
Mariusz Marszewski

Perspektywy rozwoju islamskiego
aktywizmu w nowym ładzie
politycznym porewolucyjnej Afryki
Północnej
Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks.
Józefa Tischnera w Krakowie nr 11, 44-70

2012



M ariusz M arszewski

P E R S P E K TY W Y  R O Z W O JU  IS LA M S K IE G O  

A K T Y W IZ M U  W  N O W Y M  Ł A D Z IE  P O L IT Y C Z N Y M  

P O R E W O LU C Y JN E J A F R Y K I P Ó Ł N O C N E J1

Streszczenie

Tematem niniejszego artykułu jest rola, jaką w przyszłym ładzie politycznym 
zaangażowanych w Arabską Wiosnę państw Afryki Północnej odegra czynnik re
ligijny. Autor koncentruje się na miejscowych nurtach politycznych nazywanych 
powszechnie islamem politycznym. Zamiast tego określenia posługuje się on ter
minem „islamski aktywizm” ( islamie activism). W analizie skrótowo omówione są 
nurty islamskiej myśli politycznej, islamskich organizacji politycznych oraz mu
zułmańskiego prawa religijnego na tle przemian socjoekonomicznych Afryki Pół
nocnej w ostatnich dziesięcioleciach. Przedstawione zostały odwołania różno
rodnych ruchów północnoafrykańskiego islamskiego aktyw izmu do islamu i do 
prawa muzułmańskiego, a także rola Facebook a i innych nowoczesnych techno
logii informacyjnych w jego rozprzestrzenianiu się. Autor zastanawia się, na ile 

4 4  w krajach Afryki Północnej dojdzie do dalszej islamizacji miejscowych państw
i społeczeństw, a także w jakim stopniu trudne do rozwiązania problemy gospo
darcze będą stymulować dalszą radykalizację ruchów rewolucyjnych na tym te
renie. Część analizy zajmuje przypadek egipski, z uwagi na ogromną rolę Egip
tu w omawianym regionie, oraz nietypowy dla Afryki Północnej przypadek 
libijski, ze względu na problem przemocy oraz rozpadu państwa, które może stać 
się środowiskiem rozwoju radykalnych zmilitaryzowanych form islamskiego ak- 
tywizmu. W dalszej części analizy omówione są pozostałe kraje regionu, waga 
ich przemian oraz wzajemne interakcje z islamskimi społecznościami krajów UE 
oraz Afryki Subsaharyjskiej. W artykule zamieszczona jest również krótkotermi
nowa prognoza dotycząca ewentualnej roli islamskiego aktywizmu w dalszym 
rozwoju krajów północnoafrykańskich.

+ Mariusz Marszewski -  doktor nauk historycznych, absolwent Instytutu Historii Uniwersy
tetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca w Instytucie Wschodnim UAM i w Wyższej 
Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Jego główne zainteresowania ba
dawcze obejmują przemiany społeczne i gospodarcze Rosji i państw postradzieckich, szczegól
nie zaś na terytoriach objętych wpływami kultury islamu (przede wszystkim Kaukaz i Azja Cen
tralna). Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz ekspedycji badawczych do Azji 
Centralnej, na Powołże, Krym oraz Kaukaz. Autor wielu publikacji i ekspertyz naukowych z po
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jekt Peace and Development Studies), Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 
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1. Islamski aktywizm

W niniejszym artykule spróbuję skrótowo zarysować, czym jest is
lamski aktywizm. Część przejawów tego zjawiska społecznego okre
ślana jest potocznie mianem „fundamentalizmu islamskiego” czy „is
lamu politycznego”. Następnie przedstawię rozwój islamskiego 
aktywizmu w Afryce Północnej. Kolejne rozdziały poświęcone zostały 
postkolonialnej i postsocjalistycznej spuściźnie w regionie. Stanowi 
ona tło dla fragmentów pracy opisujących przebieg rewolucji oraz 
prognozy dotyczące przyszłości regionu.

Jednym z najważniejszych zjawisk na nowej scenie politycznej, 
która dynamicznie rozwija się na naszych oczach po upadku lokal
nych dyktatorów, są działania głęboko zaangażowanej religijnie czę
ści społeczeństw Afryki Północnej w budowę nowego ładu polityczne
go. Na określenie tego rodzaju aktywności celowo korzystam z pojęcia 
„islamski aktywizm”. Zostało ono stworzone na gruncie języka angiel
skiego (islamie activism). Służy ono do opisu różnorodnych form aktyw
ności społecznej, gospodarczej i politycznej muzułmanów wyrażają
cych przywiązanie do swoich zasad religijnych w sferze publicznej 
(Islamie Activism 2004).

Czym jest ów „islamski aktywizm”? Zespół holenderskich analityków, 
który badał pod kątem potrzeb holenderskiej i unijnej polityki zagra
nicznej społeczeństwa ośmiu największych krajów muzułmańskich, 
sformułował definicję tego terminu. Ich zdaniem immanentnym ele
mentem islamskiego aktywizmu pozostaje przesłanie konieczności 
wprowadzenia zasad religii muzułmańskiej do polityki, gospodarki, 
państwa i społeczeństwa (Dynamism 2006: 19-20, Brusse i Scho- 
onenboom 2006: 8-9). Polityczne ugrupowania, ruchy społeczne, cha
ryzmatyczni liderzy itd., którzy wyrażają takie przekonanie, zarazem 
prezentują bardzo złożone i niejednolite stanowiska w wielu kwe
stiach, takich jak rozdzielenie „państwa i meczetu”, stosunek do wy
borów, praw człowieka, praw kobiet, ocena polityki zagranicznej 
USA, kwestia uznania państwa Izraela itp. Natomiast to te elementy 
dla badaczy z Zachodu są często najważniejszym testerem „demokra- 
tyczności”, pro- i antywesternizmu. Islamski aktywizm pozostaje więc
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zjawiskiem szerokim, niejednorodnym i obejmującym prądy często 
sprzeczne, a zarazem krytyczne wobec siebie nawzajem. W swojej 
analizie staram się nie omawiać teologicznych różnic pomiędzy po
szczególnymi ugrupowaniami, lecz skupić się na politycznym aspek
cie ich funkcjonowania w północnoafrykańskich społeczeństwach.

W Afryce Północnej siły aktywizmu islamskiego pojawiły się w róż
nych formach jako ważny czynnik w polityce tamtejszych krajów w la
tach 60. i 70. XX wieku (Maalouf 2002). Były one reakcją na przegrane 
wojny państw arabskich z Izraelem i pierwsze objawy kryzysu moderni
zacyjnych projektów panującego tam socjalizmu. Innym ważnym czyn
nikiem stymulującym ich rozwój były rosnące wpływy amerykańskich 
sojuszników, petrodolarowych arabskich państw Zatoki Perskiej. Stara
ły się one wszelkimi sposobami, popierane ówcześnie w tych działaniach 
przez USA, reislamizować północnoafrykańskie społeczeństwa.

Wbrew rozpowszechnionym wśród europejskich elit przekona
niom ruchami islamskiego aktywizmu, nawet tymi, które otwarcie 
nadużywają przemocy w celach politycznych, na wielką skalę kieruje 
nie tyle strach przed samą modernizacją (między innymi Rottfeld 
2006: 113), ile niechęć do przyjmowania zachodnich rozwiązań poli
tycznych oraz próba zapobieżenia negatywnym społecznym i ekono
micznym skutkom modernizacji. Wbrew obiegowej opinii tego typu 
ruchy społeczne rozkwitają nie tyle w najuboższych społeczeństwach 
muzułmańskich (między innymi Rottfeld 2006: 114), ile przede 
wszystkim w tych, które osiągnęły już pewien stopień zamożności 
i modernizacji. Przykładem może być najbiedniejsza, najsłabiej roz
winięta technologicznie i najmniej zmodernizowana w Afryce Północ
nej Mauretania. Mieszka w niej również największy na tym terenie 
odsetek niepiśmiennej młodzieży. Natomiast odwołujące się do prze
mocy mauretańskie odłamy ruchów aktywizmu muzułmańskiego są 
najsłabsze w regionie.

Odrodzeniowe ruchy aktywizmu islamskiego (nawet te nastawione 
skrajnie antywesternistycznie, jak choćby globalny konglomerat zmi
litaryzowanych odłamów ruchu salafiyya, popularnie nazywany po 
2001 roku Al-Kaida) są pionierami głębokiej modernizacji w społe
czeństwach muzułmańskich. Posługując się hasłami powrotu do reli
gijnych prawd zapomnianych przed setkami lat, faktycznie dokonują 
one rozbicia starych struktur, wprowadzając gwałtowne zmiany spo
łeczne, zmieniając oraz wykorzeniając plemienne więzi i obyczaje, 
nadając podmiotowość młodzieży czy wprowadzając nowoczesne 
technologie (szerzej o tym między innymi Kurzman 2002: 16-17, Giu- 
stozzi 2009).
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Dla rządów państw Zachodu jest to jeden podstawowych proble
mów, gdyż negowanie przez nie modernizacyjnego potencjału ru 
chów islamskiego aktywizmu oraz nagminne wręcz mylenie ich z po
zornie do nich zbliżonymi, a nie do końca jasno zdefiniowanymi 
„islamskimi tradycjonalistami” czy „islamskimi konserwatystami” 
(Kurzman 2002: 16-17) na ogół utrudnia, a często wręcz uniemożli
wia ich efektywne zwalczanie (które często jest uważane za jeden 
z warunków sine qua non zachodniej polityki zagranicznej).

