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Islámistické ozbrojené skupiny – Alžírsko  (monitoring tisku) 
 
Anotace  
 
Situace v Alžirsku je vskutku neveselá a následující čtení není jemné povahy. Není zde nouze 
o podřezávání hrdel a násilí na ženách a dětech, včetně nanarozených. Ani dnes není situace 
stabilizovanáý a existují zde rozsáhlá území, kde je moc ústřední vlády velmi omezená.  
 
Klíčová slova  
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Summary 
 
The situation in Algeria is indeed unhappy and the next reading is not of a subtle nature. 
There is no shortage of throat cuts and violence against women and children, including the 
unborn. Even today, the situation is not stabilized and there are large areas where the power 
of the central government is very limited. 
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ALŽÍRSKO 
 

Alžírsko bylo získáno Francií jako kolonie v roce 1830. V roce 1911 již statistika uvádí 758 000 
francouzských usedlíků, hospodařících na 1,85 milionech ha půdy. Již tehdy byli starousedlí 
Alžířané vytlačováni z půdy, stávali se bezzemky (ale to se dělo i kvůli velkému populačnímu 
růstu) a odcházeli do Francie na pomocné práce. Nakonec zde bylo 1,5 milionu usedlých 
Francouzů. 
 
Rubem konjunktury let 1945 až 1954 bylo zostřování sociálních a rasových rozdílů. Do roku 
1952 bylo Alžírsko spravováno jako integráální součást Francie. V roce 1954 byla založena 
Fronta národního osvobození, bojující za nezávislost. V letech 1961 až 1962 probíhala jednání 
v lázních Evian. V červnovém referendu roku 1962 se 99,6 % Alžířanů vyslovilo pro 
nezávislost. Alžírská demokratická lidová republika byla vyhlášena 29. září  1962. 
 
Boje trvaly 8 let (1954 až 1962) a stály život asi 2 milionů lidí. V euforii po vítězství 
"uvědomělí" bojovníci rozbíjeli zavlažovací zařízení. V říjnu 1962 v zemi zůstalo jen 200 000 
francouzských kolonistů... 
 
Poté, co Alžírsko získalo v roce 1962 nezávislost na Francii, dosáhl jeho socialistický 
experiment působivých hospodářských výsledků. Na konci sedmdesátých let se však spolu  
s klesající cenou ropy a zemního plynu začala ekonomika rozpadat.  
 
V revolučním nadšení se noví vládci země romanticky pokusili o přímou lidovládu (včetně 
správy a řízení hospodářských subjektů). V březnu 1963 došlo k znárodnění většiny podniků 
kolonistů, vzniku zemědělských družstev a pozemkové reformě. Vůdce Ben Bel la byl roku 
1965 uvězněn a do čela se dostal Huari Bumedien, jenž se obklopil etatisticky uvažujícími 
poradci, zastaveno i z marxistického pohledu neracionální zestátňování drobného podnikání, 
začala výstavba těžkého průmyslu, považovaného tehdy za páteř ekonomické nezávislosti...  
 
Vše bylo financováno z ropy. Její těžba prudce rostla a psouvisející příjmy se zmnohonásobily. 
Již v roce 1971 byly znárodněny i všechny zahraniční ropné společnosti, od června 1972 
začíná období znárodňování soukromých pozemků, na nichž bylo do roku 1975 založeno 4 500 
státních statků. Kromě příjmů z ropy byly všechny akce (zavlažování, budování průmyslu, 
školství, zdravotnictví atd.) financováno i z příjmů z vývozu zemního plynu a dále z transferů 
Alžířanů, pracujících v zahraničí, zejména ve Francii. 
 
Bumedien zemřel koncem roku 1978 a prezidentem se posléze stal plukovník Šadlí Bendžedíd, 
jehož skupina se obklopila poradci západního střihu a zaměřila se na spolupráci se Západem. 
Ale související hospodářský model dále spočíval ve škrcení soukromé iniciativy, přičemž 
široké skupin yobyvatelstva byly kupovány sociálními "výdobytky". Zhroucení cen ropy a 
rostoucí problémy se splácením zahraničních dluhů vedlo k tomu, že obyvatelstvo zvyklé na 
určitý standard, se stávalo stále nespokojenějším. 
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V 80. letech XX. století došlo k rostoucímu nedostatku potravin a spotřebního zboží, rostoucí 
inflaci a rychle rostoucímu státnímu dluhu. Klesající ekonomika a rostoucí nespokojenost  
s restriktivní vládou vedly k nárůstu popularity islámských fundamentalistů. 
 
Hladoví obyvatelé pak vyšli v roce 1988 do ulic, drancovali obchody, celé ulice zachvátily 
požáry. Bylo postříleno přes 500 lidí, včetně dětí. To vše v zemi, která disponovalka všemi 
přepdoklady k tomu, aby byla nadprůměrně bohatá … 
 
Stále více lidí se začalo obracet k radikálnímu islámskému fundamentalismu. Volby v prosinci 
1991 vyhráli fundamentalisté (188 křesel z 228). Armáda se zalekla a donutila Bendžedída 
odstoupit. Pak zrušila druhé kolo voleb a začala občanská válka.  
 
V roce 1991 získala Islámská fronta spásy 42 % křesel v prvním kole parlamentních voleb. 
Armáda přinutila tehdejšího prezidenta Benjedida odstoupit a volby zrušila. Byla instalována 
civilně vedená státní rada, ale skutečná moc držela armáda. V roce 1994 byla prezidentkou 
jmenována generál Liamine Zeroual, ministryně obrany, která nahradila státní radu. 
Fundamentalistická strana byla zakázána a její vůdci byli zatčeni. Fundamentalisté zahájili 
povstání – proti vládě, Západu a ženám. Ženy se staly terčem a obětí bitvy mezi vojenskou 
vládou Alžírska a islámskými rebely. Ženy byly zastřeleny nebo spáleny za to, že si vzaly 
cizince respektive jinověrce, že byly neislámsky oděny a podobně. 
 
Ramadán je dobou zvýšeného násilí. Mnoha lidem je podříznuto hrdlo, odříznuty hlavy  
a děti zabity úderem o zeď. Násilí se v Alžírsku stalo tak rozšířeným, že dokonce 
fundamentalistický Írán odsoudil činy alžírských islamistů. Odhaduje se, že jen mezi lety 1992  
a 1998 násilí padlo za oběť přinejmenším 60 000 osob. 
 
Konflikt je „telenovelou“, kde bývalí teroristé (FLN) a současní vůdci nechávají nové rebely 
(GIA) zabíjet bezbranné. 
 
Většina zabíjení se odehrává nedaleko Alžíru a na vysočině Mitidja. Tato úrodná zemědělská 
půda se táhne na jih od předměstí Alžíru a nyní se jí říká trojúhelník smrti. Výstižné jméno pro 
to, co může konkurovat Kambodžským vražedným polím. Toto je základna povstalecké 
ozbrojené islámské skupiny (GIA), radikálních povstaleckých skupin. Z  regionu uprchlo více 
než 400 000 osob a 80 000 dalších bylo zabito. Nejběžnějš ím popravčím nástrojem jsou 
rezavé nože, sekery, domácí bomby, motyky, granáty vyrobené z plechovek a hrábě. Útočníci 
jsou zvyklí zabíjet staré muže, školní dívky, farmářské chlapce, učitele a kohokoli jiného, kdo 
se jim dostane do cesty. 
 
Dne 14. května 1997 bylo ve vesničce Douar Daoud zabito více než 30 vesničanů, včetně 
dvou kojenců, 15 dalších dětí a sedmi žen. Dne 16. dubna byla za vesnicí Chaib Mohammed 
nalezena těla čtyř mladých dívek. Byli znásilněny, než jim podřízli hrdlo. Dne 12. dubna bylo v 
Douar Menaa zmasakrováno 22 vesničanů, všem bylo podříznuto hrdlo. Během jediného 
týdne v dubnu 1997 bylo zabito více než 140 lidí. Více než 100 bylo cizinců zabito v letech 
1992 až 1996. 
 
GIA rozesílá energicky psané zprávy s tvrzením, že všichni zpěváci, umělci, novináři, vojáci  
a policisté jsou nevěřící a že budou zabiti. Břišní tanec je modlitbou k Satanovi. Když Satanovi 
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poslové dávají lidem pokyny, tancují. Nosit brýle, západní oblečení nebo dokonce vypadat 
vzdělaně z vás může udělat cíl.  
 
Od zrušených alžírských voleb v roce 1992 zavraždili radikální fundamentalisté ve snaze  
o svržení vlády více než 13 000 nevinných lidí, včetně více než 100 cizinců. Mezi oběťmi jsou 
dramatici, umělci, novináři, politici a děti. Předpokládá se, že počet zabitých muslimských 
militantů přesahuje 20 000. Zhruba 50 až 200 lidí je zabito každý den. 
 
Vedení země využívalo množství zahraničních úvěrů, s  tím, že příjmy z ropy zaplatí cokoli. 
Roku 1994 však splácení zahraničních dluhů (ve výši 25,7 miliardy USD) pohltilo 70 % příjmů 
z ropy. 
 
Roku 1963 bylo zrušeno právo cizinců vlastnit zemědělskou půdu, roku 1966 došlo  
k zestátnění těžebního průmyslu s výjimkou ropného. Největší část podniků patřících cizincům 
byla znárodněna v letech 1967/68. Současně byly zestátněny bankovní ústavy, byl zaveden 
monopol na přepravu a distribuci ropy. Roku 1971 byla zestátněna velká část 
petrochemického průmyslu. V roce 1987 byl zaveden státní monopol na zahraniční obchod 
(okolo 97 % objemu zahraničního obchodu se týká ropy a zemního plynu). 
 
Teprve od roku 1988 jsme svědky postupné liberalizace podnikání. Tento proces pokračoval, 
spolu s privatizací, až do roku 1995. Ceny byly až na malé výjimky (mléko, mouka) 
liberalizovány, monopoly zlikvidovány. Alžírsko je často označováno za nejliberali zovanější 
obchodní systém ze všech severoafrických zemí. Na podzim 1994 byly zahraniční investice 
zcela liberalizovány a daňové prázdniny kolísají mezi 3 až 10 lety podle oblastí, repatriace 
kapitálu je uzákoněna mimo jiné přistoupením k Mezinárodní úmluvě o ochraně investic. 
 
Břemenem pro stát je vysoký demografický růst, okolo 2,7 % ročně, takže jakékoli příjmy se 
rozpočítávají mezi stále více obyvatel. Sociální situace je celkově výbušná, kdy asi čtvrtina 
obyvatel v produktivním věku je bez zaměstnání. Situaci komplikuje i velmi vyhrocená sociální 
nerovnost. Odhaduje se, že celé bohatství této 28 milionové země je v rukou pouze asi 5 000 
rodin. 
 
Pozitivní zprávou pro Alžírsko je ta skutečnost, že po geologických objevech, zejména plynu, v 
roce 1994, je Alžírsko 1. na světě v zásobách zemního plynu: 400 mld m

3
. Staví se nový 

plynovod do Evropy atd. 
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ISLÁMSKÉ OZBROJENÉ SKUPINY – ALŽÍRSKO 
 
Gia (Islámská ozbrojená skupina) 
 
Jedná se o islámskou extremistickou skupinu usilující o svržení sekulární alžírské vlády a její 
nahrazení islámským státem. Své násilné aktivity GIA rozjela počátkem roku 1992, po 
anulovaném volebním vítězství Fronty islámské spásy (FIS) v prosinci 1991. Do hry tenkrát 
vstoupila armáda, prezident Bendžedíd abdikoval, výkonná moc se soustředila do rukou 
pětičlenné armádní "Nejvyšší vládnoucí komise". O dva měsíce později byla FIS zakázána  
a její vůdci byli uvězněni nebo odešli do ilegality. Tím začala občanská válka mezi "božími 
bojovníky" a armádou.  
 
Na přelomu let 1991/92 vznikají v rámci FIS obávané GIA (Islámské ozbrojené skupiny), 
operující po celém území Alžírska. Vedou dvojí druh války, což odkazuje na dvojí druh zázemí. 
V první řadě jsou to útoky z hor navazují na islámské partyzánské hnutí z dob bojů  
o nezávislost. Cíle představují armádní jednotky a symboly státní moci, ale i venkovské 
obyvatelstvo či cizinci, kteří jsou vnímáni jako vládní spojenci. Cizincům bylo v roce 1993 
doporučeno, aby zemi opustili. Dva dny po vypršení ultimáta už zavraždili španělského 
obchodníka. Fanatičtí mudžáhidové se nejvíce koncentrují v okolí města Médea. V druhém 
případě se jedná o atentáty ve velkých městech, hlavně Alžíru, jimž slouží jako ideální 
základna hustě osídlená periferie, odkud se také rekrutuje nejvíce stoupenců GIA. Jedná se  
o polovojenské jednotky postrádající jednotné velení, tvořené převážně zfanatizovanými 
mladíky, jejichž veliteli jsou často nekompromisní veteráni z afgánské války, jednající na 
vlastní pěst. Násilí je zdůvodňováno jako nevyhnutelný prostředek k očistě populace. Návrat 
ke kořenům islámu podle nich vyžaduje nesmlouvavý rozchod s vlivem moderní společnosti, 
především francouzské, jež se nejvíce zasloužila o zesvětštění alžírského obyvatelstva. Proto 
je nutné vymýtit frankofonně smýšlející inteligenci země, čímž se vysvětlují oběti v řadách 
profesorů, spisovatelů, lékařů či novinářů.  
 
GIA se postupně zcela vymkla vedení FIS z rukou a dále pokračovala ve svém boji proti všem. 
Od vyhlášení boje, při kterém používá pumových útoků (včetně bomb umístěných  
v automobilech) či únosů a následné podřezání obětí, připravila organizace o život několik 
stovek lidí. Teroristicky zaútočila i v zahraničí. Například v prosinci 1994 GIA unesla letadlo 
společnosti Air France a o rok později uskutečnila sérii pumových atentátů v Paříži a Lyonu. 
Finančně je podporována hlavně z Íránu, hustou síť muslimských spojenců má také v západní 
Evropě, především ve Francii, Británii a Německu.  

 
V řadách organizace působí asi 20 000 – 25 000 odhodlaných bojovníků. Alžírsko pro lepší 
koordinaci a kooperaci si teroristé rozdělili do tří oblastí – východní, střední a západní. 
Vedoucími osobnostmi jsou (většinou emírové) El-Mansouri, El-Miliani, Abduallah Qalek, 
Abdel-Haq Aquadia, Djafar El-Afgani a Djamel el-Zitovni. Dne 9. července 1998 bylo 
alžírskými zvláštními jednotkami zastřeleno 11 vůdců.  
 
Jeden čas se jejich aktivity promítly i do Francie, jako výsledek zatčení několika teroristů. 
Velkým vzorem je jim šíitská organizace Hizballáh. Výcvik vedou většinou Alžířani, kteří získali  
bojové zkušenosti v Afghánistánu.  
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AIS-Islámská osvobozenecká armáda – Alžírsko 
 
Jedná se o ozbrojené křídlo alžírské Yslámské fronty osvobození (FIS). Dne 11. ledna 2000 
vyhlásil alžírský prezident A. Buteflika amnestii pro členy AIS na základě rozhodnutí jejich 
vůdců o rozpuštění této militantní organizace.  
 
Indikativní monitoring tisku k tématu 
 
Zita Senková: Alžírsko jedná s únosci turistů z Evropy. Mladá fronta DNES, 5. V. 2003.  
 
Alžírsko včera poprvé uvedlo, že 31 turistů z Evropy, kteří zmizeli v saharské poušti během 
posledních dvou měsíců, je zadržováno a že oficiální představitelé jsou v kontaktu s jejich 
únosci. "Uskutečňují se kontakty s cílem osvobodit turisty," uvedl předseda parlamentní 
komise pro turistiku Muhammad Karút v alžírském rozhlase. V pátek alžírské ministerstvo 
vnitra obdrželo podle jeho slov signály, že turisté jsou naživu. Celkem šest skupin turistů, 
mezi nimiž je 15 Němců, 10 Rakušanů, čtyři Švýcaři, jeden Nizozemec a jeden Švéd, jsou 
údajně v pořádku a jsou zadržováni na neznámém místě v trojúhelníku jihoalžírských měst 
Illizi, Tamanrasset a Djanet. Nadále se spekulovalo, zda turisté padli do rukou islámských 
teroristů, nebo bandy pašeráků působící v této oblasti, jejíhož šéfa alžírské úřady dobře znají. 
Banda se specializuje na obchod se zbraněmi, ukradenými auty a cigaretami. Více než deset 
let operuje v oblasti mezi Alžírskem, Mali, Nigerem a Mauritánií. K zajetí západních turistů by 
pašeráky mohl vést nedostatek peněz. Spojení skupiny s jejími "sponzory", islámskými 
teroristy, bylo totiž přerušeno. Zpravodajské služby většinou předpokládaly, že turisté padli 
do zajetí muslimských fundamentalistů pod vedením Mochtára Belmochtára, který proslul 
dřívějším ohrožováním rallye Paříž – Dakar a údajně měl kontakty  
s nejhledanějším teroristou na světě Usámou bin Ládinem. Všichni pohřešovaní turisté,  
z nichž část o sobě nedala vědět už od 19. února, cestovali vlastními auty bez průvodce  
v alžírské části Sahary, která v tomto státě pokrývá více než dva miliony kilometrů 
čtverečních. Turisté patřili ke zkušeným cestovatelům a možnost, že by v poušti zabloudili  
a zahynuli, jejich příbuzní i úřady již na začátku rozsáhlého pátrání vyloučili. Týmu specialistů 
se minulý týden podařilo v alžírské oblasti Illizi objevit vůz, který patřil jednomu manželskému 
páru z Německa. Podle zpráv z médií se německé vládě podařilo přesvědčit alžírskou vládu, 
aby upustila od plánované vojenské akce k osvobození turistů. Podle Berlína by takový zásah 
mohl ohrozit jejich životy. Německo prý naopak nabídlo alžírským úřadům vyslání  vlastního 
záchranného komanda.  
 
Zita Senková: Kdo unesl turisty na Sahaře? MFD. 26. IV. 2003 
 
Vypravili se na alžírskou Saharu, aby projeli jednu z jejích nejkrásnějších částí, které se říká 
"mohylová". Po 31 evropských turistech a jejich autech se však již týdny jako by slehla země. 
O jejich osudu přicházejí nadále rozporuplné zprávy. Šest různých skupinek zkušených  
a technicky výtečně vybavených evropských turistů, mezi nimiž jsou kromě 15 Němců  
a 10 Rakušanů také čtyři Švýcaři, jeden Nizozemec a údajně i jeden Švéd, zmizelo koncem 
února a v první polovině března v oblasti města Illizi. Tato část alžírské Sahary zůstala až 
dosud ušetřena násilností radikálních muslimských ozbrojenců. Německé i rakouské úřady 
vyslaly do oblasti četné pátrací týmy, které však zatím přes veškeré snažení neuspěly. Vlády 
zemí pohřešovaných turistů vycházejí z toho, že jde o únos. Pachateli mohou být islámští 
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extremisté, kteří se akcí chtějí domoci politického cíle, nebo bandité a pašeráci, kterým jde  
o výkupné. Dosud se však neobjevil ani žádný dopis s požadavky, od případných únosců 
postrádají jakýkoli signál. Podle poslední verze expertů turisté nejspíš padli do zajetí 
muslimských fundamentalistů pod vedením Mochtára Belmochtára, který proslul dřívějším 
ohrožováním rallye Paříž – Dakar a údajně měl kontakty s nejhledanějším teroristou na světě 
Usámou bin Ládinem.  
 
Turisté se ztratili v trojúhelníku pouštních měst Djanet – Tamanraset – Bordj Omar Driss, asi 
1 500 kilometrů jižně od metropole Alžír. Do rozsáhlé pátrací akce bylo zapojeno všechno 
možné. Vrtulníky, auta, dokonce i velbloudi. Duny "pročesává" více než tisíc policistů  
a vojáků, na místě jsou protiteroristické oddíly, a dokonce kontrarozvědka. Veškeré úsilí bylo 
dosud marné. Podařilo se pouze najít několik osobních věcí cestovatelů, boty, plechovky od 
piva a mrtvého psa. Informace se neustále různí a alžírské a evropské zdroje se neshodly na 
tom, zda se pohřešovaní ještě nacházejí na území Alžírska, či nikoli. Šéf zvláštní pátrací mise 
rakouského ministerstva zahraničí Thomas Buchmann například dementoval zprávy alžírského 
listu El Watan, podle kterého zmizelí Evropané již pravděpodobně nejsou  
v Alžírsku. Naopak soudí, že turisté se zřejmě v zemi stále nacházejí. Alžírský tisk je 
všeobecně skeptický ke zprávám evropských sdělovacích prostředků, které několikrát psaly  
o nových stopách po turistech nebo o blížícím se odhalení domnělých únosců. Cílem skupiny 
byla 450 kilometrů dlouhá písečná "pista mohyl či náhrobků" na jihovýchodě Alžírska. Za svůj 
název vděčí brutálním bojům mezi francouzskými kolonialisty a domácími kmeny Tuarégů. 
Lemuje ji mnoho mohyl a hřbitovů. Dnes je považována za jednu z nejhezčích  
a nejoblíbenějších tras napříč alžírskou Saharou, se spoustou nádherně zformovaných dun,  
s vysušenými koryty řek a palmami. "Můj otec se v poušti rozhodně nemohl ztratit. Je to 
zkušený turista, který například loni strávil šest a půl měsíce v australském buši," říká 
Andreas Mitko, který na zprávu čeká od 8. března. Manfred Notter z Besigheimu  
u Ludwigsburgu rovněž nemůže již týdny spát. Jeho šestadvacetiletý syn Saša patří  
k pohřešovaným. Zoufalý otec se zmítá mezi nadějí a obavami: "Počítáme se vším. Vycházíme 
z toho, že byli uneseni, a věříme, že budou brzy konečně doma. " Nešťastný případ zmizelých 
turistů znamená pro alžírského prezidenta Abdelazíze Bouteflika, který chtěl právě z jihu 
Sahary udělat "alžírskou Kalifornii", neradostné vyhlídky. Cestovní ruch se zde totiž stěží 
rozbíhá po hubených letech, které má na svědomí boj islámských radikálů. Například předloni 
navštívilo Alžírsko dvacet tisíc Němců. Příbuzní pohřešovaných, partneři, rodiče či děti, 
doufají, že jejich nejbližší jsou naživu. Posílají úřadům také osobní věci pohřešovaných, jako 
například zubní kartáčky či hřebeny, aby byla v nejhorším případě možná identifikace jejich 
nejbližších na základě DNA.  

 
Zita Zenková: Jsme unavení, ale šťastní, říkají osvobození rukojmí. MFD, 21. VIII. 2003.  
 
Strach, vyčerpání, ale i nepopsatelná úleva a radost ze svobody se zračily ve tvářích  
14 evropských turistů držených únosci na Sahaře více než pět měsíců, kteří včera ráno 
přiletěli do Německa. Byli pohublí, špinaví a mnozí měli na sobě potrhané šaty a turbany. 
"Jsem trochu unavený, ale šťastný," popsal DPA své pocity Witek Mitko. Podobně jako další 
turisté měl jediné přání: jít domů. Letadlo s devíti Němci, čtyřmi Švýcary a jedním 
Nizozemcem na palubě přistálo včera na vojenském letišti v Kolíně nad Rýnem po 
šestihodinové cestě z metropole Bamako v Mali. Na německé turisty již netrpělivě čekali 
přátelé a příbuzní. Švýcary dále přepravilo vojenské letadlo do Curychu. Po pondělním 
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propuštění museli turisté překonat za doprovodu maliské armády 600kilometrovou vzdálenost 
autem z odlehlého pouštního města Tessalit do města Gao, kde na ně čekalo německé 
vojenské letadlo s lékařským vybavením. Odtud se dostali do Bamaka. Od února do března 
bylo na alžírské Sahaře uneseno 32 západních turistů. Z nich 17 bylo osvobozeno ještě v 
Alžírsku bezpečnostními silami, zbývající byli odvlečeni do Mali. Turisty, kteří cestovali po 
Sahaře v několika různých skupinách, zřejmě zajali alžírští povstalci "Salafistické skupiny pro 
kázání a boj", která je podezřelá z napojení na teroristickou síť Al -Kajda. "Fyzicky  
i psychicky jsou všichni v pořádku," uvedl po příletu náměstek ministra zahraničí Jürgen 
Chrobog a společně s ostatními uctil památku 46leté Němky Michaely Spitzerové, která 
podlehla útrapám zajetí. Místo, kde byla únosci pohřbena, je již známo. Německá strana se 
pokusí převézt tělo do vlasti. Včera odpoledne byli již všichni turisté ve svých domovech. 
První výpovědi o martyriu v poušti byly pochopitelně strohé. "Musíme to všechno nejdříve 
zpracovat," odpovídali shodně osvobození turisté na dotazy médií. "Únosci s námi zacházeli 
slušně, často jsme ale zažívali napětí a strach," svěřil se agentuře DPA Švýcar Marc Hediger. 
Také manželé Erna a Kurt Schusterovi z Augsburgu jsou nesmírně šťastní, že jejich útrapy 
skončily. "Abychom si v zajetí uchovali zdravý rozum, neustále jsme se těšili na nejrůznější 
termíny, jako třeba jak oslavíme na svobodě Velikonoce či svátky příbuzných. " Witek Mitko, 
rovněž z Augsburgu, měl na hlavě ještě turban. "Mám radost, že jsem doma. Když jsem se 
dověděl, že jsme volní, nemohl jsem tomu uvěřit. Zatím jsem ani neměl čas se převléknout." 
Podmínky propuštění rukojmích zůstávají nejasné. Podle německých médií bylo vyplaceno 
výkupné ve výši 4,6 milionu eur. Německá vláda však vždy tvrdila, že výkupné z principu 
neplatí.  
 
Byli jsme stále na útěku. Lidové noviny, 16. V. 2003 
 
Osvobozený rakouský turista vyprávěl o únosu v alžírské Sahaře: Každou noc pochodovalo 17 
unesených turistů na jiné místo. Únosci je neustále přesouvali, protože se báli dopadení.  
 
