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„Egipskie ciemnoœci…”
– od autorytaryzmu do autorytaryzmu

Streszczenie: Artyku³ przedstawia najwa¿niejsze kwestie determinuj¹ce sytuacjê polityczn¹, spo³eczn¹
i ekonomiczn¹ Egiptu na pocz¹tku drugiej dekady XXI w., poniewa¿ pañstwo to ze wzglêdu na potencja³ mo¿e byæ postrzegane jako tzw. sworzeñ geopolityczny, którego kierunek rozwoju mo¿e mieæ znaczenie nie tylko w wymiarze regionalnym. Artyku³ ten przedstawia swoisty paradoks tzw. arabskiej
rewolucji, która obali³a jeden autorytarnym, aby doprowadziæ do powstania kolejnego.
S³owa klucze: Bliski Wschód, Egipt, Arabska Rewolucja

Wprowadzenie

B

ior¹c pod uwagê potencja³ Egiptu mo¿na zaryzykowaæ hipotezê, i¿ pañstwo to
stanowi tzw. sworzeñ strategiczny ³¹cz¹cy Afrykê Pó³nocn¹ i Bliski Wschód1.
Podobnego zdania byli w latach siedemdziesi¹tych XX w. przedstawiciele ówczesnej
amerykañskiej administracji, którzy forsowali wszystkimi mo¿liwymi metodami koncepcje rozmów pokojowych w Camp David pomiêdzy najwy¿szymi w³adzami Izraela
i Egiptu. Ten strategiczny kompromis doprowadzi³ do wzglêdnej stabilizacji wa¿nego
dla USA, jak i ca³ego œwiata regionu. D³ugoletnim gwarantem tego status quo za stosunkowo niewielkie nak³ady finansowe by³ dla w³adz USA i Izraela prezydent Egiptu H. Mubarak. Rz¹dom tego raczej „spolegliwego” wzglêdem USA polityka (który za nic mia³
has³a zwi¹zane z demokratyzacj¹ systemu politycznego Egiptu) po³o¿y³y kres wydarzenia uto¿samiane w œrodkach masowego przekazu z pojêciem tzw. Arabskiej Wiosny.
Obalenie systemu politycznego stworzonego przez dekady autorytarnego systemu
H. Mubaraka spowodowa³o „kryzys” oœrodka w³adzy w Egipcie i w konsekwencji powa¿n¹ groŸbê destabilizacji ca³ego regionu. Obserwuj¹c sekwencje wydarzeñ mo¿na by³o
obawiaæ siê dojœcia do w³adzy ugrupowañ ekstremistów islamskich, którzy g³oœno zaczêli
nawo³ywaæ do wprowadzenia rz¹dów opartych na naukach Koranu. Tak siê jednak nie
sta³o, poniewa¿ armia egipska okaza³a siê skutecznym gwarantem utrzymania dotychczasowej równowagi pomiêdzy „g³osami ulicy” a inspiracjami czêœci egipskich elit politycznych, które w procesie demokratyzacji Egiptu zaczê³y upatrywaæ w³asne szanse. To
jednak w d³u¿szej perspektywie niekoniecznie mo¿e spodobaæ siê naczelnemu dowództwu armii egipskiej, która kontroluje niemal 40% maj¹tku narodowego. Dodatkowo prawie dwa lata od przejêcia w³adzy przez Narodow¹ Radê Si³ Zbrojnych powsta³y impas
1

Utrzymywanie Egiptu w strefie wp³ywów USA pozostaje tak wa¿n¹ kwesti¹ dla bezpieczeñstwa
regionu, jak prozachodnia orientacja Turcji, Ukrainy i Polski dla bezpieczeñstwa europejskiego.
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polityczny skomplikowa³ wybór w po³owie 2012 r. (w drugiej turze, po zaciêtej walce
politycznej) nowego prezydent Mahomada Mursiego (Mohamed)2 by³ego przewodnicz¹cego Partii Wolnoœci i Sprawiedliwoœci3 (politycznej przybudówki zwolenników
Bractwa Muzu³mañskiego4).
3 lipca 2013 r. prezydent Mursi zosta³ odsuniêty od w³adzy w wyniku zamachu stanu
kierowanego przez gen. Abd el-Fataha Saida es-Sisiego. 16 lipca 2013 r. tymczasowy
prezydent Adl Mansur przyj¹³ przysiêgê nowego gabinetu.

1. Naser, Sadat, Mubarak – dramat w trzech aktach
Nawi¹zuj¹c do historii najnowszej Egiptu nale¿y podkreœliæ, ¿e wielki wp³yw na kierunek przemian ustrojowych w tym pañstwie mia³ równie¿ nieudany eksperyment
z arabsk¹ wersj¹ „socjalizmu”, czyli naseryzmem (opowiadaj¹cy siê za ide¹ panarabizmu), który rozpocz¹³ siê 23 lipca 1952 r. (Calvocoressi, 1998, s. 364 i n)5. Jedn¹ z pierwszych decyzji rz¹du rewolucyjnego by³o zniesienie wzglêdnego wówczas pluralizmu
politycznego (Calvocoressi, 1998, s. 364 i n.)6, który próbowano przywróciæ w 1954 r.
(Soage, Franganillo, 2010, s. 39 i n.)7. W tym samym okresie w polityce zagranicznej
w³adze egipskie dokona³y zwrotu ku blokowi pañstw tzw. socjalistycznych. By³a to
próba poszukiwania „nowej” drogi w polityce zagranicznej, po przegranej konfrontacji
2
Urodzony w Egipcie w 1951 r., ukoñczy³ in¿ynieriê na Uniwersytecie Kairskim, obroni³ doktorat
z in¿ynierii na University of Southern California. Nastêpnie uzyska³ posadê profesora na California State University w Northridge. W 1985 r. wraz z ¿on¹ wróci³ do Egiptu, gdzie obj¹³ stanowisko profesora,
a nastêpnie dziekana Wydzia³u In¿ynierii na Uniwersytecie w Az-Zakazik, na którym pracowa³ do 2010 r.
Po powrocie do Egiptu zosta³ cz³onkiem Bractwa Muzu³mañskiego, wchodz¹c z czasem do œcis³ego kierownictwa organizacji. Od 1 grudnia 2000 r. do 12 grudnia 2005 r. pe³ni³ mandat deputowanego do
Zgromadzenia Ludowego. Po wyborach z 2005 r. by³ organizatorem antyrz¹dowych demonstracji, protestuj¹cych przeciwko fa³szerstwom wyborczym oraz braku niezale¿noœci s¹downictwa. Za swoj¹
dzia³alnoœæ polityczn¹ zosta³ 16 maja 2006 r. aresztowany razem z innymi cz³onkami Bractwa Muzu³mañskiego w czasie jednego z protestów w Kairze. Spêdzi³ wówczas 7 miesiêcy w areszcie.
3
Powo³ana do ¿ycia w 2011 r. przez zwolenników Bractwa Muzu³mañskiego, jej pierwszym prezesem zosta³ Mahomad Mursi.
4
Jest to islamska organizacja spo³eczno-polityczna, któr¹ w Egipcie za³o¿y³ w 1928 r. Hassan
al-Banne. Motto organizacji zawiera siê w nastêpuj¹cej sentencji: „Allah jest naszym celem. Prorok naszym przywódc¹. Koran naszym prawem. D¿ihad nasz¹ œcie¿k¹. Œmieræ na œcie¿ce Boga jest nasz¹ jedyn¹ nadziej¹”.
5
Rewolucjê wywo³a³ Ruch Wolnych Oficerów na czele z G. A. Nasserem. Pocz¹tkowo zniesiono
pozosta³oœci feudalizmu poprzez reformê roln¹, jednak szybko w³adze rewolucyjne zlikwidowa³y system wielopartyjny zastêpuj¹c go Frontem Wyzwolenia. Dalej marginalizowano fundamentalistów
z Bractwa Muzu³mañskiego.
6
Idee socjalizmu w œwiecie arabskim siêgaj¹ dwa stulecia wstecz. Ich propagatorami byli arabscy
intelektualiœci, którzy w czasie swoich podró¿y, studiów i pobytu w Europie zapoznali siê z wczesnymi
ideami utopijnego socjalizmu, a tak¿e rozwijaj¹cym siê ruchem robotniczym oraz jego ideologi¹.
7
Aby zyskaæ akceptacjê spo³eczn¹ starano siê przywróciæ pluralizm, m.in. ponownie zalegalizowano jedn¹ z organizacji wchodz¹cych w sk³ad Bractwa Muzu³mañskiego, ale wkrótce po nieudanym zamachu na prezydenta Nasera organizacjê tê ponownie zdelegalizowano. Ponad 4000 cz³onków organizacji
osadzono w wiêzieniu, natomiast czêœci uda³o siê uciec do: Jordanii, Libanu, Arabii Saudyjskiej i Syrii.
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z by³ymi mocarstwami kolonialnymi podczas konfliktu o kana³ sueski w 1956 r.8 Konsekwencj¹ politycznych wyborów ówczesnego prezydenta Egiptu G. A. Nasera by³a równie¿ budowa Wielkiej Tamy Asuañskej (Osman, 2010, s. 126)9 oraz powo³anie do ¿ycia
Zjednoczonej Republiki Arabskiej (ZRA) w 1958 r. (Osman, 2010, s. 126)10. W dziedzinie polityki wewnêtrznej, te¿ nastêpowa³y zmiany (które mia³y doprowadziæ podobnie
jak to mia³o miejsce w bloku pañstw tzw. socjalistycznych do monopolizacji oœrodka
w³adzy), w 1961 r. w³adze Egiptu powo³a³y do ¿ycia Socjalistyczny Zwi¹zek Arabski
(SZA), a nastêpnie w latach 1963–1976 zdelegalizowano pozosta³e ugrupowania polityczne (w 1978 r. SZA zast¹piono Parti¹ Narodowo-Demokratyczn¹). Zmiany te zgodnie
z za³o¿eniami w³adz napotka³y opór, lecz nie przypuszczano, i¿ aby „znormalizowaæ” sytuacjê i utrzymaæ „ster” w³adzy Naser bêdzie musia³ pójœæ na po³owiczne ustêpstwa, czyli po raz kolejny zalegalizowaæ dzia³alnoœæ Bractwa Muzu³mañskiego (nast¹pi³o to
w 1964 r.) (Soage, Franganillo, 2010, s. 39 i n.)11. Kolejny prezydent Anwar as-Sadat
pocz¹tkowo zadeklarowa³ wolê budowy w œlad za Naserem arabskiego modelu socjalizmu, lecz uwarunkowania zewnêtrzne i pogarszaj¹ca siê sytuacja wewnêtrzna kaza³a
poszukiwaæ innego patrona, który by³by sk³onny w wiêkszym stopniu dotowaæ modernizacjê Egiptu (Schulze, 2010, ss. 251)12. Katalizatorem sygnalizowanego zwrotu po przegranej tzw. wojnie szeœciodniowej (Schulze, 2010, ss. 251)13, sta³ siê kolejny konflikt