2. Islam a islamski aktywizm w regionie

Na obszarze Afryki Północnej islamski aktywizm pojawił się wraz 
z modernizacją i jego relacja z nią ma charakter samonapędzającego 
sprzężenia zwrotnego. Ruchy islamskiego aktywizmu mają charakter 
skrypturalistyczny. Ich podstawę stanowi tworzenie wiedzy religijnej 
na podstawie tekstów sakralnych, a nie zwyczajów czy „upostaciowa
nej muzułmańskiej moralności” głoszących islam, będących zazwy
czaj w bardzo zaawansowanym wieku uczonych muzułmańskich (ali- 
mów) czy charyzmatycznych przywódców islamu mistycznego 
(szejchów). Często ich przywódcami są ludzie młodzi lub, jak na stan
dardy lokalnych kultur posthguratywnych (Mead 2000), stosunkowo 
młodzi (w średnim wieku).

Za popularnością nowych idei stoi gigantyczna modernizacja, jaka 
dokonała się w ciągu ostatnich stu kilkudziesięciu lat w Afryce Pół
nocnej. Spora część jej mieszkańców nauczyła się wówczas czytać 
i pisać. Dzięki temu uzyskała ona bezpośredni dostęp do świętych mu
zułmańskich tekstów źródłowych oraz masowo rozprzestrzenianych 
tekstów religijnych o charakterze podręcznikowym i popularyzator
skim. Prócz tego były one również dostępne dla analfabetów, gdyż za
częto je rozpowszechniać w regionie za pomocą kaset, wideokaset 
(Eickelman 1998: 263-267), plików mp3, audiobooków, nagrań w te
lefonach komórkowych itp.

Przykładem regionalnego twórcy „islamskich katechizmów”, roz
chodzących się w wielusettysięcznych nakładach (Eickelman 1998: 265), 
był alim Asz-Szarawi (zm. 1998) wielki egipski autorytet w sprawach 
religijnych, prawnych, społecznych, gospodarczych i politycznych 
(pozostających w lokalnych społeczeństwach sferami nierozdzielony- 
mi Bourdieu 1977). Należał on do warstwy muzułmańskiej teologicz
nej elity intelektualnej, alimów. Trzeba dodać, że ogromne wpływy, ja 
kimi do dziś cieszą się ci oficjalni teologowie w regionie, są słabsze
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niż kiedyś, z powodu ogromnych przemian w życiu miejscowych spo
łeczeństw spowodowanych przez kolonializm i modernizację.

Dzięki nim na tym terenie pojawiły się również nowe idee reform 
religijnych. Ich źródłem pozostawał Egipt, najważniejszy regionalny 
ośrodek polityczny, intelektualny i gospodarczy. Spośród nurtów my
śli politycznej islamskiego aktywizmu inspirowanych ideą reformy 
(arab. al-isldh) w chwili obecnej niezwykle ważną rolę w Północnej 
Afryce odgrywa purytańska odmiana religii wzywająca do oczyszcze
nia islamu z niezgodnych z ortodoksją naleciałości. Jest to salahzm, 
as-salafiyya (Lauziere 2010: 369-389). Termin ów pochodzi od as-salaf 
as-salihin („prawowiernych przodków”), nazwy pierwszych pokoleń 
muzułmanów. Ci, którzy odwołują się do ich sposobu życia jako wzor
ca, określani są więc mianem salahtów.

Ruch salahcki stał się niezwykle popularny w regionie. Charakte
rystyczne dla jego przedstawicieli jest częste negowanie istnienia ru
chu jako takiego. Wielu z nich odrzuca w ogóle termin as-salafiyya jako 
rozdzielający muzułmanów neologizm. Określają siebie często po 
prostu jako wierzących i praktykujących muzułmanów, którzy stara
ją  się w życiu codziennym stosować zasady muzułmańskiej tradycji 
religijnej. Zakreślają oni jednocześnie granice ruchu czytelnymi alu
zjami, iż należący do innych odłamów islamu (sufi2, ibadyci3, szyici4, 
Bracia Muzułmanie, członkowie Tablighi Jamaat, Hizb ut-Tahrir itd.) 
nie praktykują w odpowiedni sposób religii Allaha, tkwiąc w herezji 
i politeizmie. W kwestiach doktrynalnych wzywają oni więc do literal
nego trzymania się przepisów religijnych zawartych w Koranie oraz 
w muzułmańskiej tradycji (sunna) oraz samodzielnego poszukiwania 
w nich rozwiązań swoich problemów, zwłaszcza w spornych kwe
stiach, jakie pojawiają się w związku z wyzwaniami współczesnego 
świata. W niektórych odłamach tego muzułmańskiego ruchu religij
nego bardzo ważną rolę ostatecznych instancji religijnych odgrywają 
(nastawieni konsekwentnie antysuhcko i antyszyicko) alimowie z Ara
bii Saudyjskiej. Zarówno suhckie, jak i ibadyckie czy szyickie zwycza
je, w tym również kult, jakim za życia i po śmierci otaczani są lokalni 
święci mężowie, są przez salahtów uważane za zakazany w islamie

2 Przedstawiciele nurtu islamu mistycznego.
3 Zamieszkujący między innymi Afrykę Północną wyznawcy umiarkowanej wersji rozłamo

wego nurtu z początków istnienia islamu -  eharydżyzmu.
4 Wyznawcy rozłamowego nurtu z początku istnienia islamu uznający między innymi szczegól

ną rolę w hierarchii społecznej najbliższej rodziny Proroka Muhammada, a szczególnie jego ku
zyna i jednego z jego następców -  Alego. Obecnie ten nurt rozwija się w Afryce, zaczynając od 
Maroka (Pruzan-Jorgensen 2010: 7) dzięki wsparciu Iranu.
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politeizm (sfrk) i herezję (bid’a). Swoją metodę religijną określają jako 
minhag al-salafiyya, „drogę przodków”.

W krajach regionu salahzm istnieje głównie w swojej wersji pokojo
wej i apolitycznej -salafiyya ‘ilmiyya -  salahzm wiedzy „naukowy”; ad-da- 
’wa as-salafiyya -  salahzm „wezwania do -  w domyśle -  islamu”. Świa
towym symbolem tego odłamu ruchu jest obecnie saudyjski uczony 
muzułmański Rabi al-Madhali. Pokojowi salahci nie tyle starają się 
angażować w politykę, ile izolować od niej, jednocześnie podkreślając 
swoją bezkompromisową niemalże lojalność wobec rządzących mu
zułmanami. Z tego powodu są oni silnie skonhiktowani z marginal
nym, zmilitaryzowanym odłamem swojego ruchu, którego nagminnie 
oskarżają o bezzasadny bunt przeciwko władzy i w związku z tym 
określają jako „heretyków-charydżytów” (właśc. neocharydżytów) na
szych czasów.

Ten silnie zaangażowany politycznie oraz zmilitaryzowany nurt sa- 
lahzmu (salafiyya gfhàdiyya, ewent. salafiyya mugahfdiyya5) przyciąga 
uwagę przedstawicieli świata naukowego z uwagi na swoją medial- 
ność i związek z zagadnieniami bezpieczeństwa państwowego, choć 
ilościowo i jakościowo jest słabo reprezentowany w krajach regionu. 
Natchnienie do realizacji idei walki zbrojnej rewolucyjni salahci czer
pią ze zlepku pro wojennych opinii prawnych (fatwa) rozmaitych ali- 
mów z Bliskiego Wschodu, które odnosiły się do realiów wielu krajów 
muzułmańskich w różnych okresach, na ogół abstrahując przy tym od 
miejsca, czasu oraz innych okoliczności ich napisania. Nie są również 
brane pod uwagę późniejsze, antywojenne opinie prawne tych sa
mych autorów, będące w sprzeczności z sądami wcześniejszymi.

Najbardziej znanymi obecnie żyjącymi autorytetami religijnymi 
zmilitaryzowanych salahtów pozostają stosunkowo młodzi alimowie 
spoza regionu. Najsławniejszym z nich jest pochodzący ze środowiska 
palestyńskich uchodźców szejch Abu Muhammad al-Makdisi (ur. 1962, 
od 1995, z niewielkimi przerwami, odsiaduje on wyrok w jordańskim 
więzieniu za swoje idee). Jako pierwszy określił on saudyjską dynastię 
panującą jako niewiernych, a przyjęcie i akceptowanie ustroju demo
kratycznego przez muzułmanów przyrównał do apostazji (Kazimi 
2005: 59, Hegghammer i Lacroix 2007: 115-116). Zmilitaryzowani 
salahci powołują się również na grupę radykalnych, młodych, saudyj
skich opozycyjnych alimów z kręgu szejcha Szu’ajbiego (Bachar, Bar, 
Machtiger, Minzili 2006: 18), z jego najbardziej znanym uczniem, 
szejchem Sulajmanem al-Elmanem (Al-Shishani 2011: 3-5). Warstwa

5 Od słowa mu ahid -  „walczący" lub gihad -  „robiący" (tu: wysiłek rozumiany jako wałka zbroj
na motywowana przyczynami religijnymi), czyniący, wykonujący gihad.

P O L I T Y K A



M A R IU S Z  M AR SZEW SKI

teoretyczna skłaniająca salafitów do czynu zbrojnego jest wtórna wo
bec pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego i politycznego regio
nu, tudzież nierozwiązywanych, palących problemów, jakie trapią lo
kalne społeczności. Religijne wartości są przez nich traktowane jako 
ideologia protestu oraz instrument do walki o zmianę sytuacji spo
łecznej i gospodarczej.