Sedmnáct turistů, unesených téměř tři měsíce v alžírské Sahaře, se ve středu vrátilo domů. 
Osud zbylých patnácti turistů však zůstává nadále nejasný. Deset Rakušanů, šest Němců  
a jednoho Švéda přivítali na letištích v Salcburku a Kolíně nad Rýnem jejich blízcí, ale  
i desítky novinářů z několika zemí. Kvůli obavám o osud zbylých 15 unesených se však 
rozhovorů s vyčerpanými, ale šťastnými turisty málem nedočkali. Podrobnosti únosu popsal 
pouze salcburský vedoucí výpravy Gerhard Wintersteller německé televizi RTL: "Každou noc 
jsme byli na útěku a museli absolvovat noční pochod. Boty už jsme měli roztrhané a byli js me 
na konci fyzických sil. Už jsme prostě nemohli," řekl Wintersteller. Únosci museli se zajatými 
turisty neustále měnit místo, kde se nacházeli. Cítili totiž, "že vojáci jim jsou  
v patách". Skupina tak byla neustále na útěku a intervaly jednotlivých přes unů se stále 
zkracovaly. Únosci, které již dříve alžírské úřady identifikovaly jako členy islamistické 
organizace Salafistická skupina pro kázaní a boj, byli podle Winterstellera skutečně muslimští  
teroristé. Každý večer se prý modlili a rukojmím vysvětlovali, že v Alžírsku chtějí zřídit Boží 
stát. Výkupné prý požadovali proto, aby si koupili zbraně. Na to, jak s rukojmími zacházeli, ale 
Wintersteller odmítl odpovědět. "Když to zodpovím, uškodím tím mým německým druhům, 
kteří nyní trpí. " Ze stejného důvodu se Rakušan nechtěl vyjádřit k tomu, jak probíhala 
osvobozovací akce.  
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Na tom se však neshodují ani alžírské zdroje. Zatímco oficiální vládní prohlášení tvrdí, že 
úkryt únosců objevili vojáci v úterý ráno, podle alžírského deníku Le Matin vojáci  
o teroristech věděli již 12 dní před útokem. Ve skupině únosců bylo prý také několik Jemenců. 
Po zbylých patnácti turistech, mezi nimiž je deset Němců, čtyři Švýcaři a jeden Nizozemec, 
během včerejška pátraly tisíce alžírských vojáků. Podle agentury Reuters je již známo, v jaké 
oblasti se únosci ukrývají: měli by být na jihu země v hornaté oblasti, kterou obývá především 
kmen Tuaregů. Tamní hory se spoustou jeskyní a rozeklaných skal jsou těžce přístupným 
terénem a možná i proto dosud k útoku na druhou skupinu teroristů nedošlo. Nejmenovaný 
diplomatický zdroj včera uvedl, že původně dobře organizovaná akce se v poslední době 
teroristům vymyká z rukou a že prchající skupina se zbytkem rukojmích je již zřejmě izolovaná.   
 
Rukojmí ze Sahary vykoupilo Německo; Právo, 28. VIII. 2003.  
 
Německo zaplatilo výkupné za 14 turistů ze SRN, Švýcarska a Nizozemska, které únosci od 
minulého pondělí zadržovali na Sahaře. S odvoláním na zdroj blízký zprostředkovatelům to v 
sobotu oznámila agentura AFP. O výšce výkupného se zdroj nezmínil. Podle agentury mohlo 
jít o sumu mezi 4,2 až 15,2 miliónu eur (130 až 471 miliónů korun). "Situace se jiným 
způsobem nedala uspokojivě řešit, protože únosci trvali na zaplacení výkupného. Peníze jim 
nakonec odevzdal jeden Němec v Tessalitu na severu Mali," informovalo nezávisle na sobě 
několik pramenů. Týdeník Der Spiegel napsal, že během vyjednávání se podařilo snížit 
výkupné ze 45 na pět miliónů eur. Německý ministr zahraničí Joschka Fischer řekl včera  
v Berlíně, že "spolková vláda se nebude podílet na spekulacích o vyplacení výkupného". 
Minulý čtvrtek se objevily dohady, podle nichž skupinu unesených vykoupila z vlastní 
iniciativy Libye, a to částkou pěti miliónů eur.  
 
Alžírsko: ztracené turisty unesli asi teroristé. MFD, 17. IV. 2003 
 
Tři desítky pohřešovaných turistů z Evropy, jejichž stopy se ztratily v písku alžírské Sahary, 
zřejmě zadržují místní teroristé. Již před několika týdny se slehla zem po celkem  
31 turistech, mezi nimiž je patnáct Němců, deset Rakušanů, čtyři Švýcaři, jeden Nizozemec  
a jeden Švéd. Zmizeli letos v únoru a březnu a s největší pravděpodobností se stali obětmi 
únosu islámských fundamentalistů. Turisté nejspíš padli do zajetí teroristů pod vedením 
Mochtára Belmochtára, který dříve ohrožoval světoznámou rallye Paříž – Dakar a údajně měl 
kontakty s nejhledanějším teroristou na světě Usámou bin Ládinem. Pro alžírský režim 
prezidenta Abdal Azíze Butefliky je zmizení evropských turistů více než nepříjemné, protože s 
poklesem terorismu v posledních letech se do země začali vracet turisté. Naději příbuzných a 
známých i úřadů, že ztracení či spíše unesení turisté jsou stále naživu, umocnil nedávný nález 
z 8. dubna, kdy na jednom z kamenů v oblasti kolem východoalžírského města Illizi byl 
nalezen nápis, vyrytý nizozemským turistou: "Jsme naživu". "Zpráva je pro nás světélkem na 
konci tunelu," říká šedesátiletá důchodkyně Monika Bleckmannová ze Salcburku, která již 
měsíc postrádá jakoukoli zprávu o manželovi a synovi. V posledních dnech se vlády Rakouska 
a Německa přiklonily k hypotéze o únosu. Spolkové vládě v Berlíně to měly podle mediálních 
informací dokonce potvrdit alžírské úřady. Není vyloučeno, že teroristé požadují výkupné. 
Zatímco německé úřady vyslaly do oblasti pátrací komando, Rakousko popřelo informace  
o tom, že do Alžírska odletí speciální zásahové pátrací komando Cobra. "Alžírsko evidentně 
nedisponuje moderní technologií a místní policisté nejsou vyškoleni pro podobné případy. 
Pokud bychom mezi ně poslali naše jednotky, vznikl by totální chaos," uvedl Thomas 
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Buchsbaum, vedoucí zásahové jednotky Cobra. Podle rakouského bulvárního listu Kronen 
Zeitung, který do oblasti vyslal své redaktory, Alžířané plánují rozsáhlou ozbrojenou akci  
s nasazením tanků a vzdušných sil na osvobození turistů ze zajetí.  
 
Miroslav Honsů: Saharská rallye přitahuje sportovce, lupiče i dobrodruhy. LN, 22. I. 2000  
 
Satelitní snímky, které měly zachycovat teroristy plánující útok na peloton rallye Dakar-
Káhira, francouzské ministerstvo zahraničí údajně špatně pochopilo. Šlo prý o tisícihlavé 
stádo velbloudů.  
 
Blíží se konec ledna 2015 a právě skončil 37. ročník rallye Paříž-Dakar. Vítězství v prestižní 
kategorii těžkých bitevních tanků si již potřetí za sebou odnesli Rusové v upraveném modelu 
T92 se zesíleným pancéřováním věže, zatímco nejpočetnější kategorii "bojové vozidlo 
pěchoty" dominovali francouzští jezdci na polopásových speciálech se dvěma spřaženými 
rychlopalnými kanony ráže 24 mm.  
 
V letošním ročníku slavné rallye se soutěžní peloton probil Saharou za cenu ztráty necelé 
třetiny strojů a tří pětičlenných posádek. Takto vykreslená budoucnost závodu, který před 
čtvrt stoletím poprvé odstartoval na mnoho tisíc kilometrů dlouhou cestu protínající oblast 
afrického Maghrebu a Sahelu, naštěstí patří spíše do oblasti fikce, či přesněji science -fiction. 
Přesto se v ní odráží trend, který začíná trápit organizátory i účastníky rallye mnohem více než  
nástrahy přírody. Chudoba přeje násilí Stále častěji se jezdci, pořadatelé, novináři  
a vůbec všichni účastníci rallye, což bylo letos již 1400 lidí, střetávají s organizovanými 
bandami místních lupičů, kteří oprávněně tuší příležitost ke kořisti. Příčinou je zoufalá 
hospodářská situace většiny zemí, jejichž územím trasa závodu prochází. S výjimkou Alžírska, 
Libye a vzhledem k průběhu letošní trasy i Egypta, je peloton nucen projíždět státy, v nichž 
hrubý národní produkt na jednoho obyvatele nepřesahuje tisíc dolarů. Nejrozsáhlejší 
přepadení zažilo několik desítek závodníků, novinářů a členů doprovodu před rokem,  
13. ledna 1999, při dojezdu 12. etapy do mauretánského Tišítu.  
 
Dvacetičlenná skupina ozbrojených banditů postupně zastavila jeden motocykl, čtyři 
čtyřkolky, 12 aut a sedm kamionů. Celkem 52 závodníků a novinářů muselo odevzdat peníze a 
doklady. Když lupiči odjížděli na ukradených čtyřech osobních a třech nákladních autech  
a jedné motorce, loučili se se zkoprnělými "dakaristy" pokřikem "Tak za rok nashledanou!". 
Nebezpečí však nepředstavují jen roztroušené skupinky lupičů sledujících okamžitý zisk. 
Bezpečnostní situace v oblasti Sahelu se sice výrazně zlepšila po roce 1997, kdy kočovní 
Tuaregové ukončili boj proti vládám Mali, Mauritánie a Nigeru, přesto se v této části Afriky 
pohybuje nebezpečně velké množství ozbrojenců. 
Organizátoři letošního ročníku dokonce na popud francouzského ministerstva zahraničí zrušili 
čtyři etapy vedoucí územím Nigeru z obavy před možnými útoky fundamentalistů pronikajících 
do Nigeru ze sousedního Alžírska. Francouzská vláda své varování opírala  
o satelitní snímky pořízení krátce před plánovaným průjezdem pelotonu. Na fotografiích se 
údajně podařilo zachytit na tři sta ozbrojených teroristů, pravděpodobně z nechvalně proslulé 
alžírské organizace GIA. Pořadatelé proto raději zaplatili za letecký přesun celé rallye do 
Libye přes devět milionů marek. Včera však některé francouzské rozhlasové stanice přišly s 
informací, že satelitní snímky ve skutečnosti zachytily tisíce velbloudů, které sčítali alžírští 
honáci. Tento výklad francouzské ministerstvo zahraničí okamžitě dementovalo. Pokud se 
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však v příštích letech nepodaří zlepšit hospodářskou a bezpečnostní situaci  
v severní Africe, nezbude, než podobná varování brát vážně.  
 
Alžírský extremista zřídka odhaluje svoji pravou tvář. MFD, 14. V. 1996, str. 9  
 
Může mít mikinu s nápisem USA, džíny Lewis, tenisky Nike a v uchu zlatou propichovací 
náušnici. Jindy oblek západního střihu, proužkovanou košili a bezvadně uvázanou kravatu. 
Jeho pravou totožnost nikdo nezjistí, dokud nevytáhne zbraň a ve jménu pokřivené víry  
v Alláha nezabije. "Je hrubým omylem myslet si, že islámští fundamentalisté jsou zarostlí 
fanatici, kteří bezhlavě zastřelí každého na potkání. Jsou o to nebezpečnější, že jen zřídka 
odhalují svoji pravou tvář," říká obyvatelka předměstské čtvrti Alžíru. Jedno  
z extremistických hnízd zlikvidovala zásahová jednotka nedávno v diplomatické čtvrti Hydra, 
kde si pronajali byt seriózně vyhlížející "úředníci". Zvláště několik posledních atentátů 
ukázalo, že extremisté své útoky pečlivě připravují a plánují. Podle znalců místních poměrů 
vyhlédnutou oběť dlouho sledují. Ke zmapování jejího pohybu často využívají i děti, například 
malé pouliční prodavače. "I když dnes jde spíš o vyřizování účtů než o politické záležitosti, 
stále ještě mohou existovat seznamy, podle kterých radikálové vraždí," míní zahraniční 
diplomat. "Navzdory celkovému uklidnění oproti minulým letům proto hrozba útoku přetrvává. 
Teroristé se jen více ukryli v ilegalitě a podstatně zdokonalili své metody," dodává. Občanská 
válka v Alžírsku si od roku 1992, kdy vláda anulovala výsledky voleb,  
v nichž by zvítězili právě islámští fundamentalisté, vyžádala přes padesát tisíc životů.  
 
Hrozba teroru přerušila na týden dakarskou rallye. Mladá fronta DNES 12. I. 2000  
 
Kvůli velkému nebezpečí teroristického útoku byla poprvé přerušena Rallye Paříž – Dakar  
– Káhira, a to až do příštího pondělí či úterý. Dnešní sedmá etapa, stejně jako další tři, které 
měly vést na území Nigeru, byly zrušeny. Patnáct set lidí a tři sta strojů se během příštích dní 
přesune letecky přes rizikové území do Libye, kde má soutěž pokračovat. Francouzs ké 
ministerstvo zahraničí totiž na základě informací ze Spojených států organizátory Dakaru 
upozornilo, že existuje vážné riziko teroristického útoku na území Nigeru. "Bezpečnost 
účastníků je naší absolutní prioritou, a proto rallye v Nigeru nebude pokračovat," uvedli 
pořadatelé. Teroristické výhrůžky pocházely od alžírských extremistů z Ozbrojené islámské 
skupiny, známé pod francouzskou zkratkou GIA. Ta má zřejmě tajné základny v severním 
Nigeru, mezi pouštním městem Agadez a lybijskými hranicemi. Nigerská  armáda loni zadržela 
nejméně dvacet členů GIA při přechodu hranic z Alžírska a GIA se podle všeho chystá k 
odvetě, uvedli nigerští vládní činitelé. GIA má na svědomí některé z nejkrvavějších útoků proti  
civilistům během islámského povstání v Alžírsku a také se jí dávají za vinu bombové útoky ve 
Francii v letech 1995 a 1996 i únos letadla v roce 1994. Se skupinou je spojováno i nedávné 
zadržení několika lidí, podezřelých z pokusů o pašování výbušnin 
z Kanady do USA. Po dojetí včerejší etapy byli soutěžící za asistence desítek těžce 
ozbrojených nigerských vojáků převezeni do tábora nedaleko letiště v Niamey. Odtud se  
v následujících dnech budou přesouvat do Libye pomocí dvou nebo tří obřích nákladních 
letadel Antonov 124. "Bude to trvat čtyři nebo pět dní," sdělil Jean-Claude Killy, šéf 
společnosti pořádající rallye. "Organizátoři se zachovali velmi odpovědně," uvedl francouzský 
ministr zahraničí Hubert Vedrine. V soutěži zůstává 150 osobních automobilů, 127 motocyklů 
a 64 nákladních vozů. Technické problémy se včera nevyhnuly obhájci titulu Karlu Lopraisovi, 
který musel svou tatru na trati s pomocí Bedřicha Sklenovského opravovat. Do cíle dorazil 
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čtvrtý, téměř půl hodiny za vítězným Rusem Kabirovem. Jeho krajan Čagin si druhým místem 
pojistil vedení v průběžném pořadí. Jediní čeští zástupci v kategorii automobilů, Rostislav 
Bílek s Petrem Dostálem, nedojeli v pondělí poté, co se jejich vozu Viper porouchal motor. 
Příčinou byl protržený vzduchový filtr. "Mrzí mě to, motoru jsem věřil víc než podvozku," 
litoval Bílek. "Dojeli jsme jen o etapu dál než v roce 1997, a to mě samozřejmě nemůže 
uspokojit. " Posádka se rozhodla ponechat automobil v ceně dvou milionů korun v Africe – 
věnovala jej státu Burkina Faso s tím, že až se motor podaří opravit, bude dodge bude sloužit 
místní policii. Dvojice se má domů vrátit v sobotu. Rallye odstartovala v Dakaru minulý 
čtvrtek a má skončit v neděli 23. ledna v Káhiře. Kromě čtyř etap byl zrušen také páteční 
volný den v Agadezu v poušti Tenere. Podle sdělení novináře Petra Dufka,  doprovázejícího 
rallye, byli všichni čeští účastníci soutěže v pořádku a žádné nebezpečí jim nehrozilo. 
Dakarská rallye se potýká s bezpečnostními problémy prakticky po celou historii dvaadvaceti 
ročníků, ale životy účastníků ještě nikdy nebyly ohroženy tolik co letos. "Je to poprvé, co se 
ozval terorismus," dodal Killy. Před třemi lety ještě proběhl průjezd Nigerem bez problémů, 
přestože panovaly obavy z neklidné vnitřní situace.  
V posledních dvou letech byli někteří soutěžící přepadeni na trati ozbrojenými lupiči. Roku 
1998 ukradli bandité kromě jiných i jeden tovární vůz Tatra. Loni se připravené přepadení na 
území Mauritánie opakovalo.  
 
Formánek, J., Kdo je a kdo není terorista. Respekt, 1. II. 1999, str. 17.  
 
Ve čtvrtek 21. ledna informovala všechna francouzská média o zprávě Mezinárodní federace 
lidských práv: ta upozorňuje na systematické nerespektování Evropské konvence lidských 
práv, jehož se při policejním šetření dopouští protiteroristická sekce státní prokuratury  
v Paříži. Tento alarmující dokument nebyl publikován náhodou. Následujícího dne totiž 
tribunál ve Fleury-Mérogis vynesl rozsudek v kauze "Chalabiho síť", jenž zprávu Mezinárodní 
federace lidských práv opatřil puncem nezávislé justice.  
 
Do dějin francouzského soudnictví se případ "Chalabiho sítě" (Respekt č. 38/98) 
nesmazatelně zapsal především ze dvou důvodů. Na jedné straně svým rozsahem, formou  
a organizací. Na lavici obžalovaných v tělocvičně školského ústavu ve Fleury-Mérogis, 
proměněné speciálním zákonem parlamentu v soudní síň, zasedlo 138 osob. Na druhé straně 
bezprecedenčním bojkotem soudního líčení ze strany většiny obhájců, kteří tak protestovali 
proti jednostranně vedenému vyšetřování i samotné podobě procesu. Před tribunálem se tedy 
vynořil vnitřní svár všech demokratických společností ohrožených aktivitou teroristů: lze v 
zájmu bezpečnosti a prevence vůči organizovanému násilí tolerovat nedodržování tradičních 
svobod a základních lidských práv? Vyšetřování "Chalabiho sítě" totiž inklinovalo právě tímto 
směrem, což s poukazem na výjimečnost situace přiznal i hlavní soudce protiteroristické 
sekce Jean-Louis Brugiere: "Nedá se nic dělat, vedeme s terorismem válku!" 
 
Oč vlastně šlo? Ve Fleury-Mérogis bylo souzeno 138 Alžířanů podezřelých z organizování 
materiální pomoci – dodávky zbraní, střeliva, výbušnin, léků, finančních prostředků  
a falešných dokladů – Islámským ozbrojeným. Na jejich stopu narazila francouzská policie  
v roce 1994 při vyšetřování obchodu s drogami a postupně byly odhaleny skupiny Mohameda 
Chalabiho, Mourada Tacina a Mohameda Kerrouche, operující po celé Francii. Po rozsáhlých 
zátazích nakonec v policejní síti uvízlo 173 osob a několik přeplněných ilegálních skladišť. 
Vyšetřující soudce Brugiere uvalil vazbu na 27 jedinců, zbytek byl šetřen na svobodě. 
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Obvinění zrušil v 35 případech. Je nutné zdůraznit, že zátahy proti členům "Chalabiho sítě" se 
z větší části odehrávaly v době, kdy Francii bezprostředně zasáhly teroristické útoky (únos 
letadla společnosti Air France v prosinci 1994 a smrtící pumové atentáty v Paříži a v Lyonu v 
létě 1995). Sotva však opadla vlna napětí, strachu a emocí, začaly se množit signály, že 
vyšetřování zhusta probíhalo za nepřípustných podmínek a při naprosté absenci základní 
zásady právního státu -- presumpce neviny. Obhájci obžalovaných i média přinášeli důkazy o 
používání násilí při výsleších, bezpředmětném několikaměsíčním zadržování osob, perzekuci 
jejich rodinných příslušníků atd. Protesty advokátů i mnohých občanských sdružení nakonec 
vyvolala i samotná forma masového procesu, údajně ohrožující přesné vymezení individuální 
odpovědnosti každého obžalovaného. Což pařížská prokuratura vysvětlovala jako nutnost, bez 
níž nelze ukázat rozsah ilegální sítě a pochopit odpovědnost každého jejího člena za 
funkčnost celé struktury.  
 
V duchu kolektivní viny a popření personifikace trestného činu byla pojata i žaloba státního 
zastupitelství. Hlavní delikt spočíval u všech obviněných "v příslušnosti ke zločinné organizaci 
připravující teroristický akt". Tím se v jednom pytli ocitli jak předáci organizované pomoci 
alžírským náboženským fanatikům, tak obyčejní členové hnutí. Nesmlouvavé koště policejní 
razie k nim však přimetlo i osudové nešťastníky, kteří neměli s "Chalabiho sítí" zjevně nic 
společného. V průběhu procesu si proto francouzští novináři stále častěji kladli otázku: 
Nestojí mnozí obvinění před tribunálem zbytečně? Soudní verdikt mluví sám za sebe  
a v tomto případě potvrdil nezávislost francouzské justice. Lépe řečeno její moc zabránit 
nezákonným excesům a přehmatům, jichž se mohou dopustit preventivní složky 
demokratického státu. Ze 138 obžalovaných bylo 51 osob zproštěno hlavního provinění,  
z toho 31 osob prohlásil soud za nevinné, zbylých 20 jedinců odsoudil k lehkým či 
podmíněným trestům. V plném znění žaloby bylo naopak uznáno vinnými 87 osob, leč 
39 obžalovaným uložil tribunál podstatně nižší tresty odnětí svobody, než žádal státní 
zástupce. Nejvyšší tresty v celé kauze "Chalabiho síť" dostali její hlavní organizátoři 
Mohamed Chalabi, Mohamed Kerrouche a Mourad Tacine. Soud jim vyměřil osm let vězení a 
definitivní zákaz pobytu na francouzském území.  
 
Zbyněk Petráček: Ve jménu Boha. Civilizace, str. 17.  
 
"Pootevřel jsem bránu pekla. Kdo do ní vchází, musí dávat pozor, kam našlapuje. Rudé, 
lepkavé stružky vytvářejí na zemi hrůzný vzorek, který člověka nutí, aby poskakoval sem  
a tam jako dítě, když skáče panáka. " Takto začíná článek francouzského filozofa André 
Glucksmanna o současném Alžírsku v prvním únorovém čísle německého magazínu Der 
Spiegel. Citovaným peklem není jen terorem zmítaný stát, ale i konkrétní dvorek v konkrétní 
vesnici, v níž se autor ocitl 24 hodin po jejím přepadení islámskými teroristy. "Musím si 
představit nepředstavitelné a promyslet nemyslitelné: jak může lidská bytost chladnokrevně 
rozsekat dítě na kusy a odvolávat se přitom na Boha?" 
 
Glucksmann vychází z konkrétních zážitků ve vesnici Sidi Hammed, kterou den před jeho 
návštěvou vyplenili teroristé, přestože leží pouhých patnáct kilometrů od mezinárodního 
letiště v Alžíru. Přepad probíhal skutečně metodicky. Navečer, právě když končil každodenní 
ramadánový půst, hodili teroristé bombu do domku, kde se scházela mládež a sledovala 
video: ti, kdo přežili, vyrazili ven, kde se stali snadným terčem pro kulky vrahů. V téže době 
jiná skupina vyrazila k mešitě zadržet muže, kteří se právě vraceli z modlitby. Ve vesnici tak 
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zbyly prakticky jen ženy a děti – řezničina mohla začít. Zhruba po jedné hodině bylo 
napočteno 150 mrtvých obětí a 18 unesených dívek (5 z nich bylo později nalezeno za vsí  
s proříznutým hrdlem). Glucksmann si všímá, že pozůstalí vesničané jsou po této zkušenosti  
i v přítomnosti vojáků zcela otevření. Přijde-li člověk o vše, přestává brát ohledy na jakoukoli 
státní autoritu.  
 
Majitel poničeného a ještě zakrvaveného domu v Sidi Hammed ukazuje na ohořelou stěnu, 
kde dosud visí dokument v zaskleném rámu: jde o doklad, že jeho otec padl ve válce za 
nezávislost proti Francouzům. Když teroristé vtrhli do domu, zahlédl jeden z nich zarámovaný 
dokument a vykřikl: "Vždyť jsou to děti harkiho, zabte je!" Harki se před čtyřiceti lety říkalo 
Alžířanům, kteří bojovali ve francouzské armádě, a byli proto považováni za zrádce. V očích 
islamistických teroristů je vše naruby: harki, tedy zrádce, je ten, kdo se jakkoliv ztotožnil s 
alžírským státem. Protifrancouzský odboj se tak stal přitěžující okolností.  
 
Když Glucksmann navštívil ve vesnici Sidi Hammed hřbitov s dlouhými řadami čerstvých 
hrobů, zaslechl, jak jakási prostá žena říká okolostojícím: "Přišel, on, cizinec, Francouz, přišel 
jako první, ale náš prezident Ziruál nedorazil! A přitom jsme ho volili. Důvěřovali jsme mu, ale 
jeho armáda nás neochránila. Mohl by se aspoň pomodlit na našich hrobech. Víme přece, že 
ti zločinci pocházejí odsud. " Ani ona se už nebojí. Vypočítává jména vrahů z okolí, mezi nimi i 
lékárníka ze sousedního města, vůdce bandy s žertovnou přezdívkou Pepek Námořník. Avšak 
jména vrahů ani teroristických organizací nejsou pro Alžířany tak podstatná jako odpověď na 
otázku, jak je možné, že tyto masakry stále pokračují. V Sidi Hammed teroristé nerušeně 
vraždili snad hodinu a pak rovněž nerušeně odtáhli. Teprve deset dnů poté úřady oznámily, že 
patnáct z těchto útočníků bylo zlikvidováno v horách u Beni Aisa. Proč tak pozdě? Proč tak 
daleko? Jak to, že nebyla o Sidi Hammed svedena bitva, když nablízku byly vládní jednotky? 
 