8

Gamal Abdel Naser ówczesny prezydent Republiki Arabskiej Egiptu pomimo pora¿ki zbrojnej,
urós³ do rangi regionalnego bohatera, wokó³ niego zacz¹³ siê krystalizowaæ ruch panarabski, postuluj¹cy
wyzwolenie wszystkich krajów arabskich spod kontroli Zachodu.
9
Pierwotnie tama mia³a byæ wspó³finansowana przez rz¹dy USA, Francji i Wielkiej Brytanii, ale po
formalnym uznaniu przez w³adze Egiptu Chiñskiej Republiki Ludowej (ChRL) rz¹d amerykañski i jego
sojusznicy wycofali siê z projektu. Reakcj¹ Nasera by³o nawi¹zanie kontaktów z przywódcami ZSRR,
który zaproponowa³ pokrycie oko³o jednej trzeciej kosztów budowy tamy. ZSRR zaoferowa³ tak¿e pomoc radzieckich in¿ynierów, sprzêt budowlany oraz pomoc wojskow¹. W konsekwencji, we wrzeœniu
1955 r. Egipt zawar³ z Czechos³owacj¹ umowê o dostawach sprzêtu wojskowego, a dodatkowo do Egiptu dociera³ sprzêt wojskowy zakupiony przez Syriê we W³oszech i Czechos³owacji.
10
Unia ta nie przetrwa³a d³ugo, gdy¿ w 1961 r. w Syrii dosz³o do zamachu stanu przeprowadzonego
przez tzw. m³odych oficerów, w wyniku którego Syria wycofa³a siê z projektu, natomiast Egipt zachowa³ do
1971 r. nazwê Zjednoczonej Republiki Arabskiej. Na marginesie nale¿y dodaæ, i¿ ZRA nie nale¿y myliæ
z istniej¹c¹ w latach 1958–1961 konfederacj¹ pod nazw¹ Zjednoczone Pañstwa Arabskie, któr¹ powo³a³y do
¿ycia Egipt, Syria i Jemen, jak równie¿ formalnie istniej¹c¹ w latach 1972–1977 Federacj¹ Republik Arabskich zainicjowan¹ przez Muammar al-Kaddafi, w której sk³ad wesz³y w³adze: Egiptu, Libii i Syrii.
11
Przynios³o to jednak odwrotny skutek – kolejn¹ falê zamachów na prezydenta. W 1966 r. skazano
na œmieræ przywódców Bractwa, a pozosta³ych osadzono ponownie w wiêzieniach, dodatkowo w polityce zagranicznej Naser odnotowa³ druzgoc¹c¹ pora¿kê przystêpuj¹c do konfliktu z Izraelem w tzw.
wojnie szeœciodniowej. Wkrótce po podpisaniu porozumienia o zawieszeniu broni, Naser zmar³ prawdopodobnie na zawa³ serca w 1970 r.
12
Symbolem w nowej polityce w³adz egipskich sta³a siê zmiana nazwy pañstwa na Arabsk¹ Republikê Egiptu w 1971 r. Ten sygnalizowany zwrot zaniepokoi³ w³adze ZSRR, które w zamian za utrzymanie
dotychczasowego kierunku zaoferowa³y wszechstronn¹ pomoc gospodarcz¹ i wojskow¹, w tym dostawy najnowszego sprzêtu wojskowego oraz szkolenie oficerów. Rok póŸniej nast¹pi³ kolejny zwrot
w polityce w³adz Egiptu – sowieccy doradcy wojskowi przys³ani po tzw. wojnie szeœciodniowej zostali
uznani za persona non grata.
13
Po przegranej wojnie rz¹dy pañstw arabskich konsekwentnie odmawia³y uznania pañstwa Izrael.
17 czerwca 1967 r. ministrowie spraw zagranicznych trzynastu pañstw arabskich proklamowali w Ku-

234

Witold OSTANT

PP 1 ’14

zbrojny z Izraelem (tzw. wojna Jom Kippur) w 1973 r.14 Tym razem prezydent A. as-Sadat w odró¿nieniu od Nasera posiada³ tzw. plan B, który dziêki sprawnym zabiegom dyplomacji amerykañskiej i koncyliacyjnej postawie w³adz izraelskich umo¿liwi³ wzrost
znaczenia Egiptu w regionie. Sam konflikt przez w³adze Egiptu zosta³ uznany za zwyciêstwo (Herzog, 2000, s. 252)15, 6 paŸdziernika (w rocznicê wybuchu wojny) zosta³o ustanowione w Egipcie œwiêto pañstwowe – Dzieñ Wojska (Meital, 1997, s. 132)16.
W polityce wewnêtrznej w³adze dokona³y czêœciowej pluralizacji ¿ycia politycznego,
aby uspokoiæ nastroje po wojnie Jom Kippur (wydatki na zbrojenia poch³onê³y jedn¹
pi¹t¹ dochodu narodowego, ros³a inflacja, Egipt traci³ stabilnoœæ finansów publicznych).
Najwiêcej jednak w³adze egipskie zyska³y wskutek uruchomienia tzw. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie (Meital, 1997, s. 133)17. A. as-Sadat wbrew wczeœniejszym
deklaracjom, za cenê odzyskania kontroli nad pó³wyspem Synaj odci¹³ siê od stanowiska
pañstw arabskich w sprawie uznania pañstwa Izrael. Prezydent Egiptu anulowa³ równie¿
w 1976 r. traktat o przyjaŸni z ZSRR (Fouad, 1982, s. 120; Golan, 2010, s. 167)18, tym samym dokona³ zwrotu w polityce zagranicznej, upatruj¹c „szczodrego” protektora interesów egipskich w USA. Kolejnym krokiem sta³a siê wizyta w 1977 r. prezydenta Egiptu
w Izraelu – by³o to wydarzenie bez precedensu (Fouad, 1982, s. 120; Golan, 2010,
s. 167)19. W 1978 r. przywódcy obu pañstw podpisali w Camp David w USA prze³omowe

wejcie utworzenie wspólnego frontu walki przeciwko izraelskiej agresji. Postanowiono, ¿e z Izraelem
nie bêdzie ¿adnych negocjacji, nie bêdzie traktatu pokojowego. Izoluj¹c Izrael politycznie i gospodarczo, postanowiono prowadziæ jednoczesn¹ wojnê ze wszystkich kierunków, zablokowano dla ¿eglugi
miêdzynarodowej kana³ sueski. Pañstwa arabskie postanowi³y równie¿ poprzeæ Organizacjê Wyzwolenia Palestyny (OWP), która zyska³a na znaczeniu po os³abieniu militarnej pozycji Egiptu.
14
Pierwsza wojna mia³a miejsce w latach 1948–1949, nastêpnie w latach 1949–1956 dochodzi³o do
aktów przemocy na ró¿nych frontach: np. w 1950 r. pañstwa arabskie powo³a³y do ¿ycia oddzia³y tzw.
fedainów, które za pomoc¹ terroryzmu atakowa³y obywateli Izraela, podobn¹ taktykê w 1954 r. zastosowa³ Izrael np. wobec Egiptu tzw. afer¹ Lavona, kolejny wa¿ny konflikt wybuch³ w 1956 r. tzw. wojna
o kana³ sueski, w latach 1957–1967, po nieudanym zbli¿eniu z USA pañstwa arabskie skierowa³y siê
w stronê ZSRR, natomiast Izrael po zbli¿eniu z Francj¹ i RFN w kierunku USA, w tym okresie od 1960 r.
mo¿na mówiæ o eskalacji przemocy na granicach, póŸniej od 1967 r. tzw. wojnie o wodê, a koñcz¹c na
tzw. wojnie szeœciodniowej.
15
Wa¿nym elementem, który mia³ znacznie nie tylko w wymiarze regionalnym by³ tzw. szok naftowy, kiedy 17 paŸdziernika 1973 r. arabskie pañstwa zaanga¿owane w kartelu OPEC (pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej) potêpi³y amerykañsk¹ pomoc wojskow¹ udzielon¹ Izraelowi i og³osi³y
zmniejszenie wydobycia ropy naftowej, a nastêpnie embargo na dostawy ropy do USA i Europy Zachodniej. Doprowadzi³o to do kryzysu naftowego, który obj¹³ wszystkie pañstwa wysoko uprzemys³owione. Jego bezpoœredni¹ konsekwencj¹ by³ kryzys œwiatowego systemu walutowego oraz kryzys
gospodarczy po³¹czony z recesj¹ oraz inflacj¹.
16
Egipt odzyska³ kana³ Sueski, który w 1975 r. zosta³ ponownie otwarty dla ¿eglugi.
17
21 grudnia 1973 r. rozpoczê³a siê konferencja pokojowa w Genewie, w obradach uczestniczyli
przedstawiciele: Izraela, Egiptu, Jordanii, Zwi¹zku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i ONZ.
18
W tej sytuacji ZSRR za¿¹da³ zwrócenia d³ugu w wysokoœci 7 mld USD. Pogarszaj¹ca siê sytuacja
zmusi³a rz¹d egipski do poszukiwania pomocy na przeciwleg³ym biegunie ideologicznym.
19
Dzia³ania te wywo³a³y sprzeciw ze strony zwolenników antyizraelskiego kursu politycznego
Egiptu. W 1977 r. dosz³o do zamieszek w ramach, których ugrupowania radyka³ów islamskich niszczy³y elementy zachodniego wp³ywu kulturowego, m. in. sklepy i kluby nocne. Jedna z powsta³ych frakcji próbowa³a nawet dokonaæ zamachu stanu, werbuj¹c cz³onków w Egipskiej Akademii Wojskowej.

PP 1 ’14

„Egipskie ciemnoœci…” – od autorytaryzmu do autorytaryzmu

235

porozumienie. Rozmowy zaowocowa³y w 1979 r. podpisaniem izraelsko-egipskiego
traktatu pokojowego (Meital, 1997, s. 132)20. Cena sukcesu w polityce zagranicznej by³a
wysoka, przywódcy radykalnych organizacji islamskich w Egipcie oskar¿yli Sadata
o zdradê (Meital, 1997, s. 138)21, nie pomog³y zmasowane represje wobec przywódców
i cz³onków organizacji islamskich od 6 wrzeœnia 1981 r., poniewa¿ w miesi¹c po rozpoczêciu akcji wymierzonej w fundamentalistów prezydent Egiptu zgin¹³ w zamachu terrorystycznym zorganizowanym przez Egipski D¿ihad22.
W³adzê przej¹³ dotychczasowy wiceprezydent Hosni Mubarak23, którego jedn¹
z pierwszych decyzji by³o wprowadzenie stanu wyj¹tkowego, który trwa³ nieprzerwanie
przez ca³y okres rz¹dów (w jego czasie m.in. cywile podlegaj¹ jurysdykcji s¹dów wojskowych). W dziedzinie polityki wewnêtrznej nowy przywódca z jednej strony rozpocz¹³
regularne represje cz³onków islamskich organizacji (Bractwa Muzu³mañskiego i jej
od³amów), a z drugiej zaj¹³ siê rozwi¹zywaniem problemów socjalnych najubo¿szych
warstw spo³ecznych (np. subsydiowa³ ceny artyku³ów spo¿ywczych czy rozpocz¹³ walkê
z korupcj¹). W 1982 r. po inwazji Izraelczyków na Liban Mubarak wyszed³ naprzeciw
oczekiwaniom spo³ecznym i och³odzi³ wzajemne relacje z Izraelem (symbolem tzw.
och³odzenia sta³o siê jednostronne wycofanie korpusu dyplomatycznego z Izraela) oraz
udzieli³ poparcia Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP), której w³adze w nastêpstwie wojny libañskiej zmuszone by³y opuœciæ Liban. Dzia³ania te nie przynosi³y jednak
widocznych zmian, dlatego Mubarak zdecydowa³ siê na z³agodzenie linii politycznej
wobec Bractwa Muzu³mañskiego (bractwo zosta³o ponownie zalegalizowane w 1984 r.,
jednak jego aktywnoœæ wed³ug ustaleñ w³adz powinna siê ograniczaæ jedynie do dzia³alnoœci religijnej i charytatywnej)24. Zmiana kursu politycznego nie wp³ynê³a znacz¹co na
zmianê nastawienia fundamentalistów do re¿imu Mubaraka i w 1986 r. zwolennicy bractwa wziêli czynny udzia³ w antypañstwowych protestach25. Po st³umieniu protestów i pacyfikacji opozycji wewnêtrznej Mubarakowi uda³o siê wygraæ w 1987 r. referendum
prezydenckie, podczas którego wewnêtrzna opozycja nie by³a reprezentowana (zdelegalizowane wszystkie mo¿liwe organizacje opozycyjne), a zdominowany przez zwolen20