W regionie szczególnie podatne na wpływy zmilitaryzowanych 
salafitów są grupy społecznie oraz etnicznie zmarginalizowane, pod
legające procesom dyskryminacji oraz wykluczenia społecznego. 
Przykładem są między innymi berberyjscy górale w Algierii czy Maro
ku, migrujące do miast ubogie, bezrolne chłopstwo z południowego 
Egiptu, prześladowani przez państwowe administracje tuarescy ko
czownicy żyjący w strefie ekologicznych katastrof, palestyńscy 
uchodźcy itd.

Innym katalizatorem radykalizmu stał się problem narkomanii i al
koholizmu w społeczeństwach północnoafrykańskich, który pojawił 
się na skalę masową z powodu bezprecedensowego zniszczenia tkan
ki społecznej w wyniku reform neoliberalnych. Kraje Afryki Północnej 
od dawna są nie tylko ważnym kanałem przerzutowym nielegalnych 
środków odurzających do krajów UE, między innymi kokainy z Ame
ryki Południowej czy heroiny z Azji (ICG 2005: 19), ale również od
biorcami narkotyków.

Zjawisko rozprzestrzeniania się alkoholu i narkotyków stało się po
datnym gruntem dla rozkwitu radykalnych idei głoszących idee budo
wy alternatywnego ładu społecznego opartego na islamie przy użyciu 
politycznej przemocy. Wychowani w patologicznych warunkach mło
dzi mieszkańcy południowych wybrzeży Morza Śródziemnego nie ro
zumieją skomplikowanych zasad rządzących współczesną globalną 
gospodarką i polityką ani mechanizmów swojego wykluczenia. W po
litycznym radykalizmie ruchów islamskiego aktywizmu, który w na
szych czasach pozostaje jedyną naprawdę żywą ideologią rewolucyj
ną, upatrują oni jedynej szansy na budowę normalnego społeczeństwa, 
poprawę warunków życia swojego i swoich najbliższych. Pojawia się 
pytanie, jak wielu młodych radykałów z Egiptu i innych krajów Afry
ki Północnej może wyrazić swoją biografię słowami podobnymi do 
tych, jakich użył jeden z imamów, nakreślając obraz społecznego śro
dowiska slumsów, które ukształtowało jednego ze słynnych salahc- 
kich bojowników:

Urodził się on w Canada Camp, domu dla palestyńskich uchodźców przenie
sionych z Gazy na Synaj w latach 70. Otoczony przez narkomanów i przemytni
ków broni nie chodził do szkoły średniej i nie uczył się czytać ani pisać. Jego
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matka się rozwiodła, jego ojciec ostro pił, jego rodzeństwo wychowywało się od
dzielnie, a jego córka umarła na raka. To, co się tam działo, stworzyło Fahda 
Musę (ICG 201 la: 21).

Idolem środowisk nastawionych antysystemowo stał się przywód
ca Al-Kaidy w Iraku, palestyński bojownik z Jordanii Abu Musab al- 
-Zarkawi (1966-2006). Jego radykalne działania, 'mage (pakistański 
strój ludowy, tzw. shahrnr kameez6 -  szarawary z długą tuniką rozciętą po 
bokach, do tego czarna czapeczka do modlitwy, długie włosy i broda) 
stały się elementami swoistej salahckiej kultury masowej, którą w kra
jach Afryki Północnej starają się naśladować zbuntowani młodzi lu
dzie. Jest to związane również z szerszą kwestią reislamizacji części 
północnoafrykańskiej młodzieży miejskiej oraz traktowania przez nią 
islamu jako rewolucyjnej kontrkultury. Zjawisko to pojawiło się 
w ostatniej dekadzie, kiedy to młodzi mieszkańcy regionu dorastali 
w trakcie interwencji zbrojnych (traktowanych w regionie jako ni
czym nieusprawiedliwione agresywne wojny zaborcze) -  zarówno 
tych prowadzonych przez Stany Zjednoczone (i inne kraje Zachodu) 
od 2001 roku w Afganistanie, a także od 2003 roku w Iraku, jak i tych 
prowadzonych przez Izrael -  w Libanie w 2006 roku oraz w palestyń
skiej Strefie Gazy na przełomie 2008 i 2009 roku (Dolgov 2011: 381).

Poza salahzmem istnieje również ruch na rzecz reformatorskiej oddol
nej islamizacji państwa i społeczeństwa w duchu modernizacji. Jego 
nowoczesną polityczną reprezentacją są rozmaite odłamy powstałego 
w Egipcie ruchu Braci Muzułmanów. Ważnym jego autorytetem po
zostaje łączący tradycyjne wykształcenie Al-Azharu z nowoczesną ide
ologią islamskiego aktywizmu egipski alim Jusuf al-Karadawi, miesz
kający na stałe w krajach Zatoki Perskiej. Głównym założeniem tego 
ruchu jest realizowanie obranych celów przy jednoczesnym trzyma
niu się drogi środka, zachowaniu jedności muzułmanów, równowagi 
-  minhag al-wasatiyya (Graf 2005: 47). Ruch Braci Muzułmanów wraz 
z jego teologiczną „nadbudową” można rozpatrywać w kategoriach 
oddolnej reakcji na modernizację ze strony wyższych warstw trady
cyjnego społeczeństwa, któremu władze od ponad 100 lat narzucają 
mniej lub bardziej niezrozumiałe zachodnioeuropejskie wzorce kultu-

6 Moda związana z tym strojem jest na tyle popularna, że jest on obecnie masowo produko
wany w ChRL i dostarczany do krajów regionu. Drugim źródłem jego popularności poza Abu 
Musabem al-Zarqawi i innymi arabskimi weteranami wojen afgańskieh są propagujący jego no
szenie jako „zgodne z islamem" misjonarze Tablighi Jamaat. Ubierający się w ten sposób mło
dzi mężczyźni często są z góry traktowani jako podejrzani przez policję i służby specjalne kra
jów półnoenoafrykańskieh, które uważają tego typu ubiór za przejaw antysystemowej 
manifestacji, nie bawiąc się „w szczegóły" dotyczące politycznych zapatrywań tych ludzi, choć 
spora ich część to również apolityczni salafiei, członkowie i sympatycy Tablighi Jamaat itp.
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rowe. Braci Muzułmanów można więc rozpatrywać jako jedną 
z pierwszych prób odczytania zachodnich idei w duchu tradycji wła
ściwych lokalnym społeczeństwom muzułmańskim. Wydaje się, że to 
jest również jedna z przyczyn ogromnej atrakcyjności ich ideologii 
w całym świecie islamu, gwałtownie modernizowanym przez świec
kie, zwesternizowane elity. Modernizacja ta dokonywana jest przy 
tym bez zwracania uwagi na ogromne koszty ekonomiczne, społecz
ne, tożsamościowe itp., które płaci za nią większość nadal żyjącego 
w sposób tradycyjny bądź posttradycyjny społeczeństwa.

Trzecim ważnym komponentem miejscowych ruchów aktywizmu 
islamskiego pozostaje partia Hizb ut-Tahrir. Podobnie jak pozostałe 
ruchy posiada ona własne autorytety religijne. Wyewoluowała ona 
z lokalnego odłamu Braci Muzułmanów w Palestynie. Funkcjonuje 
w oparciu o wzorce organizacyjne rewolucyjnych, scentralizowanych 
i głęboko zakonspirowanych partii socjalistycznych. Polityczne kie
rownictwo partii przebywa w ukryciu prawdopodobnie gdzieś na Bli
skim Wschodzie. Jej głównym celem jest obalenie metodami nonwio- 
lencyjnymi istniejących reżimów postkolonialnych w regionie (oraz 
w innych regionach świata -  wszędzie tam, gdzie zamieszkują muzuł
manie) oraz restytuowanie w unowocześnionej formie globalnego 
państwa jednoczącego wszystkich muzułmanów (kalifatu). Działal
ność partii we wszystkich krajach Afryki oficjalnie jest zakazana, choć 
w niektórych z nich (Sudanie, Kenii, Tanzanii) władze zezwalają na 
jej półlegalną działalność. Jedyny kraj arabski, w którym partia dzia
ła legalnie, to Liban.

Hizb ut-Tahrir od dziesięcioleci dynamicznie rozwija swoją konspira
cyjną aktywność w Afryce. W strategii politycznej tej partii kontynent 
afrykański, zarówno w części północnej, jak i subsaharyjskiej, od daw
na zajmuje bardzo ważne miejsce. Pomimo tego dynamiczny rozwój 
struktur partyjnych na obszarze arabskojęzycznych państw afrykańskich 
zaczął być zauważany stosunkowo niedawno przez badaczy (Brandon 
2006), natomiast ten sam proces w Afryce subsaharyjskiej do dziś nie 
doczekał się naukowego opracowania. Partia, wyrastająca z założeń 
ideowych Zgromadzenia Braci Muzułmanów, często błędnie jest określa
na jako ugrupowanie salafickie (ICG 201 la: 5). Podobnie mylnie dekla
racje z dokumentów partyjnych dotyczące tego, iż partia jest przede 
wszystkim organizacją polityczną, a nie misjonarską, są traktowane 
przez badaczy poważnie (ICG 201 la: 5). W rzeczywistości członkowie 
partii rozprzestrzeniają własne interpretacje religii muzułmańskiej 
(do teologicznych sporów dochodzi na tym tle szczególnie z salafrta- 
mi), reislamizują zsekularyzowane społeczeństwa muzułmańskie (dla
tego największe sukcesy w regionie mają oni w najbardziej zlaicyzo-
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wanej Tunezji), nawracają na islam (w Afryce przykładem ich sukcesu 
jest działalność misjonarska prowadzona w Kenii) itd.