Alžírská armáda zdaleka není kvalitní. Byla vybudována podle sovětského modelu, a proto trpí  
byrokracií, slabou iniciativou i operační nepohyblivostí. Její hlavní nedostatky však tkví  
v něčem jiném – v neochotě poskytovat obyvatelstvu výraznější podporu, a především  
v tom, že úřady odmítají pojmenovat terorismus pravým jménem.  
 
Jediní, kdo se islámským teroristům skutečně brání, jsou tzv. patrioti, jak se jim obecně říká. 
Glucksmann se zmiňuje o snad patnáctiletém mládenci ze Sidi Hammed, který jednomu  
z útočníků vrazil nůž mezi žebra. Jiný patriot ze Sidi Hammed ubránil svůj obležený dům, 
ochránil rodinu a sám zabil tři útočníky. Zraněn na rameni a na noze se pak v nemocnici 
Glucksmannovi svěřil, kolik odvahy mu dodal příjezd policejních aut, i když opožděný. Mohla 
by si armáda počínat účinněji? "Ano," odpovídá, "kdyby byli vojáci ochotni nasadit svůj život 
na záchranu jiných. " 
 
Mnozí Alžířané soudí, že armádě v boji s terorismem chybí náležitá motivace. Pokud jsou 
vojáci přesvědčeni, že bojují proti pouhým "lupičům", jak tvrdí úřady, sotva se zmobilizují  
k vrcholným výkonům. Aby skutečně riskovali své životy, museli by mít pocit, že zachraňují 
zemi. Jak řekl Glucksmannovi jeden četník, sklíčený nejistotou: "Než obětuji svůj život, rád 
bych věděl, zda mé děti budou jednou uctívány jako potomci mučedníka, nebo 
ocejchovány jako havěť zrádce. " 
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Za druhé světové války byly americkým vojákům před bitvou promítány filmy, které ukazovaly, 
zač bojují. Viděli nacistické zločiny, Hitlera a jeho pohlaváry. "Každý bojovník má právo vědět, 
zač bojuje, to je jeho základní potřeba," píše Glucksmann. "Ziruál ale hovoří jen o zbytcích 
terorismu, a navíc jej nikdy neoznačil za islamistický. Tím, že zamlčuje ideologickou otázku, 
ochromuje bojovou morálku svých jednotek. " 
 
Podle různých výkladů má alžírský teror své hospodářské a sociální příčiny. Proč však 
problémy jako chudoba či deficit demokracie, jakými strádá polovina lidstva, nevedou  
k barbarství všude? Musí člověk, který je obětí nezaměstnanosti či volebního podvodu, 
bezpodmínečně krájet své bližní na kusy? Tady se Glucksmann dostává k jádru věci, ke 
všudypřítomnému písmenu "I" ve zkratkách příslušných organizací (FIS, GIA, AIS, MEI). 
"Tajemství onoho ,I' se stalo ústředním bodem mého výzkumu v Alžírsku," píše.  
 
Ani jiné teroristické organizace, jako třeba ETA nebo IRA, nejsou zrovna jemnocitné, ale jejich 
cíle zůstávají pevné: místo, čas a oběť útoku jsou stanoveny podle jasných úvah  
a plánů. Terorismus v Alžírsku, ale také v Afghánistánu, Súdánu, Íránu či Egyptě však úzce 
souvisí s islamismem. I-terorismus, jak jej Glucksmann nazývá, udeří kdekoliv a zasáhne 
kohokoliv: "Je zdůvodněn teologicky, slibuje, že společnost neprodleně očistí v její celistvosti 
– krvavou obětí. " 
 
Autor pokládal různým lidem stále stejnou otázku, zda se islamističtí bojovníci, se kterými se 
dostali do styku, odvolávají na Boha. Modlí se? Každý bez váhání a navzdory tomu, že 
zraňoval vlastní víru, odpovídal ano. Antar Zuabrí, šéf GIA, má prý stále při sobě šejcha Abú 
el-Muntira, teologa kompetentního pro duchovní otázky. Stalin měl politické komisaře. GIA 
má náboženské komisaře. Aby se podařilo přimět lidi k zabíjení dětí, je třeba mimořádné 
přesvědčivosti. Nůž se musí stát rituálním nástrojem a zločin obětí Bohu, která vraha přiblíží k 
ráji.  
 
Pascal napsal: "Kdo si chce hrát na anděla, stává se zvířetem. " Přitom zvíře, jež se považuje 
za anděla, začíná podle Glucksmanna už potřetí polykat naše století. Co se asi děje v hlavě 
emírů typu Zuabrího, kteří jsou zodpovědní za masakry? Jak se modlí? Glucksmann cituje 
výrok přeběhlíka, kterého horlivá víra na čas zahnala do islamistického podzemí: "Chtěli 
oklamat Boha, zneužít ho, a on je oslepil. " 
 
Jako by tu teologicko-politický zločin prohloubil a překonal nihilismus Dostojevského 
antihrdinů, přesvědčených, že pokud není Bůh, je vše dovoleno. Islamisté tuto premisu 
obrátili, ale uchovali důsledek: Bůh existuje, a proto je vše dovoleno. Teologicko-politický 
zločin přináší něco zásadně nového. Jeho útoky proti lidskosti nešokují ani tak kvantitou jako 
spíše kvalitou. Hitler i Stalin hrůzy svých totalit skrývali v lágrech. Naproti tomu alžírští 
teroristé vystavují své hrůzné akty na odiv, vraždí pod širým nebem, ukazují ohavnost zcela 
otevřeně. Tato okázalost má symbolický charakter.  
 
Glucksmann v závěru článku soudí, že zločiny I-teroristů míří na národy, jež věří v bibli. Nůž, 
který krájí na kousky dítě, obrací Abrahámovu oběť: biblický Bůh milosrdně nahradí syna 
skopcem; islámští teroristé nahrazují beránka dítětem. Vrah, který svou malou oběť  
s proříznutým hrdlem přibije na domovní vrata (stalo se o Vánocích 1997), konfrontuje svět se  
svým zbožným poselstvím. Nejzákladnější tabu padají. Žádný zákaz už neplatí: bratr vydá 
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emírovi a jeho kumpánům svou vlastní sestru jako sexuální otrokyni; syn vyhladí rodinu, aby 
vymýtil nečistotu.  
 
Teologicko-politický fanatismus je vysoce nakažlivý. Vrazi Sadata a Rabina v sobě nesli jeho 
zárodky. Zločin Izraelce Barucha Goldsteina, jenž zezadu postřílel modlící se Palestince, 
ukazuje, jak snadno tato nemoc překročí religiózní a národní hranice.  
 
Ale Glucksmann není úplný pesimista. Proto také cituje – již zavražděného – alžírského 
novináře Tahara Džaúta: "Mluvíš-li, zemřeš, mlčíš-li, zemřeš, tedy mluv a zemři. " 
 
Islamistický boj o Alžírsko probíhal ve třech etapách. Nejprve se Chomejního následníci 
pokusili získat státní moc, aby si vynutili reislamizaci země (později anulované volby  
z přelomu let 1991/92). Ve druhé fázi přešli k otevřenému ozbrojenému boji, íránský model 
byl vystřídán afghánským. Islamisté se už nechtěli zmocnit státu, který teď prohlásili za 
bezbožný, ale pokoušeli se zničit jeho vojenské, hospodářské a ideologické instituce. 
Likvidovali služebníky "státního tyrana" včetně umělců či novinářů a s břitvami se vrhali  na 
ženy: utrpení oběti světilo čin. Tato eskalace svaté války po afghánském vzoru však 
ztroskotala, když obyvatelstvo v roce 1995 při prezidentských volbách odmítlo islámský 
model. Na konci XX. století nastala třetí fáze, kdy teror už nezasahuje jen bezbožný stát, ale 
i odpadlický lid. Odpadlík od víry je mnohem horší než bezbožník, nevěřící či cizinec. Lid, který 
se zřekl islamistů, si zaslouží smrt a peklo, děti však mají být zachráněny – tím, že se  
z bezbožného světa neprodleně posílají do ráje.  
 
Zbyněk Petráček: Když vládne strach; Respekt, 19. I. 1998 
 
Proč se Alžírsko ocitlo na titulních stranách novin? Odpověď není tak snadná, jak by se zdálo 
na první pohled. Pravda, počty obětí teroru se počítají po stovkách, ale – statisticky viděno  
– v šestileté krvavé bilanci nenastal zásadní zlom. Ještě nesnadnější je odpověď na další 
otázku: Je alžírská vláda skutečně tak bezmocná, že i na periferii hlavního města lze 
beztrestně vraždit? Nebo sama přivírá oči nad terorem, jen aby Alžířané dostali takový strach 
z islamistů, že pro ně nebudou hlasovat ve svobodných volbách? Čím více tato vláda odmítala 
pomoc z Evropy, tím více nahrávala druhé – až dosud víceméně konspirační  
– variantě.  
 
Teror a brutalita alžírských extremistů znejišťují celý svět, nevyjímaje média a tiskové 
agentury. Listy označují bezprecedentní masakry hlášené z Alžírska od minulého týdne za 
genocidu, protože vraždění má charakter promyšlené likvidace obyvatel celých oblastí.  
 
Za prvé. Nelze hovořit o bezprecedentních masakrech, neboť alžírský vývoj uplynulých šesti 
let je jeden velký precedens. V podstatě všechny světové zdroje se shodují v tom, že od 
počátku roku 1992, kdy byly anulovány předchozí volby, zakázána vítězná Fronta islámské 
spásy a začalo krveprolévání, bylo zaznamenáno na 65 až 75 tisíc obětí. Vezměme z toho 
průměr a k ruce kalkulačku: vyjde nám zhruba 12 000 obětí na rok, tedy 1 000 obětí na měsíc, 
225 na týden a 32 na jeden den. Pokud bylo za posledních čtrnáct dnů napočteno na 1000 
obětí, je to sice dvojnásobek "standardního počtu", ale nezapomeňme, že jde 
o muslimský měsíc ramadán, kdy aktivita teroristů vždy dosahuje vrcholu. Cynik by tak mohl 
říci, že vše je vlastně "v normě".  
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Za druhé. Nelze hovořit o genocidě, neboť naplnění genocidy předpokládá jeden důležitý rys, 
a to definici – ať už explicitní, nebo implicitní – postižené skupiny. Příkladem první možnosti 
je holocaust, kde byla cílová skupina definována zákonem. Příkladem druhé možnosti je 
polpotovská Kambodža se svým rozdělením obyvatelstva na "starý lid", tedy venkovany, a 
"nový lid" určený k likvidaci, tedy obyvatele měst, a hlavně inteligenci. 
V Alžírsku nic takového nebylo a není. Teroristé z Ozbrojené islámské útočí na cizince, 
domácí inteligenci i venkovany bez výběru. Nemíří na nepřátele islámu či reprezentanty 
režimu, ale na každého, kdo se namane. A naopak. Tam, kde má podporu umírněná Fronta 
islámské spásy, násilně zasahují vládní vojenské oddíly.  
 
Zdá se, že Alžírsko přitáhla na první stránky tisku především zvířeckost posledních útoků  
– něco, co média nemohou pominout, zvláště když ostatní bojiště v Evropě a jejím nejbližším 
okolí utichla. Kde jinde na světě povraždí banda mužů ozbrojených noži a sekerami za noc 400  
lidí? 
 
Lze vůbec alžírský konflikt vyřešit, když probíhá už šest let stále stejně? Ideální  návod žádný 
mudrc nevymyslí, ale pro začátek by stačilo vytyčit linii mezi normální islámskou opozicí 
(Fronta islámské spásy, která se zřekla ozbrojeného boje), byť postavenou mimo zákon,  
a mezi teroristy kolem Ozbrojené islámské skupiny. Zde je samozřejmě problém, neboť 
alžírské vládě se hodí házet obě seskupení do jednoho pytle, aby Alžířané uvažovali asi takto: 
Jak by se k nám chovali po volebním vítězství, když už teď nás masakrují? Že by další 
Afghánistán? 
 
Zde spočívá i rozdíl mezi "alžírskou" politikou Francie coby bývalé metropole a Spojených 
států coby velmoci bez afrických resentimentů. Francie sází na pevné spojenectví s vládou  
v Alžíru, poskytuje jí výzbroj i oporu a hájí její neústupné stanovisko vůči opozici. Spojené 
státy si nechávají vůči umírněným islamistům otevřená zadní vrátka. Už brzy by se mělo 
ukázat, jaká cesta bude úspěšnější. Alžírská vláda po dlouhém zdráhání nakonec souhlasila  
s tím, aby do země přijela mise ministrů z Evropské unie. Budou jednat jen s vládou, nebo 
i s ilegální opozicí? 

 
Formánek, J., S nožem v hrdle. Respekt, 8. IX. 1997, str. 15.  
 
V jednom malém pařížském hotelu pracuje alžírská uklízečka Hurya. V červnu 1992 ji zastihla 
zpráva o vraždě alžírského premiéra Muhammada Budiáfa v kuchyni při mytí nádobí. Po 
chvilce ticha, kdy její ruce znehybněly ve výlevce plné špinavých talířů a příborů, smutně 
pronesla jedinou větu: "Zase to začíná jako za války proti Francii!" Pak vytáhla ze dřezu 
pravou ruku a nataženým ukazováčkem si prudce přejela po hrdle.  
 
V těchto dnech publikoval francouzský deník Liberation na své titulní straně fotografii 
anonymní Alžířanky, jež jako jedna z mála přežila vražedný masakr v osadě Rais v noci ze 
čtvrtka na pátek 29. srpna. Její pološílené oči a ústa pokřivená zoufalstvím, beznadějí  
i nářkem umocňovalo totéž gesto s nataženým ukazováčkem. Většina z více než 60 000 obětí 
občanské války v Alžírsku totiž odešla na onen svět právě tímto způsobem.  
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Barbarsky prolévaná krev je symbolem současného Alžírska. Pro vraždění se však nepoužívají 
výhradně vojenské zbraně, spíše tu probíhá systematická středověká řezničina. Jak jinak 
nazvat neustále se opakující případy, kdy jsou pomocí nožů či krátkých mačet lidé po 
stovkách podřezáváni doslova jako ovce, těhotným ženám se párají břicha a děti se 
rozsekávají na kousky? Navíc tento amok nevykazuje ani po pěti letech sebemenší náznak 
zklidnění, nemluvě o naději na trvalý mír. Naopak, poslední týdny naznačují, že vraždící 
mašinerie se buď vymkla z rukou těch, kteří ji původně rozjeli, anebo je pečlivě připravovaná 
a precizně naplánovaná s jasným a promyšleným záměrem. Od začátku července totiž 
pokračuje i na alžírské poměry nevídaným tempem a s nebývalými počty zohavených obětí.  
 
Alžírské vládní kruhy se přitom snaží zprávy o násilí minimalizovat – obávají se zvýšeného 
zájmu mezinárodních organizací o konflikt. V Alžírsku referuje o útocích jen domácí tisk, 
zatímco televize a rozhlas se jim většinou věnují se zpožděním nebo také vůbec. Například po 
masakru ve vesnici Rais se televizní zpravodajství zabývalo touto událostí z okraje hlavního 
města až po 12 hodinách od nálezu obětí, do té doby měla ve všech zpravodajských pořadech 
přednost důležitá jednání ministerstva zemědělství. Zahraničním novinářům  
i zástupcům humanitárních organizací se přístup do oblastí zasažených terorem a kontakt  
s obyvateli až na řídké výjimky programově znemožňuje. Nad Alžírskem se tak v posledních 
letech vznáší velký otazník, kde navíc už zdaleka neplatí počáteční přehledné vymezení 
protivníků.  
 
Alžírské události posledních šesti let jsou obecně známé, ale přesto je třeba připomenout 
základní fakt, od něhož se další dění odvozuje. Výsledky prvních demokratických voleb  
v Alžírsku byly zcela nedemokraticky anulovány, vítězná Fronta islámské spásy (FIS) byla 
zakázána a mocenské posty země ovládla armáda. Vůdcové Fronty byli uvězněni, emigrovali 
či přešli do ilegality a její zfanatizovaní stoupenci vytvořili Islámské ozbrojené skupiny jež se 
postavily vládní moci se zbraní v ruce. Po odvetách armády se jejich nenávist obrátila i proti  
cizincům a domácím intelektuálům, posledním terčem je alžírské obyvatelstvo. Zdá se, že od 
chvíle, kdy teroristicky zaútočila i v zahraničí, především ve Francii v letech 1994 (únos 
letadla Air France) a 1995 (série pumových atentátů v Paříži a Lyonu), ztratili lídři Fronty nad 
těmito skupinami zcela vliv.  
 
Samotná FIS se postupem času vyvíjela a její pozice se zvolna měnily. Od počátečního 
radikalismu a nesmiřitelnosti vůči vládě prezidenta Ziruála upustili jako první ti islamisté, 
kteří se usadili v západoevropské emigraci. Signálem bylo jejich zastoupení na římské 
schůzce alžírské opozice v lednu 1995, kde se dohodl program s cílem ukončení krize. Někteří 
z nich, zejména v Německu žijící Rabaham Kebira, jsou již delší dobu ochotni vést  
s vládou dialog. Posun však můžeme pozorovat i u těch, kteří zůstali v Alžírsku. Svědčí o tom 
otevřený dopis, který vzápětí po masakru v obci Rais zaslal generálnímu tajemníkovi OSN 
zakladatel Fronty Abassi Madaní, teprve nedávno, 15. července, propuštěný na svobodu.  
V dopise oznamuje, že "je připraven ihned zastavit krveprolití a zahájit rozhovory s vládou".  
 
Zůstává ale zásadní otázka: Jak mohou osobnosti FIS ovlivnit polovojenské jednotky? Ty 
postrádají jednotné velení a jsou řízeny na vlastní pěst nekompromisními "afghánskými 
veterány" anebo zfanatizovanými mladíky. Navíc se v Alžírsku proslýchá, že před časem 
vznikla ještě radikálnější odnož , která klade vinu za zmařené volební vítězství samotnému 
Alláhovi. S pokřikem "Nebude nových muslimů!" se mstí vraždami těhotných žen. Podle 
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svědků masakru v horské vesnici Beni Ali sestupovali tito po zuby ozbrojení muži  
s plnovousem až po opasek z hor a své kletby namířené proti Alláhovi prokládali divokým 
vytím.  
 
Nejasnostem okolo situace v Alžírsku podstatnou měrou nahrává i postoj vlády prezidenta 
Ziruála. Po každém útoku sice vláda zpřísní bezpečnostní opatření, ale přesto se mnoho 
masakrů odehrálo kousek od hlavního města či v těsné blízkosti vojenské posádky, tedy  
v lokalitách, kde by několikahodinové hromadné vraždění nemělo uniknout pozornosti. 
Nejkřiklavěji demonstrovanou pasivitou nebo neschopností ochránit civilní obyvatelstvo je 
právě masakr v obci Rais. Tato vesnice leží 4 kilometry od kasáren a podle informací 
francouzského deníku Liberation bivakovala oné osudné noci jedna menší armádní jednotka 
dokonce pouhých 200 metrů od vesnice. Nikdo z vojáků však křik, střelbu ani plameny ze 
zapálených domů údajně nezaregistroval. Na místo dorazili jako první až v ranních hodinách 
hasiči. Zjitřené atmosféře v Alžírsku samozřejmě neprospívá ani arogance bezpečnostních 
složek, které na noční volání vyděšeného obyvatelstva o pomoc často odpovídají: "Chtěli jste 
islamisty, tak si s nimi poraďte!" 
 
Podle domněnky zahraničních novinářů nechává alžírská vláda zfanatizovaným teroristům 
volnou ruku (za vraždy a atentáty nebyl prozatím nikdo zatčen, natož odsouzen) a v mnoha 
případech jim svou demonstrovanou laxností přímo naznačuje, kam mohou bez jakéhokoliv 
rizika zaútočit. Naopak účinná bezpečnostní opatření jsou příčinou toho, že nikdy nebyly 
napadeny roztroušené základny zahraničních společností či alžírského ropného gigantu 
Sonatrah, který těží v poušti plyn a ropu, tedy produkty, bez nichž by se alžírská ekonomika už 
dávno zhroutila – představují 97 % vývozu země. Samozřejmě se dá namítnout, že pouštní 
samotu lze chránit daleko lépe než zalidněná předměstí či horské osady. Jestliže však ustaly 
proti vojenským a policejním posádkám v městských aglomeracích, vypovídá to  
o jediném: zajistit bezpečnost svých vlastních zájmů alžírská vláda umí.  
 
Nekonečný teror tak může sloužit jen jedinému cíli: za každou cenu zdiskreditovat v očích 
obyvatelstva nejvážnější opoziční sílu FIS, a tím upevnit svoji moc. Tento názor potvrzuje  
i podrážděná negativní reakce oficiálních míst na výše zmíněný Madaního dopis generálnímu 
tajemníkovi OSN. Alžírské orgány posoudily nabídku lídra Fronty islámské spásy k zastavení 
násilí jako zločinnou a Madanímu pohrozily, že v případě další veřejné aktivity skončí opět ve 
vězení.  

 
Bilance léta aneb Trojúhelník smrti 

 
Pařížský list Le Monde uveřejnil chronologický přehled teroru v Alžírsku za letní měsíce. 
Zaneseme-li místa těchto útoků do mapy, vidíme, že zhruba platí pravidlo "čím blíže Alžíru, 
tím hůře". Za vůbec nejnebezpečnější oblast se považuje "trojúhelník smrti" mezi městy Alžír, 
Médéa a Tablat.  
 
červenec 
 
5. -8.: V průběhu oslav nezávislosti zmasakrováno 61 osob.  
12. -13.: Ve vesnici Ksar El Boukhari podřezáno 44 osob.  
19. -23.: Ve vesnicích u Alžíru podobně zavražděno 56 osob.  
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25.: V několika osadách v oblasti Hadjout podřezáno 38 osob.  
28.: V osadě Larbaa zavražděno 51 osob.  
29. -30.: V departementu Ain Defla zmasakrováno 41 osob.  
30. -31.: Na sto mrtvých v departementu Blida.  
 
srpen 
 
3.: V departementech Blida a Ain Defla 111 zavražděných osob.  
21.: Podřezáno 63 osob ve vesnici Souhane.  
24. -25.: Po výbuchu bomby v Alžíru napočteno celkem 117 mrtvých, většinou žen a dětí.  
26.: Zmasakrováno 64 osob v horské lokalitě Beni Ali.  
28. -29.: V obci Rais zavražděno oficiálně 98, podle deníku El Watan až 300 civilistů.  
30. -31.: V horském městečku Djelfa nalezeno 40 mrtvých, v přístavu Oran si pumový atentát 
vyžádal 20 obětí.  
 
Formánek, J., Stále teror proti teroruRespekt, 2. VI. 1997, str. 14.  
 
Čtvrteční parlamentní volby v Alžírsku přijímá většina tamní populace zcela lhostejně. Jedním 
z důvodů jsou nebývalá vedra posledních týdnů. Alžířany však odrazuje od účasti na veřejném 
životě především celková situace země, kterou před hospodářským krachem zatím zachraňují 
zdroje nerostného bohatství a jež se už pět let zmítá v krvavé občanské válce mezi státní 
mocí a do ilegality zahnanými islamisty.  
 
Právě anulování posledních voleb počátkem roku 1992 vyneslo k moci alžírské generály: ti  
s cílem zachovat světský charakter výkonné i zákonodárné moci v zemi zrušili výsledky voleb z 
konce roku 1991 a postavili mimo zákon jejich vítěze – Frontu islámské spásy. Mezi Alžířany 
se otevřela prozatím nepřekročitelná propast. Následkem teroru zfanatizovaných islámských 
bojůvek (Islámské ozbrojené skupiny) či Armády islámské spásy, ale i po odvetných a často 
zbytečných akcích alžírské armády a policie zahynulo za pět let na 60 000 osob, většinou 
nevinných civilistů.  
 
Klid zbraní je v nedohlednu, politické strany připuštěné k volbám jsou svým vlivem zcela 
okrajové či přímo pod kontrolou režimu, a tak se lhostejnosti a nedůvěře řadových Alžířanů 
nemůžeme příliš divit. Současné poměry v Alžírsku, kde jsou na denním pořádku podřezaná 
mužská hrdla, rozpáraná břicha žen a postřílené děti, kde se s příchodem soumraku vylidňují 
ulice měst a osiří silnice, nepřímo ilustroval sám prezident Lamín Ziruál. Jeho předvolební 
cesta do města Ghardaia na okraji Sahary byla první (!), kterou za rok a půl svého pobytu  
v prezidentském úřadě vykonal uvnitř země.  
 
Jaký postoj k volbám zaujímá Fronta islámské spásy? Informace můžeme získat 
prostřednictvím jejího výkonného výboru, který se zdržuje v zahraničí.  
 
Na dubnové tiskové konferenci v Bruselu sdělil mluvčí tohoto výboru Abdelkarim Addá, že 
Fronta se voleb nezúčastní, ani kdyby k tomu byla vyzvána, neboť je považuje za podvodné a 
předem ovlivněné vládnoucí mocí – přidělením "parlamentních kvót". Několikrát však 
zdůraznil, že jde o odpor pasivní a že se Fronta zdrží jakýchkoli kroků proti kandidátům či 
voličům. Fronta se tak chce zjevně distancovat od neblaze proslulých skupin, které pro svou 
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krutost ztratily mezi Alžířany už dávno jakoukoliv podporu masakruje nevinné ve jménu 
islámu. Diskredituje tak náš islámský plán a pracuje vlastně pro vládu," prohlásil Addá. 
Naproti tomu samotná Fronta – jak tvrdí Kamarddín Cherbání, jeden z jejích zakladatelů, žijící 
v londýnském exilu – "schvaluje použití síly jen při útocích zaměřených proti vojenské juntě, 
tedy armádě, policii a milicím".  
 