Na mocy traktatu Izrael zwróci³ Egiptowi Pó³wysep Synaj (ostatnie oddzia³y izraelskie wycofa³y
siê stamt¹d w 1982 r. ), a Izrael ustanowi³ autonomiê dla Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu.
21
Sadat za porozumienia z Camp David otrzyma³ wraz z izraelskim premierem M. Beginem Pokojow¹ Nagrodê Nobla w 1977 r., a tak¿e tytu³ cz³owieka roku tygodnika „Time”.
22
Zamach przeprowadzono 6 paŸdziernika 1981 r., podczas parady z okazji rocznicy przekroczenia
przez egipsk¹ armiê Kana³u Sueskiego – w Dniu Wojska.
23
Mandat Mubaraka wynika³ z silnej pozycji w wojsku, zas³ug w wojnie z Izraelem, a tak¿e stania
u boku Sadata, gdy ten przygotowywa³ grunt pod pokój na Bliskim Wschodzie.
24
Mimo ustêpstw wobec religijnych radyka³ów (utrzymaniu cenzury obyczajowej w dziedzinie literatury i filmu, powstrzymaniu d¹¿eñ do równouprawnienia p³ci) dzia³alnoœæ ich organizacji nie s³abnie
i liderzy ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹. Nale¿y dodaæ, i¿ poparcie tzw. arabskiej ulicy dla islamskich
fundamentalistów utrzyma³o siê pomimo, i¿ pod koniec lat 80. XX w. za spraw¹ Gama’at Islamija (Towarzystwa Islamskiego) tysi¹ce ludzi straci³o swe oszczêdnoœci ulokowane w domach inwestycyjnych
prowadzonych przez przedstawicieli Bractwa.
25
Zamieszki zosta³y wywo³ane planami rz¹du dotycz¹cymi wyd³u¿enia okresu s³u¿by wojskowej.
Po ich st³umieniu w³adze Egiptu oskar¿y³y cz³onków Bractwa Muzu³mañskiego m.in. o próbê budowania opozycji wobec rz¹du, maj¹cej na celu obalenie re¿imu Mubaraka i wprowadzenie republiki islamskiej w Egipcie.
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ników Mubaraka parlament wybra³ go na prezydenta. Koniec lat osiemdziesi¹tych
XX w. i zwi¹zane z nim wydarzenia spowodowa³y kolejny raz przetasowania polityczne w regionie Bliskiego Wschodu, które wykorzysta³ Mubarak wracaj¹c w 1989 r. do
Ligi Pañstw Arabskich26. Dziêki dalszej marginalizacji opozycji za pomoc¹ aparatu
pañstwowego w 1993 r. Mubarak wygra³ kolejne referendum prezydenckie, podczas
którego nie umo¿liwi³ reprezentacji politycznej swoim adwersarzom. W tym okresie
wa¿nym ruchem w polityce zagranicznej by³o poparcie USA podczas pierwszej tzw.
wojny w zatoce w latach 1990–1991. Mubarak opowiedzia³ siê jednoznacznie po stronie koalicji antyirackiej (znaczny kontyngent wojsk egipskich zosta³ wys³any do Arabii
Saudyjskiej, w celu jej obrony przed zagro¿eniem irackim), co skutkowa³o anulowaniem ok. 20 mld USD d³ugów, jakie Egipt zaci¹gn¹³ w pañstwach Europy Zachodniej
i Zatoki Perskiej, a drugie tyle poddano dogodnej restrukturyzacji. By³ to „rozpaczliwy” krok, lecz z perspektywy przetrwania re¿imu niezbêdny, poniewa¿ próba budowy
„egipskiego cudu” gospodarczego za po¿yczone pieni¹dze okaza³a siê fatalna w skutkach. Zad³u¿one pañstwo nie by³o w stanie subsydiowaæ dalej spokoju spo³ecznego.
Poparcie USA w tzw. pierwszej wojnie w zatoce wywo³a³o sprzeciw tzw. egipskiej ulicy, na który w 1994 r. Mubarak odpowiedzia³ kolejn¹ fal¹ aresztowañ osób dzia³aj¹cych
w organizacjach studenckich powi¹zanych z fundamentalistami (Elaasar, 2008, s. 189;
Rutherford, 2008, s. 292; Kassem, 2004, s. 86)27. Dzia³ania te z jednej strony spowodowa³y spiralê przemocy28, a z drugiej umo¿liwi³y spacyfikowanie g³ównych przeciwników politycznych. Bêd¹ca w defensywie opozycja nie by³a w stanie zagroziæ re¿imowi
Mubaraka, który w 1999 r. trzeci raz z rzêdu zosta³ prezydentem (w Egipcie odby³o siê
kolejne w¹tpliwe referendum, bez kontrkandydatów, a parlament egipski zdominowany przez popleczników Mubaraka zapewni³ mu fotel prezydencki). Nale¿y równie¿ dodaæ, i¿ w latach dziewiêædziesi¹tych XX w. re¿im zaci¹gn¹³ kolejne d³ugi na budowê
wielkich projektów irygacyjnych, które podobnie jak dotacje do ¿ywnoœci w latach
osiemdziesi¹tych XX w. mia³y zapewniæ wzglêdy spokój spo³eczny (Elaasar, 2008,
s. 189)29. Dodatkowo Mubarak zgodzi³ siê w 2000 r. na wizytê w Egipcie Jana Paw³a II,
który odwiedzi³ najludniejsze pañstwo Bliskiego Wschodu zamieszkane w 90% przez
muzu³manów. Zgoda na wizytê by³a kolejnym ciekawym ruchem politycznym, który
Mubarakowi przysporzy³ tyle samo „wrogów” wewn¹trz Egiptu, co „przyjació³” na Zachodzie. Ten i inne teatralne gesty nie mog³y jednak w pe³ni zatrzeæ coraz bardziej napiêtej sytuacji wewnêtrznej, gdzie w³adze egipskie boryka³y siê z nowym nasileniem
terroryzmu ekstremistów islamskich oraz coraz silniejsz¹ opozycj¹ liberaln¹. W tych
26

Analizuj¹c stosunki rz¹du Mubaraka z USA i ZSRR w okresie zimnej wojny mo¿na zauwa¿yæ
swoisty balans, którego przejawem korzystne by³y kontakty handlowe z ZSRR (traktat handlowy
w 1984 r.), jak równie¿ z USA (dostawcy pomocy finansowej i broni).
27
By³y to dzia³ania odwetowe, poniewa¿ w latach 1992–1994 Mubarak prze¿y³ trzy nieudane zamachy na swoje ¿ycie, dwa pierwsze w Egipcie w 1992 r. i 1993 r. a ostatni w 1994 r. w Etiopii.
28
Przyk³adem mo¿e byæ choæby zamach w Luksorze w 1997 r., który poch³on¹³ ¿ycie 58 turystów,
do zamachu przyzna³a siê Egipska Grupa Islamistyczna.
29
Doprowadzi³ wodê z Nilu Kana³em Szajcha Zajida (stworzy³ najwiêksz¹ na œwiecie stacjê pomp
– Mubarak Pumping Station) do oazy Charga i innych w okolicach jezior Toszka. Wszystkie te olbrzymie inwestycje, podobnie jak wczeœniej budowa Wielkiej Tamy Asuañskiej, nie mog³y obyæ siê bez pomocy z zewn¹trz, zarówno fachowej, jak i materialnej.
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warunkach Mubarak nie odwa¿y³ siê tak jak to mia³o miejsce na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX w. poprzeæ kolejnej inwazji USA w regionie – tzw. drugiej wojny w zatoce z 2003 r.30 Bior¹c pod uwagê rosn¹ce zagro¿enie ze strony radyka³ów islamskich31
i pog³êbiaj¹cy siê kryzys gospodarczy Mubarak zdecydowa³ siê nawet w 2005 r. zorganizowaæ pierwszy raz za swoich rz¹dów wybory wielopartyjne. Wed³ug oficjalnych danych Mubarak wygra³ je i czwarty raz z kolei zosta³ prezydentem. Wa¿nym elementem
spektaklu zwi¹zanego z wyborami by³y protesty w Egipcie zdominowane nie przez
fundamentalistów, lecz liberaln¹ opozycjê. W owym czasie libera³owie domagali siê od
Mubaraka reform zwi¹zanych z wolnoœci¹ s³owa, poszanowaniem praw cz³owieka oraz
restrukturyzacj¹ egipskiej gospodarki (koresponduj¹c ze spo³ecznymi oczekiwaniami
pewne ustêpstwa Mubarak zadeklarowa³ w 2006 r.). Rz¹d zdecydowa³ siê na czêœciow¹
prywatyzacjê pañstwowych firm i wiêksz¹ liberalizacjê. To jednak by³y wy³¹czne
pó³œrodki, które mia³y kolejny raz uspokoiæ spo³eczeñstwo i wytr¹ciæ argumenty opozycji. Dodatkowym obci¹¿eniem dla autorytarnego re¿imu sta³ siê wybór Baraka
Obamy na prezydenta USA. Mubarak obawia³ siê, i¿ program demokratów bêdzie stanowczo ró¿ni³ siê od republikanów i w dobie kryzysu œwiatowych finansów z 2009 r.
administracja USA ograniczy sumy wydawane na pomoc zaprzyjaŸnionym re¿imom
w ró¿nych czêœciach œwiata. Obama zapowiada³ tak¿e szybkie zakoñczenie wojny
w Afganistanie i wycofanie siê ¿o³nierzy USA z Iraku. W tym przypadku Mubarak obawia³ siê zbli¿enia USA ze œwiatem arabskim, a to mog³oby wp³yn¹æ na pozycjê re¿imu
egipskiego w regionie – tak siê jednak nie sta³o. Opozycja w Egipcie by³a rozczarowana
wizyt¹ Obamy w Kairze, poniewa¿ prezydent USA nie zaryzykowa³ nacisku na re¿im
Mubaraka w obawie o utrat¹ cennego sojusznika w tak wa¿nym regionie. Dlatego tak
wielkim zaskoczeniem dla wielu obserwatorów Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej
mog³y byæ tzw. facebookowe rewolucje na pocz¹tku 2011 r. Okaza³o siê, i¿ wydarzenia
w niewielkiej Tunezji, uruchomi³y zaskakuj¹cy „efekt domina” w innych pañstwach regionu. W Egipcie zamieszki antyrz¹dowe rozpoczê³y siê pod koniec stycznia 2011 r.
i trwa³y przez kilkanaœcie dni. Armia, na której opiera³ siê re¿im zachowywa³a wzglêdn¹ neutralnoœæ i w zamian za utrzymanie faktycznej w³adzy „poœwiêci³a” Mubaraka
i czêœæ jego otoczenia politycznego.

