnienie �wieckiego pañstwa na po³udniu oraz islamskiego pañstwa
na pó³nocy. Pomimo podejmowanych wysi³ków na rzecz zaprowadze-
nia i utrzymania pokoju nie nale¿y siê spodziewaæ szybkiego zakoñ-
czenia konfliktu32.

* * *

Zamach terrorystyczny z 11 wrze�nia 2001 roku spowodowa³, ¿e
�wiat islamu postrzegany jest jako rzeczywisto�æ stoj¹ca w opozycji
do tego, co mo¿na by okre�liæ mianem �cywilizacja zachodnia�.
Wydarzenie to, bior¹c pod uwagê teksty opublikowane na ³amach
tygodnika �Der Spiegel�, nie wp³ynê³o jednak znacz¹co na g³êbsze

31 T. Thielke, Trübes Blutmeer, s. 114.
32 Ibidem.
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zainteresowanie rzeczywisto�ci¹ islamu, w tym we wspó³czesnej
Afryce. Podejmuj¹c temat islamu w Afryce, uwaga autorów skiero-
wana by³a przede wszystkim ku sprawom politycznym, gospodar-
czym i spo³ecznym. Nie podjêli oni trudu wnikniêcia w kwestie natury
religijnej, które maj¹ wa¿kie znaczenia dla tego, co w islamie sta-
nowi t³o dla sfery politycznej, gospodarczej i spo³ecznej. Godnym
podkre�lenia jest ukazanie wielu czynników, które determinuj¹ re-
lacje panuj¹ce w spo³eczeñstwie afrykañskim. Szczególnie istotne s¹
nieznane na Zachodzie relacje natury plemiennej, niejednokrotnie
dominuj¹ce nad tymi, które wynikaj¹ z przynale¿no�ci do tej, czy
innej wspólnoty religijnej czy pañstwowej.
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ISLAM IN MODERN AFRICA IN THE LIGHT
OF THE PUBLICATIONS OF THE GERMAN

WEEKLY MAGAZINE �DER SPIEGEL�

SUMMARY

�Der Spiegel� is one of the most influential weekly magazines
of German spoken countries. It has an edition of over one million
copies. About seven million people read it weekly, while the Internet
edition of �Der Spiegel� (�Spiegel Online�) is visited over 60 million
times a month. Articles, which are published in �Der Spiegel�, con-
cern different issues of the modern society: policy, economy, science,
culture and religion. The following article is a reference to the
situation of Islam in the modern Africa in the light of publications
from �Der Spiegel� which were published from 2000 to 2003. It is
a conscious choice. The event of the 11th September 2001 makes
here some kind of a time axis. The Spiegel journalists, who write on
Africa, concentrate mainly on political, economic and social questions
while the religious reality of the African Islam they consider super-
ficial. It is worth mentioning, that the African Islam is not presen-
ted in the white-black way. They show the present situation in
Africa under the influence of different factors among which the
tribal (clan) structure is one of the most important. The western
society often underestimates this social situation in Africa.