Radikální islamisty ale nerozděluje jen názor na cíle násil í. Neshody vyvolává i samotná 
existence výkonného výboru, který vede Rabaham Kebira, žijící v Německu (podle většiny 
militantů jsou jedinými oprávněnými vůdci Fronty dodnes věznění bývalí lídři Madání  
a Benhadží). Tento výbor navíc uznal legitimitu prezidenta Ziruála a předloni v Římě uzavřel 
dohodu s dalšími stranami alžírské opozice.  
 
Zdá se, že Fronta islámské spásy zaujímá před volbami spíše vyčkávací pozici. Svědčí o tom  
i prohlášení viceprezidenta jejího výkonného výboru Abdelkarima Ghematího: "Volby vůbec 
nic nezmění. Ani na hospodářské a sociální realitě, ani na naší ozbrojené opozici. Za rok, za 
dva bude nutné, aby režim alžírský problém urovnal. Nezbude mu pak nic jiného, než aby  
s námi zasedl k jednacímu stolu. " 
 
Nic nového však nemůžeme očekávat ani od vlády. Ta před třemi měsíci rychle utvořila stranu 
Národní demokratické sjednocení a ve volbách zajisté zvítězí. Ziruálův režim propásl svou 
ojedinělou šanci po prezidentských volbách v roce 1995, kdy i přes krvavé výstrahy 
extremistů sebrali Alžířané odvahu a ve velkém počtu zvolili právě Ziruála, kandidáta, který 
sliboval celonárodní usmíření a hospodářskou stabilitu. Jenže představitelé režimu tuto 
podporu nevyužili: uzavřeli se do svých privilegií, korupcí a ekonomických krátkozrakostí, 
navíc se očividně nezajímají o život obyvatelstva.  
 
Kvintesencí všeho je osud desítek rodin na jednom z pahorků metropole Alžíru. Tamní úřady 
jim bez jakéhokoliv vyrozumění zbouraly kvůli stavbě nákupního střediska jejich nuzné domky 
s tím, že budou do týdne přestěhováni do nových bytů. Rok poté žijí tito lidé pod stany, bez 
elektřiny, vody a hygienických zařízení stále na tomtéž místě.  
 
Takto se vláda zcela zdiskreditovala a většina populace ji navíc podezřívá jako hlavního 
podněcovatele násilí. Tento názor je těžké doložit i vyvrátit. Pierre Sané, generální tajemník 
Amnesty International, tvrdí: "V dnešním Alžírsku existuje přísná cenzura a dohled nad 
informacemi. Veškeré vnitřní události se oficiálně interpretují podle okamžitého zájmu či 
zkresleně. Jakmile si začnete ověřovat údaje přímo na místě, vystavíte se zastrašování nebo 
adresným výhrůžkám ze strany úřadů. " 
 
Ziruálovu režimu zřejmě ovzduší nejistoty a násilí vyhovuje. Pomocí strategie "teror proti 
teroru" může kontrolovat obyvatelstvo a potlačit jakýkoliv nepřijatelný opoziční projev. 
Legitimitu pak poskytuje osvědčený strašák islamistů u moci. To by samo o sobě nebyla 
tragédie, kdyby výsledkem pěti let vlády generálů, slovně usilujících o národní smír, 
demokratizaci života a hospodářskou prosperitu, nezůstaly jen slzami zalité oči pozůstalých, 
kteří se v zohyzděném lidském těle snaží zahlédnout podobu blízkého člověka.  
 
Podrobné informace získáme i na Internetu, nejlépe na serveru Výzkumného střediska 
vědeckotechnických informací v Alžíru (http://www.cerist.dz/), a to v angličtině  
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a francouzštině. Nicméně legislativní detaily (http://legisnet.cerist. dz/) jsou dostupné pouze 
francouzsky.  
 
Vzestup islámských fundamentalistů v Alžírsku se projevil po smrti prezidenta Bumediena 
(1978) a trval celá osmdesátá léta, kdy vládnoucí socialisté (Fronta národního osvobození) 
zabředali do stále větších hospodářských problémů. Toho využila k oslovení obyvatelstva 
islámská elita země, formovaná po vyhlášení nezávislosti v roce 1962 egyptskými pedagogy  
z radikálního Muslimského bratrstva.  
 
Na začátku devadesátých let se hospodářská krize vyhrotila a vládní strana zatlačená do 
defenzivy ustoupila požadavkům ohledně pluralismu. O pár měsíců později tak Fronta 
islámské spásy získala v obecních volbách 54 % hlasů. V prosinci 1991 pak v prvních 
svobodných volbách do parlamentu zvítězila s 46 %. Dva měsíce nato však byla zakázána, 
volební výsledky byly anulovány, její lídři skončili za mřížemi, v ilegalitě nebo v exilu. 
Odpovědí na převzetí moci pětičlennou armádní Nejvyšší vládnoucí komisí a na nekompro-
misní zásah vůči islamistům byl krvavý teror, který postihl všechny vrstvy alžírské populace  
a záhy i cizince pobývající v zemi.  
 
Formánek, J., Z čeho vyrůst a koho oslovit. Respekt, 10. II. 1997, str. 14.  
 
Během právě uplynulého měsíce ramadánu padlo v Alžírsku za oběť nábožensky 
motivovanému teroru na tři sta osob. Občanská válka, jež trvá už pět let, si podle odhadů 
vyžádala 60 tisíc lidských životů. Její počátky spadají do zimních měsíců roku 1992, kdy bylo 
anulováno volební vítězství Fronty islámské spásy a tato strana byla zakázána. Kořeny této 
války jsou však mnohem starší a souvisejí s hranicí mezi dvěma světy – křesťanskou Evropou 
a muslimskou severní Afrikou. Francouzská novinářka a specialistka na arabský svět Mireille 
Duteilová se v knize "Mučedníci z Tibhirinu", publikované v loňském roce, pokouší tuto 
citlivou hranici vyložit na francouzko-alžírských vztazích, konkrétně na tragickém osudu sedmi 
francouzských mnichů trapistů, které před rokem zavraždili islámští fanatici. Kniha zároveň 
ukazuje, jak se zdánlivě vnitřně vymezené problémy jedné země mohou snadno změnit v 
hrozbu pro stabilitu celé oblasti.  
 
Dne 27. března 1996 v noci byli z cisterciánského kláštera Notre Dame de l'Atlas de Tibhirine 
v horách nedaleko města Médea uneseni otec Christian de Chergé a bratři Christophe, Bruno,  
Célestine, Paul, Luca a Michael. Po bezvýsledné pátrací akci alžírské armády obdrželo 16. 
dubna marocké rádio MÉDI tento fax: "Komuniké č. 43. Chcete-li zachránit životy mnichů, 
neohrožujte mého emisara, který přijde 30. dubna na francouzskou ambasádu 
v Alžíru. Propustíte-li vy, propustíme i my, avšak odmítnete-li, my podřízneme. Chvála Boží...“ 
Podepsán hlavní velitel (Islámských ozbrojených skupin) abú Abdar Rahmán Amín alias 
Džamal Zitúní, jeden z nejobávanějších alžírských teroristů. Zprostředkovatel, který se  
v určený den vskutku dostavil, nabídl životy mnichů za propuštění islamistů vězněných ve 
Francii a za svobodu jednoho z vůdců Abdellaka Laída, odsouzeného k trestu smrti v alžírské 
věznici Serkadži.  
 
Několik dnů poté francouzský prezident Chirac vyjednávání oficiálně odmítl: "S teroristy nikdy 
nediskutujeme, poněvadž nemluvíme stejným jazykem jako oni. Je-li nám na rozdíl od nich 
vlastní mravnost, byli bychom navíc stále v ústupné pozici. " 23. května obdrželo rádio MÉDI 
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komuniké č. 44, které Francii vyčítá blíže neurčenou zradu a postranní úmysly. Text končí 
následujícím odstavcem: " ... tím, že přeřízli (francouzská vláda) nit dialogu, přeřízli jsme i my 
krky všech sedmi mnichů. Stalo se dnešního rána." 30. května ráno objevil alžírský obchodník 
těsně před městem Médea strom ověšený lidskými hlavami. (Těla nebyla dodnes nalezena.) 
Pietní akt za sedm trapistů proběhl 2. června v bazilice Notre Dame d'Afrique  
v Alžíru. Tečku za celým případem učinila násilná smrt Džamala Zitúního (Respekt č. 32/96).  
 
Podle Mireille Duteilové vzestup islámských fundamentalistů v Alžírsku 80. let nepřekvapuje. 
Obyvatelstvo zachovalo i přes různé dějinné peripetie věrnost islámu, fundamentalisté měli z 
čeho vyrůst, a hlavně koho oslovit. Francouzi po svém odchodu z uražené ješitnosti odmítli 
žádost mladého státu o pedagogickou pomoc. Alžírská vláda se tak obrátila na ostatní 
arabské země, především na Egypt. A odtud přišli pedagogové, sympatizující s Muslimským 
bratrstvem. Profesor Malek Bennábí, jenž formoval alžírskou islámskou elitu, razí krédo: 
"Morální obnova tradiční společnosti zkažené západními hodnotami. " Po smrti prezidenta 
Bumediena (1978) polevila státní i policejní kontrola, čehož radikální vyznavači Koránu 
okamžitě využili k organizování militantních skupin Da'wa. V alžírských ulicích byly 
zaznamenány první násilné útoky – polití evropsky oděných žen vitriolem, zničená skladiště  
s alkoholem, střelba na policejní stanice.  
 
Počátkem 90. let se hospodářská krize země vyhrocuje. Vládnoucí strana otevírá  
v sebezáchovném gestu cestu politickému pluralismu. O pár měsíců později získá Fronta 
islámské spásy v obecních volbách 54 % hlasů. Úspěch vyvolá nedočkavost, vůdce Abbásí 
Madaní žádá vyhlášení předčasných prezidentských voleb. Důkazem síly je dvoutýdenní 
stávka, jež ochromí život v centru metropole. V prosinci 1991 Alžířané poprvé svobodně volí 
poslance do parlamentu. Fronta suverénně vítězí se 46 %. Do hry však vstupuje armáda  
a výsledky voleb jsou anulovány. Prezident Bendžedíd v lednu 1992 abdikuje a výkonná moc 
se soustřeďuje do rukou pětičlenné armádní "Nejvyšší vládnoucí komise". O dva měsíce 
později je Fronta islámské spásy zakázána a její vůdci odcházejí do vězení či do ilegality. 
Začíná občanská válka mezi "božími bojovníky" a armádou.  
 
Už v roce 1991 vzniknou v rámci Fronty islámské spásy obávané (Islámské ozbrojené 
skupiny), operující po celém území Alžírska. Vedou dvojí druh války, což odkazuje na dvojí 
druh zázemí.  
 
Útoky z hor navazují na islámské partyzánské hnutí z dob bojů o nezávislost. Cíle představují 
armádní jednotky a symboly státní moci, ale i venkovské obyvatelstvo či cizinci, kteří jsou 
vnímáni jako vládní spojenci. (Cizincům bylo v roce 1993 doporučeno, aby zemi opustili. Dva 
dny po vypršení ultimáta se stroj rozjel vraždou španělského obchodníka. ) Fanatičtí 
mudžáhidové se nejvíce koncentrují v okolí města Médea.  
 
Atentátům ve velkých městech, především v Alžíru, slouží jako ideální základna hustě 
osídlená periferní oblast, odkud se rekrutuje také nejvíce stoupenců. (Jde převážně  
o mladíky, jejichž velitelé jsou často veteráni afghánské války).  
 
Násilí je zdůvodňováno jako nevyhnutelný prostředek nutný k očistě populace. Předáci Fronty 
islámské spásy stanovili následující klíč. Za prvé: Alžírsko je ryze muslimskou zemí, všechna 
ostatní vyznání jsou nepřátelská. Za druhé: návrat k základům islámu vyžaduje nesmlouvavý 
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rozchod s vlivem moderní společnosti, především francouzské, jež se nejvíce podepsala na 
zesvětštění místního obyvatelstva. Proto je nutné vymýtit "frankofonně" smýšlející inteligenci 
země, čímž se vysvětlují oběti v řadách alžírských profesorů, spisovatelů, inženýrů, lékařů a 
novinářů.  
 
Samotná se v poslední době vymkla vedení Fronty z rukou. Lídři Fronty jsou dnes ochotni  
s vládou prezidenta Ziruála jednat, ale pokračuje ve svém boji proti všem. Finančně je 
podporována z Íránu, hustou síť muslimských stoupenců má v západní Evropě, především ve 
Francii, Británii a Německu.  
 
Francouzský výboj do Alžírska začíná rokem 1830. V roce 1848 je Alžírsko prohlášeno za 
francouzské území. Sami Alžířané ale nikdy nenabudou týchž práv jako rodilí Francouzi: zde 
spočívá jedna z příčin budoucí nespokojenosti.  
 
Na přelomu století jsou vinohrady po celé Francii zasaženy révokazem. Tato katastrofa přinutí 
pařížskou vládu podporovat kultivaci půdy na novém území, čímž začíná silná migrace. Oproti 
jiným koloniím je tak v Alžírsku vybudován funkční správní, finanční i školský systém, zlepší 
se doprava i zdravotní péče a také postavení žen. "Z pohledu Evropana může dílo Francouzů 
vyvolat hrdost. Dnešní Alžírsko je vybaveno opravdovou a v severní Africe nevídanou 
strukturou moderního státu, který lze přirovnat k většině středoevropských zemí," prohlašuje 
ještě v roce 1947 vůdce separatistů Ferhat Abbás, autor "Manifestu alžírského lidu" a 
budoucí první předseda prozatímní vlády Alžírské republiky.  
 
V obou světových válkách zaujmou Alžířané vůči Francii (za druhé světové války vůči exilové 
vládě De Gaulla) loajální postoj. Leč 8. května 1945 se oslavy vítězství Spojenců promění ve 
městech Sétif a Guelma v demonstrace Alžířanů, kteří žádají rovnost svého postavení ve 
federativním svazku s Francií. Ozbrojený zásah si vyžádá 60 000 mrtvých, prvních obětí na 
cestě k nezávislosti.  
 
Ustavení Fronty národního osvobození v roce 1954 znamená začátek francouzsko-alžírské 
války s oboustranně velkými ztrátami. Teprve v roce 1962 je v Evianu uzavřena mírová 
dohoda. Téhož roku spatří světlo světa Alžírská lidově demokratická republika. Zemi opouští 
většina kolónů a Francie se po 132 letech své přítomnosti v severní Africe definitivně stahuje.   
 
Vztahy obou zemí pak ustrnou na bodě mrazu. Počáteční nezájem Paříže o bývalou kolonii 
však rychle nahradí pragmatismus. Nutnost stability Alžírska je žádoucí nejenom kvůli 
početné menšině integrovaných Alžířanů ve Francii, ale i pro udržení francouzského vlivu  
v severní Africe. Následná hospodářská pomoc však pouze konzervuje mocenský monopol 
levicově orientované Fronty národního osvobození. Například v roce 1982 se Francie smluvně 
zaváže k nákupu alžírského zemního plynu za dvojnásobně vyšší cenu než na světových trzích. 
Alžírský pokus o socialismus tak z větší části hradili francouzští daňoví poplatníci.  
 
Krátkozrakost této politiky se ukáže na začátku 90. let, kdy Paříž musí pro vlastní hospodářské 
problémy pomoc Alžírsku omezit. Neschopný režim zkolabuje a jeho vnitřní problémy se 
poměrně rychle přenesou do Francie: pumové atentáty, únos letadla Air France... Vnímat za 
těchto podmínek Alžírsko coby francouzského trojského koně za mořem je čirá pošetilost. K 
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opravdovým spojencům Paříže v severní Africe patří především Maroko  
a Tunisko.  
 
Formánek, J., Oběť přátel islámu, 5. VIII. 1996, str. 16.  
 
Dne 19. července oznámil alžírský tisk, že emír abú Abdar Rahmán Amín řečený Džamal Zitúní 
byl zbaven vedení jedné z nejradikálnějších frakcí (Ozbrojené islámské skupiny). Jak se však 
ukázalo později, v té době byl již Zitúní tři dny mrtev. V lakonickém komuniké, jež týden poté 
obdrželo Radio Méditerranée v Tangeru, stojí: »Zitúní se stal 16. července obětí léčky 
nepřátel islámu. « Dnes je již zřejmé, že těmito »nepřáteli« byli jeho věrní druzi ve zbrani, 
jednající na pokyn nejvyšších šéfů, Alího Benhadžíra a Mustafy Kertálího. Zitúní se pro svůj 
fanatismus a radikálnost stal nepohodlným. To ale ještě neznamená, že by alžírští islámští 
extremisté chtěli složit zbraně. O Džamalovi Zitúním se toho moc neví. Byl synem obchodníka 
s drůbeží a již v mládí ho poznamenal vliv vůdce alžírských islamistů, později zavražděného 
Mustafy Bujálího. Po rozpuštění Fronty islámské spásy vstoupil do řad. Násilná smrt šéfa 
Falangy smrti Šerífa Gusmího mu otevřela cestu k velení této nejfanatičtější skupiny v rámci. 
Zitúní a jeho muži mají na svědomí například únos airbusu v prosinci 1994, přihlásili se k 
loňské vlně atentátů ve Francii i k zavraždění sedmi francouzských mnichů letos v květnu. 
Navíc spáchali desítky atentátů a vražd v Alžírsku, především mezi tamní inteligencí. Letošní 
únos a následná smrt sedmi francouzských trapistů ale uspíšila neshody mezi vedením a její 
nejradikálnější frakcí ohledně permanentního terorismu v době, kdy 
i islámsky orientovaní Alžířané začínají ve stále větší míře podporovat vládu. Zcela 
pochopitelně, uvážíme-li, že oběti »svaté války« již dosahují desetitisíců a prakticky není 
týdne bez krvavého atentátu, navíc Zitúního obvinila z vražd dvou významných přeběhlíků  
z Fronty islámské spásy a dalších dvaceti věrných. Vůdci Falangy smrti tak nezbylo nic jiného, 
než se s několika spolubojovníky opevnit koncem června v hornaté oblasti Médéa, asi 100 km 
od Alžíru. Jak vidno, oddálil tím sice vykonání rozsudku, ale jeho osud byl už zpečetěn. 
Zitúního nástupce Antar Zubrí alias abú Talha ve svém prvním prohlášení odmítl jakýkoliv 
dialog s vládou i odpadlíky a potvrdil odhodlání Alláhových mudžáhidů pokračovat  
v nejradikálnější formě boje. Vedení jeho nominaci přesto potvrdilo.  
 
Ozbrojené islámské skupiny působí v ilegalitě po celém Alžírsku. Zemi rozdělily do devíti zón: 
v jejich čele stojí emíři, kteří zónu zastupují na jednání Madžlisu eš Šura. To je nejvyšší, jež 
definuje vojenskou a politickou linii hnutí. Od vzniku v roce 1992 je hlavním cílem svržení 
alžírské vlády a nastolení islámského režimu v zemi. Mimo v Alžírsku působí další čtyři 
militantní islámské organizace, jež se odlišují stupněm radikality. Druhou nejsilnější je 
Ozbrojená islámská fronta Džihád: specializuje se především na vraždy novinářů.  
 
Formánek, J., Radíme Ti v dobrém. Respekt, 16. X. 1995, str. 15.  
 
"Věz, že žádáme-li Tě, abys přestoupil na islám, není to ze strachu či sympatií ke Tvé 
osobě, ale plníme pouze příkaz Boží... Věz, že budeme šťastni, učiníš-li tak. I Prorok byl 
šťasten v případech židů, kteří se k nám přidali... Radíme Ti v dobrém, konvertuj, den 
posledního soudu je neodvratný a Ty budeš zachráněn. " Citát, který na první pohled vypadá 
jako vytržený z muslimského náborového letáčku, pochází z dopisu adresovaného 19. srpna 
francouzskému prezidentovi Jacquesu Chirakovi. Na panovníky i hlavy států se odjakživa 
obraceli se svými starostmi a požadavky také šílenci, blázni a fanatici. To není nic nového 
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pod sluncem a Chirac zajisté nepatří k výjimkám. Je-li však takový dopis po šesti týdnech 
publikován na stránkách významných francouzských a alžírských deníků, nabízej í se pouze 
dvě vysvětlení. Buď začal prezident Francie pravidelně navštěvovat některou z pařížských 
mešit, anebo se z odesílatele vyklubal opravdu nebezpečný šílenec.  
 
Vcelku pravidelná posloupnost atentátů rámujících průběh letošního francouzského léta (viz 
Respekt 36/95) se zastavila zhruba na začátku září. Do té doby si události vyžádaly především 
smrt sedmi cestujících v soupravě pařížské rychlodráhy RER a sedmnáct zraněných při 
výbuchu bomby u katedrály Notre Dame. Celková bilance však mohla být daleko horší – kdyby 
se například zvonek dětské židovské školy v Lyonu nerozezněl se zpožděním a rozbušky na 
bombách v kolejišti vlaků TGV či na rušném pařížském tržišti fungovaly normálně. Podobné 
argumenty však znervóznělou veřejnost neutěší. Navíc při pochybnostech, zda policie v osobě 
příslušníka alžírské Fronty islámské spásy Abdelkrima Deneche alias Abdessaboura, 
pokládaného za jednoho z vůdců Ozbrojené islámské skupiny (Groupe islamique armé, 
nesleduje falešnou stopu. Abdessabourovo alibi na 25. července, kdy měl na základě 
svědectví spolu s dalšími dvěma Araby umístit smrtící nálož v soupravě RER, se totiž 
nepodařilo zpochybnit. Byl asi skutečně ve Stockholmu, kde legálně žije. Tisk, živící se 
falešnou stopou, nervózní ticho ze strany zodpovědných činitelů, tajemné ticho ze strany 
teroristů – mysterium okolo atentátů nemohlo být větší. A právě tehdy se policii podařilo 
objevit něco podstatného. Na nevybuchlé bombě z kolejiště TGV byly nalezeny otisky prstů 
mladého Francouze alžírského původu Khaleda Kelkala. Další výmluvný důkaz pak dodalo v 
podobě videozáznamu jedno z lyonských nákupních středisek. Kelkal je zde zcela náhodně 
snímán kamerou kontrolující chování zákazníků v obchodě právě při nákupu několika 
produktů, na kterých byly později objeveny jeho otisky prstů. Po třítýdenním usilovném 
pátrání byl na lyonské periferii a za asistence televizních kamer Kelkal doslova rozstřílen v 
přímém přenosu. Stalo se 29. září.  
 
Kelkal je mrtev, další z jeho kompliců bojuje v nemocnici o život a dopadení zbytku skupiny 
zůstává pouze otázkou času, mohl si pomyslet ministr vnitra Jean-Louis Debré. Prolitá krev na 
lyonském předměstí Maison-Blanche (Bílý dům) ještě ani pořádně neoschla  
a zodpovědnost za všechny atentáty byla promptně svalena na Kelkala a jeho partu. Zdá lo se, 
že opona za můrou strašící celou Francii konečně spadla. Avšak týden poté, 6. října, několik 
hodin po Kelkalově pohřbu, vybuchla v blízkosti stanice pařížského metra Maison-Blanche 
sedmá bomba. Následujícího dne se ke všem atentátům a zároveň nechala publikovat v 
alžírském deníku Al Hayat i kopii onoho famózního dopisu prezidentu Chirakovi. Pod vším je 
podepsán Abú Abderrahmán Amín, neboli Džámil Zituni, pokládaný za hlavního vůdce. Vedení 
Fronty islámské spásy však záhy oba dokumenty označilo za dezinformaci alžírské policie a 
distancovalo se od terorismu ve Francii. Zituni je údajně od letošního ledna mrtev. Shodou 
okolností byl Chirac právě na oficiální návštěvě Tuniska, kde o islámu a jeho 
fundamentalistických frakcích několikrát hovořil: "Prioritní úkol, který před námi po 
posledních událostech vyvstal, spočívá v nutnosti rozlišovat – neházet všechny muslimy do 
jednoho pytle spolu s fundamentalistickými fanatiky, kteří představují vážné ohrožení 
stability maghrebských zemí. Ale v zájmu své vlastní bezpečnosti Francie nesmí narůstání 
tohoto vlivu nečinně přihlížet. " Následné Chirakovo rozhodnutí setkat se během oslav 50. 
výročí OSN v New Yorku oficiálně s alžírským prezidentem Lamínem Ziruálem, který  
o schůzku již několik měsíců marně usiluje, tak očividně zapadá do předešlého kontextu.  
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Ziruálův polodiktátorský vojenský režim (podrobně Respekt 10/95) sice nevzbuzuje příliš 
sympatií, pro Francii je však mnohem přijatelnější než jakákoliv forma fundamentalismu.  
A prezidentské volby proběhnou v Alžírsku těsně po newyorském setkání. Pokud nešlo od 
začátku o nic jiného, než aby terorem přinutila francouzskou vládu ke změně politiky vůči 
současné moci v Alžírsku, je riziko dalšího atentátu zřejmě nevyhnutelné. Práce policie  
a vyšetřujících soudců tak nadále zůstává ostře sledovanou záležitostí a jedinou nadějí 
občanů i vlády. Současný francouzský kabinet však právě prochází nelehkým obdobím  
a potřebuje hmatatelný úspěch i z jiných důvodů. Minulý týden unikl frank jen zázrakem 
podobné devalvaci, jaká v nedávné minulosti postihla italskou liru a britskou libru. 10. října 
ochromila celou zemi generální stávka více než pěti milionů nespokojených státních 
zaměstnanců. Zásluhou jaderných výbuchů balancuje Francie na pokraji diplomatické války  
s nezanedbatelnou částí mezinárodního společenství. Nezaměstnanost opět zvolna stoupá  
a "bytová aféra" premiéra Juppého oživila znovu diskuse okolo korupce a zneužívání moci. 
Terorismus, kterému přes zbožná přání ministra vnitra nebyly ještě ani zdaleka ulámány 
všechny ostny, tak vyvolává nadále nežádoucí nejistotu, v níž se běžné problémy dramaticky 
vyhrocují. Zklamaných a frustrovaných občanů rapidně přibývá. Ostatně krkolomný pád 
Chirakovy a Juppého popularity ve výzkumech veřejného mínění znamená absolutní rekord  
v politických dějinách páté republiky. Shrnuto a bez zbytečného přehánění: francouzská 
vládnoucí elita se dostává do slepé uličky, na jejímž konci se šklebí – vyveden v přitažlivých 
barvách – nedávný výrok vůdce Národní fronty Le Pena: "Rok parlamentních voleb 1998 bude 
rozhodující a mělo by konečně dojít na lámání chleba!" 
 