2. Paradoks egipskiej rewolucji – w poszukiwaniu egipskiego „Gorbaczowa”
Analizuj¹c wydarzenia determinuj¹ce scenê polityczn¹ Egiptu po przejêciu w³adzy
przez Mubaraka, nale¿y podkreœliæ, i¿ kierowany przez niego re¿im od samego pocz¹tku
daleki by³ od jakichkolwiek standardów demokratycznych. Mubarakowi, podobnie jak
wiêkszej liczbie autorytarnych re¿imów na Bliskim Wschodzie najbardziej s³u¿y³ bipo30

Wed³ug za³o¿eñ Mubaraka nale¿a³o najpierw rozwi¹zaæ ostatecznie problem palestyñski, a nastêpnie kwestie Iraku.
31
Deklaracje zwi¹zane z wyrzeczeniem siê przez Bractwo Muzu³mañskie przemocy nie przeszkodzi³y brygadom Abdullaha Azzama w po³owie 2005 r. dokonaæ najkrwawszego w historii Egiptu zamachu w kurorcie Szarm el-Szejk. Seria ataków bombowych poch³onê³a ¿ycie 70 osób, a ponad 150
zosta³o rannych.
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larny system miêdzynarodowy. Korzystaj¹c z koniunktury politycznej i bie¿¹cych wydarzeñ w regionie Mubarak przez ca³e lata osiemdziesi¹te XX w. przy³¹cza³ siê do strony,
która w danym momencie oferowa³a najkorzystniejsze warunki wspó³pracy. Mubarak
doskonale orientuj¹c siê w stosunkach palestyñsko-izraelskich potrafi³ równie¿ rozgrywaæ kartê OWP, bêd¹c raz za razem w zale¿noœci od koniunktury politycznej ¿arliwym
orêdownikiem sprawy palestyñskiej.
Instynkt polityczny Mubaraka oraz wiedza wystarczy³y do utrzymania siê przy
w³adzy przez trzydzieœci lat. W miêdzyczasie stara³ siê za³agodziæ lub podsycaæ w zale¿noœci od bie¿¹cego uk³adu si³ nastroje spo³eczne. Spektakl ten trwa³by pewnie i d³u¿ej,
gdyby nie fakt, ¿e wiêkszoœæ kapita³u tworz¹cego spektakularne projekty pochodzi³a
z zagranicy. Powszechna korupcja niezbêdna dla zabezpieczenia systemu oraz z³e zarz¹dzanie œrodkami pozyskanymi na rozwój pañstwa spowodowa³y gwa³towny wzrost
zad³u¿enia zagranicznego (Egypt)32. Za próby uregulowania d³ugów, przez poparcie
USA w pierwszej wojnie w zatoce Mubarak zap³aci³ wysok¹ cenê w polityce wewnêtrznej. Wykorzysta³y to w pierwszej kolejnoœci ró¿nego rodzaju ugrupowania fundamentalistów islamskich. Re¿im przesta³ byæ wiarygodny dla spo³eczeñstwa, a radykalizacja
nastrojów powodowa³a akty przemocy zarówno ze strony fundamentalistów, jak i mubarakowskiego re¿imu. Fundamentaliœci dopuszczali siê terroryzmu, a re¿im stosowa³ terror wzglêdem oponentów. Ta sytuacja polityczna w d³u¿szym okresie stawa³a siê coraz
bardziej patowa, z tym jednak wyj¹tkiem, ¿e zad³u¿ony re¿im Mubaraka nie móg³ ju¿
d³u¿ej subsydiowaæ najbiedniejszych warstw spo³ecznych.
Paradoksalnie sytuacjê re¿imu pogarsza³ zwiêkszaj¹cy siê ruch turystyczny, który
z jednej strony dostarcza³ niezbêdnych dewiz i tworzy³ nowe miejsca pracy, a z drugiej
w wiêkszym ni¿ dot¹d stopniu otworzy³ Egipt na kulturowe wp³ywy Zachodu. Kryzys
w Egipcie powodowa³a równie¿ demografia (stosunkowo wysoka dzietnoœæ i przyrost
naturalny) (Egypt population)33, wysokie zaludnienie na niewielkich w stosunku do wielkoœci pañstwa terenach oraz wysoki odsetek bezrobocia (szczególnie wœród osób m³odych od 15–24 lat) powodowa³y narastanie problemów spo³ecznych i ograniczone
mo¿liwoœci w³adz34. Du¿a liczba m³odych, wykszta³conych ludzi nie chcia³a zgodziæ siê na
warunki ¿ycia oraz perspektywy, które zaproponowa³ im re¿im Mubaraka (Corruption)35.

32

W latach 2010–2011 d³ug publiczny Egiptu wzrós³ z 81,4% do 83,6% PKB, inflacja zmala³a z 11%
do 10,2%, deficyt bud¿etowy wzrós³ z 8% do 9%, a produkt krajowy per capita utrzyma³ siê na tym samym poziomie (6500 USD), natomiast bezrobocie wzros³o z 9 do 12%, a rezerwy z³ota i walut obcych
zmniejszy³y siê drastycznie z niemal 36 mld USD do 17, 66 mld USD. Dane te œwiadcz¹ o tym, ¿e pañstwo to pomimo swoich bogactw, strategicznego po³o¿enia i pozycji w regionie nale¿a³o nadal do tzw.
pañstw trzeciego œwiata.
33
W Egipcie mo¿na zaobserwowaæ prawdziw¹ eksplozjê demograficzn¹ z tendencj¹ wzrostow¹:
w 1995 r. ludnoœæ Egiptu wynosi³a nieca³e 60 mln, w 2005 r. ponad 72 mln, w 2015 siêgnie ok. 88 mln,
natomiast prognoza na 2025 zak³ada ok. 103 mln.
34
Aglomeracjê Kairsk¹, tzw. wielki Kair, zamieszkuje ok. 17 mln ludzi, jest to najliczniejsze miasto
Bliskiego Wschodu, jak i Afryki.
35
Du¿ym problemem w pañstwie pozostaje korupcja, Egipt charakteryzowa³ siê wed³ug Transparency International wskaŸnikiem 3,1 (najni¿sz¹ pozycjê zajmuje Afganistan ze wskaŸnikiem 1,4)
w 10-stopniowej skali (najwy¿sz¹ pozycje posiada: Dania, Nowa Zelandia czy Singapur, Polska oceniana
jest na 5,3).
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Spo³eczeñstwo by³o równie¿ znu¿one obowi¹zuj¹cym od trzydziestu lat stanem wyj¹tkowym, który utrzymywa³ ponad osiemdziesiêcioletni Mubarak. Brak mo¿liwoœci zmian
w podtrzymywanym re¿imie doprowadzi³ w koñcu do przesilenia politycznego, a sytuacja wymaga³a jedynie odpowiedniego „zapalnika” wewnêtrznego lub zewnêtrznego
(przyk³adu) – w tym przypadku rozruchów w Tunezji i obalenia prezydenta Zin Al-Abidin Ben Aliego. W wyniku gwa³townych wyst¹pieñ spo³ecznych dosz³o do przesilenia
rz¹dowego, a w konsekwencji 11 lutego 2011 r. ust¹pienia H. Mubaraka z pe³nionych
funkcji publicznych. Tymczasow¹ odpowiedzialnoœæ za pañstwo przejê³a armia, która
utworzy³a Najwy¿sz¹ Radê Si³ Zbrojnych (NRSZ) (czterdziestu wysokich rang¹ oficerów). Powo³ana rada zadeklarowa³a: wolê wypracowania kompromisu z opozycj¹ (Egypt
unrest), przeprowadzenie referendum konstytucyjnego w ci¹gu dwóch miesiêcy, przygotowanie w ci¹gu 10 dni odpowiednich poprawek do konstytucji samoograniczaj¹cych
w³adzê prezydenta, poszerzenie rz¹du o przedstawicieli opozycji w najbli¿szych siedmiu
dniach, rozpisanie wyborów prezydenckich w ci¹gu trzech miesiêcy. Oficjalny bilans
osiemnastu dni egipskiej „rewolucji” z pocz¹tku 2011 r. podany przez egipskie ministerstwo zdrowia to: 365 osób zabitych i 5500 rannych, natomiast wed³ug egipskich organizacji pozarz¹dowych zginê³y 684 osoby. W po³owie kwietnia komisja do badañ zbrodni
pope³nionych podczas rozruchów poda³a, ¿e liczba ofiar wynios³a 846 osób (846 zabitych)36. Pocz¹tkowy sukces antagonistów re¿imu Mubaraka szybko przerodzi³ siê w rozczarowanie (Zabici)37, poniewa¿ w praktyce beneficjentem przewrotu zosta³a armia
(junta wojskowa), której najwy¿si oficerowie byli przez trzy dekady œciœle powi¹zani
z re¿imem (Sasnal, 2011, s. 1–2)38. Pomimo trudnej sytuacji wewnêtrznej i powszechnie
panuj¹cego chaosu zarówno liberalni przeciwnicy Mubaraka, jak i fundamentaliœci opowiedzieli siê za szybkim rozliczeniem winnych œmierci demonstrantów, natomiast
rz¹dz¹cy przedstawiciele armii odsunêli tê kwestiê w czasie (Ojciec)39. W³adze wojskowe wbrew ¿¹daniom tzw. strony spo³ecznej zdecydowa³y siê utrzymaæ stan wyj¹tkowy
do czerwca 2012 r. NRSZ chcia³a równie¿ po wyborze nowego prezydenta gwarancji
wy³¹czenia armii spod kontroli cywilnej oraz odpowiedniego zdaniem wojskowych
wp³ywu na kwestie polityki wewnêtrznej (np. tworzenia bud¿etu). W odpowiedzi przeciwnicy re¿imu zaczêli domagaæ siê: rozpisania wyborów prezydenckich najpóŸniej do
kwietnia 2012 r., zast¹pienia NRSZ rz¹dem ocalenia narodowego oraz wszczêcia œledztwa w sprawie lutowych zamieszek na placu Tahrir (Demonstracje).
Powsta³e napiêcia pomiêdzy opozycj¹ a NRSZ doprowadzi³y do kolejnych aktów
przemocy (masowych aresztowañ, tortur i ofiar œmiertelnych wœród demonstrantów) na