Obecnie partia Hizb ub-Tahrir pozostaje jedną z najbardziej nowo
czesnych organizacji islamskiego aktywizmu na świecie, a zarazem 
jedną z najbardziej dynamicznych sił politycznych i ruchów społecz
nych rozwijających się w we współczesnym świecie arabskim. Próba 
wyszukania na Facebooku za pomocą hasła napisanego alfabetem ła
cińskim „Hizb ut-Tahrir”, „Khilafa” (kalifat) czy tych samych nazw 
z pisanych innymi alfabetami powoduje pojawienie się tuzinów kont 
i stron, za pomocą których partia werbuje nowych członków i roz
powszechnia swoje idee. Działacze i sympatycy partyjni umiejętnie 
korzystają z najnowszych technologii informacyjnych, marketingowych, 
trendów muzycznych, jak choćby młodzieżowa subkultura hip-hopowa 
(Gruen 2007), i nie wahają się używać mechanizmów demokratycznego 
społeczeństwa do swojej obrony, choć jednocześnie współuczestnictwo 
w systemie demokratycznym jest porównywane w partyjnej retoryce 
z religijną apostazją. Znajomość teoretyczna i praktyczna działalności 
partyjnej pokazuje natomiast, że jest to organizacja najlepiej oswojona 
z podstawowymi pracami Machiavcllcyo i Clausemtza oraz wojen bez uży
cia przemocy prof. Gene’a Sharpa, aczkolwiek nigdy nań wprost się 
nie powołuje. Z sił islamskiego aktywizmu o konsekwentnym nastawie
niu antysystemowym to właśnie partia Hizb ut-Tahrir wydaje się najbar
dziej predestynowana do odegrania dużej roli w budowaniu nowego po- 
rewolucyjnego ładu w Afryce Północnej. Póki co brak jej do tego kadr 
i środków, ale obserwowany w ciągu ostatniej dekady wzrost jej wpły
wów świadczy o tym, że w dalszej perspektywie może stać się ona bene
ficjentem najnowszych przemian w regionie.

Ostatnim ruchem islamskiego aktywizmu, którego popularność 
w Afryce Północnej systematycznie rośnie, acz nie przykuwa ona nad
miernie uwagi badaczy i publicystów z uwagi na swoją konsekwent
ną apolityczność, jest organizacja Tablighi Jama’at. Ten największy na 
świecie muzułmański ruch religijny założył prawie 100 lat temu 
szejch jednego z sufickich bractw w północnych Indiach. Jego celem 
była reislamizacja miejscowych muzułmanów przechodzących na hin
duizm. Obecnie prowadzi działalność misyjną na całym globie, zajmu
jąc się jedynie dbaniem o przestrzeganie zasad islamu przez członków 
swojego ruchu i werbowanych doń innych muzułmanów. Poprzez re- 
islamizację budują oni islamskie społeczeństwo zgodne z interpreta
cjami zasad religii Allaha sformułowanymi przez swego założyciela, 
konsekwentnie stroniąc od jakiejkolwiek działalności politycznej.

Krzewione przez nich zasady islamu noszą wyraźny ślad kultury 
subkontynentu indyjskiego, co przejawia się również w propagowanej
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przez nich „islamskiej” kulturze życia codziennego (której częścią jest 
na przykład południowoazjatycki strój shahrnr kameez, tamtejsze potra
wy znajomość języka urdu, itp.). Centralną częścią ich działalności 
pozostaje obowiązkowa 40-dniowa podróż misyjna (chilla), w czasie 
której starają się oni rozprzestrzeniać zasady islamu wśród muzułma
nów oraz pozyskiwać nowych członków ruchu. Korzystają oni na ogół 
wówczas z istniejącej już muzułmańskiej infrastruktury na danym ob
szarze, choć starają się również budować własną. Raz do roku zbie
rają się oni na największe globalne (poza pielgrzymką do Mekki) ma
sowe muzułmańskie ceremonie religijne. Odbywają się one na 
subkontynencie indyjskim i przybywa na nie zwykle kilka milionów 
członków ruchu z całego świata. Głównym ośrodkiem ich rozprze
strzeniania w zachodniej części regionu pozostaje... Francja (z uwagi 
na swoją misjonarską aktywność oraz metody pracy z ludźmi bywają 
oni nazywani potocznie „islamskimi Świadkami Jehowy”). Stamtąd 
głównie do frankofońskiej części Afryki przybywają nawróceni na 
wierzenia Tablighi Jamaat misjonarze-reemigranci (ICG 2005: 8).

Działające legalnie lub półlegalnie ruchy aktywizmu islamskiego 
w regionie (szczególnie te nowoczesne, ujęte w formy biurokratycznej 
działalności organizacyjnej) prowadzą przede wszystkim działalność 
społeczną, filantropijną i humanitarną: finansują budowę szkół przy- 
meczetowych oraz druk książek (głównie o charakterze religijnym), 
tworzą kasy zapomogowo-pożyczkowe udzielające koniecznych dla 
biedoty bezprocentowych mikrokredytów (zgodnych z szariatem), 
organizują system opieki zdrowotnej, dystrybucję odzieży i żywności 
dla najuboższych, wspierają domy dziecka oraz rodziny zastępcze itp. 
Tą drogą zdobywają one poparcie miejscowej ludności. Dzieje się tak 
również dlatego, że z tego typu obowiązków wobec społeczeństwa 
systematycznie wycofują się postsocjalistyczne państwa regionu, a te 
które nie przeszły socjalistycznej modernizacji, często w ogóle tego 
typu inicjatyw nigdy nie realizowały.

3. Postkolonialna i postsocjalistyczna spuścizna w regionie

Miejscem działania opisanych ruchów pozostają rządzone autory
tarnie państwa regionu, będące efektem europejskich podbojów kolo
nialnych XIX wieku. Pozostałością po kolonialnej modernizacji jest 
kultura i język francuski, które do dziś odgrywają wielką rolę w kra
jach Maghrebu. Spora część jego mieszkańców (odsetek waha się 
w zależności od kraju) to nadal bilingwiści lub ludność francuskoję-
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zyczna (Śagal’ 2001: 270-278), pomimo forsowanej przez miejscowe 
rządy polityki arabizacji.

Szczególnie wyraźnie widać to wśród Berberów. Dla nich język 
i ultma francuska od czasów kolonialnych pełnią niezwykle ważną 
funkcję w pro "esach uniezależ^ iar a się od d im hr jącej w regionie 
kultury arabskiej. Wówczas to zdarzały się wśród nich nawet przypad
ki, niespotykane nigdzie indziej w regionie, porzucania islamu na 
rzecz chrześcijaństwa (Birćanskaja 2005: 30)7. Stanowią oni również 
większość nieustannie rosnącej ogromnej populacji maghrebińskich 
imigrantów do frankofońskich krajów UE, Hiszpanii, Holandii i RFN. 
Niekiedy wyjazdy były wręcz stymulowane przez rząd, tak jak w przy
padku władz marokańskich, które sprzyjały migracji do państw UE 
mieszkańców znanego z wojowniczości berberyjskiego regionu Rif 
(Brand 2006: 47). Imigracja ta miała miejsce jeszcze przed I wojną 
światową, a lata 60. to początek znanego nam współcześnie masowe
go napływu ludności z Afryki Północnej (Rymarczyk 1986: 43-45). 
Obecnie dorasta kolejne już pokolenie Franko-Maghrebińczyków ber
beryjskiego i arabskiego pochodzenia, (Vorbrich 1995: 97-115). Stali 
się oni faktycznie nową, osobną grupą etniczną Europy nazywaną po
tocznie Beur (Zdanowski 2002: 123). Nazwa ta (której często nadawa
ny jest odcień pejoratywny) pochodzi od slangowego, czytanego na 
odwrót fr. Arabe, fonet. A-ra-beu, sl. Beu-m-a, skr. Beur.

W mateczniku imigrantów, w Afryce Północnej, większość lokal
nych społeczeństw (podobnie jak członków społeczności Beurów) 
składa się również z ludzi młodych, jednak nadal w dużej części nie
piśmiennych, pomimo ogromnego skoku w nowoczesność w ostat
nich pokoleniach (Corm 2011: 17). Kraje regionu (prócz państw wy
brzeży Atlantyku -  Mauretanii, Maroka i Sahary Zachodniej) mają za 
sobą epizod modernizacji na wzór realnego socjalizmu.

Należy podkreślić, że w tej kwestii wyjątkiem nie jest również Tu
nezja, w której co prawda nie było realnego socjalizmu, natomiast od lat 
50. XX wieku funkcjonowała tam lokalna wersja socjalizmu arabskie
go, tzw. burgibizm (Ivanov 2008a: 125-131). Nazwa ta pochodziła od 
pierwszego przywódcy kraju po uzyskaniu przezeń niepodległości, 
prezydenta Habiba Bourguiby, który rządził nim do lat 80. XX wieku. 
Oznaczała ona oficjalną ideologię państwową rządzącej monopartii.