Müller, J., G., Skončí v Alžírsku éra seker a nožů? Právo, 4. VI. 1997.  
 
Již delší dobu se objevují zprávy o krvavých přepadech alžírských vesnic skupinami 
ozbrojených muslimských fundamentalistů, jejichž oběťmi jsou vyjma mužů i ženy a děti.  
 
Nevinní civilisté jsou nemilosrdně podřezáváni noži a jejich hlavy stínány sekerami, někdy  
i motorovými pilami. Hlavním důvodem těchto masakrů je zastrašení, nebo odveta, že 
vesničané odmítli nadále podporovat ozbrojené fundamentalisty bojující proti vládě.  
 
Krvavé boje začaly poté, co v roce 1992 vláda zrušila výsledky voleb, příznivé muslimskému 
fundamentalistickému hnutí. Výsledkem krvavé bilance je na 60 tisíc mrtvých.  
 
V posledních týdnech přepady vesnic zesílily zřejmě jako nátlakový prostředek před 
nadcházejícími parlamentními volbami 5. června. Vesnice, jež jsou cílem útoků, leží hlavně  
v hornaté oblasti Mitidža jižně od Alžíru, která je členitostí obzvlášť vhodná pro operace 
ozbrojených skupin.  
 
Přesvědčili se o tom Francouzi v době války před uznáním alžírské nezávislosti. Tehdy Paříž 
poslala do Alžírska na 300 000 vojáků základní služby a speciální jednotky parašutistů  
i Cizinecké legie. Přes toto velké nasazení mužů i nejmodernější techniky byla schopna 
maximálně kontrolovat jen města a městysy a ve dne hlavní silnice. Nikdy však neměla plně 
pod kontrolou rozsáhlé oblasti hornatého terénu s mnoha vesnicemi. To se zřejmě plně 
nedaří ani alžírské vládě, byť se na rozdíl od období koloniální války může spolehnout na 
loajální spolupráci značné části obyvatelstva.  
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Vládní Alžír má v nynější situaci tendenci přepady zlehčovat a považovat je za poslední vypětí 
extremistů ve snaze zastrašit voliče, protože fundamentalističtí vůdci si prý uvědomují, že 
ztrácejí podporu mezi obyvatelstvem. Předseda alžírské vlády Ahmad Ujahjá  
i alžírský prezident Lamín Ziruál označili krvavé masakry za místní terorismus, který ještě 
přežívá, a vyjádřili naději, že bude v nadcházejících volbách masově odmítnut.   
 
Lidé, kteří v minulosti v Alžírsku pracovali  a těch je v naší zemi včetně autora tohoto článku 
značný počet, si často kladou otázku, jak vůbec mohlo dojít k tomuto vývoji. Vždyť přece 
Alžírsko po roce 1962, kdy získalo nezávislost, začalo budovat světsky zaměřenou společnost 
na zásadách státního vlastnictví průmyslu a nerostného bohatství, přičemž zemědělství 
spočívalo na zásadách družstevní samosprávy. Alžírská inteligence, většinou vychovaná ve 
francouzských školách, byla spíše liberální nebo levicová, i když se hlásila k islámu 
a arabštinu považovala za národní jazyk. Vlastenectví Alžířanů bylo zaměřeno národně,  
a nikoliv nábožensky.  
 
Po krátkém období Ben Bellovy vlády byl dlouhá léta v čele alžírského režimu prezident Huari 
Bumedien, a to až do své smrti. Politicky se opíral o jednotnou politickou stranu Fronta 
národního osvobození, jejímž politickým programem bylo budovat společnost na tzv. zeleném 
socialismu. V druhé polovině let sedmdesátých však byla v Alžírsku zahájena velká arabizační 
kampaň, která měla nahradit dosavadní dvojjazyčnost, v berberských oblastech dokonce 
trojjazyčnost. Cílem bylo vytvořit arabsky mluvící a arabsky vzdělávaný národ. Proto byly do 
země pozvány tisíce učitelů a jiných odborníků z arabských zemí Blízkého východu, protože 
vlastních byl nedostatek.  
 
To byl první krok k mnoha dnešním politickým problémům. Tito lidé s sebou přinesli jiné 
myšlení, mnohdy ovlivňované vzrůstajícím islamismem ve svých zemích. Mnozí z nich náleželi 
k radikální organizaci Muslimského bratrstva a přivezli si magnetofonové kazety  
s programem hnutí, jenž byl v mnoha ohledech v rozporou s tehdejší alžírskou oficiální 
politikou. Kazety se pak začaly v zemi rozšiřovat. Další ideový vliv se projevil poté, co se  
v Íránu dostal k moci imám Chomejní. přestože alžírští muslimové patří k sunnitskému směru, 
nikoliv šíitskému jako v Íránu, Chomejního radikalismus v některých věcech zapustil kořeny.  
 
Nový islámský radikalismus v Alžíru byl však hned velice extrémní a jiného rázu než 
konzervativní muslimské zvyky na alžírském venkově, především v oblasti Konstantinu, či tam, 
kde žily přísné muslimské sekty, jako v Ghardáji. Ty se spokojovaly s důsledným zahalováním 
žen, zákazem alkoholu a dodržováním hlavních náboženských zvyků.  
 
Velký zlom ve vývoji alžírské společnosti nastal po smrti prezidenta Huari Bumediena, když 
byl v roce 1980 zvolen do čela alžírského státu velitel oranského vojenského okruhu plukovník  
Šadlí Benžedíd. Tehdy se už začaly výrazně projevovat ekonomické nedostatky a sociální 
problémy. Alžírská natalita vysoce překračovala hospodářský růst země, což se projevuje 
dodnes. Obyvatelstvo se od roku 1962, po odchodu jednoho miliónu francouzských usedlíků, 
téměř ztrojnásobilo a jeho velkou většinu tvoří mladí lidé. V letech sedmdesátých, v době 
neustálého zvyšování cen ropy a plynu, nebyly ekonomické problémy země tak výrazné, 
protože vláda si mohla dovolit dotovat základní potraviny i lehce získávat ze zahraničí 
investiční půjčky.  
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Avšak začátkem let osmdesátých již toto velké zvyšování cen ropy přestalo a začaly se značně 
projevovat potíže vyplývající ze státního vlastnictví průmyslu i ze špatně fungujícího, na 
družstevní samosprávě postaveného zemědělství. Velké podniky pracovaly jen na část svých 
kapacit, zemědělská produkce byla nedostatečná, mnohé polnosti a vinice byly zanedbány. 
Prezident Šandlí Bendžedíd to poprvé jasně připustil po svém zvolení  
v novinářském interview s francouzským časopisem, když řekl, že ze všech velkých plánů  
z minulosti byl v zemi splněn a vysoce překročen pouze jediný: porodnost.  
 
V té době začala růst nespokojenost, zvláště mezi mladými lidmi, pro které nebylo v Alžírsku 
dost pracovních příležitostí, a všichni se také nemohli vystěhovat za prací do Francie nebo 
jiné země. Navíc tito lidé sice dostali jazykové arabské vzdělání, nikoliv však profesionální 
znalosti, aby mohli dělat něco jiného než nekvalifikovanou práci. Tu začali poprvé vystupovat 
na scénu muslimští fundamentalisté. Prohlašovali, že pro člověka oddaného islámu nemají 
cenu západní zvyklosti, západní vymoženosti technického rázu, jako jsou třeba 
magnetofonové hudební kazety, a že podobné přístroje, jinak pro široké vrstvy cenově 
nedostupné, jsou pro život zbytečné. Nejdůležitější je zachovávat pravidla koránu a tradiční 
islámské zvyky včetně vztahu k ženám. A tím začali fundamentalisté pomalu získávat 
příznivce z řad zklamaných a nespokojených.  
 
Vedoucí alžírští činitelé si však po Bumedienově smrti začali uvědomovat, že státní 
kapitalismus a ”zelený socialismus", stejně jako režim jedné strany, byť zasloužilé v boji  
o nezávislost, už nestačí. Proto v minulých letech postupně zavedli politický pluralitní systém, 
sice značně kontrolovaný, a umožnili, aby se hospodářství otevřelo soukromé iniciativě. I když 
se mnohé zlepšilo, přesto se nepodařilo dostat ekonomický růst do souladu s růstem 
obyvatelstva. Toto uvolnění však otevřelo dveře bojovným islámským skupinám, které také 
získaly v politickém systému legální platformu. To se projevilo v posledních parlamentních 
volbách. Kdyby jejich výsledky vláda nezrušila, vládli by asi dnes v Alžírsku fundamentalisté.  
 
Představitelé alžírské opozice podobně jako francouzští liberální a levicoví novináři tvrdí, že 
kdyby se poslední volby nezrušily, kdyby se ponechala volnost svobodnému vyjádření 
obyvatel, pak by prý dnes nebyla v Alžírsku vlna násilí. Nyní bude mít země příležitost, aby  
5. června rozhodovala o svém osudu. Zda tyto volby ukončí nynější krvavé ”období nožů  
a seker" a vrátí zemi klid, mír a bezpečnost, to ukáže teprve budoucnost. Jedno však je 
nepochybné. Žádná politická reprezentace nebude mít úspěch, pokud se jí nepodaří zlepšit 
hospodářskou situaci a životní úroveň nejširších vrstev. Na to ovšem jen rigidní dodržování 
islámských náboženských zásad samo o sobě nestačí.  
 
Chalabiho síť. Respekt, 14. IX. 1998. 
 
V tělocvičně školského ústavu ve Fleury-Mérogis (předměstí Paříže), kde jsou formováni 
budoucí administrativní zaměstnanci věznic, byl 1. září zahájen soudní proces, jaký dějiny 
francouzské justice dosud nezaznamenaly. Na lavici obžalovaných zasedlo 138 Alžířanů, členů 
tzv. sítě Chalabi, podezřelých z organizování materiální pomoci – zbraně, střelivo, výbušniny, 
léky, finanční prostředky a falešné doklady – Islámským ozbrojeným skupinám (GIA), které již 
šestý rok masakrují alžírskou populaci. Jelikož následujícího dne opustila jednací sál většina 
jejich obhájců na protest vůči formě soudního líčení i jednostranně vedenému policejnímu 
vyšetřování, udál se ve Francii další nevídaný justiční precedens.  
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Hromadný odchod advokátů vnímají francouzská média jako čerstvý příspěvek do diskuse, jež 
v demokratických státech ohrožených aktivitou teroristů probíhá již delší dobu. Shodou 
okolností se začátkem září zabýval stěžejním tématem této debaty – vzdát se některých 
tradičních svobod a základních lidských práv na úkor prevence proti organizovanému násilí  
– i britský parlament. V souladu s legislativní iniciativou Irské republiky (Respekt č. 35/98) 
byl v Londýně schvalován nový protiteroristický zákon dávající policii nevídané pravomoci. 
Ačkoliv francouzští právníci nazřeli celý problém pouze ze zorného pole své vlastní profese, 
pokusili se odpovědět na neméně zajímavou otázku: Je nutné mezi teroristy a jejich 
pomocníky rozlišovat, soudit je individuálně, nebo je lidově řečeno lze všechny hodit do 
jednoho pytle? 
 
Skutková podstata případu projednávaného ve Fleury-Mérogis je prostá a svým způsobem 
banální. V roce 1994 narazila francouzská policie při vyšetřování obchodu s drogami na tajné 
skladiště zbraní, falešných dokumentů a větších finančních částek, nacházející se  
v místnostech Výchovné asociace muslimů ve Francii. Na jižním předměstí Paříže tak byla 
náhodou odhalena organizace hlásící se k GIA, kterou řídil Mohamed Chalabi, přezdívaný 
podle svého bydliště "emír z Orly". Vyšetřující soudce protiteroristického oddělení Jean-Louis 
Brugiere postupně vyslechl 85 členů této skupiny. U některých z nich byly při domovních 
prohlídkách nalezeny další kompromitující materiály, jako munice, výbušniny, zásoby léků i 
pasů ukradených zahraničním turistům. (Vesměs šlo o japonské cestovní doklady, což 
nepostrádá komický prvek, představíme-li si Araba vydávajícího se za Japonce. ) 
 
V letech 1994-96 se skrze Chalabiho skupinu podařilo odkrýt ještě dvě obdobné organizace 
operující na francouzském území. Skupinu Mourada Tacina, jež se zabývala výrobou falešných 
dokumentů, a muže okolo Mohameda Kerrouche, zadrženého v roce 1996 ve Velké Británii, 
kteří přes společnost Isag-Export posílali materiální pomoc bojůvkám GIA  
v Alžírsku. Po několika zátazích policie po celé zemi bylo v souvislosti se zásobováním GIA 
nakonec vyšetřováno 173 osob. Ve vazbě skončilo 27 největších hříšníků, 34 osob soudce 
Brugiere zprostil obvinění.  
 
Vyšetřování sledovalo dva cíle: rozmotat klubko nelegálních struktur podporujících teror  
v Alžírsku a odhalit co nejvíce osob zapojených do činnosti fanatické náboženské organizace, 
představující potenciální nebezpečí i pro samotnou Francii. Právě to se záhy tragicky 
potvrdilo. Po únosu letadla společnosti Air France v prosinci 1994 udeřila GIA v Paříži 
a v Lyonu. Série pumových atentátů v létě 1995 si vyžádala 12 mrtvých a desítky zraněných. 
Můžeme si představit, jak asi vyšetřování "Chalabiho sítě" probíhalo v atmosféře 
poznamenané nervozitou a strachem. "Po výsleších jsem viděla na pažích a zádech mého 
klienta stopy bití a násilí," namítá v kontextu protestů namířených proti policejním metodám 
a zjevné snaze vidět v každém Alžířanovi stoupence či pomocníka GIA obhájkyně Clarisse 
Serreová. Otázkou do budoucna zůstává, zda jsou podobné praktiky francouzské polic ie vůči 
Alžířanům vskutku ojedinělé, anebo jde o záchvaty paranoie, opakující se při každé 
příležitosti.  
 
Protestující obhájci ale vidí hlavní problém kauzy "Chalabiho síť" někde jinde. Podle jejich 
názoru nedovolí velký počet obviněných nejenom účinnou obhajobu vlastních klientů, ale 
zabrání i přesnému vymezení individuální odpovědnosti každého jedince. Soud tak nebude 
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schopen vyměřit spravedlivé tresty. Celý případ by se měl proto rozdělit dle stupně provinění 
na několik nezávislých soudních stání. Jinými slovy, odpovědnost Chalabiho, Tacina a 
Kerrouche, iniciátorů a organizátorů pomoci alžírským náboženským fanatikům, nelze 
spojovat s odpovědností obyčejného pěšáka hnutí, který v určité chvíli předal zprávu či doma 
ukryl cizí kufr. K takto formulovanému protestu se připojila i Liga lidských práv, jejíž předseda 
Henri Leclerc výstižně pojmenoval meritum toho, oč advokátům jde: "Soudit masu odporuje 
základnímu principu personifikace trestu, o nějž se opírá náš zákoník. " 
 
Proč se soud i přes námitky a petice advokátní komory nakonec rozhodl pro řešení na 
francouzské poměry zjevně atypické? To vysvětlil náměstek pařížské prokuratury Bernard Fos: 
"Vyšetřování proběhlo v souladu se zákonem a bez jakýchkoliv postranních úmyslů. Ke 
kolektivní formě procesu jsme se přiklonili proto, abychom neoddělovali vyšetřovací spisy, jež 
spolu souvisí, podobně jako vazby, jež spojovaly obviněné. Jen tak lze ukázat rozsah této 
ilegální sítě a pochopit neoddiskutovatelnou odpovědnost každého jejího člena. I bez těch 
nejobyčejnějších by totiž celá struktura nemohla normálně fungovat. " Někteří z obhájců 
osočili soudní dvůr z přípravy procesu s politickým podtextem a chtějí se odvolat  
k Evropskému soudu. Samotné líčení pokračuje výslechem obviněných, jejichž advokáti jsou 
jednání přítomni. Proces má trvat dva měsíce.  
 
Aby se mohl tribunál se 138 Alžířany uskutečnit, musel parlament prosinci 1997 přijmout 
speciální zákon, který povoluje přemístit 11. komoru trestního soudu z Justičního paláce  
v Paříži do Fleury-Mérogis v departementu Essonne. Úprava samotné tělocvičny stála  
10 milionů franků. Na lavici obžalovaných sedí 27 osob zadržovaných ve vyšetřovací vazbě, 
pro zbytek obžalovaných a jejich advokáty je vyhrazeno místo v řadách určených veřejnosti. 
Výslechy probíhají pouze odpoledne a celý objekt hlídá ve dne v noci 300 policistů.  
 
Alžířané žijí v obavách, že radikální GIA pomstí smrt svého vůdce. Hospodářské noviny,  
12. II. 2002. 
 
Nejhledanější muž Alžírska je mrtev už několik dnů, obyvatelé druhého nejlidnatějšího státu 
arabského světa přesto nadále žijí v obavách. Smrt Antara Zuábrího, šéfa Islámské ozbrojené 
skupiny (GIA), která před deseti lety vyvolala v zemi občanskou válku, vyvolává strach  
z krvavé odvety. Zuábrího stoupenci ji zahájili už o víkendu, kdy zavraždili šes t civilistů ve 
městě Bugara. Nedaleko odtud v sobotu zastřelili jejich vůdce vojáci alžírské armády. Další 
násilnosti jsou podle analytiků citovaných agenturou Reuters více než pravděpodobné. "Jack 
Rozparovač byl ve srovnání s ním hodný chlapec z kostelního sboru," prohlásil nad kulkami 
roztrhaným Zuábrího tělem generálmajor alžírské armády, Šaríf Brahím. GIA má na svědomí 
životy desítek tisíc Alžířanů. V roce 1994 se neúspěšně pokusila navést unesený letoun Air 
France na Eiffelovu věž v Paříži. Následující rok zorganizovala ve Francii sérii bombových 
útoků. Vyvražďování vesnic a podřezávání krků celým rodinám včetně nemluvňat patří  
k obvyklým praktikám organizace, kterou Zuábrí řídil od roku 1996. Občanská válka mezi GIA 
a armádou stála životy statisíců lidí. Muslimští radikálové oslovili mnohé z početných 
alžírských nezaměstnaných. "Krutostí hravě předčil všech svých pět předchůdců," napsal  
o jedenatřicetiletém Zuábrím egyptský deník al-Watan. Vůdce ozbrojence GIA nabádal, aby 
unášeli dívky jako sexuální otrokyně. Pod jeho vedením vypalovala GIA školy a vraždila děti  
i učitele. O těchto praktikách měl podle listu Wall Street Journal pochybnosti i Usáma bin 
Ládin. "Zuábrího jméno bylo pro Alžířany po mnoho let synonymem těch nejhorších zločinů," 
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uvádí zpravodajská stanice BBC. Alžírští radikálové a veteráni vracející se z války  
v Afghánistánu založili skupinu v roce 1992, když vláda rozhodla o zrušení voleb, v nichž by 
zvítězili islamisté. Nakolik GIA smrt svého vůdce postihne, analytici zatím nedokáží 
odhadnout. Snaha přeměnit třicetimiliónový stát na severu Afriky v přísně islámský režim 
však podle nich rozhodně nezmizí.  
 
Bin Ládin prý organizuje aktivity alžírských extremistů. ČTK, 15. II. 1999.  
 
Islámský extremista Usáma bin Ládin organizuje činnost křídla Islámské ozbrojené skupiny 
(GIA) operující ve východním Alžírsku. Řekl to jeden ze členů komanda souzený nyní  
v alžírské provincii Tízí-Uzú. Muhammad Berrašíd, který je obviněn z únosu a vraždy šesti lidí, 
prohlásil, že šéf křídla GIA, pod nímž bojoval, Hasan Hattab se pravidelně s bin Ládinem 
kontaktuje. Původem saúdský miliardář považovaný Spojenými státy za hlavního sponzora 
mezinárodního terorismu prý Hattaba požádal, aby založil křídlo GIA a "vylepšil pověst 
džihádu" (svaté války), kterou zdiskreditovaly masakry civilistů organizované v západním  
a středním Alžírsku hlavním křídlem GIA Antara Zuábrího. Hattabova skupina se prý měla 
zaměřit na vraždy policistů a vyhnout se masakrům civilních obyvatel, což se však nestalo. 
Hattab a bin Ládin, který údajně opustil Afghánistán, měli používat satelitní telefon 
a Berrašíd byl osobně konverzaci přítomen. Masakrů organizovaných v Alžírsku GIA se podle 
jeho výpovědi účastní také bojovníci z Maraoka a Libye, kteří procházejí výcvikovými tábory 
Hizballáhu v libanonském údolí Bikáa.  
 
Alžírští rebelové končí boj. Mladá fronta DNES. 8. VI. 1999. 
 
Alžírsku zasvitl mihotavý plamének naděje: extremisté z Islámské armády spásy (AIS) 
oznámili, že končí ozbrojený boj proti alžírské vládě. Skupina tvoří ozbrojené křídlo Islámské 
fronty spásy (FIS), hlavní opoziční islamistické formace. "AIS se s konečnou platností vzdává 
ozbrojených akcí a podřizuje se vládě," uvádí se v nedělním prohlášení rebelů podepsaném 
šéfem AIS Madáním Mirzakem. Poselství se obrací k řadovým členům, aby složili zbraně  
a nekladli překážky dohodě s kabinetem. Jeho autoři deklarují především snahu "vyvést 
Alžírsko z bídy a obnovit pořádek a stabilitu. " Nový prezident Buteflika reagoval 
bezprostředně: přislíbil AIS i jejím stoupencům amnestii. Prohlášení přichází právě včas, soudí 
pozorovatelé. Víkendové násilnosti si vyžádaly smrt dvou desítek lidí – tedy nejvíce od 
dubnových prezidentských voleb – a Alžířané se proto obávali nové vlny krvavé konfrontace. 
Může nejnovější průlom přinést Alžírsku toužebný klid? Opoziční strany tlumí nadšení. 
"Jakýkoli přístup, který nectí pravidla demokracie, nemůže uspět a podkopává stabilitu země,"  
vyjádřila se Fronta socialistických sil (FFS), jedna z menších sekulárních stran. Byla to přitom 
právě FFS, která volala dlouhé měsíce po dialogu s islamistickými radikály. Důvod této skepse  
je podle analytiků nasnadě: opozice se obává ztráty vlivu v diskusi o budoucnosti země. 
"Prezident by měl pochopit, že fundamentalismus je smrtelné nebezpečí, které se nevyplatí 
podceňovat," přitakal jiný předák opozice. Reakce napříč politickými stranami však neleží 
kabinetu tak na srdci. "Rozhodující především bude, zda poselství porozumí také radikálnější 
skupiny," míní Džafar Al-Havárí, jeden z pohlavárů AIS. Právě tvrdohlavá neústupnost krajních 
militantů, především z řad Ozbrojené islámské skupiny (GIA), by mohla současné usilování o 
národní shodu postavit do bezvýznamného světla. "Byl to špinavý obchod," vyjádřila se GIA k 
nové nabídce na smír a přislíbila svým stoupencům "vytrvat ve svaté válce. " Rozkol mezi 
oběma křídly militantních islamistů, GIA a FIS, se začal zřetelně rýsovat přede dvěma lety. AIS 
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tehdy vyhlásila opatrné příměří (ale nesložila zbraně), radikálnější GIA to již tehdy 
vehementně odmítla. Odpovědnost za většinu násilností přitom nese GIA, složená z 
nejextrémnějších radikálů. Podle odhadů zahynulo během sedmileté občanské války zhruba 
70 000 osob. Oficiální místa přiznávají zhruba poloviční počet. Islámští radikálové bojují za 
čistě islámský stát od roku 1992, kdy tehdejší vláda zrušila druhé kolo parlamentních voleb. 
FIS se dočkala v prvním kole vysoké voličské přízně a rýsovala se jí reálná šance na uchopení 
moci.  
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Brusel se neobává hrozeb alžírských islamistů. Plzeňský deník, 29. VI. 1999.  
 
Jestliže teroristická organizace Islámská ozbrojená skupina (GIA) vyhrožuje Belgii "krvavou 
lázní", pak to neznamená, že na to má prostředky. Navíc tyto hrozby nejsou novinkou  
a v minulosti neměly následky, uvedly včera hlavní belgické deníky. Belgie má podle 
prohlášení zveřejněném v listě Al Haját propustit na svobodu vězněné bojovníky GIA. 
Teroristé zároveň kvůli nedávnému předání jednoho islamisty do Francie viní Belgii  
z porušení tajné "smlouvy o neútočení" mezi GIA a belgickou tajnou policií; paktu, o kterém 
se v Belgii neví, podotýká list La Libre Belgique. Belgická vláda bere hrozby nicméně vážně. 
Včera se sešel úzký bezpečnostní výbor složený ze zástupců ministerstev vnitra a zahraničí  
a tajných služeb a policie. GIA je nejradikálnější alžírské opoziční ozbrojené hnutí.  

 
Z alžírských hor začali sestupovat příslušníci AIS. ČTK, 13. I. 2000.  
 
Příslušníci fundamentalistické Islámské armády spásy (AIS) začali sestupovat z úkrytů ve 
východoalžírské provincii Džidželí, aby se vzdali v rámci amnestie, kterou AIS ve středu udělil 
prezident Abdal Azíz Buteflika. AIS před tím dodržovala příměří a oznámila, že hodlá přejít na 
stranu armády. AIS využila zákona o občanském usmíření, jehož platnost vyprší dnes  
o půlnoci. Zákon vyzývá všechny extremisty, kteří se nepodíleli na mas akrech civilistů, ale 
bojovali proti vládě v občanské válce, aby se vzdali a odevzdali zbraně. Buteflika hodlá 
zahájit "nesmiřitelný boj" proti všem, kdo zákona nevyužijí. Alžírští vojáci zaujali pozice kolem 
úkrytů AIS, aby poskytli ochranu vzdávajícím se bojovníkům a zabránili členům Islámské 
ozbrojené skupiny (GIA) obsadit opuštěné základny. GIA podle pozorovatelů zákona nevyužije 
a bude pokračovat v boji za čistě islámský stát.  
 