36
Wed³ug egipskich organizacji pozarz¹dowych zginê³y 684 osoby, w po³owie kwietnia komisja do
badañ zbrodni pope³nionych podczas rozruchów poda³a, ¿e liczba ofiar wynios³a 846 osób.
37
9 kwietnia dosz³o do starcia wojska z demonstrantami, w wyniku którego œmieræ ponios³y 2 osoby,
a 15 odnios³o rany.
38
Na czele Najwy¿szej Rady Wojskowej stan¹³ dotychczasowy minister obrony – Mohamed Hussein
Tantawi. Powo³anie tej rady by³o sprzeczne z obowi¹zuj¹c¹ konstytucj¹ Egiptu, wed³ug której do czasu
wyboru nowego prezydenta obowi¹zki g³owy pañstwa powinien pe³niæ przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Ludowego.
39
Zatrzymano i postawiono przed s¹dem Mubaraka, jego obu synów oraz by³ego ministra MSW
i szeœciu innych wysokich funkcjonariuszy policji.
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10 dni przed planowanymi na 28 listopada 2011 r. wyborami do parlamentu. Na krótko
przed wyborami wojskowi rozpoczêli tzw. grê nerwów informuj¹c, i¿ odmawiaj¹ natychmiastowego oddania w³adzy, a dodatkowo, ¿e rada zwróci³a siê do by³ego premiera Kamala Ganzuriego z proœb¹ o sformowanie nowego rz¹du. K. Ganzurii pomimo sprzeciwu
antymubarakowskiej opozycji zgodzi³ siê utworzyæ gabinet.
Protest opozycji wobec warunków rady doprowadzi³ do kolejnych zamieszek i ofiar.
W obliczu zaostrzaj¹cej siê sytuacji rz¹d USA wezwa³ wojskowych do jak najszybszego
przekazania w³adzy cywilom (Ostatnia szansa)40.
Rozpoczête zgodnie z planem wybory, pomimo demonstracji i aktów przemocy, zakoñczy³y siê 11 marca 2012 r. (wybrano izbê ni¿sz¹ i wy¿sz¹ parlamentu, z czego ni¿sz¹
w dwóch fazach, gdzie pierwsza faza sk³ada³a siê z dwóch rund, a druga faza z jednej rundy, natomiast izbê wy¿sz¹ wybrano w pierwszej fazie).
Pierwsza faza wyborów trwa³a od 28 listopada 2011 do 10 stycznia 2012 r. (wybierano cz³onków zgromadzenia ludowego – ni¿szej izby parlamentu), natomiast wybory do
senatu (izby wy¿szej) od 29 stycznia 2012 r. do 11 marca 2012 r. (Egypt official)41. Frekwencja pierwszej tury wyborów wynios³a 62%. Partia Wolnoœæ i Sprawiedliwoœæ
za³o¿ona przez Bractwo Muzu³mañskie zdoby³a 37% g³osów, ruch Al Noor Salafi (skrajnie konserwatywne ugrupowanie islamskie) 24,4%, a blok ugrupowañ liberalnych
13,4%. Pozosta³¹ czêœæ g³osów podzielono miêdzy mniejsze ugrupowania (Egypt’s first).
7 grudnia, po rozpoczêciu drugiej tury pierwszej fazy wyborów (5–6 grudnia), wojskowi
wydali dekret, w którym przekazali premierowi Kamalowi Ganzuri’emu czêœæ uprawnieñ prezydenta, a NRSZ zachowa³a kontrolê nad si³ami zbrojnymi i s¹downictwem.
W sk³adzie nowego gabinetu zaprzysiê¿onego premiera znaleŸli siê zarówno cz³onkowie
wczeœniejszego rz¹du, jak i nowo powo³ani ministrowie (Egypt army). Sytuacja ta
wywo³a³a kolejn¹ falê protestów i doprowadzi³a do tzw. szturmu na parlament, podczas
którego wobec próbuj¹cych siê dostaæ do budynku demonstrantów wojsko u¿y³o si³y
– zginê³o 8 osób, a 300 zosta³o rannych (Starcia). 14–15 grudnia 2011 r. przeprowadzono
drug¹ fazê wyborów parlamentarnych do izby ni¿szej, po czym 16 grudnia dosz³o do
krwawych zamieszek, poniewa¿ opozycja antymubarakowska domaga³a siê: ust¹pienia
szefa NRSZ oraz odwo³ania Ganzurii z funkcji premiera (18 grudnia).
Zgodnie z przewidywaniami (bior¹c pod uwagê werdykt wyborców w pierwszej fazie
g³osowania do izby ni¿szej – Zgromadzenia Ludowego) ostatecznie zwyciêstwo w wyborach parlamentarnych odnios³a Partia Wolnoœci i Sprawiedliwoœci (która stanowi polityczn¹ przybudówkê Bractwa Muzu³mañskiego) (Mubarak skazany)42.
Wynik wyborów, jak mo¿na by³o przewidywaæ, nie odpowiada³ oczekiwaniom de
facto kontroluj¹cej Egipt junty wojskowej, która legitymizowa³a swoje decyzje za po-

40

Ganzuri przyj¹³ tê propozycjê, decyzja ta zosta³a przyjêta z oburzeniem przez demonstruj¹cych,
gdy¿ Ganzuri by³ ju¿ premierem podczas rz¹dów Mubaraka.
41
Egipska ordynacja wyborcza przewiduje g³osowanie w okrêgach jednomandatowych (jedna trzecia miejsc w nowym parlamencie) oraz g³osowanie wed³ug ordynacji proporcjonalnej (dwie trzecie
miejsc w nowym parlamencie).
42
Wa¿nym elementem rozgrywki politycznej towarzysz¹cym dalszym niepokojom spo³ecznym by³
proces Mubaraka oraz jego synów. Proces trwa³ od 3 sierpnia 2011 r. do 2 czerwca 2012 r. Mubarak zosta³ skazany na karê do¿ywotniego wiêzienia za wspó³udzia³ w œmierci kilkuset demonstrantów.
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moc¹ NRSZ. Wyczekiwano jednak z ostatecznymi decyzjami na wynik opóŸniaj¹cych
siê wyborów nowego prezydenta Egiptu maj¹cych siê odbyæ pocz¹tkowo do koñca
kwietnia 2012 r. Termin ten jednak, wbrew oczekiwaniom zwolenników antymubarakowskiej sceny politycznej przesuwano w czasie. Ostatecznie podjêto decyzjê o przeprowadzeniu wyborów w maju i czerwcu 2012 r. (Mubarak skazany)43. G³ównymi
pretendentami do tego stanowiska byli trzej licz¹cy siê w przedwyborczych spekulacjach
kandydaci: Ahmad Szafik (polityk œciœle zwi¹zany z re¿imem Mubaraka, minister lotnictwa cywilnego w latach 2002–2011 oraz premier Egiptu od 29 stycznia do 3 marca 2011 r.),
Amr Musa (tzw. kandydat niezale¿ny, by³y dyplomata egipski, zwi¹zany z re¿imem Mubaraka, mia³ byæ w zamierzeniu najwy¿szego dowództwa wojskowego wygodnym dla
nich prezydentem) (Maher, Amr Moussa, 2013)44 oraz cz³owiek rekomendowany przez
Partiê Wolnoœci i Sprawiedliwoœci (czyli w praktyce Bractwo Muzu³mañskie). W pierwszej turze wyborów z 23–24 maja 2012 r. z nieznaczn¹ przewag¹ g³osów nad Ahmadem
Szafikiem – 23,66%, zwyciê¿y³ Mursi 24,78% (Amr Musa zosta³ zdeklasowany uzyskuj¹c 11,13%) (Egipt: rozstrzygniêcie).
Takiej sekwencji wydarzeñ nie mog³o zaakceptowaæ NRSZ, która realnie zaczê³a
obawiaæ siê utraty w³adzy, a co za tym idzie, wp³ywu na politykê i gospodarkê Egiptu.
Jak mo¿na zak³adaæ, bior¹c pod uwagê uwarunkowania rzeczywistego oœrodka w³adzy
ery „postmubarakowskiej” w Egipcie, sytuacja ta wymaga³a drastycznych kroków, poniewa¿ Partia Wolnoœci i Sprawiedliwoœci za pomoc¹ demokratycznych œrodków legitymizacji w³adzy mog³a uzyskaæ wiêkszoœæ parlamentarn¹ i stanowisko g³owy pañstwa
– pe³niê w³adzy. W tym przypadku na odpowiednio zaaran¿owane i zgodne z konstytucj¹
kroki nie nale¿a³o d³ugo czekaæ, pod pretekstem sprzecznoœci z konstytucj¹ S¹d Najwy¿szy uniewa¿ni³ wybory, a NRSZ 16 czerwca 2012 r. wyda³a dekret o rozwi¹zaniu Zgromadzenia Ludowego.
W tym samym czasie, podczas drugiej tury wyborów prezydenckich (16–17 czerwca
2012 r.) Mursi pokona³ Szafika, uzyskawszy 51,73% g³osów. Kilka dni póŸniej
(25 czerwca 2012 r.) do dymisji poda³ siê (zainstalowany przez NRSZ) rz¹d premiera
Ganzuriego, natomiast Mursi 30 czerwca 2012 r. zosta³ zaprzysiê¿ony na prezydenta (zosta³ pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem w historii Egiptu). Uzyskawszy
realny wp³yw na bieg wydarzeñ, prezydent Mursi podj¹³ szereg wa¿nych decyzji: 24 lipca desygnowa³ na urz¹d premiera Hiszama Kandila (dotychczasowego ministra zasobów
wodnych, który obj¹³ urz¹d 2 sierpnia), 12 sierpnia og³osi³ w dekrecie przejœcie na wojskow¹ emeryturê szefa sztabu generalnego oraz marsza³ka Tantawiego (który utraci³
równie¿ stanowisko ministra obrony), anulowa³ wydan¹ w czerwcu (2012 r.) przez
NRSZ deklaracjê konstytucyjn¹ ograniczaj¹c¹ uprawnienia szefa pañstwa, 22 listopada

43

Przesuwanie przez radê terminów wyborów prezydenckich spotka³o siê z fal¹ krytyki opozycji antymubarakowskiej i wyst¹pieniami ulicznymi, w których czasie wiele osób ponios³o rany i zosta³o
aresztowanych.
44
W 1957 r. ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie Kairskim, a w 1958 r. rozpocz¹³ pracê w s³u¿bie dyplomatycznej. By³ m.in. ambasadorem Egiptu w Indiach oraz sta³ym przedstawicielem tego pañstwa
przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pe³ni³ równie¿ funkcjê ministra spraw zagranicznych w latach 1991–2001. Od 1 lipca 2001 do 1 lipca 2011 r. piastowa³ stanowisko Sekretarza Generalnego Ligi
Pañstw Arabskich.
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og³osi³ dekrety (które mia³y obowi¹zywaæ do czasu opracowania nowej konstytucji
i wy³onienia parlamentu w kolejnych wyborach). W dekretach Mursi rozszerzy³ w³asne
prerogatywy (wed³ug dokumentów do czasu opracowania nowej egipskiej konstytucji,
¿aden organ w tym S¹d Najwy¿szy, nie móg³ ograniczyæ jego decyzji) (Dekret Mursiego)45. Zapisy dekretów spotka³y siê z gwa³town¹ reakcj¹ innych ugrupowañ politycznych,
których protesty przenios³y siê na „ulice” i w efekcie dosz³o do kolejnych staræ w³adz z protestuj¹cymi46. Nowy prezydent, chc¹c zdystansowaæ siê od metod stosowanych przez
re¿im Mubaraka i jednoczeœnie za³agodziæ spo³eczne niezadowolenie, zdecydowa³ siê
na publiczne wyst¹pienie 25 listopada, w którym zapewni³ o tymczasowoœci w³asnych
dekretów, jednak dzieñ póŸniej zapowiedzia³ sêdziom z Najwy¿szej Rady Prawnej Egiptu
(NRPE), ¿e utrzyma dekrety w mocy. Tak nieprzejednana postawa Mursiego wywo³a³a
kolejne krwawe starcia na ulicach wielkich miast, szczególnie Kairu (Egipt wzrasta)47.
Protesty zbieg³y siê równie¿ z zakoñczeniem prac nad projektem nowej konstytucji
przez konstytuantê – 30 listopada 2012 r. Dokument ten sk³ada³ siê z 234 artyku³ów,
które z jednej strony wprowadza³y takie zmiany jak: ograniczenie sprawowania w³adzy
przez prezydenta do dwóch czteroletnich kadencji; cywiln¹ kontrolê nad armi¹ czy mo¿liwoœæ wypowiedzenia wojny przez prezydenta wy³¹cznie za zgod¹ parlamentu i konsultacji z Rad¹ Obrony Narodowej, natomiast z drugiej strony ogranicza³y prawa kobiet czy
wolnoœæ s³owa. Projekt konstytucji zosta³ zatwierdzony przez Mursiego, a nastêpnie prezydent wyznaczy³ 15 grudnia 2012 r., jako datê referendum konstytucyjnego (demonstranci 2 grudnia zablokowali nawet posiedzenie NRPE, która mia³a zbadaæ legalnoœæ
konstytuanty pracuj¹cej nad projektem konstytucji) (Egipt: czo³gi)48.
Sprzeciw antyislamskiej opozycji oraz przemoc na ulicach, w g³ównej mierze Kairu,
zmusi³y Mursiego do dialogu, pomimo, i¿ w kolejnych przemówieniach prezydent Egiptu zapewnia³ o jak najlepszych intencjach i doraŸnym charakterze wprowadzonych przez
niego dekretów (prerogatywy mia³y wygasn¹æ po 15 grudnia, dacie referendum konstytucyjnego). Apel ten odrzuci³ Ruch 6 kwietnia, który odegra³ kluczow¹ rolê w obaleniu
Mubaraka oraz dodatkowo wezwa³ do demonstracji przeciwko decyzjom Mursiego
(7 grudnia dosz³o do kolejnych staræ na ulicach Kairu).
9 grudnia Mursi anulowa³ dekrety, ale nie zmieni³ daty referendum konstytucyjnego.
W tym przypadku opozycja zgrupowana wokó³ bloku Frontu Ocalenia Narodowego za-