7 Część mieszanej etnicznie, kreolskiej grupy etnicznej UH pochodzenia pół noc noafry kań- 
skiego (tzw. pieds de noir, fr. dosł. „czarnonodzy”) pochodzi również od frankofońskich Berberów 
chrześcijan, którzy wyemigrowali do Europy po wycofaniu się Francji z półnoenoafrykańskieh 
kolonii. Do dziś bardzo niewielka część Kabylów (berberyjskieh górali Algierii) to rzymskokato- 
liey i protestanci.
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Została ona stworzona na bazie modernistycznych idei antykolonial- 
nego ruchu młodotunezyjskiego, zapożyczeń z socjalizmu Francji, są
siednich krajów arabskich, ZSRR oraz innych państw o zbliżonych 
doń modelach ustrojowych w Drugim i Trzecim Świecie (Ivanov 
2008b: 132-142). W efekcie reform dokonywanych pod egidą burgibi- 
zmu Tunezja stała się jednym z najbardziej zsekularyzowanych i zmo
dernizowanych społeczeństw muzułmańskich. W tych aspektach jest 
ona bardziej zbliżona do Turcji i postradzieckich krajów muzułmań
skich niż do pozostałych państw Afryki Północnej. Podobne procesy 
dokonały się ówcześnie w każdym z krajów regionu. Nawet monar
chia marokańska, potocznie uważana za ostoję niezmiennej tradycji 
muzułmańskiej, podlegała niezwykle silnym procesom sekularyzacyj- 
nymjuż co najmniej od lat 30. XX wieku (Hourani 1995: 344-345).

W każdym z państw północnoafrykańskich od V i do Vi społeczeń
stwa żyje poniżej granicy ubóstwa zdefiniowanej samodzielnie przez 
rządy poszczególnych krajów regionu (Hanieh 2011: 27). Natomiast 
im dłużej w historii danego państwa trwał epizod realnego socjalizmu 
oraz zbliżonych modeli ustrojowych, tym mniejszy jest w nim obecnie 
odsetek analfabetów w wieku 15-25 lat -  przykładem może być Egipt 
(15 procent), Tunezja (4 procent) czy Libia, gdzie wynosi on zaledwie 
1 procent (Corm 2011: 17). Należy tu podkreślić, że fakt ten często 
jest ignorowany przez badaczy zachodnich. Zapominając często o re
gionalnym kontekście, podkreślają oni problemy związane z przyszłą 
demokratyzacją Libii z uwagi na to, iż jej mieszkańcy są „słabo wy
kształceni i źle przygotowani” do tego procesu (Anderson 2011: 6).

Ważnym wyjątkiem od tej reguły, krajem, w którym nie było żad
nych form socjalistycznej modernizacji, pozostaje Maroko (odsetek 
młodych analfabetów -  30 procent; podobnie jest w Mauretanii). Jest 
to jedyna monarchia w świecie arabskim o tak długiej ciągłości histo
rycznej (Lapidus 1996: 21-22). Godne uwagi jest, iż badacze proce
sów zachodzących w świecie arabskim inercyjnie opisują pozornie za
korzenione m onarchie w krajach arabskich jako stabilniejsze 
i bardziej odporne na procesy rewolucyjne (Goldstone 2011: 13-14). 
Na ogół uwadze komentatorów umyka ich niezwykle chwiejna i kru
cha struktura oraz kwestia ich słabej legitymizacji politycznej. W zna
nym nam kształcie są one głównie spadkiem po kolonialnej działalno
ści Brytyjczyków. Pozostawiali oni po sobie w arabskich koloniach 
najlepiej znany z ojczyzny system rządów -  vide: Królestwo Jordanii, 
Królestwo Arabii Saudyjskiej itd. Projekty budowy monarchii przygo
towane były przez Brytyjczyków nawet dla postkolonialnego Sudanu 
(Voblikov 1978: 301). Przeciwieństwem była działalność kolonizato-
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rów francuskich, którzy, per analogiam, pozostawili po sobie w świecie 
arabskim republiki wzorowane na swej ojczyźnie.

Należy podkreślić, że poszczególne etapy modernizacji kolonialnej, 
socjalistycznej, jak i późniejszej, która dokonuje się współcześnie, do
tyczyły przede wszystkim obszarów położonych na śródziemnomor
skim, czerwonomorskim i atlantyckim wybrzeżu. Wobec tego niemal 
każdy z krajów regionu jest podzielony na bardziej rozwiniętą gospo
darczo, zmodernizowaną Północ i tradycyjne, archaiczne Południe.

4. Arabskie rewolucje

W Afryce Północnej od zimy 2010 roku trwają burzliwe protesty 
społeczne. Są one częścią globalnych protestów spowodowanych na
rastającym od 2008 roku światowym kryzysem ekonomicznym. Naj
ważniejszymi zapalnikami stały się wywołane nim bezrobocie oraz 
podwyżki cen żywności będące efektem przemian w globalnej pro
dukcji żywności (Bello 2009). Od końca 2010 roku czynniki te dopro
wadziły do masowych protestów społecznych między innymi w Chile, 
Hiszpanii, Grecji, Turcji, Albanii, USA itd., które stały się początkiem 
wystąpień skierowanych przeciwko klasom politycznym różnych kra
jów. Były one pod pewnymi względami niezwykle zbliżone do (sprzę
żonych ówcześnie również z najbardziej zaawansowanymi w tamtych 
czasach środkami masowego przekazu) wydarzeń „pierwszej global
nej rewolucji” z 1968 roku. Podobnie jak w 1968 roku, również tutaj 
rewolucjoniści w różnych krajach „wiedzieli o sobie nawzajem”, wzo
rowali się oraz czerpali natchnienie dla swoich wystąpień z obserwo
wanych i komentowanych na bieżąco w mediach wydarzeń rozgrywa
jących się równolegle w innych krajach. Przykładem może być niemal 
anegdotyczna popularność muzycznego przeboju Walk like an Egyptian 
w trakcie protestów w pierwszej połowie 2011 roku w USA, których 
uczestnicy traktowali sposób obalenia egipskiego przywódcy jako dro
gowskaz dla siebie (Fantasia 2011: 4-5), czy popularne stwierdzenie, 
że ten czy inny kraj zasługuje (lub nie) na „swój plac Tahrir”.

W krajach Afryki Północnej przedłużający się kryzys ekonomiczny 
doprowadził do wystąpień o najbardziej masowym i gwałtownym 
przebiegu. Ich katalizatorem stało się podwyższanie cen żywności, 
które, zgodnie z szacunkami oenzetowskiej agendy FAO, tylko w po
przednim roku wzrosły w regionie o 32 procent (Goldstone 2011: 11). 
Te niemal klasyczne „bunty chlebowe” mieszkańców Afryki Północnej, 
skoordynowane z ich funkcjonowaniem w światowym społeczeństwie 
informacyjnym za pośrednictwem niezależnych globalnych serwisów
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społecznościowych (takich jak Facebook czy Twitter), informacyjnych 
(Wikileaks) oraz stacji telewizyjnych (takich jak Al-Jazeera czy Al-Ara- 
biya), doprowadziły do obalenia drogą pokojowych manifestacji rzą
dów dwóch panujących przez dziesięciolecia autorytarnych przywód
ców (w Egipcie i w Tunezji) oraz do wybuchu wojny domowej w Libii, 
a także do kryzysu politycznego w monarchii Maroka. W Algierii, do
świadczonej w ostatnich kilkudziesięciu latach najdłuższymi i naj
krwawszymi wojnami w Afryce, a także szeregiem trudnych transfor
macji politycznych i gospodarczych, protesty nie wywołały jakichś 
znaczących przemian. Wystąpienia rewolucyjne miały miejsce rów
nież w pozostałych peryferyjnych krajach regionu sąsiadujących 
z Afryką Subsaharyjską, choć Mauretania okazała się państwem na 
tyle biednym i archaicznym, a mieszkańcy Sudanu byli na tyle zajęci 
problemem secesji południowych prowincji, że protesty nie odegrały 
w tych krajach dużej roli.

Ogromne sukcesy północnoafrykańskich buntów społecznych, 
z uwagi na więzi łączące różne kraje arabskie, stały się zaczynem po
dobnych wydarzeń we wschodniej, azjatyckiej części świata arabskie
go. Rozmaite siły polityczne, zarówno w krajach arabskich, jak i na 
całym świecie, zaczęły wiązać ogromne nadzieje z trwającymi prote
stami i opisywać je językiem, który często więcej mówił o samych nar
ratorach niż o protestach. Opisywano je między innymi w kategoriach 
buntu pokoleń, ruchów młodzieżowych, globalizacyjnych, LGBT, po
czątku końca patriarchatu, przemian prowadzących do powszechnej 
demokratyzacji, liberalizacji, emancypacji mniejszości seksualnych 
itd. Z drugiej strony, pojawiły się narracje o udanej walce klasowej, 
wyzwoleniu mas pracujących, początku światowej rewolucji itd. Te 
rewolucyjne idee znakomicie korespondowały z narracjami opisywa
nych w niniejszej analizie ruchów islamskiego aktywizmu. Przynaj
mniej dla przedstawicieli niektórych z nich walka o obalenie północ
noafrykańskich (zgodnie z używaną w tym dyskursie leksyką) 
„bezbożnych tyranów”, „faraonów”, „apostatów”, „agentów Zachodu” 
to początek procesu niszczenia postkolonialnych struktur państwo
wych sztucznie rozdzielających muzułmanów, budowy na ich miejscu 
globalnego kalifatu lub po prostu powrotu religii muzułmańskiej na 
należne jej miejsca w strukturach istniejących już państw.