V Džidželí je velitel východního křídla AIS Madání Mizrak. Svědci tvrdí, že vyklizení základen 
může trvat až čtrnáct dnů. V Džidželí se od úterka ozývaly výbuchy, při nichž byla ničena 
minová pole kolem táborů AIS. Buteflika v pátek promluví k národu a vysvětlí kroky, které 
budou následovat po vypršení zákona. Nejmenovaný představitel alžírské bezpečnosti sdělil, 
že je možné, že vláda prodlouží amnestii o několik dní a dá rebelům poslední šanci. Alžírské 
sdělovací prostředky odhadují, že kromě AIS se vzdalo asi 2000 členů GIA a Salafistické 
skupiny pro kázání a boj (GSPC), která se od GIA odštěpila roku 1998. Její vůdce Hasan 
Hattab dnes začal vyjednávat s vládou o možnosti získat amnestii podobně jako AIS.  
 
Hlavní baštou GSPC je provincie Tízí Uzú západně od Džidželí. Také tyto oblasti tento týden 
obsadili alžírští vojáci stejně jako západní provincie, kde má základny GIA Antara Zuábrího  
a západní křídlo AIS, jemuž velí Ahmad Banaíša. Ten zatím nedal najevo, že hodlá následovat 
Mizrakovu skupinu a vzdát se. Buteflika jako první hlava státu přiznal, že osmiletá občanská 
válka si vyžádala 100. 00 obětí. Roku 1992 ji zahájili extremisté na protest proti zrušeným 
volbám. Šanci na vítězství tenkrát měla fundamentalistická Islámská fronta spásy (FIS), která 
je od roku 1992 mimo zákon. Její exilový vůdce Rabá Kabír dnes vyzval Butefliku, aby 
propustil dva vězněné čelné představitele fronty šajcha Abasího Madáního a Alího Belhadže i 
"všechny vězně" FIS. Prezident by tak podle Kabíra mohl "urychlit národní usmíření  
a definitivně ukončit krizi". Buteflika loni po zvolení řekl, že nehodlá obnovit dialog s FIS.  
 
Alžírsko chce ukončit krvavou válku. Mladá fronta DNES, 25. I. 2000.  
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Alžírská armáda tvrdě zaútočila proti islámským radikálům: od čtvrtka zahynulo nejméně sto 
jejich bojovníků a pětadvacet vládních vojáků. "Jen v sobotu zabily vládní jednotky sedmdesát 
teroristů. Velká ofenziva začala," napsal místní deník Le Matin. Ozbrojená islámská skupina 
(GIA), která představuje nejtvrdší jádro radikálů, odmítla nabídku vlády ke smíru a pokračuje 
ve vraždění civilistů. Armáda proto zahájila na západě země dlouho očekávanou operaci, 
která má ukončit osm let trvající násilí. Umírněnější skupiny extremistů využily nabídky 
příměří, která vypršela 13. ledna. "Může to být opravdu rozhodující moment v osmileté 
občanské válce," shrnula agentura Reuters mínění diplomatů i analytiků. Podle místních 
obyvatel se v oblasti soustřeďují další silně ozbrojené vládní jednotky. "Vše nasvědčuje 
promyšlené vládní ofenzivě, za účasti tisíců čerstvých vojáků a moderní techniky včetně 
helikoptér," uvedl list El Watan. Nabídky ke smíru, se kterou přišel loni prezident Abdal Azíz 
Buteflika, využila naprostá většina povstalců. Pozorovatelé však varují, že Buteflika stále 
postrádá jasnou vizi, jak zapojit islamisty do alžírské společnosti. "Prezident možná časem 
objeví, co limituje jeho plány: nedostatek odvahy ke kompromisům ze strany generálské 
kliky," uvedla stanice BBC. Pozorovatelé si všímají, že po určitém nesouladu okolo formování 
nové vlády se Buteflika ve všem shodl s všemocnou armádou, která stojí v čele tažení za 
zachování světského státu. "O všech detailech smlouvy musela být dokonalá shoda mezi 
hlavou státu a představiteli armády," uvedl arabský diplomat. " Potvrzuje to i rychlost, s jakou 
se odstranily veškeré překážky dohodám o amnestii ozbrojenců," dodal. Kromě skupiny GIA. 
Ta podle všeho stojí za většinou krvavých masakrů, únosů a vraždění civilistů. Role 
"posledních bojovníků" jim zůstala poté, co tento měsíc vládní nabídce kývli i jejich nejbližší 
souvěrci ze skupiny známé pod jménem Dava val Džihád (Kázání a boj). Spolu  
s bojovníky této strany čítaly jednotky GIA asi 5000 bojovníků. S tím, jak i Dava val Džihád 
přitakala prezidentově cestě k usmíření, se bojeschopnost islamistických skupin značně 
snížila. Mezi oběma skupinami byl jeden zásadní rozdíl. "GIA se v mnohem větší míře 
dopouštěla násilí na bezbranných civilistech," napsal Le Matin. Analytici přisuzují bývalým 
spojenců GIA v současných bojích vysoce důležitou roli: znají velice dobře taktiku i logistické 
zázemí ozbrojenců. Mohou tak předávat vládním jednotkám velmi cenné informace. "Můžeme 
počítat s široce zaměřenou ofenzivou, ve které budou nedávní 'bratři ve zbrani' zdrojem 
důležitých informací," uvedl arabský diplomat pro Reuters. Těžké ozbrojené srážky včera 
pokračovaly v západoalžírské provincii Ighíl Izaní. Na odlehlém místě v provincii Relizane 
stále čelí vládním jednotkám přibližně 230 islamistů. Bojů se údajně účastní zkušení bojovníci  
z elitního povstaleckého oddílu známého jako Prapor hrůzy. Kromě jiných jsou  
v něm i dvě desítky veteránů, kteří prošli v 80. letech válečným peklem v Afghánistánu. 
Prezident Abdal Azíz Buteflika prosadil zákon o amnestii loni, krátce po svém zvolení, na 
kterém měla zásadní podíl podpora armády. Později formuloval nabídku amnestie pro 
všechny, kdo "nemají na svědomí krvavé masakry, vraždy a znásilňování". Podle ministerstva 
vnitra využilo amnestie okolo osmdesáti procent extremistů. Jedna z hlavních ozbrojených 
skupin, Islámská armáda spásy, oznámila výměnou za amnestii své rozpuštění. Buteflika 
současně slíbil, že armáda proti těm, kdo nesloží zbraně, nemilosrdně zasáhne. Občanský 
konflikt, který rozpoutali extremisté po zrušených volbách roku 1992, si vyžádal 100 000 
lidských životů.  
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K vraždě zpěváka Matúba se přihlásil disident GIA. ČTK, 30. VI. 1998. 
 
Ke čtvrteční vraždě známého zpěváka a kritika násilí v Alžíru Luníse Matúba se dnes přihlásil 
disidentský vůdce Islámské ozbrojené skupiny (GIA) Hasan Hattab. Jak dnes upozornila 
agentura AFP, autenticita komuniké zatím nebyla prokázána, nicméně komuniké odpovídá 
jiným textům tohoto hnutí. "Druhá zóna GIA se přihlašuje k zodpovědnosti" za čtvrteční 
atentát na "nepřítele Boha zvaného Matúb Lunís", píše se v textu podepsaném Hasanem 
Hattabem, jehož ozbrojenci operují od východních částí Alžíru až po obblast Kabylie, kde byl 
zpěvák zastřelen.  
 
Hattab stojí v opozici proti národnímu vedení GIA v čele s Antarem Zuábrím. Policie dnes 
obušky rozehnala v alžírském hlavním městě manifestaci, kterou svolala opoziční Fronta 
socialistických sil (FFS), zatímco podobná akce se konala i v kabylském Tízí Uzú (asi  
110 kilometrů východně od Alžíru). Obě akce byly svolány po vraždě berberského zpěváka 
Matúba a následných nepokojích. Tisíce účastníků manifestace v Tízí Uzú protestovaly proti 
zákonu o povinném užívání arabštiny. Skandovaly při tom "Nejsme Arabové" a "Matúbovo 
Alžírsko zvítězí". Matúb patřil k mluvčím berberských obyvatel Alžíru a ostře kritizoval 
vojensky podporovanou vládu a islámské militantní skupiny. V Alžírsku žije asi 17 procent 
obyvatel berberského původu. Požadují uznání svého jazyka a kultury. Patří mezi nejhlasitější 
kritiky arabizačního zákona, který vstoupí v platnost 5. července při výročí vyhlášení 
nezávislosti z roku 1962. Zákon zakazuje v oficiálním styku a ve sdělovacích prostředcích 
používat jiný jazyk než arabštinu. Alžířané jako obyvatelé bývalé francouzské kolonie hovoří 
také francouzsky.  
 
S dalším pokračováním dakarské rallye se počítá už na pondělí. Moravskoslezský den,  
13. I. 2000. 
 
O den dříve, než se původně předpokládalo, tedy v pondělí, bude pravděpodobně pokračovat 
22. ročník Rallye Paříž – Dakar Káhira, přerušený kvůli hrozbě teroristických útoků v Nigeru. 
Po důkladné poradě se organizátoři rozhodli přemístit všechny zúčastněné  
i s doprovody leteckým mostem. S dalším pokračováním dakarské rallye se počítá už na 
pondělí. Organizátoři pouštního závodu již začali pomocí dvou obřích dopravních letadel 
Antonov 124 transportovat závodníky a jejich doprovod do Libye, přeprava soutěžních strojů 
začne ve čtvrtek odpoledne. "Letecký přesun by měl trvat čtyři až pět dnů," uvedl předseda 
organizačního výboru rallye JeanClaude Killy. Ruské stroje budou muset přepravit téměř 1400 
osob, z toho 715 soutěžících, 129 osobních aut, 143 motocyklů a 64 nákladních vozů  
z nigerské metropole Niamey, kde závod v úterý prozatím skončil, do Libye. Tam by  
v pondělí měla rallye pokračovat 11. etapou z Al-Víghu do Vaú alKabíru. Pořadatelé počítají, 
že bude třeba vypravit osmnáct letů, přičemž průměrný náklad představuje deset osobních 
vozů a tři kamiony. Letounům bude trvat cesta tam a zpět přibližně deset hodin a poslední 
transport by měl v přistát v Libyi v neděli. Zřízení vzdušného mostu by mělo podle odhadů 
přijít na tři miliony marek (55 milionů korun). Soutěž, která byla odstartována ve čtvrtek  
v senegalském hlavním městě, tak bude zkrácena nejméně o čtyři etapy, které měly vést 
nigerskou pouští. Do cíle v Egyptě by měli úspěšní účastníci závodu dojet podle původního 
plánu v neděli 23. ledna. O případném zrušení závodu pořadatelé neuvažují. "Samozřejmě nás 
to napadlo a bleskově jsme si načrtli veškeré varianty řešení. Rozhodli jsme se ale za dané 
situace v rallye v každém případě pokračovat. Ukončení závodu by nás vyšlo dráž než 
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transport letadly," pravil nejmenovaný mluvčí pořadatelů. Jean-Claude Killy, předseda 
organizačního výboru rallye, potvrdil v rozhovoru pro televizi France 2, že přesun více než 
1500 osob a 300 vozů do Libye potrvá čtyři nebo pět dní. Závodníky tedy nyní čeká 
neplánovaná přestávka. "Všechny převezeme do města Sabhá, nebo ještě lépe do Vaú 
alKabíru. Možná do obou měst," vysvětlil Killy. Francouzský ministr zahraničí Hubert Vedrine, 
jenž potvrdil nebezpečí teroristických akcí, rozhodnutí organizátorů ocenil. "Pořadatelé se 
zachovali velmi zodpovědně," prohlásil. Podle jednoho z představitelů nigerské vlády, který si 
nepřál být jmenován, pochází teroristická hrozba od alžírské fundamentalistické organizace 
Islámská ozbrojená skupina (GIA). Podle některých informací má GIA tajné základny právě na 
území Nigeru mezi městem Agadés a libyjskou hranicí. Nigerská armáda loni zatkla přes 
dvacet členů GIA a domnívá se proto, že hrozba je aktem pomsty proti vládě. GIA je 
obviňována z několika krvavých masakrů alžírského civilního obyvatelstva. Stojí údajně také 
za bombovými atentáty ve Francii v letech 1995 a 1996 i za únosem letadla v roce 1994. Tato 
skupina je spojována rovněž s nedávným pokusem propašovat z Kanady do USA výbušniny. 
Závodníci byli proto po dojezdu do nigerského hlavního města Niamey přísně střeženi po zuby 
ozbrojenými vojenskými oddíly v kempu nedaleko mezinárodního letiště. Někteří z účastníků 
rallye přiznali, že měli strach hlídaný prostor opustit, většina z nich ale byla přerušením 
závodu zklamána.  
 
Podle jednoho z představitelů nigerské vlády, který si nepřál být jmenován, pochází 
teroristická hrozba od alžírské fundamentalistické organizace Islámská ozbrojená skupina 
(GIA). Podle některých informací má GIA tajné základny právě na území Nigeru mezi městem 
Agadés a libyjskou hranicí. Nigerská armáda loni zatkla přes dvacet členů GIA a domnívá se 
proto, že hrozba je aktem pomsty proti vládě. GIA je obviňována z několika krvavých masakrů 
alžírského civilního obyvatelstva. Stojí údajně také za bombovými atentáty ve Francii v letech 
1995 a 1996 i za únosem letadla v roce 1994. Tato skupina je spojována rovněž s nedávným 
pokusem propašovat z Kanady do USA výbušniny. Závodníci byli proto po dnešním dojezdu do 
nigerského hlavního města Niamey přísně střeženi po zuby ozbrojenými vojenskými oddíly v 
kempu nedaleko mezinárodního letiště. Někteří z účastníků rallye přiznali, že měli strach 
hlídaný prostor opustit, většina z nich ale byla přerušením závodu zklamána.  
 
Alžírskou cestu k míru zkřížil nový výbuch krutých násilností. Mladá fronta DNES,  
17. VIII. 1999.  
 
Alžírská vláda včera odstartovala kampaň k zářijovému "referendu o občanském smíru"  
v krajně vypjaté situaci: během víkendových srážek mezi islamisty a vládními jednotkami 
zahynuly nejméně čtyři desítky obětí. Nejkrvavější incident se odehrál v jihozápadní oblasti 
Béšar. "Ozbrojení islamisté zmasakrovali devětadvacet lidí a tři další zranili," uvedla státní 
agentura APS. Byl to nejkrvavější útok za čtyři měsíce, kdy je prezident Abdelazíz Buteflika  
u moci. "Islámské militantní skupiny dělají vše pro to, aby referendum zmařily," uvedl ministr 
vnitra Abdelmalik Sellal. K masakrům se zatím nikdo nepřiznal, úřady však nepochybují, že za 
útoky stojí Islámská ozbrojená skupina (GIA), krajně militantní odnož islamistů, která 
nesouhlasí s příklonem k míru. Krvavá kampaň přichází v době, kdy v dubnu zvolený prezident 
Buteflika hledá cestu z bludného kruhu násilí, který zemi svírá od roku 1992, kdy vojenský 
převrat odstavil islamisty od téměř jistého vítězství ve volbách. Referendum, plánované na 
15. září, předpokládá částečnou amnestii pro ty ozbrojené islamisty, kteří se nedopustili 
největších zločinů. To se netýká GIA ani jiných menších skupin, jež nesouhlasí s červnovou 
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dohodou mezi vládou a umírněnějšími skupinami, mezi kterými dominují ozbrojení příznivci 
zakázané Islámské fronty spásy (FIS). Podle pozorovatelů probíhá v řadách stoupenců FIS a 
GIA tvrdý ideologický střet o to, kam až lze zajít  
v případných ústupcích alžírskému kabinetu. Alžírsko prožívalo poslední čtyři měsíce po 
prezidentských volbách období relativního klidu. Po víkendových útocích se znovu objevily 
televizní výzvy, aby lidé nepolevovali v ostražitosti před ozbrojenými útoky. Podle západních 
zdrojů si v Alžírsku vyžádaly násilnosti od roku 1992 přibližně 70 000 obětí, oficiální zdroje 
udávají až 100 000.  
 
Alžírsku hrozí v případě útoku na Afghánistán domácí násilí. ČTK, 19. IX. 2001.  
 
Alžírsko zvyšuje bezpečnostní opatření v zemi, protože v případě odvetných útoků na 
Afghánistán počítá s umocněním domácího násilí. V Alžíru byla zpřísněna ostraha veřejných 
budov a západních zastupitelských úřadů. Zejména v noci ve městě i na mezinárodním letišti 
hlídkují policejní posily.  
 
Alžírské radikální islámské skupiny tento týden pohrozily útoky na americké a evropské 
objekty v Alžírsku. Zaútočíme, jestliže Američané a Evropané splní hrozby a zaútočí na 
arabské a muslimské státy a jestliže budou ohrožovat islámské kruhy v USA, Británii, Francii a 
Belgii," prohlásil Hasan Hattab, který je šéfem Salafistické skupiny pro kázání a boj (GSPC).  
 
Alžírští bezpečnostní odborníci berou pohrůžku vážně, protože alžírští radikálové ve snaze 
upoutat pozornost na svůj boj napadali cizince v letech 1993 až 1996. Za čistě islámský stát 
bojují od roku 1992 a připravili za tu dobu o život na 100. 000 lidí.  
 
GSPC stejně jako Islámská ozbrojená skupina (GIA) odmítla amnestii nabídnutou v roce 1999 
prezidentem Abdal Azízem Buteflikou. V obou hnutích působí podle vlády bojovníci vycvičení 
v Afghánistánu. Velitel alžírské národní policie nedávno řekl, že GIA byla založena  
v Afghánistánu s pomocí a za podpory teroristy Usámy bin Ládina.  
 
Alžírský tisk dnes domácí radikály ztotožnil s  mezinárodním terorismem. "To spojení je jasné; 
terorismus v Alžírsku není výhradně národní jev," napsal k Hattabovým pohrůžkám deník 
La Liberté. Pro Le Matin jsou "teroristé, kteří udeřili na Ameriku, titíž jako ti, kdo podřezávají 
hrdla v Alžírsku. Jejich ničivé a genocidní činy neznají hranic a vycházejí z téhož politického 
vzorce," dodal list.  
 
Scénář k útoku z 11. září zřejmě vznikl v  Alžírsku. Hospodářské noviny, 3. X. 2001.  

 
Největší hon na zločince v dějinách lidstva, na strůjce teroristických útoků proti New Yorku  
a Washingtonu z 11. září, přinesl několik úspěchů. Proto mohli ministr zahraničí USA Powell a 
šéf NATO Robertson prohlásit, že považují důkazy o podílu teroristické organizace Al-Káida a 
Usámy bin Ládina na útocích za průkazné. Výsledky práce tisíců agentů FBI, CIA a tajných 
služeb desítek zemí zůstávají tajné. Některé informace však pronikají na veřejnost a z nich lze 
získat alespoň hrubou představu o dosavadním důkazním materiálu. Prvním signálem, že za 
atentátem stojí Al-Káida, byly odposlechnuté rozhovory osob podezíraných z příslušnosti k 
této organizaci, kteří si krátce po atentátu vzájemně gratulovali. Významnější nepřímý důkaz 
zachytila americká tajná služba již 9. září. "Za dva dny uslyšíš velkou novinku a potom se ti 
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nějaký čas neozvu," citoval včera Daily Telegraph odposlechnutý telefonický rozhovor bin 
Ládina s jeho matkou. Další důkazy jsou ještě solidnější. Prokazují, že bin Ládinův pobočník 
ve Spojených arabských emirátech Šejch Sajíd, považovaný za hlavního pokladníka Al-Káida, 
posílal velké finanční částky Muhamedu Attovi. Ten zřejmě řídil celou devatenáctičlennou 
skupinu únosců. Před akcí mu potom Atta nespotřebované "drobné" vrátil. Vyšetřovatelé 
citovaní listem Guardian soudí, že dohromady mohlo jít až o půl miliónu dolarů. Z konta 
vedeného na jméno Ahmad byl zaplacen i letecký výcvik několika únosců na Floridě. Německý 
časopis Der Spiegel zjistil, že přes konta bin Ládinovy rodiny jen u německé Deutsche Bank 
prošlo na 314 miliónů marek. Většinu peněz však tento milionář ukládá  
v arabských finančních ústavech, které jsou formálně vedeny jako dobročinné organizace. 
Účet, který bin Ládinův pokladník vedl na jméno Ahmad, byl již zmrazen. Ten by měl být 
klíčovým důkazem dokazujícím spojení únosců se saúdskoarabským teroristou  
a podnikatelem zároveň. Hromadí se však i další doklady o vině. Jak informovala CNN, 
američtí vyšetřovatelé prokázali, že přinejmenším čtyři z únosců prodělali výcvik v bin 
Ládinových táborech v Afghánistánu. FBI dnes sleduje údajně 100 tisíc možných stop, a tak 
se předpokládá, že důkazy budou přibývat. Aby se zajistila další svědectví, prezident George 
Bush rozhodl, aby byla poskytována americká víza všem, kdo mohou přinést nové informace o 
teroristech. Zároveň probíhá vyšetřování styků teroristických skupin ve světě, které, jak se 
zdá, tvoří jakousi konfederaci. Ukazuje se, že bin Ládin měl spojení s alžírskou skupinou GIA, 
s egyptskými teroristy, libanonským Hizballáhem i s filipínskou skupinou Abu Sayyafa. A tak 
je nyní v Paříži vyslýchán Francouz alžírského původu Djamel Beghal. Ten vypověděl, že od 
Usámy bin Ládina v Afghánistánu dostal pokyn k přípravě atentátu na velvyslanectví USA v 
Paříži a na tamní americké kulturní středisko. Alžírská GIA ostatně stála i za nezdařeným 
pokusem, který se stal jakousi generální zkouškou zářijového útoku. Komando této organizace  
se o Vánocích roku 1994 zmocnilo Airbusu 300 společnosti Air France a chtělo jím zničit 
Eiffelovu věž. Jejich plán však nevyšel, na palubě letadla tehdy nebylo dost paliva, aby 
doletělo až do Paříže. Proto airbus musel přistát v Marseille, kde byli únosci zlikvidováni.  
 
Alžírští vojáci likvidují islámské teroristy – 15 mrtvých. ČTK, 31. I. 2002.  
 
Alžírská armáda pátrá jihovýchodně od Alžíru po členech teroristické Salafistické skupiny pro 
kázání a boj (GSPC). Deník Ar-Raj dnes napsal, že v posledních dnech zde padlo  
15 příslušníků této skupiny. Armáda nasadila do akce vrtulníky a těžkou bojovou techniku  
s cílem vypudit zbytky GSPC z těžko dostupné oblasti Msila ležící 240 kilometrů jihovýchodně 
od metropole. Někteří členové GSPC se sem uchýlili po likvidační akci vojska v oblastech 
Blida, Búíra a Médea jižně od Alžíru.  
 
GSPC je na americkém seznamu teroristických skupin. Před čtyřmi lety se oddělila údajně díky 
finanční pomoci teroristy Usámy bin Ládina od radikální Islámské ozbrojené skupiny (GIA), 
která je za většinou masakrů odehrávajících se v Alžírsku. GIA ani GSPC nepřijaly výzvu 
prezidenta Abdal Azíze Butefliky a nevyužily jeho amnestie. Pokračují v boji za přeměnu 
Alžírska v čistě islámský stát. Od roku 1992 si tento konflikt vyžádal přes 100. 000 životů. 
Minulý týden zemřelo v bojích na západě státu 30 radikálů, tuto středu vybuchla nálož v Tízí 
Uzú na východě. Incident se obešel bez obětí.  
 