45

W dalszych jego dekretach zapisano m.in.: zakaz rozwi¹zywania Zgromadzenia Narodowego do
czasu opracowania ustawy zasadniczej, prawo prezydenta do „podejmowania decyzji, które chroni³yby
rewolucjê”, dymisje prokuratora generalnego Abdela Magida Mahmuda, mianowanie na to stanowisko
Talata Abdullaha.
46
W czasie protestów i staræ z si³ami porz¹dkowymi prawie tysi¹c osób zosta³o rannych w najwiêkszych miastach Egiptu, sprzeciw wobec decyzji Mursiego wyrazi³ antyislamski blok Frontu Ocalenia Narodowego, Najwy¿sza Rada Prawna Egiptu, M. El Baradei, przedstawiciele ONZ oraz dyplomacja USA.
47
W dniach 27–28 listopada 2012 r. dosz³o do kolejnych masowych staræ s³u¿b porz¹dkowych z demonstrantami i ofiar œmiertelnych, Trybuna³ Konstytucyjny oskar¿y³ Mursiego o podwa¿anie jego prerogatyw.
48
Projekt ten z jednej strony mia³ swoich zagorza³ych zwolenników, z drugiej przeciwników, obie
zwaœnione grupy organizowa³y wiece i demonstracje od momentu zatwierdzenia przez prezydenta projektu. Demonstracje te 5 grudnia przybra³y coraz gwa³towniejszy charakter, powoduj¹c kilka ofiar
œmiertelnych, w efekcie od 6 grudnia 2012 r. przed pa³acem prezydenckim stanê³y czo³gi i ¿o³nierze
w obawie przed niekontrolowanymi zajœciami.
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czê³a nawo³ywaæ do nowych protestów przeciwko proponowanemu projektowi konstytucji, z których siê niespodziewanie wycofa³a i wezwa³a do g³osowania przeciwko
w nadchodz¹cym referendum. Referendum podzielono na dwie tury (15 i 22 grudnia).
Pomimo protestów opozycji dotycz¹cych naruszeñ zasad g³osowania, referendum zosta³o uznane za prawomocne i przy niskiej frekwencji w obu turach (ok. 33%) zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów, islamski projekt konstytucji zosta³ przyjêty. 25 grudnia 2012 r.,
niezw³ocznie po og³oszeniu oficjalnych wyników podpisa³ j¹ prezydent (Prezydent).
Miesi¹c po tym niew¹tpliwym sukcesie Partii Wolnoœci i Sprawiedliwoœci oraz prezydenta Mursiego, czyli w drug¹ rocznicê rozpoczêcia rewolucji egipskiej (25 stycznia
2013 r.) wybuch³y demonstracje oraz gwa³towne zamieszki wymierzone we w³adze
(Dziewiêæ osób)49. 26 stycznia 2013 r. kolejne „fale” przemocy pojawi³y siê tak¿e w Port
Saidzie w wyniku og³oszenia przez s¹d dwudziestu jeden wyroków œmierci dla pseudokibiców odpowiedzialnych za udzia³ w zamieszkach z 1 lutego 2012 r., wskutek których
œmieræ ponios³o siedemdziesi¹t dziewiêæ osób (Death sentences)50. Decyzj¹ prezydenta
w prowincjach: Port Said, Ismaila i Suez wprowadzono stan wyj¹tkowy na okres 30 dni.
Mursi oœwiadczy³ równie¿, i¿ je¿eli bêdzie tego wymaga³a sytuacja to podejmie inne zdecydowane kroki, aby przywróciæ w pañstwie porz¹dek i bezpieczeñstwo. Jednoczeœnie
do wspólnych rozmów zaprosi³ trzech liderów Frontu Ocalenia Narodowego: M. ElBaradei, A. Muse oraz Hamdina Sabahiego (Hamdeen)51. Wyst¹pienie prezydenta spotka³o
siê z kolejnymi demonstracjami (np.: w Ismaili), natomiast M. ElBaradei uwarunkowa³
swój udzia³ w dyskusji narodowej od rozliczenia Mursiego za ofiary staræ demonstrantów
ze s³u¿bami porz¹dkowymi w czasie trwania jego prezydentury (Egipt w chaosie?).
Dalsza eskalacja przemocy i pog³êbiaj¹cy siê konflikt pomiêdzy prezydentem Mursim a liderami opozycji doprowadzi³ do impasu politycznego, który zosta³ przerwany
3 lipca 2013 r. w wyniku zamachu stanu. Nale¿y podkreœliæ, i¿ kilka dni wczeœniej przywódca junty wojskowej genera³ Abd al-Fattah Said as-Sisi52 publiczne informowa³, i¿
wojsko nie ma zamiaru w³¹czaæ siê w ¿ycie polityczne Egiptu.
Dokonuj¹c zamachu stanu w iœcie „hollywoodskim” stylu53 gen. Abd al-Fattah Said
as-Sisi wraz z podleg³¹ jego rozkazom hunt¹ og³osi³: czasowe zawieszenie nowo przyjêtej
49
Demonstranci ¿¹dali m.in.: ust¹pienia prezydenta, zawieszenia obowi¹zywania nowej konstytucji
i ustanowienia p³acy minimalnej. Zamieszki mia³y miejsce w Kairze, Ismailii, Aleksandrii, Port Saidzie
oraz Suezie. Zginê³o w nich ponad dziesiêæ osób.
50
W wyniku straæ s³u¿b porz¹dkowych z agresywnym t³umem œmieræ ponios³o co najmniej 16 osób.
51
Polityk o lewicowych pogl¹dach, który wspó³tworzy³ demokratyczn¹ opozycjê wobec re¿imów
Sadata i Mubaraka. Obecnie jest cz³onkiem Partii Godnoœci (Dignity Party) powsta³ej w 1996 r. By³ jednym z kontrkandydatów Mursiego w pierwszej turze wyborów prezydenckich, zaj¹³ trzecie miejsce.
52
Ur. w 1954 r. w Kairze. Szko³ê oficersk¹ ukoñczy³ w 1977 r. W 1992 r. studiowa³ w brytyjskim
Joint Services Command and Staff College, natomiast w 2006 r. zdoby³ tytu³ magistra na amerykañskim
War College w Pensylwanii. W czasie rz¹dów H. Mubaraka by³ m.in.: szefem s³u¿by informacji i bezpieczeñstwa w ministerstwie obrony, attaché wojskowym w Arabii Saudyjskiej, szefem sztabu oraz
dowódc¹ Pó³nocnego Okrêgu Wojskowego oraz dowódc¹ wojskowego wywiadu. W 2011 r. po wybuchu rewolucji zosta³ cz³onkiem NRSZ. Za rz¹dów Mursiego zosta³ ministrem obrony.
53
W kilka godzin po przejêciu w³adzy junta wojskowa zdecydowa³a siê stworzyæ wra¿enie „Oktoberfest demokracji”, organizuj¹c w stolicy kraju dla przeciwników prezydenta Mursiego wiece, które
posiada³y starannie wyre¿yserowany przebieg i by³y œciœle chronione przez wojsko oraz specjalne
odzia³y bezpieczeñstwa.
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konstytucji, usuniêcie prezydenta z urzêdu, nominacje na stanowisko prezydenta dotychczasowego przewodnicz¹cego s¹du konstytucyjnego Adlego Mansura oraz zapowiedŸ
rozpisania przyœpieszonych wyborów (Egipt wojsko, 2013). Wraz z deklaracjami zmian
rozpoczêto aresztowania cz³onków i dzia³aczy Bractwa Muzu³mañskiego oraz ugrupowañ z nim sprzymierzonych oraz zamkniêto biura telewizji Al-D¿azira.
W odpowiedzi na zamach stanu g³ównymi oœrodkami w Egipcie wstrz¹snê³a fala zamieszek organizowanych przez zwolenników Bractwa Muzu³mañskiego. Zamieszki te
zosta³y krwawo st³umione przez armiê i si³y bezpieczeñstwa. W wyniku fali przemocy na
ulicach najwiêkszych egipskich miast zginê³o kilkaset osób (g³ównie po stronie przeciwników hunty wojskowej). Egiptem wstrz¹snê³o równie¿ kilka zamachów terrorystycznych, które zosta³y wymierzone w wojsko, a oficjalne media egipskie w wiêkszoœci
przypadków próbowa³y przypisaæ je radykalnym ugrupowaniom islamistycznym powi¹zanym z Bractwem Muzu³mañskim.
W „odpowiedzi” kontroluj¹cy armiê gen. Abd al-Fattah Said as-Sisi zorganizowa³
szeroko zakrojon¹ demonstracjê si³y na Pó³wyspie Synaj.
16 lipca 2013 r. zosta³ zaprzysiê¿ony tymczasowy gabinet pod przewodnictwem prezesa rady ministrów Hazima el-Biblawiego, ministrowie sk³adali przysiêgê przed wyznaczonym przez armiê na tymczasowego prezydenta Adlim Mansurem. Do najbardziej
wp³ywowych cz³onków gabinetu mo¿na zaliczyæ: wicepremiera i ministra obrony gen.
Abd el-Fatah Saida es-Sisi, ministra spraw wewnêtrznych Mohammeda Ibrahima, ministra handlu i przemys³u Munira Fachri Abdel Nura, ministra finansów Ahmada Galala,
ministra ds. ropy naftowej Szerifa Ismaila i ministra spraw zagranicznych Nabila Fahma
(w latach 1999–2008 by³ego ambasadora Egiptu w USA) (Tymczasowy rz¹d, 2013)54.
Kilka miesiêcy po przeprowadzaniu zamachu stanu by³y egipski premier Ahmed Szafik (z czasów prezydenta Mubaraka) zapowiedzia³, i¿ poprze ewentualn¹ kandydaturê
gen. Abd el-Fataha Saida es-Sisiego w najbli¿szych wyborach prezydenckich.
Analizuj¹c skutki zamachu stanu w Egipcie nale¿y podkreœliæ, i¿ zakoñczy³ on definitywnie „karnawa³” demokracji trwaj¹cy od momentu odsuniêcia od w³adzy Mubaraka.
Krok ten spowodowa³ regres w procesach tzw. demubarakizacji55, które mog³y przyczyniæ siê do przebudowy pañstwa, jak i stanowiæ pewn¹ nadziejê dla wielu milionów Egipcjan spodziewaj¹cych siê polepszenia warunków ¿ycia i poprawy perspektyw.
Mo¿na przypuszczaæ, i¿ w tej sytuacji system polityczny Egiptu bêdzie dryfowa³
w kierunku formu³y pañstwa tureckiego, gdzie armia ma specyficzne obowi¹zki i uprawnienia w celu podtrzymywania odpowiedniego modelu ustrojowego. Nale¿y jednak
przypuszczaæ, i¿ w³adza oparta na „bagnetach” nie sprosta wyzwaniom egipskiej codziennoœci, a polityk, który obejmie w nastêpnych wyborach urz¹d prezydenta prêdzej,
ni¿ póŸniej zderzy siê z kolejn¹ raf¹ niezrealizowanych oczekiwañ spo³ecznych. Mo¿na
podejrzewaæ, i¿ w tej sytuacji, aby unikn¹æ strat w ludziach si³y opozycyjne nie bêd¹
ucieka³y siê do konfrontacji na ulicach, lecz zogniskuj¹ swoj¹ uwag¹ na organizacji powszechnych strajków parali¿uj¹cych pañstwo. W d³u¿szym okresie taka taktyka mo¿e
54