U źródeł północnoafrykańskich wystąpień społecznych, które zaczę
ły się od najbardziej w świecie arabskim zmodernizowanej i zsekula- 
ryzowanej Tunezji, leżały przede wszystkim przyczyny gospodarcze. 
Związane były one z porzucaniem przez rządy państw północnoafry
kańskich od drugiej połowy XX wieku realizacji niezwykle popular
nych wcześniej w świecie arabskim idei socjalistycznych (Sadiki
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1997: 65). Monarchia marokańska jest tutaj wyjątkiem, król jednak 
również tam coraz częściej przechodzi od tradycyjnej roli „ojca swoich 
poddanych” do roli najzamożniejszego biznesmena kraju. Nieco ina
czej wyglądała sytuacja także w najmniej medialnej, najsłabiej nauko
wo poznanej, tradycyjnej, peryferyjnej, biednej, rządzonej przez elity 
wojskowe oraz pozbawionej bogactw naturalnych M auretanii 
(N’Diaye 2009: 129-152).

Natomiast w pozostałych krajach druga połowa XX i początek XXI 
wieku to okres, w którym nastąpiło przekształcenie gospodarki w duchu 
reform neoliberalnych. Doprowadziły one do zniszczenia tradycyj
nych więzi społecznych, rozwoju związanych z przemocą idei islam
skiego aktywizmu, powstawania gigantycznych slumsów itd. Jednym 
z klasycznych w skali globu przykładów takich negatywnych prze
mian slumsizacji pod wpływem neoliberalizacji -  jest największe pań
stwo regionu, Egipt, w którym neoliberalne przemiany zaczęły się 
jeszcze w latach 70. i były konsekwentnie kontynuowane w latach 90. 
i w pierwszej dekadzie XXI wieku (Davis 2006: 24, 38, 85-87, 110, 164, 
186, 198). Najważniejszym bezpośrednim elementem, który doprowadził 
do buntów przeciwko władzy w Afryce Północnej (a także w azjatyc
kich państwach arabskich), było wycofywanie się państwa, spełniają
cego tradycyjnie w tym regionie funkcję patronalną wobec swoich 
obywateli, z bezpośredniego subsydiowania cen żywności w sytuacji 
globalnego kryzysu żywnościowego oraz ich światowych podwyżek. 
W trakcie realizacji neoliberalnych reform przy jednoczesnym pogłę
biającym się kryzysie ekonomicznym państwa północnoafrykańskie 
pozbywały się resztek opiekuńczej roli wobec własnych społeczeństw. 
Sytuacja, w której władza w społeczeństwach rządzonych autorytar
nie, opartych na tradycyjnej więzi, nie spełnia oczekiwań, jakie pokła
dane są w niej przez lud, zgodnie z badaniami brytyjskich (Thompson 
1971: 76-136) i amerykańskich (Scott 1976) teoretyków rozwijają
cych teorię tzw. moralnej ekonomii, prowadzi do buntu. W krajach 
Afryki Północnej zaistniały takie właśnie okoliczności.

5. Islamski aktywizm a nowy ład polityczny w regionie

Zaskoczeniem dla wszystkich obserwatorów protestów w Afryce 
był słaby w nich udział sił islamskiego aktywizmu. Zauważali to rów
nież sami przedstawiciele ruchów. Przykładem może być partia Hizb 
ut-Tahrir, która w swoich oficjalnych dokumentach wskazuje, że re
wolucyjne wystąpienia były ziszczeniem marzeń zachodnich polity
ków o politycznie biernym islamie. Jednoczesne zachowanie rytual-

P O L I T Y K A



M A R IU S Z  M AR SZEW SKI

nych, zewnętrznych form muzułmańskiej religijności (jak choćby 
transmitowane przez media całego świata publiczne kolektywne mo
dlitwy) nie łączyło się z obecnością w wystąpieniach publicznych ha
seł wzywających do budowy islamskiej państwowości (Vopros 2011).

Bezpośrednim katalizatorem samych protestów stał się nawet czyn 
grzeszny w świetle teologii muzułmańskiej, jakim było samospalenie 
młodego Tunezyjczyka Muhammada Bouazizi (Goldstone 2011: 12). 
On sam znalazł tak wielu naśladowców w krajach arabskich, że nie
formalny globalny alim Zgromadzenia Braci Muzułmanów Jusuf al- 
-Karadawi wygłaszał specjalne orędzia w tej sprawie, próbując tą dro
gą powstrzymać młodych samobójców. Ten rewolucyjny „efekt 
młodego Wertera” miał tak ogromne oddziaływanie, że podobne sa- 
mospalenia młodych mężczyzn w proteście przeciwko władzy miały 
miejsce nawet w peryferyjnych krajach regionu (Mauretania), w po
krewnych kulturowo krajach subsaharyjskiego Sahelu (Senegal) oraz 
wśród młodzieży pochodzenia północnoafrykańskiego w krajach UE 
(Włochy, Holandia itd.).

Najważniejszą rolę w organizowaniu protestów i kształtowaniu ru
chów społecznych w Tunezji i Egipcie odegrali działacze należący do 
sił lewicowo-radykalnych, studenckich, liberalnych, ogromną znacze
nie miały też związki zawodowe. Główną siłę protestów stanowiły 
masy zsekularyzowanej, oderwanej od tradycyjnych korzeni religij
nych ludności miejskiej.

Rola przedstawicieli islamskiego aktywizmu w kształtowaniu wy
darzeń była mocno ograniczona. Przywódcy cieszących się dużymi 
wpływami w społeczeństwach regionu pokojowych ruchów salahc- 
kich -  zarówno w Egipcie (Nasira 2011: 3), gdzie te wpływy są naj
większe, jak i w pozostałych krajach regionu, początkowo starali się 
dystansować od przemian rewolucyjnych, wychodząc z założenia, że 
może to zaszkodzić wezwaniu ludzi do islamu (dawa), zburzy harmo
nię społeczną, doprowadzi do wojny domowej lub przejęcia władzy 
przez siły wrogie religii itd.

Siły polityczne związane z różnymi formami aktywizmu stały się 
beneficjentami przemian. Bracia Muzułmanie zaczęli niezwykle efek
tywnie wpływać na kształt przeobrażeń w Egipcie. Ich oficjalne poli
tyczne skrzydło (Partia Wolności i Sprawiedliwości) zdobyło 47,2 pro
cent głosów w wyborach do niższej izby parlamentu, które odbyły się 
na przełomie 2011 i 2012 roku. Ku zdumieniu świeckich sił politycz
nych, najważniejszych aktorów egipskiej rewolucji, głównym rywa
lem oficjalnego politycznego skrzydła Braci Muzułmanów została 
w nich salahcka partia Al-Nour (właśc. izb Al-Nur -  dosł. partia świa
tła) i jej koalicjanci. Powstała niezwykle interesująca sytuacja, w któ-
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rej egipscy zwolennicy ruchów salahckich, korzystając z okazji, znie
nacka porzucili swoją słynną apolityczność oraz założyli własną 
partię. Było to kompletne novum w świetle niemal programowego dy
stansowania się pokojowych salahtów od polityki, a zwłaszcza od 
funkcjonowania w niej zgodnie z regułami demokratycznymi. W po- 
rewolucyjnych wyborach partia ta wystąpiła z programem przewidu
jącym radykalną przebudowę społeczeństwa, wprowadzając zasady 
muzułmańskiego prawa religijnego w interpretacji salahckiej do za
rządzania, gospodarki i systemu sądowniczego. Jako ugrupowanie 
absolutnych nowicjuszy w polityce, partia Al-Nour zdobyła aż 27,8 
procent głosów w wyborach do niższej izby parlamentu. Największe 
poparcie (51 procent) uzyskała ona w regionie Suezu (Pradal 2012: 
15). Kierowany przez nią blok partii muzułmańskich zdobył w sumie 
127 na 498 miejsc.

Podobnie potoczyła się sytuacja w Tunezji, gdzie demokratyczne 
wybory po jaśminowej rewolucji zostały wygrane przez Partię Odro
dzenia (Hizb an-Nahda). Jest to tunezyjski odłam Braci Muzułmanów, 
kierowany przez jednego z najwybitniejszych współczesnych myśli
cieli tej grupy ruchów islamskiego aktywizmu, Raszida Ghannuszie- 
go (ur. 1941). Dzięki obaleniu prezydenta wrócił on do ojczyzny z wie
loletniego wygnania. Początkowo ten światowej sławy działacz nie 
odgrywał w Tunezji zbyt wielkiej roli8. Jednak ostatecznie, pomimo 
silnego zsekularyzowania społeczeństwa, jego Partia Odrodzenia wy
grała wybory w październiku 2011 roku, otrzymując 89 na 217 miejsc 
w nowo powołanym tunezyjskim zgromadzeniu konstytucyjnym. Po 
tej partii Ghannusziego obecnie w Tunezji największą rolę odgrywa 
Hizb ut-Tahrir, ale jako ugrupowanie antysystemowe, które progra
mowo przeciwstawia się demokracji i działa poza głównym nurtem 
życia politycznego kraju. Obecnie nie ma ona wpływu na kształtowa
nie się porewolucyjnego kształtu państwa.