;Kam může prchnout Ládin?. Hospodářské noviny, 16. XI. 2001.  
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Tálibán se hroutí. Pro Usámu bin Ládina, zřejmě ukrytého v některém z horských bunkrů, se 
situace stále zhoršuje. Nemůže se už opírat o logistickou podporu vlády Tálibánu. Na osobní 
stráž, složenou z ozbrojených Arabů, se může spolehnout, ale na věrnost afghánských 
kmenových náčelníků ne. Mnohé nasvědčuje, že se může pokusit o útěk. Ale kam? Ládin se 
opírá o síť rozšířenou prakticky po celém světě. Al-Káida a její dobře vycvičení teroristé jsou 
jen špičkou ledovce. Logistickou podporu jim poskytuje několik organizací zahrnovaných pod 
označení salafistický džihád. Ten je založen na ortodoxním výkladu koránu a staví se proti 
jakýmkoli změnám. Prokletí nepřátel pravé víry "fatwa" rozšířil po roce 1992 z Rusů na 
všechny nevěřící, zejména na Američany v Saúdské Arábii a na "bezbožné režimy" v Alžírsku a 
Egyptě. V roce 1992 byl v Afghánistánu poražen Nadžíbulláhův komunistický režim. Islámští 
bojovníci se rozešli po světě. Rozmnožili řadu fundamentalistů GIA v Alžírsku, kde vedou 
krvavou občanskou válku. Ve Velké Británii založili fundamentalistické organizace Syřan Abu 
Musab, Palestinec Agu Katada a Egypťan Abu Hamza. Bojůvky salafistického džihádu 
zaútočily v prosinci 1994 na letadlo letící z Alžíru do Paříže a provedly několik teroristických 
útoků v Paříži. Vedly i první útok na Světové obchodní centrum v New Yorku  
v roce 1993. Často se v Evropě kryjí pod různými názvy. To je případ skupiny Kalifátský stát  
v Kolíně nad Rýnem a Al Aqsa Association, která vybírá peníze pro palestinský Hamas. 
Všechny tyto organizace mají značné finanční prostředky z takzvané islámské daně "zakat", 
kterou jim musí platit všichni muslimové. Útočiště by Usámovi bin Ládinovi mohl poskytnout 
Súdán, kde nejhledanější terorista pobýval v letech 1992 až 1996. V této zemi zuří občanská 
válka, která si za 19 let vyžádala jeden a půl miliónu obětí. V některých oblastech je bezvládí. 
Místní vládce generál Omar-al-Bešir sice pod vlivem USA zbavil funkce předsedu parlamentu 
Hassan-al-Turabího, který s Usámou udržoval velmi čilé styky, ale jeho žáci Ali Osman Taha  
a Ghazi Salaheddine u moci zůstali. Konzervativní kruhy republikánské strany v USA podporují 
jihosúdánské křesťanské separatisty, ale naftové monopoly nechtějí znepokojovat ústřední 
vládu, protože v Súdánu byla objevena bohatá naleziště. Nedá se ale předpokládat, že by 
vláda v Chartúmu poskytla Usámovi útočiště veřejně, musel by se skrývat. Poněkud jiná 
situace je v Jemenu. Tam by Usáma mohl využít služeb Islámské armády Aden-Abyan, která je 
vlastně pobočkou Al-Káidy. Tři tisíce jejích členů bojovalo v Afghánistánu proti Rusům. Po 
roce 1990 se vrátili a pomohli o čtyři roky později severní vládě v boji  
s marxistickým režimem na jihu země. Vůdce Islámské armády Tarik-al-Fadlí je poradcem 
prezidenta Aliho Abdalláha Saleha. Ten je ovšem pod silným tlakem Spojených států a dal 
pod jejich vlivem po 11. září zatknout dvacet předních islamistů. Washington ovšem namítá, 
že toto opatření je zcela nedostatečné. Má ještě v živé paměti útok na americkou loď USS 
Cole z 12. října roku 2000. Skutečné pravomoci jemenské vlády však nepřekračují hranice 
hlavního města. Třetí zemí, kde by se mohl Usáma bin Ládin skrýt, je Somálsko. Zapřisáhlý 
nepřítel Spojených států Mohammad Farah Aidid tam má silné postavení ve sboru kmenových 
náčelníků, kteří fakticky spravují zemi. Místní Islámský svaz uspořádal  
v Mogadisciu 23. září mohutnou manifestaci na obranu Usámy bin Ládina. Američané mají 
ještě v dobré paměti neúspěch svého zásahu v této zemi v roce 1993. Mrtvoly osmnácti 
příslušníků oddílů rangers, kteří se dostali do léčky, byly tehdy vláčeny ulicemi hlavního 
města. Usáma bin Ládin by mohl z Afghánistánu prchnout, pokud tak už neučinil. V každém 
případě by se jeho postavení zhoršilo. Musel by se pečlivě skrývat a nemohl by nadále 
udržovat styky s tiskem a televizní stanicí Al Džazíra. Tím by přišel o svou propagandistickou 
zbraň. Byl by mnohem zranitelnější než v horách Afghánistánu. Ústup Tálibánu ho zahnal do 
nebezpečné pasti.  
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Alžírské jednotky zlikvidovaly vůdce militantních islamistů. Lidové noviny, 11. II. 2002.  
 
Alžírské bezpečnostní síly v pátek zabily jednu z klíčových postav občanské války v Alžírsku 
Antara Zuábrího. Ten stál v čele Islámské ozbrojené skupiny (GIA), která je obviňována  
z masakrů desetitisíců lidí během občanské války. Ta začala před deseti lety. Alžírská vláda 
usilovala o likvidaci Zuábrího, kterého nazývala "islámským rebelem", již řadu let. Přestože 
bylo v minulosti mnohokrát v novinách oznámeno, že Zuábrí byl zabit, vždy se mu podařilo se 
svými přívrženci uprchnout do hor. Vládní jednotky pronásledovaly Islámskou ozbrojenou 
skupinu zejména pro její snahu nastolit v Alžírsku stát založený na čistě islámských 
principech. Zuábrí byl rovněž vládou obviňován z toho, že navádí své vojáky k únosům tisíců 
dívek do hor, kde měly být zneužívány jako sexuální otrokyně. Nepokoje vypukly v Alžírsku  
v roce 1992, kdy vláda zrušila všeobecné volby, které směřovaly k vítězství radikálních 
islamistů. Ti proto přešli k boji, který si vyžádal více než sto tisíc lidských životů.  
 
Alžírsko: dva lidé zavražděni a dva uneseni, mezi nimi senátor. ČTK, 6. VII. 2001.  
 
Dva lidé byli zavražděni a dva další uneseni, mezi nimi i alžírský senátor, dnes v noci 
skupinou ozbrojenců nedaleko Tebesy (630 kilometrů východně od Alžíru). Oznámila to 
agentura APS s odvoláním na spolehlivé zdroje. Je to poprvé, kdy ozbrojená skupina unesla 
alžírského senátora. Na místo odjely okamžitě bezpečnostní síly, které začaly pronásledovat 
zločince. Koncem června zavraždila jedna ozbrojená skupina v baru na okraji Tebesy 30 lidí. 
Na místě byl nalezen leták Salafistické skupiny pro kázání a boj (GSCP) Hasana Hattaba. 
GSCP a její rival militantní Islámská ozbrojená skupina (GIA) odmítají politiku občanského 
usmíření alžírského prezidenta Abdala Butefliky a pokračují v atentátech. Od počátku června 
bylo při násilnostech zabito více než 100 lidí, z toho více než 40 byli členové bezpečnostních 
sil. Za autory útoků jsou považovány islámské skupiny. Alžírsko je zmítáno násilím od roku 
1992, kdy armádou podporovaná vláda zrušila výsledky parlamentních voleb, v nichž mohli 
zvítězit fundamentalističtí muslimové. Od té doby zahynulo v následných bojích více než 100. 
000 lidí, především civilistů.  
 
Horor měla zažít před sedmi lety i Paříž. Právo, 12. IX. 2001.  
 
Velmi podobný scénář jako v případě útoku na WTC mělo v plánu v roce 1994 jedno komando 
alžírské Ozbrojené islámské skupiny (GIA) v Paříži. Členové skupiny unesli Aibus společnosti 
Air France z linky Alžír – Paříž a chtěli je roztříštit o pařížskou Eiffelovu věž. Čin byl plánován 
na 24. prosince 1994. Únoscům se podařilo zmocnit letadla, přičemž v Alžíru zabili tři cestující  
ale nad Marseille jim došlo palivo a museli přistát. Tam proti nim zakročila policie. Ve velmi 
dramatickém a riskantním útoku, protože letadlo bylo plné rukojmích se policistům podařilo 
zneškodnit čtyři únosce. Případ se od té doby vyšetřuje a dosud se nepřišlo na hlavu inciátora 
této hororové akce. Air France od té doby nikdy neobnovil své letecké spojení s Alžírskem.  
 
Francouzští špióni pronikají i do mešit. Hospodářské noviny, 27. IX. 2001.  
 
Paříž se chlubí úspěchy při potírání islámského terorismu, skupiny ochránců lidských práv ale 
nešetří kritikou 
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Jean-Luis Bruguiere je charismatický muž. V kruzích pařížské justice mu přezdívají "admirál" 
nebo také "kovboj". To proto, že jeho vyšetřovací metody mívají občas poněkud agresivnější 
charakter. Specializuje se totiž na boj proti islámskému terorismu. S tím se Francouzi potýkají 
už více než třicet let a z jejich zkušeností by se nyní mohli lecčemu přiučit  
i Američané. V případě, že na to budou mít žaludek. Jen několik hodin poté, co teroristé  
v USA zaútočili na New York a Pentagon, byli Francouzi schopní rozmístit na strategických 
místech po celé zemi téměř pět tisíc těžce ozbrojených příslušníků policie a armády. Instrukce  
k tomu, jak má podobná akce probíhat, poskytuje vládní program s názvem Vigipirate, který v 
krizové době zajišťuje ozbrojeným složkám zvláštní pravomoci. Francouzští policisté nemusejí 
udávat žádný důvod, když se rozhodnou ke kontrolám totožnosti  
a zavazadel všech náhodně vybraných osob. Mohou vykonávat domovní prohlídky bez 
úředního příkazu. A kdokoli se neprokáže příslušnými doklady, musí počítat s výslechem na  
policejní stanici. Nervovým centrem francouzského systému boje proti terorismu je speciální 
protiteroristická sekce pařížské státní prokuratury. Jedním ze čtyř veřejných žalobců, kteří ji 
tvoří společně se stejným počtem soudců, je i Jean-Luis Bruguiere. Tento dobrodruh  
s dýmkou na rtech cestuje výhradně s bodyguardy a pro všechny případy je vždy ozbrojen 
pistolí ráže .357 magnum. Jeho pomoc se už jednou americkým vyšetřovatelům hodila. 
Bruguiere poskytl své služby jako svědek, když vypracoval expertní posudek při soudním 
procesu s Ahmadem Ressamem. Tento Alžířan byl v roce 1999 zatčen při pokusu propašovat z 
Kanady do USA zásoby výbušniny. Jak v dubnu oznámila soudní porota, chtěl narušit oslavy 
příchodu nového tisíciletí bombovými útoky na území Spojených států. Stejně jako jeho 
kolegové disponuje i Bruguiere zvláštními pravomocemi. Může vydat vlastní příkaz  
k domovní prohlídce, odposlouchávat telefony, vést pátrání i na mezinárodní úrovni nebo 
zadržet podezřelé na celé čtyři dny. Vyslýchaný se přitom nesmí divit, že prvních 24 hodin 
nemá právo na kontakt s právníkem. Protiteroristická sekce vznikla v polovině osmdesátých 
let, kdy francouzskou metropoli zasáhla vlna bombových útoků šíitského militantního hnutí 
Hizballáh. Zdejšího tvrdého bezpečnostního systému se pravděpodobně obávaly  
i teroristické buňky připravující poslední útok na USA. Možná také proto si jeho 
spolupachatelé vybrali jako dočasný domov raději sousední Německo. Je pravda, že 
francouzské metody leckomu připadají až příliš radikální. Protiteroristická sekce má kromě 
své sesterské divize v řadách francouzské policie k ruce ještě Direction de la Surveillance du 
Territoire (DST), kterou lze označit za francouzskou obdobu americké FBI. Právě DST je známá 
například tím, že se nerozpakuje poslat své špióny na víkendové muslimské bohoslužby, aby 
přímo v mešitách pronikala do středu radikálních islamistických kruhů. "To jsou způsoby, před 
kterými měli Američané a Britové doposud zábrany. Převážně kvůli respektu k lidským 
právům," říká Roland Jacquard, expert využívaný Radou bezpečnosti OSN jako poradce v 
otázkách boje s terorismem. Klíč k francouzským úspěchům je podle něj jednoduchý: je to 
umění být před teroristy vždy o krok napřed. Před sedmi lety dokázali Francouzi zabránit 
leteckému útoku ve stylu kamikadze, kdy ozbrojení islamisté unesli letoun cestující z Alžírska 
do Francie a plánovali zničit letoun výbuchem přímo nad Eiffelovou věží. Speciální policejní 
komando zlikvidovalo jejich pokus ve chvíli, kdy se letoun pokoušel doplnit zásoby paliva  na 
letišti v Marseille. Jean-Luis Bruguiere a jeho kolegové také dokázali během několika měsíců 
zničit francouzskou síť teroristů z alžírské GIA poté, co v polovině devadesátých let zabila 
deset lidí během bombových útoků v Paříži. V roce 1998 se jim opět podařilo odvrátit 
teroristický útok, tentokrát cílený na pařížský fotbalový stadión Stade de France. Organizace 
hájící lidská práva však na jejich úspěchy reagují s neskrývanou skepsí. Stěžují si na případy 
policejní brutality a šikany osob ze Severní Afriky. "Chápu, že speciálně  
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v okamžicích krize je nutné policejní kontroly posílit. V této zemi ale chybí dohled nad 
policisty a jen velmi zřídka jsou potrestáni v případě zneužití svých pravomocí," vysvětluje 
Sarah Benichou, generální tajemnice francouzské asociace SOS Racisme. Proti takovým 
stížnostem argumentuje bývalá šéfka protiteroristické sekce pařížské prokuratury Irene 
Stollerová: "Naše práce dokázala v průběhu let islamistické sítě zcela destabilizovat. " 
 
Terorista zatčený ve Švýcarsku vydán do Itálie. ČTK, 31. X. 2001.  
 
Švýcarsko dnes vydalo do Itálie údajného teroristu z Maghribu. Oznámil to mluvčí 
švýcarského ministerstva spravedlnosti Folco Galli. Podezřelý terorista (29) byl zatčen  
24. září v Curychu. Není známo, zda pochází z Tuniska, nebo z Alžírska. Zatykač na něho 
vydala prokuratura v Boloni kvůli "podvratné činnosti" v Itálii. Muž je podezřelý, že poskytoval 
logistickou podporu teroristickým organizacím působícím na italském území  
a napojeným na alžírskou Islámskou ozbrojenou skupinu (GIA) a poskytoval útočiště 
hledaným osobám. Údajně také padělal dokumenty a najímal a cvičil osoby pro ozbrojený boj,  
uvedl mluvčí švýcarského ministerstva.  
 
Černá Afrika má nyní strach z postupu islámských fanatiků. Právo, 8. I. 1998.  
 
Islámský fundamentalismus, jemuž padly v Alžírsku za oběť již tisíce nevinných, není v Africe 
rozhodně hlavní proud muslimského náboženství. Ortodoxní islám se vyskytuje zejména na 
severu kontinentu, umírněnější, tzv. černý islám, spíše v subsaharské Africe. Státy této 
oblasti se však nyní obávají postupu islámského fanatismu, napsal německý týdeník Focus.  
 
Timbuktu, jež Evropané nazvali Královnou pouště, je první město v Mali ležící jižně od alžírské 
hranice. Téměř všichni z jeho 30 000 obyvatel jsou muslimové. Nikdo z nich však 
nesympatizuje s fanatiky. Ani lidé z ulice, ani ti vzdělaní. Přitom Mali jako jedna  
z nejchudších zemí světa skýtá ideální živnou půdu pro muslimské proroky spásy. Lidé tu 
musejí vyjít s 300 dolary ročně, dvě třetiny všech Malijců nemají pitnou vodu.   
 
Naproti tomu na předměstích Alžíru žene bída do náručí fundamentalistů nové stoupence. 
Když alžírský režim v roce 1992 anuloval volební vítězství Islámské fronty spásy (FIS), byl to 
počátek krvavé občanské války, jež si dosud vyžádala na 70 000 lidských životů.  
 
V očích Mohameda Sálika (30), obchodníka z Timbuktu, který se jinak pyšně hlásí ke koránu, 
jsou alžírští fundamentalisté zmatení fanatici. Učení koránu je podle něj jednoznačné: 
"Muslimové se navzájem nesmějí zabíjet. "  
 
Baštou fundamentalistů je Súdán, kde vládnou od roku 1989. Hasan Turábí, "černý 
Chomejní", chce svou zemi učinit centrem reislamizovaného světa. Křížové tažení proti 
křesťanskému jižnímu Súdánu již stálo dva milióny mrtvých. Muslimští teroristé z celého 
světa často nalézají v Chartúmu podporu.  
 
Súdán je však v jinak tolerantním "černém islámu" výjimkou. Na 150 miliónů muslimů jižně od 
Sahary tvoří hráz proti extremistům. "I ten, kdo vraždí ve jménu Alláha, je zločinec a musí být 
potrestán s krajní tvrdostí zákona," tvrdí například imám abú Bakrin v Timbuktu.  
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Kdo však může zadržet vliv extremistů? "Největší chybou Alžírska bylo, že povolilo Islámskou 
frontu spásy," prohlašuje jeden politik vládní strany. V Mali jsou náboženské strany zakázány. 
Ústava přísně odděluje náboženství a politiku. Zatímco jinde je "dekadentní" Západ terčem 
útoků, v Mali se stal téměř ideálem. Žádný duchovní se tu nerozčiluje kvůli pivovarům. V 
postním měsíci ramadánu tu život pulsuje stejně jako jindy. "Náboženství je soukromou 
záležitostí," potvrzují zdejší západní diplomaté. Guvernér Fane doufá: "Teroristé v naší kultuře 
nemají živnou půdu. "  
 
Rukojmí přiletěli s Adenauerem, Právo, 21. VIII. 2003.  
 
Na palubě německého vojenského Airbusu 310 Konrad Adenauer přiletělo včera  
v 7.21 hodin do Kolína nad Rýnem 14 turistů (devět Němců, čtyři Švýcaři a jeden Nizozemec), 
které v únoru a březnu unesli při putování alžírskou Saharou radikální muslimové z organizace 
Salafistická skupina pro kázání a boj.  
 
Náměstek německého ministra zahraničí Jürgen Chrobog, který řídil proces osvobození 
zadržovaných a přivezl je včera z Mali, požádal veřejnost, aby "ponechala rukojmím čas na 
odpočinek, radovala se z jejich návratu a vyhnula se rozviřování debaty o nákladech na celou 
akci, protože vše mohlo dopadnout mnohem hůře". Reagoval tím zřejmě na článek  
v alžírských novinách L´Expression, které napsaly, že vůdce únosců Amarí Saífí před několika 
týdny přikázal povraždit všechna rukojmí – rozkaz prý vydal krátce poté, co alžírské komando 
v polovině května osvobodilo 17 vězněných turistů z celkového počtu 32, kteří byli v moci 
islamistů. Saífí měl strach z alžírské armády a nařídil, aby zbylých 15 rukojmí bylo postupně 
zastřeleno, jestliže se vojáci znovu přiblíží ke skupině prchajících únosců s turisty. Vraždám 
údajně zabránil jeden muslimský duchovní, který prohlásil, že "neexistuje žádný teologicky 
zdůvodnitelný motiv k ukončení života rukojmí". Na stroj z maliského Bamaka čekalo na letišti 
mnoho novinářů, některé televizní stanice vysílaly přímý přenos z příletu. Podle očitých 
svědků působili unesení vyčerpaným, ale klidným dojmem, mávali čekajícím  
a zvedali palec na znamení dobrého konce. "Nezacházeli s námi špatně, ale zažili jsme 
několik období velkého strachu o život," přiznal již v Bamaku Marc Hediger (42).  
 
Po krátkém uvítání na vojenské části kolínského letiště odvezly autobusy bundeswehru 
všechny navrátilce do vyhrazeného hotelu k setkání s příbuznými a známými. Chrobog znovu 
poděkoval maliské vládě, prezidentovi Amadou Tourému, který unesené před odletem přijal a 
mnoha neznámým pomocníkům. Zároveň vyslovil soustrast rodině Michaely Spitzarové (45) z 
Augsburgu, která nevydržela útrapy únosu. Zemřela 28. června – zanechala po sobě dvě děti 
ve věku 10 a 14 let, které se o její smrti dověděly až po měsíci od tragédie. Únosci ženu 
pochovali v poušti a německá vláda v nejbližší době její ostatky převeze domů. V úterý večer 
maliský prezident Touré uctil minutou ticha památku Spitzarové a poté předal  
v prezidentském paláci v Bamaku oficiálně zástupcům Německa, Švýcarska a Nizozemí jejich 
občany. Ti měli v tu chvíli za sebou 30 hodin trvající cestu z různých hornatých míst Mali do 
Tessalitu, odtud do oázy Gao a pak do Bamaka.  
 
Chrobog označil záchrannou akci za "nejtěžší a nejrozsáhlejší, jakou kdy Německo pro své 
turisty v zahraničí provedlo". Odmítl se však vyjádřit k okolnostem osvobození  
a k výkupnému ve výši téměř pět miliónů eur (asi 160 mil. Kč). Právě výkupné bylo podle 
včerejších alžírských médií překážkou toho, proč nemohli být turisté volní již dříve a na 
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alžírském území. Včera se osvobození po zevrubné lékařské prohlídce rozjeli z Kolína domů. 
Tři pocházejí z Augsburgu. Jeden z nich – Kurt Schuster- na augsburském letišti řekl, že 
"nejdůležitější je, že jsme se vrátili zdraví". Jeho kolega Witek Mitko prozradil, že o "svém 
osvobození se dověděli teprve před dvěma dny". Včera odletěli čtyři švýcarští turisté do 
Curychu a do vlasti se rovněž navrátil jejich nizozemský kolega.  

 
Turisté se vrátili po půlročním zajetí na Sahaře. Hospodářské noviny, 21. VIII. 2003.  
 
Drama čtrnácti turistů zadržovaných teroristy na Sahaře více než pět měsíců má šťastný 
konec. Německé vojenské letadlo Konrád Adenauer s devíti Němci, čtyřmi Švýcary  
a Nizozemcem přistálo včera ráno po šestihodinovém letu z maliského Bamaka na letišti  
v Kolíně nad Rýnem. Bývalá rukojmí, mezi nimiž byly i tři ženy, se tak mohla opět shledat se 
svými příbuznými. "Jsme unaveni, ale šťastni," řekl agentuře AFP jeden z propuštěných, Witek 
Mitko. Někteří turisté přicestovali v turbanech a otrhaných šatech. Vyčerpání na nich bylo 
patrné. "Únosci s námi nezacházeli zle, ale zažili jsme období úplného vypětí a strachu," 
citoval list Financial Times Deutschland Švýcara Marka Hedigera. Skupina musela po 
pondělním propuštění překonat za doprovodu maliské armády šestisetkilometrovou 
vzdálenost autem z pouštní oázy Tessalit do města Gao, kde na ni čekalo letadlo. "Bylo to 
náročné, jeli jsme v autě, ale v místech, která se nedala projet, jsme museli běžet," řekl 
agentuře AP Mitko. Od února do března zajali únosci na alžírské Sahaře třicet dva turistů. 
Sedmnáct z nich se podařilo osvobodit již v květnu, zbylí byli zavlečeni do Mali. 
Šestačtyřicetiletá Němka Michaela Spitzerová přesun v téměř padesátistupňovém horku 
nevydržela a zemřela. Akci pravděpodobně provedli povstalci Salafistické skupiny pro kázání 
a boj, jež v Alžírsku usiluje o vytvoření čistě islámského státu. V souvislosti s propuštěním 
rukojmích se v Německu nejvíce diskutuje o výkupném, které teroristé obdrželi, a kdo jej ve 
skutečnosti zaplatí. Náměstek německého ministra zahraničí Jürgen Chrobog se odmítl na 
toto téma bavit. Spekuluje se proto o částce téměř pěti miliónů eur. Povstalcům je měl předat 
zprostředkovatel maliské vlády. Přestože šéf německé diplomacie Joschka Fischer  
v pondělí uvedl, že Německo únoscům nikdy nic neplatí, média se shodují v tom, že maliská 
vláda zkrátka nepřijde. List Financial Times Deutschland včera napsal, že výlohy by Německo 
této africké zemi mělo vrátit v podobě navýšení hospodářské pomoci rozvojovým zemím.  
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Drama saharských rukojmích skončilo. MFD, 19. VIII. 2003.  
 
Chtěli zažít dobrodružství v pustinách Sahary jako ze starých příběhů. Drsná realita předčila 
všechny fantazie. Jejich dovolená se proměnila v noční můru – půl roku strávili v zajetí 
islámských povstalců na jihu Alžírska. Jejich utrpení však včera skončilo. "Oficiálně 
potvrzujeme, že byli propuštěni všichni rukojmí," prohlásil pro agenturu Reuters mluvčí 
maliského prezidenta. Odmítl však sdělit další podrobnosti včetně otázek na zdravotní stav 
rukojmích. Propuštění zadržovaných záhy po maliských úřadech potvrdilo i německé 
ministerstvo zahraničí. Mnozí činitelé v Mali a další zdroje dávali již včera odpoledne najevo, 
že 14 německých, švýcarských a nizozemských turistů se dostane na svobodu velmi brzy. Celá 
akce však nabírala zpoždění. Maliské úřady tvrdily, že jde o organizační obtíže. Ty vyvrcholily, 
když se letadlo německé armády, vyslané pro rukojmí z maliské metropole Bamako, muselo 
vrátit ze své mise s prázdnou. Důvodem byl nepřehledný terén v místě přistání po setmění. 
Naději na brzký konec několikaměsíčního dramatu přinesly již odpolední informace agentury 
AFP, podle kterých se zbylí turisté (devět Němců, čtyři Švýcaři a jeden Nizozemec) dostali do 
bezpečí v Tessalitu, lokalitě v oblasti Kidal. Skupina včera propuštěných rukojmích 
představuje zbytek z celkem 32 evropských turistů, které v únoru  
a březnu zajali islámští povstalci v odlehlé oblasti jižního Alžírska. Jedna turistka, německá 
občanka, podlehla útrapám a zemřela. Podle informací německých médií vyplatila maliská 
vláda v sobotu únoscům výkupné. Ti údajně požadovali za každého rukojmího pět milionů 
dolarů a blíže nespecifikované bezpečnostní záruky. Zdroj blízký vyjednavačům včera na 
otázku ohledně výkupného odpověděl: "Odstranili jsme všechny problémy. " Už v květnu se 
alžírským bezpečnostním silám podařilo při mohutném zátahu osvobodit sedmnáct rukojmích. 
Předpokládá se, že rukojmí zadržovala fundamentalistická Salafistická skupina pro kázání a 
boj. Ta bojuje za vytvoření čistě islámského státu a alžírská  vláda ji viní z vazeb na 
teroristickou síť Al-Kajda. V červenci pak byli zbylí rukojmí přesunuti z Alžírska do Mali.  
 
Rukojmí možná zaplatí část nákladů na osvobození. Právo, 20. VIII. 2003.  
 