Po zaprzysiê¿eniu nowego rz¹du rzecznik Bractwa Muzu³mañskiego oœwiadczy³ jednej z kluczowych agencji informacyjnych, i¿ rz¹d ten jest „nieprawomocny”.
55
Elita postmubarakowska jest silnie zwi¹zana z armi¹ egipsk¹ oraz ma umocnienie w najwa¿niejszych sektorach gospodarczych Egiptu (energetycznym, bankowym, turystycznym i telekomunikacyjnym).
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doprowadziæ do zwyciêstwa, gdy¿ junta wojskowa i spolegliwi wobec niej politycy nie
odwa¿¹ siê wytypowaæ spoœród siebie egipskiego „Gorbaczowa”, poniewa¿ ka¿da „odwil¿” polityczna bêdzie dla nich niebezpieczna.
Pamiêtaæ nale¿y równie¿, i¿ je¿eli rz¹d tymczasowy nie uzyska ogromnej pomocy
ekonomicznej to wiêkszoœæ spo³eczeñstwa egipskiego, która wybra³a Mursiego na prezydenta bêdzie przybieraæ na sile, pomimo represji systemu. W takich warunkach utrzymywanie systemu „wojskowej” demokracji jest skazane na niepowodzenie, a skuteczna
akcja opozycji jest tylko kwesti¹ czasu.
W³adze tymczasowe Egiptu musz¹ siê równie¿ liczyæ z tym, i¿ Mursi nie mo¿e byæ
przez wiele miesiêcy utrzymywany w miejscach odosobnienia, poniewa¿ jego nieugiêta
postawa z czasem mo¿e zmitologizowaæ jego postaæ i przysporzyæ mu jeszcze wiêkszej
iloœci zwolenników. W takim przypadku stanie siê on dla Partii Wolnoœci i Sprawiedliwoœci wa¿nym symbolem „ofiary” reakcyjnego systemu autorytarnego.
Wa¿n¹ zmienn¹ pozostaje ostateczna akceptacja warunków wspó³pracy pomiêdzy
postmubarakowskim zapleczem politycznym junty wojskowej a tzw. frakcj¹ liberaln¹
skupion¹ wokó³ œrodowisk zwi¹zanych z Frontem Ocalenia Narodowego. Dawni antymubarakowscy opozycjoniœci mog¹ obawiaæ siê, i¿ z czasem „uwspólnotowi¹” odpowiedzialnoœæ za kierunek polityki wyznaczanej przez dawne zaplecze polityczne Mubaraka
i wojskowych. W takim wariancie szczególnie niepokoiæ mo¿e opozycjê antymubarakowsk¹ chêæ pozostania wojskowych poza kontrol¹ spo³eczeñstwa, dziêki próbie uzyskania pozycji arbitralnej w kszta³tuj¹cym siê systemie pañstwa. Ka¿da ewentualna
pora¿ka takiej konstelacji politycznej mo¿e byæ zgubna dla laickich libera³ów i przyczyniæ siê do wzmocnienia pozycji spo³ecznej radykalnych ugrupowañ islamskich. W tym
przypadku spo³eczeñstwo przekonane o swej „sile” (po doœwiadczeniach rewolucji
z pocz¹tku 2011 r.) mo¿e domagaæ siê kolejnych wyborów, które odsun¹ ugrupowania liberalne i postmubarakowskie skutecznie od w³adzy i podwa¿¹ kolejny raz w stosunkowo
krótkim czasie porz¹dek spo³eczny gwarantowany przez armiê.
Sytuacja wewnêtrzna Egiptu ma równie¿ du¿e znaczenie dla ca³ego regionu, poniewa¿, jego kolejna destabilizacja mo¿e wp³yn¹æ na inne pañstw Bliskiego Wschodu. Mo¿na równie¿ zak³adaæ, i¿ wielkoœæ pomocy zewnêtrznej oraz jej Ÿród³a uzale¿nione bêd¹
w pierwszej kolejnoœci od stopnia stabilnoœæ politycznego systemu egipskiego, bez
wzglêdu czy donatorami bêd¹ pañstwa wchodz¹ce w sk³ad Rady Wspó³pracy Zatoki Perskiej (m.in. Arabia Saudyjska czy Katar), USA, UE czy te¿ w³adze Iranu.

3. Facebookowa rewolucja i „nowe” Camp David
Niemal po trzech latach od momentu rozpoczêcia „niepokojów” spo³ecznych, które w konsekwencji umo¿liwi³y obalenie autorytarnego re¿imu Mubaraka mo¿na jedynie stawiaæ hipotezy jakie „si³y” inspirowa³y tzw. facebookow¹ rewolucjê w Egipcie i które przyczyni³y siê do
obalenia przez juntê wojskow¹ demokratycznie wybranego prezydenta Mursiego56.
56
W ró¿nym stopniu protesty spo³eczne uto¿samiane z pojêciem tzw. Arabskiej Wiosny ogarnê³y:
Tunezjê, Algieriê, Libiê, Jordaniê, Mauretaniê, Oman, Sudan, Jemen, Arabiê Saudyjsk¹, Liban, Egipt,
Syriê, Palestynê, Maroko, D¿ibuti, Irak, Somaliê, Bahrajn, Kuwejt oraz Saharê Zachodni¹.
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Próbuj¹c rozwik³aæ niezwykle skomplikowan¹ egipsk¹ uk³adankê nale¿y zwróciæ
uwagê, i¿ na przemiany demokratyczne w tym pañstwie mo¿e mieæ równie¿ wp³yw
otocznie polityczne, to bli¿sze i dalsze. Dlatego warto podkreœliæ, patrz¹c z perspektyw
Zachodu, i¿ do zmiany steru w³adzy w Egipcie pozytywnie odnios³a siê m.in.: administracja USA (Egypt protests), rz¹dy Francji i Wielkiej Brytanii (Foreign Secretary) oraz
s³u¿by dyplomatyczne Unii Europejskiej (EU calls). Podmioty te deklarowa³y pomoc
i apelowa³y o pokojowe rozwi¹zywanie zaistnia³ych problemów. W czasie krwawych zajœæ
próbowa³y wywieraæ nacisk w pierwszej kolejnoœci na re¿im Mubaraka, a nastêpnie na
juntê wojskow¹, która przejê³a w krytycznym momencie odpowiedzialnoœæ za pañstwo.
Obserwuj¹c sekwencje dzia³añ dyplomacji amerykañskiej (najwa¿niejszego œwiatowego mocarstwa „¿ywotnie zainteresowanego” kierunkiem przemian politycznych pañstw
Bliskiego Wchodu) mo¿na zaryzykowaæ hipotezê (byæ mo¿e ca³kowicie myln¹), ¿e tzw.
Arabska Wiosna, która sta³a siê przez kilka pierwszych miesiêcy 2011 r. „po¿ywk¹”
dla œwiatowych œrodków masowego przekazu mog³a byæ ostatnim elementem realizacji algorytmu politycznego administracji amerykañskiej, który oficjalnie nazwano
Globaln¹ wojn¹ z terroryzmem (Global War of Terrorism – GWOT) lub stanowiæ oddzielny projekt, maj¹cy odblokowaæ rozwój regionu Bliskiego Wschodu wed³ug koncepcji liberalnej57.
Rozwijaj¹c hipotezê o roli tzw. Arabskiej Wiosny, jak elementu GWOT mo¿na
za³o¿yæ, i¿ wojna z terroryzmem postrzegana, jak algorytm polityczny stworzony przez
administracjê amerykañsk¹ mog³a sk³adaæ siê z trzech zasadniczych faz, realizowanych
w ró¿nych sekwencjach: w pierwszej fazie zak³adano zniszczenie zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu USA organizacji terrorystycznych (unicestwienie Al-Kaidy i jej sojuszników);
w drugiej skoncentrowano siê na pañstwach, których w³adze „wrogo” odnosi³y siê do
USA i stanowi³y zagro¿enie dla newralgicznych interesów tego pañstwa (szczególnie
w regionie Bliskiego Wschodu, przyk³adem móg³ byæ Irak lub Afganistan w Azji Œrodkowo-Wschodniej); w trzeciej postanowiono zdestabilizowaæ „skorodowane” re¿imy
Bliskiego Wschodu, które z jednej strony by³y coraz bardziej „niewygodnymi” politycznie i kosztownymi sojusznikami USA, a z drugiej mog³y staæ siê kolejnym przyczó³kiem
dla liberalnej koncepcji rozwoju politycznego i gospodarczego, poprzez instalacje systemów
demokratycznych z „cichym” wsparciem administracji amerykañskiej oraz jej sojuszników (w przypadku Bliskiego Wschodu sukces gwarantowaæ mog³a jedynie synchronizacja w czasie takiej operacji, poprzez uzyskanie tzw. efektu domina)58.
Bior¹c pod uwagê wydarzenia zwi¹zane z Egiptem mo¿na zauwa¿yæ, i¿ opozycja antymubarakowska, a przynajmniej jej liberalne frakcje, zaskakuj¹co szybko mog³a liczyæ
57
Elementem inicjuj¹cym taki scenariusz zaaran¿owany przez amerykañski wywiad mog³a byæ niebywa³a aktywnoœæ demaskatorskiego portalu internetowego „WikiLeaks”, którego tzw. przecieki zawiera³y mniej lub bardziej kompromituj¹ce dla administracji USA dokumenty. Mo¿na zak³adaæ, i¿
portal ten nie by³ w pe³ni kontrolowany przez administracjê amerykañsk¹, ale móg³ pos³u¿yæ jako t³o
przeprowadzenia zmasowanej operacji dezinformacyjnej, która skupi³a uwagê na portalach spo³ecznoœciowych w internecie jako przekaŸniku informacji o charakterze politycznym.
58
W wiêkszoœci pañstw tego regionu gwarantem powstrzymania ekstremistycznych islamskich
ugrupowañ od zdobycia zbyt wielkich wp³ywów w polityce by³a armia, której elity upatrywa³y wzglêdnego ³adu spo³ecznego w budowie systemów demokratycznych i wynikaj¹cych z tego szans rozwoju dla
poszczególnych pañstw, jak i ca³ego regionu.