Rewolucyjne przemiany w regionie, choć przestały się nimi entu
zjazmować światowe media, nadal trwają. Obalenie przywódców 
państwowych w Egipcie i Tunezji nie przyczyniło się do odsunięcia od 
polityki i gospodarki związanych z nimi elit. Oparte są one przede

8 Podobny jest casus szejcha Karadawiego, którego wielka sława na świecie nie do końca 
przekłada się na jego wpływy w ojczyźnie. W Egipcie pozostaje on tylko jednym z wielu autory
tetów religijnych. Musi działać na tle kilku instytucji wydających wiążące dla wiernych muzuł
mańskie opinie prawne, fatwy (jak choćby Al-Azhar czy mufijat -  Dar al-Ifta) oraz wielu konku
rencyjnych wybitnych autorytetów teologicznych (salafiekieh, suhekieh itp.), a nawet lokalnych 
muzułmańskich teleewangelistów (jak choćby słynny Amr Khaled). Każdy z tych ośrodków wie
dzy religijnej ma swoich zwolenników, dla których jest on nadrzędną instancją. Żaden z tych li
derów nie jest więc „nowym Chomeinim nowej rewolucji islamskiej".
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wszystkim na wojsku. Armie w tych krajach, podobnie jak w wielu in
nych państwach postkolonialnych na świecie, pozostają największą 
i najważniejszą siłą modernizacyjną oraz państwotwórczą (Fedorov 
1999), co szczególnie wyraźnie widać w takich krajach regionu, jak 
Mauretania (N’Diaye 2009: 132-134). Jest to jeden z ważnych ele
mentów kolonialnej spuścizny, gdyż rządy państw europejskich w 
tych państwach były oparte na nowoczesnych strukturach przemocy 
zbudowanych na europejskich wzorcach. Trwający od zakończenia 
zimnej wojny okres amerykańskiej dominacji w regionie wzmocnił 
jeszcze te struktury na skutek transz gigantycznej pomocy finansowej 
na cele militarne, związanej z trwającą od 2001 roku „wojną z terro
ryzmem”.

Poza Egiptem i Tunezją, gdzie różne siły z ogromną przewagą post
kolonialnych elit wojskowych starają się trwale przejąć władzę, sytu
acja jest nadal bardzo płynna w Libii, w której pomimo śmierci puł
kownika Kaddahego nadal trwa wojna domowa w ograniczonym 
zakresie, oraz w Maroku, gdzie władzy udało się skanalizować kon
flikt obietnicami budowy monarchii konstytucyjnej. W tym ostatnim 
kraju sytuacja była o tyle specyficzna, że ogromne protesty, które 
trwały w nim równolegle z wystąpieniami w państwach wschodnich, 
doczekały się bardzo słabego opisu w prasie. Stało się tak ze względu 
na usunięcie z Maroka najważniejszego źródła informacji, jakim jest 
telewizja Al- Jazeera, z uwagi na jej konflikt z rządem. Marokańskie 
protesty nie trafiły przez to do światowych mediów (choć można je 
obserwować na bieżąco na odpowiedniej stronie Facebooka -  http:// 
www.facebook.com/MoroccoProtest) i pozostają niezbadane oraz sła
bo nagłośnione. Istnieją tam jednak stabilne, ogromnie wpływowe siły 
islamskiego aktywizmu, w tym ich lokalne odłamy, których rozwój 
warunkowany jest niedemokratycznym charakterem marokańskiej 
monarchii, zarówno działające legalnie, jak i w podziemiu. Rząd al
gierski na razie z sukcesem dokłada wszelkich starań, aby rewolucyj
ny zapał z krajów sąsiednich nie stał się podstawą do masowych pro
testów w jego kraju.

Należy podkreślić, że w bliższej perspektywie możliwe jest odegranie 
przez siły islamskiego aktywizmu dynamicznej roli w budowie nowe
go ładu politycznego. Jednak w samym Egipcie hasła islamizacji pań
stwa czy społeczeństwa nie trafiają na aż tak podatny grunt jak w kra
jach sąsiednich, z uwagi na trwającą już kilka pokoleń działalność 
Braci Muzułmanów, salahckich szejchów itd. oraz ich „islamizacyjną 
pracę u podstaw”. Świeckie państwo rządzi tam społeczeństwem, któ
re w dużej mierze jest już zreislamizowane. Wydaje się, że teraz nie 
tyle chce ono islamu, ile społecznej sprawiedliwości, pracy, dotowa-

K U L T U R A

http://www.facebook.com/MoroccoProtest


PERSPEKTYW Y R O ZW O JU  ISLAM SKIEG O  A K T Y W IZ M U ...

nych cen żywności itp. Można odnieść wrażenie, że mimo wszystko 
w Tunezji społeczeństwo jest zbyt mocno zsekularyzowane, w Maro
ku władza króla pozostaje zbyt silna, a Mauretania jest zbyt zacofana, 
aby islamski aktywizm (bazujący na wykształconej i religijnej części 
społeczeństwa) mógł odegrać tam większą rolę polityczną. W Algierii 
walka z jego siłami stała się jedną z głównych przyczyn wieloletniej 
wojny domowej, co w dużej mierze trwale skompromitowało tego ro
dzaju rozwiązania polityczne w tamtejszym społeczeństwie.

Jedynym państwem regionu, które w jakiś sposób próbowało wpro
wadzać założenia islamskiego aktywizmu do swojego ustroju, jest Sudan. 
Jednak ten model został skompromitowany w oczach elit politycznych 
krajów sąsiednich z uwagi na swoją dysfunkcjonalność. Pomimo ist
nienia złóż ropy naftowej miejscowa gospodarka ma poważne problemy: 
w wyniku zbrojnych konfliktów wewnętrznych od Sudanu oddzieliła 
się jego część południowa, a obecnie w stronę ogłoszenia pełnej sece
sji zmierzają prowincje zachodnie (Darfur), których muzułmańscy 
mieszkańcy zostali w ostatnich latach zdziesiątkowani na skutek ko
lejnej lokalnej wojny. W perspektywie istnieje również możliwość od
dzielenia się czerwonomorskich wybrzeży Sudanu. Są one odrębnym 
regionem z własnymi tradycjami politycznymi, który kulturowo oraz 
historycznie pozostaje silnie związany z Erytreą i Egiptem.

Konflikt w Libii opisywany z entuzjazmem przez światowe media 
jako walka narodowowyzwoleńcza przeciwko tyranowi był przede 
wszystkim konfliktem plemiennym, w którym przeciwko pułkowniko
wi Kaddahemu wystąpiły plemiona zachodniej części kraju, Cyrenaj- 
ki, będące pokrzywdzone przy podziale zysków z eksportu ropy nafto
wej. Ten proces stał się szczególnie widoczny po 1986 roku, kiedy to 
władze libijskie zaczęły odchodzić od idei „islamskiego socjalizmu” 
na rzecz neoliberalizmu. Sporą część bojowników stanowili również 
uciskani i przymusowo asymilowani przez Kaddahego Berberowie 
(ICG 201 lb: 23). Kaddah, który w mistrzowski sposób tworzył przez 
kilka pokoleń w Libii „naród z plemion”, kiedy bronił swej władzy, do
prowadził do jego dezintegracji. Tuż przed swoim upadkiem umiejęt
nie nastawiał jedne plemiona przeciwko drugim. Również i w tym 
konflikcie niewielkie grupy zmilitaryzowanych salahtów próbowały 
tworzyć początkowo własne, niezależne formacje zbrojne do walki 
z siłami pułkownika Kaddahego w Libii.

Bardzo ważnym elementem zarówno konfliktu libijskiego, jak 
i działalności organizacji islamskiego aktywizmu odwołujących się do 
przemocy pozostaje więc w zachodniej części Afryki Północnej czyn
nik berberyjski. Plemiona tuareskie, podobnie jak spora część innych 
plemion berberyjskich, to społeczności, które słabo podporządkowu-
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ją  się władzy państwowej. Podobnie jak Kurdowie w Azji Zachodniej 
zostały one pokrzywdzone w procesie budowy nowoczesnych państw 
na tym obszarze. W trakcie wytyczania granic kolonialnych i dalszych 
prac terytoria największego ludu berberyjskiego, saharyjskich ko
czowników Tuaregów -  społeczności nomadycznej, niezależnej, wo
jowniczej -  zostały podzielone pomiędzy państwa Maghrebu i położo
ne na południe od nich kraje półpustynnego Sahelu (Mali, Niger, 
Burkina Faso itd.). To również stanowi podstawową przyczynę nie
dawnej popularności wśród nich idei islamskiego aktywizmu w posta
ci skrajnych form antysystemowych salahckich wierzeń religijnych, 
które stanowią dodatkową motywację dla ich walki zbrojnej z postko- 
lonialnymi państwami.

W wyniku implozji Libii z nową siłą wybuchł do niedawna tlący się 
konflikt na pograniczu państw Sahelu i Sahary, który stał się kolejną 
wielką rebelią berberyjskich Tuaregów w ciągu ostatnich niemal 
100 lat. Na niektórych obszarach Tuaregowie stanowią również trzon 
kadrowej organizacji zmilitaryzowanego salahzmu -  Al-Kaidy Islam
skiego Maghrebu.