Devět německých turistů ze čtrnáctičlenné skupiny rukojmích vězněných půl roku na Sahaře 
alžírskými islámskými radikály by si mělo zaplatit část nákladů, které vznikly Berlínu při 
osvobozovací akci. Zaznělo to včera z úst některých politiků, když vešlo ve známost, že 
věznění jsou na svobodě a cestují domů. "Stát není žádná pojišťovna pro ty, kteří hledají 
dobrodružství," řekl místopředseda parlamentní frakce CDU/CSU Wolfgang Bosbach a žádal, 
aby zachránění nesli část nákladů. Německá televize n-tv připomněla, že před třemi lety 
rodina Wallertů po osvobození ze zajetí na Filipínách dostala účet ve výši kolem šesti tisíc 
eur (asi 185 tisíc Kč), z čehož 2500 bylo za přepravu nemocné paní do SRN. Půlroční saharské 
drama skončilo v noci na pondělí – všech 14 turistů – devět Němců, čtyři Švýcary a jednoho 
Nizozemce – předali únosci z alžírské radikální islámské skupiny GSPC zástupcům vlády Mali 
a ta je včera v hlavním městě Bamaku předala náměstkovi německého ministra zahraničí 
Jürgenu Chrobogovi. Všichni měli přiletět v noci na dnešek do Kolína nad Rýnem. Jedna  
z vězněných – Michaela Spitzerová (46) – útrapy únosu nevydržela a zemřela 28. června. 
"Vzhledem k okolnostem se všem daří dobře," oznámil v úterý ráno Chrobog s tím, že se do 
oázy Gao na východě Mali vydal letoun bundeswehru, aby do Bamaka přivezl unesené. Neřekl  
však nic k osvobození a zda za ně bylo zaplaceno výkupné – poslední zprávy maliských novin 
L´Indépendent hovořily o necelých pěti miliónech eur (asi 160 mil. Kč), které údajně zaplatilo 
Mali a jež mu Německo uhradí ve formě rozvojové pomoci. Podle prvních informací je 
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osvobození dílem "vyjednávacího umu" maliského prezidenta Amada Tourého, německý deník 
Tagesspiegel napsal, že se velmi angažovala i Libye. Předání turistů, unesených v alžírské 
části Sahary v únoru a březnu, diplomatickým zástupcům tří zemí se uskutečnilo až na třetí 
pokus. Původní termín neděle odpoledne ztroskotal, protože vězněné nebylo možno dopravit 
včas do města Tessalit, odkud je měla maliská strana dopravit  
k letišti v Gao. Skupina byla totiž rozdělena po dvou až třech lidech na více skupinek. Druhý 
pokus o předání překazily v pondělí silné lijáky a písečná bouře. Jak sdělily včera úřady  
v maliském Gao, únosci dostali výkupné již v sobotu a unesení byli ve skutečnosti volni  
v neděli v oblasti Kidal a od té doby byli v péči vládních prostředníků. Alžírští únosci zadrželi 
do konce března celkem 32 západních turistů, kteří se vydali na motocyklech nebo v autech 
na cestu pouští. Rozdělili je na dvě velké skupiny, aby snáze unikali před alžírskými 
jednotkami. Těm se ale v polovině května podařilo za pomocí satelitů a odposlouchávací 
techniky jednu skupinu vypátrat. V boji trvajícím půldruhé hodiny padlo devět nebo deset 
únosců a 17 turistů bylo osvobozeno.  
 
Již během letu domů žádal tehdy Chrobog šest osvobozených Němců, aby o zajetí  
a osvobození mlčeli a neohrozili tak zbývajících 15 kolegů. Touha vypovídat se ze zážitků však 
byla silnější, a tak se veřejnost dověděla, že u některých zajatců se projevil tzv. stockholmský 
syndrom, kdy po určité době zajetí se zajatý nevědomky sbližuje s věznitelem a v některých 
případech s ním i soucítí. Jeden z turistů, Harald Ickler, únosce označil za "vzdělané lidi, s 
nimiž lze hovořit".  
 
V noci se skupiny přesunovaly, ve dne pak odpočívaly ve skalách či vyhloubených jamách, 
pokaždé na jiném místě. K jídlu byla většinou kaše ve špinavých nádobách, někdy k tomu 
dostali datle nebo chleba. Jednou únosci zastřelili velblouda, jehož maso pak všichni jedli 
několik dní i ke snídani. Velmi brzy došly i zásoby léků, takže i malé poranění, například 
píchnutí hmyzem, se stalo problémem. Dlouhou chvíli si uvěznění krátili dětskými 
společenskými hrami, jako je hádání slov nebo "balení zavazadla". Postupně se v každé 
skupině vytvořily dva tábory – optimisté a pesimisté. Ti první doufali stále ve vysvobození, 
druzí se pak stále obávali špatného konce.  
 
Turisté prožili anabázi dlouhou šest měsíců, jeden z nich zemřel. MFD, 19. VIII. 2003.  
 
Praha – V únoru a březnu postupně zmizelo v saharské poušti 32 evropských turistů (šestnáct 
Němců, deset Rakušanů, čtyři Švýcaři, jeden Švéd a jeden Holanďan). Prožili si nesmírně 
těžkou anabázi. Až v květnu osvobodilo alžírské elitní komando 17 z nich. Počátkem srpna 
jedna Němka zemřela. Posledních 14 turistů bylo předáno maliským úřadům včera večer. Zde 
je malá chronologie událostí: 
 
 22. -23. února – Tři skupiny turistů byly naposledy spatřeny u města Illizi na jihu Alžírska.  
 Březen a duben – Na seznamu pohřešovaných celkem sedm skupin turistů.  
 6. dubna – Do Alžírska odjeli úředníci Spolkového kriminálního úřadu, elitní jednotka GSG 

9 a o dva dny později i spolkový ministr vnitra Otto Schily.  
 17. dubna – Média informovala, že alžírské úřady jsou v kontaktu s únosci a že 

vyjednávají o podmínkách propuštění unesených na svobodu.  
 28. dubna – U Illizi nalezeno oblečení a zprávy od pohřešovaných.  
 4. května – Alžírská vláda poprvé potvrdila, že unesení turisté jsou naživu.  
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 6. května – Alžírsko odmítlo zapojit do osvobozovací akce německé speciální jednotky  
a o den později nasadilo na 5000 vlastních vojáků.  

 10. května – Podle médií únosci žádají výkupné v řádu milionů eur.  
 12. května – Německý ministr zahraničí Joschka Fischer v Alžírsku jednal o osudu 

15 Němců; německá delegace oznámila, že postrádá dalšího občana.  
 13. května – Alžírské elitní komando osvobodilo 17 z 32 unesených. Několik únosců 

zahynulo.  
 15. května – Alžírská média informovala, že zbývajících 15 pohřešovaných je drženo  

v horách Tamelrik, asi 150 kilometrů od Illizi; prý se vyjednává o výkupném.  
 Červenec – Rukojmí byli přesunuti z Alžírska do Mali.  
 2. srpna – Maliská a německá vláda pokračovaly ve zprostředkovatelských snahách 

vedoucích k osvobození turistů.  
 3. srpna – Podle agentury AFP se Německo postavilo "velmi zdrženlivě" k vyplacení 

výkupného.  
 17. srpna – Poté, co vláda Mali vyplatila výkupné, bylo podle německé televize ZDF 

rozhodnuto o propuštění zbylých 14 turistů.  
 
Švehla, M. , Prázdniny na ostrově pirátů. Respekt, 21. VIII. 2000, str. 9.  
 
Jako postrach turistů slouží bezesporu už téměř deset let Alžírsko, dříve nejvyužívanější brána 
do Sahary. Po neuznaném volebním vítězství a zákazu přešli islamisté do boje proti vládě a 
všem cizincům. Výsledkem je zhruba osmdesát až sto tisíc mrtvých a vystrašení turisté, bojící 
se do Alžírska jen vkročit. Poslední útok zaznamenaný západními médii je přitom z letošního 
května, kdy neznámí rebelové přepadli autobus jedoucí asi osmdesát kilometrů na jih od 
hlavního města a zabili všech třicet pasažérů.  
 
Plavky jsou háram. 100+1 ZZ; LE POINT, Paříž, L'EXPRESS, Paříž. 
 
Mladí lidé z Médéy, ležící asi 85 kilometrů na jih od Alžíru, mluví jenom o tom. Ani letošní 
mistrovství světa ve fotbalu.v Itálii jim nedalo podnět k tolika vášnivým diskusím, jaké nyní 
vedou na rozích ulic dlouho do noci. "Viděli to v Alžíru, Constantine, Mostaganemu, Oranu i 
Biskře," ujišťoval nás nesmírně vážně mladík jménem Hadží. "Jméno Nejvyššího se objevilo 
na nebi nad všemi městy, kde zvítězila Fronta islámské spásy." 
 
Přijeli jsme do Médéy v pátek a zdejší mešita praskala ve švech; ti, kdo se nevešli dovnitř, se 
tísnili i v přilehlých ulicích. Imámovi řídícímu modlitby bylo nanejvýš pětatřicet let. Uplynulé 
desetiletí strávil, jak nám prozradil, studiem náboženských textů v Saúdské Arábii. Je horlivým 
přívržencem FIS; mládež, která pozorně naslouchá jeho radikálním kázáním, ho má ve velké 
oblibě. O Frontě národního osvobození se imám vyjadřuje jako o bandě zlodějů. Obchodníci v 
Médéji jako vlivná společenská vrstva počínání FIS také podporují.  
V médéjském okrese zvítězili islámští radikálové v jedenácti obcích ze třinácti. 
 
O FIS se hovoří i v Birmurad-raís, předměstské elegantní čtvni Alžíru. "Překazili stávku 
metařů," sdělil nám Ahmed, profesor na právnické fakultě Ben Aknuna, kterou má FIS pod 
kontrolou a kde vyučuje vůdce této strany Abasí Madání. "Před domy se hromadily hory 
odpadků a v horku strašně zapáchaly. Jednoho rána se objevili lidé z FIS a celou čtvrť vyčistili. 
Stávka byla ukončena. Jsou to muži činu." 
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Na trhu v Birmurad-raís obtěžují ti nejhorlivější přívrženci FIS obchodníky s ovocem  
a zeleninou tak dlouho, až je přimějí ke snížení cen, které se těmto náboženským horlivcům 
zdají být příliš vysoké. Úřadům to vyhovuje, neboť vtom spatřují pomoc v boji s inflací, 
jenomže tak zároveň ztrácejí poslední zbytky své autority. Cenoví kontroloři jmenovaní státem 
se takovýmito úspěchy pochlubit nemohou a je také pravdou, že aktivisté Fronty islámské 
spásy (FIS), která vyhrála v letošních obecních volbách, rozšiřují po celém Alžírsku fotokopie 
snímků. oblohy, na nichž se v rohu nezřetelně rýsuje jméno Alláhovo. Zneužívají důvěřivosti 
mládeže a snaží se dodat svému hnutí božskou legitimitu. Alžírský tisk svým čtenářům opako-
vaně vysvětlil, že jde o podvrh zhotovený za pomoci laserové tiskařské techniky v cizině, leč 
marně – mladí lidé z toho nevěří ani slovu. 
 
Islámští integristé pořádají na radnicích v lidových čtvrtích Alžíru, které si ve volbách vydo-
byli, náboženská shromáždění, aniž by někdo něco namítal. Noví starostové z řad FIS jsou 
většinou mladí, vzdělaní lidé s diplomem inženýra v oboru metalurgie, informatiky nebo 
stavařství v kapse – vesměs vysokoškoláci, kteří neměli patřičnou protekci, nedostali tudíž 
byt, a přešli proto do opozice vůči vládě. 
 
"V alžírském okrese se přišlo na to, že z 2500 bytů, na něž občané čekali, jich bylo přiděleno 
jen sto. Zbytek si vládní úředníci rozdělili mezi sebe a své známé," sdělil nám v kavárně číšník 
Muhammad. Skandál byl na světě. Veřejnost nyní požaduje potrestání viníků a přísná 
opatření proti korupci. FIS pranýřuje nešvary ve společnosti a její moc stále vzrůstá. 
 
"Od doby, co FIS vyhrála obecní volby, je u nás nesnesitelné ovzduší," postěžoval si jeden 
zaměstnanec pojišťovny. "Já vydělávám 2 000 dinárů měsíčně. Cožpak z toho můžu uživit 
ženu a dvě děti? Chodím proto hrát na svatby na gajtu, náš tradiční dechový nástroj. Ale teď 
za mnou přišli lidé z FIS, že prý je to zapovězeno!" Někteří islámští integristé jdou ve své 
ortodoxnosti až tak daleko, že odsuzují veškeré hudební projevy vyjma těch z dob Proroko-
vých. Nošení šortek se považuje za nemravnost, u moře se islámští horlivci koupou ve 
spodkách dlouhých až po kolena a nevraživě pohlížejí na každého, kdo "nový trend" 
nepochopil. V Tipase, kterou měl tak rád spisovatel Albert Camus, integristická obecní rada 
rovnou vyhlásila, že plavky jsou harám, nedovolené. Ženy smějí na pláž pouze v "ne-
průsvitných a nepříliš přiléhavých" řízách. 
 
Ulice alžírských měst jsou ovšem stále živé jako dříve a člověk potkává i mnoho žen 
oblečených po evropském způsobu. Tyto odvážné občanky však musí občas čelit urážkám. 
Čtyřicetiletá Huríja nenosí muslimský šátek a kvůli tomu ji na autobusové zastávce jeden 
náboženský fanatik málem udeřil do tváře. Naštěstí přijel včas autobus a Huríja násilníkovi 
unikla. Lejla, zaměstnaná jako sekretářka ve správním aparátu, má také trpké zkušenosti: 
"Ženy mají přece také právo pracovat. Nemohu se smířit s tím, že na všechna lepší místa se 
dostávají jen muži, protože podle tradice patří ženy do domácnosti, " 
 
Islámským integristům je také proti mysli společná výuka chlapců a děvčat. V Constantine již 
městská rada rozhodla učinit tomu do nového školního roku přítrž a také zakázala veškerý 
prodej alkoholických nápojů a nařídila zavřít nevěstince ve městě. 
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Fronta islámské spásy dnes vnucuje svou neúprosnou morálku celému Alžírsku. Souhlasí  
s tím všichni její voliči? Bezpochyby nikoli. Síla FIS však spočívá v tom, že se tato strana 
prezentuje jako jediná schopná a organizovaná opozice vůči Frontě národního osvobození od 
doby, kdy Alžírsko získalo nezávislost. 
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Indikativní kalendář vývoje v Alžírsku 
 
Rok 1989  
15. -17. 2.  V marockém Marrakeši je slavnostně vyhlášen vznik Svazu arabského 

Maghrebu (UMA-Union du Maghreb arabe).  

10. 9.  Po Kasdi Merbahovi nastupuje do čela nové vlády Moulou Hamrouche.  
14. 9.  Vláda legalizuje působení islámské strany FIS.  
28. 10.  Zemřel Spisovatel Kateb Yacin. Během pohřbu v Alžíru vypuknou srážky  

s islamisty.  

15. 12.  Do Alžírska se po letech exilu vrací zakladatel strany FFS, Ait Ahmed.  
21. 12.  Několik desítek tisíc alžírských žen, zahalených do islámských šátků, 

pochoduje k Národnímu shromáždění, před kterým žádají, aby byl přijat 
islámský zákoník šarija.  

Rok 1990  
20. 4.  Sto tisíc příznivců FIS pochoduje v Alžíru a žádá, aby stát opustil princip 

dvojjazyčnosti a aby zavedl islámský zákoník.  
17. 5.  V Alžíru se shromažduje několik desítek tisíc příznivců FLN.  
31. 5.  Sto tisíc Alžířanů se podařilo dostat do ulic Alžíru i vůdci FFS.  
12. 6.  Vítězství FIS v obecních volbách.  
27. 9.  Do Alžírska se po letech nuceného exilu vrací i Ahmed Ben Bella, první alžírský 

prezident, svrhnutý v roce 1965.  
26. 12.  Celkem 173 hlasy pro a 8 hlasy proti přijímá Národní shromáždění zákon  

o všeobecném užívání arabštiny.  
27. 12.  Ulicemi Alžíru proudí 400. 000 osob, kteří protestují proti přijatému zákonu  

a všeobecném užívání arabštiny.  
Rok 1991  
17. 1.  Začátek války o osvobození Kuvajtu. V Alžírsku mnohé demonstrace na 

podporu Sadama Husajna.  

12. -13. 3.  Všeobecná stávka vyhlášena odborovou centrálou UGTA, které se zúčastní 
přes 90% státních zaměstanců.  

5. 6.  Krvavé srážky mezi islamisty a pořádkovými silami. Je vyhlášen výjimečný stav. 
Moulouda Hamrouche střídá ve funkci premiéra Sid Ahmed Ghozali.  

15. 6.  FIS hrozí generální stávkou.  
30. 6.  Dva vůdci FIS Ali Benhadj a Abassi Madani jsou uvězněni.  
26. 12.  FIS vítězí v prvním kole parlamentních voleb a získává 188 křesel.  

Rok 1992  
2. 1.  Asi 300. 000 osob manifestuje na výzvu FFS v alžírských ulicích za "záchranu 

demokracie".  
5. 1.  Vytvoření Národního výboru pro záchranu Alžírska.  
11. 1.  Armáda obsazuje velká alžírská města. Prezident Chadli Benjedid, kterého 

armáda podezřívá ze sympatií k islámistům, je donucen odstoupit. Národní 
shromáždění je rozpuštěno.  

12. 1.  Výsledky voleb jsou anulovány.  
14. 1.  Moci v zemi se ujímá Vysoký výbor státu (HCE-Haut Conseil d´Etat) v čele  

s Mohamedem Boudiafem.  
29. 6.  Mohamed Boudiaf je zavražděn v Annabě.  
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2. 7.  Do HCE je kooptován Ali Kafi.  
8. 7.  Po demisi Sida Ahmeda Ghozali je pověřen sestavením nové vlády Belaid 

Abdesselam.  
15. 7.  Vojenský tribunál v Blidě odsuzuje Abassiho Madaniho a Ali Benhadje  

k 12 letům vězení.  
26. 8.  Atentát na alžírském letišti: 9 mrtvých a 128 zraněných.  
30. 9.  Dekret o "boji proti terorismu a proti rozvratnictví", který mj. zpřísňuje tresty za 

teroristické činy.  
1. -9. 12.  Rozpuštění 123 radnic a více než 200 obecních zastupitelstev kontrolovaných 

FIS.  
Rok 1993  
13. 2.  Generál Khaled Nezzar unikl o vlásek atentátu v Alžíru.  
22. 2.  V Alžíru, Oranu a Constantine zahájily činnost tzv. výjimečné soudy.  
březen Výroční zpráva Amnesty International obvinila státní moc z používání mučení.  
16. -17. 3.  Djilali Liabes, bývalý ministr, a Laadi Flici, člen Národní konzultativní rady, jsou 

zavražděni.  
26. 5.  Spisovatel Tahar Djaout je zavražděn.  
15. 6.  Proslulý psychiatr Mahfoud Boucebci je zavražděn.  
10. 7.  Generála Khalida Nezzara vystřídal v čele ministerstva obrany generál Liamine 

Zeroual.  
21. 8.  Redha Malek nastupuje do premiérského křesla po M. Abdessselamovi.  
31. 8.  Poprava 7 islamistů. Od začátku roku bylo odsouzeno k smrti celkem  

278 islamistů.  
24. 10.  Islamisté unesli 3 francouzské konzulární pracovníky, po několika dnech je 

propustili.  
25. 12.  HCE prodloužila svůj mandát až do 31. 1. 1994.  

Rok 1994  
25. 1.  V Alžíru se koná "Národní konference", kterou bojkotuje většina opozičních 

stran.  
30. 1.  HCE svěřuje moc do rukou generálovi Liaminu Zeroualu.  
24. 2.  Předčasné propuštění dvou vysokých představitelů FIS, Djeddiho a Boukham-

kama.  
5. 3.  Je zavražděn ředitel Ecole supérieure des beaux-arts Ahmed Asselah.  
19. 3.  Islámisté vyhlásilu Blidu za "mrtvé město". Příjezd ozbrojených sil, mnoho 

desítek obětí.  
7. 4.  Uvězněný představitel FIS Ali Benhadj vyhlásil nabídku dialogu s mocí, aniž by 

však odousil násilí.  
10. 4.  Devalvace alžírského dináru o 40%.  
11. 4.  M. Sifi nahrazuje Redha Maleka na místě předsedy vlády.  
8. 5.  Dva franocouzští řeholníci zavražděni v Alžíru. Několik tisíc příznivců "dialogu" 

prochází městem.  
18. 5.  FLN kritizuje represe proti islamistům.  
1. 6.  Alžírsku se podařilo dosáhnout přerozdělit splátkový kalendář zahraničního 

dluhu, odhadovaného na 26 miliard USD.  
1. 6.  Místní šéf GIA Abdelkader Hattab, jeho manželka a devět druhé je zavražděno 

rivaly v teroristické skupině.  
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6. 6.  Další novinář zavražděn v centru Alžíru ve dne. Od května 1993 se jedná již  
o 14. zavražděného novináře.  

7. 6.  Ministr vnitra posiluje vliv censury.  
18. 6.  Zavražděn předseda Alžírské ligy za lidská práva Youcef Fathallah.  
29. 6.  Dvě bomby vybuchují při manifestaci MPR a RCD za objasnění zavraždění 

Mohameda Boudiafa. 2 mrtví a 64 zraněných.  
7. 7.  Sedm italských námořníků zavražděno v přístavu Djendjen.  
3. 8.  Tři četníci a dva francouzští konzulární pracovníci zahynuli při atentátu.  
6. 8.  GIA oznamuje, že chce zakázat veškeré vyučování v Alžírsku.  
17. 8.  AIS vydává poslední vyrování alžírským novinářům.  
21. 8.  Zahájení politického dialogu, nezúčastní se FIS, FFS a RCD.  
24. 8.  Francie přestává vydávat Alžířanům víza.  
28. 8.  Maroko zavádí pro Alžířany víza.  
29. 8.  Alžírská vlády rozhoduje o uzavření alžírsko-marockých hranic.  
21. 9.  Generální stávka v Kabylii za uznání berberské kultury.  

29. 9.  V oranu je zavražděn populární zpěvák Cheb Hasni.  
8. 10.  V Alžírsku je zavražděn již osmnáctý Francouz.  
31. 10.  V poselství národu prezident Zerual oznamuje neúspěch dialogu a zinten-

zivnění boje proti terorismu.  
26. 12.  Teroristé unesli francouzský Airbus. Přerušení letů Air France do Alžírska.  

Rok 1995  
29. 1.  Národní pochod proti jednání v Sant Egidio.  
30. 1.  Atentát v nastraženém automobilu v centru Alžíru: 42 mrtvých, 286 zraně-ných.  
21. 2.  Vzpoura ve věznici Serkadji v Alžíru: více než 100 mrtvých.  
26. 5.  Dododa s IMF o přerozdělení splátkového kalendáře.  
červenec Neúspěch jednání mezi vládou a FIS. Přijetí zákona o privatizaci státních 

podniků.  
16. 11.  Liamin Zerual je 16 milióny alžírských voličů zvolen prezidentem.  
23. 12.  Sonatrach podepisuje smlouvu s britskou společností British Petroleum.  
31. 12.  Zerual jmenuje A. Ouyahiu předsedou vlády.  

Rok 1996  
11. 2.  Výbuch bomby v nastraženém automobilu před Domem novinářů v Alžíru:  

18 mrtvých, 100 zraněných.  
27. 3.  Únos sedmi francouzských mnichů v Tibéhirine (Médea). FIS se distancuje od 

únosu, členové GIA zavraždili mnichy 21. května.  
30. 3.  Zerual pozval zástupce 11 politických stran k diskusi.  
3. 7.  FIS oznamuje, že je připravena k dialogu.  
1. 8.  Biskup z Oranu, Claverie, je zavražděn jen několik hodin poté, co se setkal  

s francouzským ministrem zahraničních věcí.  
4. 11.  GIA hrozí vraždou všem, kteří odmítnou platit náboženskou daň a také všem 

ženám, které nenosí šátek.  
6. 11.  Slavnostní otevření plynovodu Alžírsko-Maroko-Španělsko.  
28. 11.  Referendum o revizi ústavy.  

Rok 1997  
28. 1.  A. Benhamouda je zavražděn.  
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21. 2.  Vznikla strana RND, podporovaná prezidentem Zeroualem.  
5. 6.  Volby do Národního lidového shromáždění.  
17. 7.  Madani vyzývá k zastavení násilí.  
22. 9.  Zkrácení základní vojenské služby na 18 měsíců z původních 24.  
26. 9.  FIS vyzývá k příměří, všeobecné amnestii a ke konání "Národní konference".  
23. 10.  Komunální volby.  
25. 12.  Volby do senátu.  

Rok 1998  
11. 1.  V Sidi Hamed (Blida) zavražděno 103 osob.  
2. 3.  Boualem Benhamouda znovu zvolen do čela FLN.  
18. 5.  První zahraniční banka získáva povolení k činnosti (Citibank)  
25. 6.  V Kabylii je zavražděn zpěvák Matoub Lounes.  
5. 7.  Vstoupil v platnost zákon o všeobecném užívání arabštiny.  
3. 11.  Alžírsko je připojeno k internetu.  
26. 11.  Youcef Yousfi je zvolen předsedou OPEP.  

Rok 1999  
29. 1.  Abdellah Djaballah oznamuje vznik nové strany MRN.  

Rok 2002  

2. 2.  Na silnici u obce Ghezaghza (Médea/Blida) zavražděno 12 osob.  
4. 2.  V obci Sidi Lakhdar v kraji Ain Defla zavražděno 22 osob.  
7. 2.  Policie zabránila předat dokoment z El-Kseur misi OSN.  
9. 2.  Bezpečnostní síly vypátraly a zneškodnily velitele GIA Antara Zuabriho.  
25. -26. 2.  Rakouská ministryně zahraničních věcí navštívila Alžírsko.  
1. -3. 3.  Alžírsko navštívil český ministr zahraničních věcí Jan Kavan s podnikatelskou 

misí.  
12. 3.  Prezident Bouteflika přednesl projev, ve kterém slíbil, že Amazight se stane 

národním jazykem, deklarovaným v ústavě.  
30. 5.  Volby do Národního lidového shromáždění. Opoziční strany FFS a RCD vyzvaly k 

bojkotu, voleb se nakonec zúčastnilo 46% oprávněných voličů. V Kabylii 
dosáhla neúčast prakticky 100%. Vítězem voleb FLN, která získala nadpoloviční 
většinu křesel v dolní komoře Parlamentu.  

3. 6.  Italský premiér Berlusconi navštívil Alžírsko.  
10. 6.  Novým předsedou Národního lidového shromáždění se stal Karim Younes.  
11. 6.  Ve městě Médea bylo zavražděno 12 osob.  
12. 6.  V Alžíru byl zahájen 35. Mezinárodní veletrh za účasti 34 zemí a 1 797 vys -

tavovatelů.  
14. 6.  V obci Khraicia dvacet kilometrů jižně od Alžíru bylo teroristy zavražděno  

12 osob.  
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