To najsłynniejsze rewolucyjne ugrupowanie islamskich aktywistów 
regionu nie odgrywa tam jednak zbyt wielkiej roli politycznej. Jego 
nieliczni członkowie to przede wszystkim niedobitki nieprzejednanych 
bojowników jeszcze z czasów algierskiej wojny domowej. Są to głów
nie Berberowie (Boubekeur 2008: 10), którzy posługują się terrory
stycznymi metodami walki politycznej. Od lat bojkotują oni procesy 
pokojowe w swojej ojczyźnie i celem uzyskania medialnego rozgłosu 
przyjęli chwytliwą medialnie nazwę po 11 września 2001 roku. Ich 
wątpliwej proweniencji sukcesy militarne warunkowane są słabością 
aparatu państwowego krajów Sahary i Sahelu, rozgłosem medial
nym, poparciem zmarginalizowanych Tuaregów i innych Berberów 
oraz medialno-polityczną grą miejscowych urzędników państwowych 
spragnionych amerykańskiej pomocy militarnej (ICG 2005).

Miejscem, w którym mogą rozwinąć się zmilitaryzowane odłamy 
ruchów islamskiego aktywizmu w oparciu o czynnik plemienny pozo
staje Libia. Obecnie, po śmierci pułkownika Kaddahego, znajduje się 
ona na krawędzi zupełnego rozpadu oraz pełnej anarchii i retrybali- 
zacji z uwagi na upadek instytucji państwa w wyniku wojny domowej. 
Tuareskich bojowników, którzy popierali Kaddahego (w XX wieku był 
on ich jedynym sojusznikiem -  ICG 201 lb: 23), spotkały represje po 
przegranej wojnie. Z tego powodu spora część z nich zbiegła na pu
stynne terytoria państw sąsiednich, unikając w ten sposób prześlado
wań oraz rozbrojenia. W niedawnej wojnie domowej po stronie Kad
dahego występowały wierne mu od lat plemiona, których członkowie
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zasilali aparat państwowy, służby bezpieczeństwa, wojsko itd. Do walki 
z powstańcami pozyskał on znajdujące się najniżej w hierarchii spo
łecznej w krajach Maghrebu rody Haratinów ( ardtm -  berb. śniado- 
skóry). To czarni, berberyjskojęzyczni mieszkańcy regionu. Powszech
nie uważani są za zasymilowanych potomków niewolników z Afryki 
Subsaharyjskiej (Ensel 2009). Haratinowie zapłacili za przegraną ma
sowymi pogromami, które dotknęły również wszystkich innych czar
nych mieszkańców Libii. Natomiast zwycięscy powstańcy, którzy po
zycjonowali się jako bojownicy w wojnie za wiarę (gihad) przeciwko 
Kaddahemu (przedstawianemu od lat w świecie muzułmańskim jako 
religijny apostata w związku z jego próbami budowania „państwowe
go islamu” oraz ingerowaniu w doktrynę islamu z pozycji heterodok- 
syjnych), rzeczywiście zaczęli podejmować inicjatywy w kierunku re
alizowania w nowej Libii zasad ustrojowych postulowanych przez 
islamskich aktywistów.

Jeżeli jakiekolwiek ugrupowania islamskiego aktywizmu odegrają 
rolę w regionie, to prawdopodobnie będą to wielkie organizacje ma
sowe dążące do umiarkowanych rozwiązań politycznych, mające sze
rokie poparcie społeczne oraz zarządzane za pomocą biurokratycz
nych struktur. Ruchy tego typu od dawna inkorporow ane są 
w struktury państwa narodowego, tak jak Bracia Muzułmanie w Egip
cie, którzy od wielu lat mówią o konieczności poszanowania konsty
tucji (Dynamism 2006: 101). Inne tego typu organizacje biorą od daw
na udział w oficjalnym życiu politycznym (wyborach, politycznych 
polemikach, debatach parlamentarnych itp.) pozostałych krajów re
gionu (Orlov 2011: 411) z wyjątkiem Libii. Ważnym nierozstrzygnię
tym problemem pozostaje natomiast kwestia, czy nie zyskają na zna
czeniu mniejsze organizacje, budzące tak wielki lęk Zachodu. Ich 
skłonność do radykalizmu, dążenia do podziemnej i tajnej działalno
ści jest dużo większa. W odróżnieniu od ruchów masowych, mają one 
zwykle jednego charyzmatycznego lidera (Dekmejian 1995: 57).

Ich rola może wzrosnąć w sytuacji braku rozwiązywania proble
mów gospodarczych krajów regionu przy dalszej pauperyzacji jego 
mieszkańców oraz rosnącym napływie imigrantów z Afryki Subsaha
ryjskiej. Taki scenariusz rozwoju sytuacji jest tym bardziej możliwy, że 
masowe ruchy islamskiego aktywizmu w Egipcie i Tunezji nie są już 
rzecznikami wydziedziczonego chłopstwa, pokrzywdzonych robotni
ków czy miejskiego lumpenproletariatu. W ostatnich latach ich akty
wiści zwrócili się raczej w stronę elit i klas posiadających przy jedno
czesnej aprobacie dla gospodarki wolnorynkowej.

Masy arabskie, które obaliły swoich przywódców w krajach Afryki 
Północnej, chcą jednak przede wszystkim zachowania przywilejów
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socjalnych „arabskiego socjalizmu” (subsydiowana żywność, zapew
nianie miejsc pracy w etatystycznym państwie, szczególnie w rozbu
dowanej biurokracji państwowej, itd.), a jednocześnie żądają realizacji 
konsumpcji na poziomie europejskim i zbliżonego do europejskiego 
poziomu społecznej zamożności. Kwestia demokratyzacji oraz wolno
ści debaty publicznej czy wymiany elit są w rewolucjach arabskich ce
lami drugorzędnymi. Należy jednak podkreślić, że są to cele obecnie 
nie do pogodzenia, z czego „arabska ulica” nie zdaje sobie sprawy. Ża
den nowy rząd arabski nie będzie w stanie zachować subsydiowania 
cen żywności na poziomie, na jakim zachowywali je obaleni przywód
cy świata arabskiego. W związku z tym najprawdopodobniej destabi
lizacja regionu będzie się pogłębiać, gdyż masy ludowe robiły rewolu
cję po to, aby było lepiej, a nie gorzej, i raczej nie będą wykazywały 
zrozumienia dla pogarszającej się nieuchronnie sytuacji gospodar
czej. Na tym tle otwierają się szerokie możliwości dla osiągnięcia suk
cesu przez rozmaite ugrupowania populistyczne odwołujące się do 
idei islamskiego aktywizmu, które na tym polu mogą (odwołując się 
na przykład do idei ekonomicznej „trzeciej drogi”, amorficznej i nie
precyzyjnie definiowanej „islamskiej gospodarki”) dążyć do zdobycia 
władzy w państwach północnoafrykańskich.

Może dojść do kolejnych, jeszcze ostrzejszych „buntów chlebo
wych” związanych z nieuchronnymi podwyżkami cen żywności. Przy
szłość tych krajów będzie zależeć od sposobów, jakie wybiorą nowe 
władze, by poradzić sobie z tą sytuacją. Rozwiązania za pomocą bru
talnych metod siłowych (do których każda władza w krajach Bliskie
go Wschodu jest niezwykle przywiązana) pogorszą sytuację i dopro
wadzą do rozwoju małych ugrupowań radykalnych o sekciarskim 
charakterze, posługujących się terrorystycznymi metodami walki po
litycznej. Tego typu zmilitaryzowane grupy mają już pewne przyczół
ki w arabskich krajach ogarniętych ruchami rewolucyjnymi.

Należy również podkreślić, że w Afryce Północnej całkiem praw
dopodobny jest scenariusz będący niespodzianką dla rozentuzjazmo
wanych przemianami analityków i publicystów Zachodu. Mianowicie 
dalszy rozwój północnoafrykańskich społeczności może pójść w stro
nę destrukcji instytucji państwowych, retrybalizacji oraz budowy no
wych jakości społecznych i politycznych. Zachodni badacze entuzja
zmujący się przykładami drogi, jaką tamtejsze społeczności pokonują 
„od plemienia do państwa”, są słabo przygotowani na badanie drogi 
odwrotnej -  „od państwa do plemienia”. Ten kierunek rozwoju, co po
kazują dzieje kontynentu afrykańskiego w ostatnich latach, nie jest na 
tym obszarze niczym zaskakującym.
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Abstract

Prospects for the development of Islamic activism in the new post-revolutionary politi
cal governance in North Africa

This paper presents the future role of islamic activism in postrevolutionary 
North Africa. It focuses on local political currents of so called political Islam. In
stead of using this term author uses the term Islamic activism. The study briefly 
discusses the trends of Islamic political thought, Islamic political organizations
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and Muslim religious law and the background of socio-economic transformation 
in North Africa in recent decades. It ’s discussed the appeal of various North Af
rican Islamic movement activism to Islam, the Islamic law and the role of Face- 
book and other modern information technologies in its spread. This paper ad
dresses the issues of how the countries of North Africa will meet the possibility 
of further Islamization of the local states and societies. The important question 
is how economic problems will stimulate the further radicalization of the revo
lutionary islamic movements of the North Africa. Part of the analysis is the case 
of Egypt, because of the important role of Egypt in the region, and unusual for 
North Africa Libyan case. The Libyan study is important because of the problem 
of violence and the disintegration of the state. This is the which environment of 
developing of the forms of radical, militarized forms of Islamic activism. The rest 
of the analysis are focused in the other countries in the region and their interac
tions with the Islamic communities of the EU and sub-Saharan Africa. The arti
cle also included a short-term forecast of the possible role of Islamic activism in 
the further development of the countries of the North Africa.
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