PP 1 ’14

„Egipskie ciemnoœci…” – od autorytaryzmu do autorytaryzmu

247

na poparcie rz¹dów pañstw zachodnich, szczególnie USA. Sytuacja ta z jednej strony zaskakiwa³a, a z drugiej œwiadczy³a o nowym scenariuszu „rozpisanym” na okres po upadku re¿imu Mubaraka. Realizacjê tego scenariusza gwarantowa³a armia, która przez
kilkanaœcie miesiêcy stanowi³a wzglêdny gwarant stabilnoœci w polityce zagranicznej
Egiptu. Po wygraniu wyborów prezydenckich przez Mursiego sytuacja dla administracji
amerykañskiej uleg³a komplikacji, poniewa¿ armia okaza³a siê za ma³o zdecydowana,
aby zablokowaæ budowê tzw. oœwieconej republiki islamskiej (której wa¿nym elementem sta³a siê nowa konstytucja), a liberalna opozycja zbyt s³aba, by zablokowaæ narzucony przez Partiê Wolnoœci i Sprawiedliwoœci kierunek zmian.
W tym przypadku przez krótki okres czasu szans¹ na kompromis i utrzymanie status
quo móg³ wydawaæ siê nowy prezydent, który przez wiele lat by³ wyk³adowc¹ uniwersyteckim w USA i zna³ oraz rozumia³ amerykañski system wartoœci (bez wzglêdu na to czy
go akceptuje lub nie). Jako racjonalna osoba i œwietnie wykszta³cony polityk zdawa³ sobie sprawê, i¿ ze wzglêdu na problemy ekonomiczne Egiptu dobre relacje z pañstwami
zachodnimi (USA i UE) oraz ich sojusznikami w regionie Bliskiego Wschodu s¹ nieodzowne (aby zachowaæ stabilnoœæ polityczn¹ i perspektywy rozwoju Egipt potrzebuje
inwestycji zagranicznych oraz kredytów na rozpoczêcie w³asnych projektów).
W tym przypadku racjonalne mog³y byæ przypuszczenia, i¿ aby zrealizowaæ ten cel
Mursi musi ograniczyæ wp³yw radykalnych œrodowisk w ramach Partii Wolnoœci i Sprawiedliwoœci oraz utrzymaæ otwarty model spo³eczeñstwa, jako gwarant wiarygodnoœci
ca³ego sytemu politycznego.
Scenariusz oparty na Mursim jednak zacz¹³ przybieraæ z punku widzenia pañstw Zachodu coraz bardziej niepokoj¹cy wymiar, poniewa¿ prezydentowi Egiptu uda³o siê
zmarginalizowaæ wp³yw w instytucjach laickiej opozycji postmubarakowskiej i prowadziæ pañstwo w stronê oœwieconej republiki islamskiej. Mo¿na hipotetycznie przypuszczaæ,
i¿ dla Zachodu utrata tak wa¿nego sojusznika w regionie mog³a rozpocz¹æ niepokoj¹cy
efekt tzw. politycznego domina, które mog³oby zdestabilizowaæ ca³y newralgiczny region i doprowadziæ do czêœciowej utraty wp³ywów.
W tym przypadku pozosta³a jedyna racjonalna alternatywa w postaci zamachu stanu
zorganizowanego przez juntê wojskow¹ gwarantuj¹c¹ w przestrzeni miêdzynarodowej
utrzymanie status quo. Nale¿y przy tym podkreœliæ, i¿ pod wzglêdem politycznym junta,
która odsunê³a demokratycznie wybranego prezydenta od w³adzy nie spotka³a siê z miêdzynarodowym ostracyzmem lecz z powœci¹gliw¹ akceptacj¹ ze strony w³adz amerykañskich czy brytyjskich. Nawet establishment pañstw UE ze zrozumieniem podszed³ do
zaistnia³ej sytuacji, apeluj¹c o mo¿liwie jak najdalej posuniêty humanitaryzm w celu
przywrócenia stabilizacji w Egipcie59.
Nie bez znaczenia pozostan¹ równie¿ relacje nowych w³adz egipskich z trzema regionalnymi mocarstwami: Turcj¹, Izraelem i Iranem.
Od pocz¹tku antymubarakowskich wyst¹pieñ w³adze tureckie nawo³ywa³y Mubaraka
do ust¹pienia, a tym samym stara³y siê z jednej strony „wyjœæ” naprzeciw opozycji antymubarakowskiej, a z drugiej oczekiwaniom mocarstw zachodnich, które wola³yby po
59
Generalnie rzecz ujmuj¹c, z perspektywy relacji miêdzynarodowych nowy re¿im egipski po odsuniêciu od w³adzy Murskiego nie ucierpia³, poniewa¿ w odpowiedzi na wojskowy zamach stanu jedynie
Unia Afrykañska zawiesi³a Egipt w prawach cz³onka do czasu przywrócenia w nim ³adu konstytucyjnego.
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obaleniu re¿imu Mubaraka kontynuowaæ dialog z demokratyczn¹ opozycj¹ ni¿ fundamentalistycznymi radyka³ami. Mo¿na zak³adaæ, i¿ obserwuj¹c rozwój sytuacji w Egipcie
premier Turcji próbowa³ wykorzystaæ wewnêtrzn¹ sytuacjê w Egipcie do kreowania wizerunku Tureckiego „sukcesu”, jako przyk³adu po³¹czenia tradycji z nowoczesnoœci¹, islamu z demokracj¹ (Yezdani, 2013). W tym przypadku mo¿na przypuszczaæ, i¿ Turecki
model systemu politycznego móg³by byæ w nieodleg³ej perspektywie doœæ ciekaw¹ alternatyw¹ dla Egiptu, tym bardziej, i¿ jest on do zaakceptowania przez du¿¹ czêœci œrodowisk liberalnych, jak i islamskich, wchodz¹cych w sk³ad rz¹dz¹cej partii. Obalenie
Mursiego dla w³adz tureckich sta³o siê akceptowanym kosztem niezbêdnej sekwencji
zmian politycznych w celu tworzenia, nowego, nowoczesnego pañstwa, które powinno
byæ uto¿samiane z postêpowymi wartoœciami Zachodu.
Dla coraz bardziej „skrêcaj¹cych” na prawo w³adz Izraela rz¹d Mubaraka by³ gwarancj¹ wzglêdnego spokoju i utrzymywania status quo na Bliskim Wschodzie, natomiast
wyniki wyborów z 2012 r. stanowi³ tzw. czarny scenariusz (grozi³ wed³ug rz¹du izraelskiego zachwianiem równowagi w regionie) (Miller, 2013). W³adze Izraela obawia³y siê,
i¿ pomimo, ¿e jest to z dzisiejszej perspektywy niemal niemo¿liwe, szyicki Iran i sunnicki Egipt mog³yby stworzyæ wspólny front przeciw Izraelowi (ostrzega³y równie¿, i¿ rz¹d
irañski mo¿e mieæ w³asne plany zwi¹zane z Egiptem). W takim przypadku, Izrael móg³by
liczyæ tylko i wy³¹cznie na pomoc administracji amerykañskiej w „odzyskaniu” wp³ywów
w Egipcie i próbê stworzenia kolejnego Camp David. Do tego jednak nie dosz³o wskutek
przewrotu wojskowego, który jak mo¿na zak³adaæ rz¹d izraelski przyj¹³ z „ulg¹”.
Z punktu widzenia w³adz Irañskich sytuacja w Egipcie z jednej strony mog³a byæ zagro¿eniem, a z drugiej szans¹, wszystko zale¿y jak ostatecznie mia³yby potoczyæ siê losy
demokratyzacji w Egipcie i z jakim zaanga¿owaniem pañstwa Zachodu chcia³yby utrzymaæ Egipt w bliskich ze sob¹ relacjach. Dla irañskich w³adz obalenie Mursiego to prawdziwy „cios”, który komplikuje sytuacjê w regionie powoduj¹c, i¿ po niemal trzech
latach stabilizuje siê geopolityczny kszta³t podwa¿onego porz¹dku z Camp David.
W niebyt odsuwaj¹ siê tym samym perspektywy zwi¹zane z blisk¹ wspó³prac¹ obu
wschodz¹cych regionalnych potêg, które ze wzglêdu na potencja³y mog³yby siê uzupe³niæ i zdominowaæ rozwój zdarzeñ w tym regionie globu. Taki wariant móg³by mieæ
znacz¹cy wp³yw nie tylko na przysz³oœæ Iraku, Izraela, ale równie¿ na stosunki tego regionu w wymiarze globalnym.

Podsumowanie
Parz¹c z perspektywy koñca grudnia 2013 r. na kilka tysiêcy lat historii pañstwa egipskiego (pocz¹wszy od tzw. starego pañstwa egipskiego, a skoñczywszy na modelu republiki prezydenckiej stworzonej przez H. Mubaraka) mo¿na zaryzykowaæ hipotezê, i¿
wszelkie prognozy formu³owane a priori na temat budowy ustroju demokratycznego
w Egipcie wydaj¹ siê ryzykowne60.

60

W XIX w. Egipt znajdowa³ siê pod dominacj¹ Imperium Otomañskiego, a nastêpnie Imperium
brytyjskiego, w 1922 r. za przyzwoleniem w³adz brytyjskich powsta³o Królestwo Egiptu. Paradoksalnie
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Wniosek ten ma swoje uzasadnienie w dynamicie wydarzeñ zwi¹zanych z trudn¹
drog¹ narodu egipskiego na drodze odchodzenia od autorytarnego systemu sprawowania
w³adzy do budowy re¿imu demokratycznego. Proces ten w praktyce okaza³ siê du¿o trudniejszy ni¿ przypuszcza³o wielu zwolenników tzw. arabskiej rewolucji. Dodatkowo niepokoj¹cym pok³osiem instalacji systemu demokratycznego by³a mo¿liwoœæ reorientacji
polityki zagranicznej przez w³adze egipskie. Dla administracji amerykañskiej potencjalna mo¿liwoœæ utraty status quo wypracowanego w Camp David stanowi³a realne zagro¿enie dla stabilizacji wa¿nego regionu (lekcja arabskiej demokracji, któr¹ próbowano
zainstalowaæ w Iraku po obaleniu Saddama Husseina by³a, a¿ nader bolesna). Dlatego
mo¿na hipotetycznie zak³adaæ, i¿ gen. Abd el-Fatah Saida es-Sisi, dokonuj¹c zamachu
stanu móg³ przypuszczaæ, i¿ zarówno USA, jak i ich sojusznicy w regionie Bliskiego
Wschodu nie bêd¹ „rozdzieraæ szat” nad losem kruchej egipskiej demokracji.
Analizuj¹c styl przejmowania w³adzy przez juntê wojskow¹ mo¿na hipotetycznie
zak³adaæ, i¿ egipski zamach stanu by³ operacj¹ przygotowywan¹ od wielu miesiêcy przez
wysokiej klasy „in¿ynierów” spo³ecznych, poniewa¿ pomimo swojego prawdziwego
charakteru zosta³ ukazany, jako tzw. mniejsze z³o, które zorganizowano dla wspólnego
dobra narodu egipskiego, a nie mubarakowskich czy postmubarakowskich elit.
Z tego wzglêdu w obliczu braku materialnych dowodów mo¿na jedynie spekulowaæ,
i¿ ze wzglêdów na mo¿liwych beneficjentów bezpoœrednich oraz poœrednich zaistnia³ej
sytuacji nale¿y jedynie przytoczyæ „przewrotn¹ anegdotê” o tzw. starych marksistach,
którzy wychodzili z za³o¿enia, i¿ ze wszystkich istniej¹cych pañstw jedynie w USA zamach stanu jest niemo¿liwy, poniewa¿ nie ma tam amerykañskiej ambasady61.
Abstrahuj¹c od mocno „przesadzonej” anegdoty nale¿y zaryzykowaæ tezê, i¿ pomimo
upadku prezydenta Mursiego i kilkudniowego chaosu towarzysz¹cego tego typu wydarzeniom, wojskowej demonstracji si³y na Pó³wyspie Synaj sytuacja w Egipcie bardzo
szybko siê „wyciszy³a”, przynajmniej na tyle skutecznie, aby obrazy niepokojów spo³ecznych w nim wystêpuj¹cych zniknê³y z mainstreamowych mediów.
Analizuj¹c konsekwencje dokonanej przez wojsko i s³u¿by bezpieczeñstwa „kontrrewolucji” mo¿na zaryzykowaæ hipotezê, i¿ w d³u¿szej perspektywie krok ten mo¿e okazaæ
siê ryzykowny, poniewa¿ odsuniêty si³¹ od w³adzy prezydent Mursi ma du¿e szanse staæ
siê wielkim „wygranym” czasu „przemian” i podobnie jak Mohamed ElBaradei byæ symbolem z takim trudem wywalczonej i utraconej demokracji. Dodatkowo junta wojskowa
obalaj¹c Mursiego ochroni³a rz¹dy popierane przez islamistów od samoistnej kompromitacji, poniewa¿ ugrupowania te w gruncie rzeczy oprócz has³a „islam jest odpowiedzi¹ na
wszystko” nie mia³y innych koncepcji na przebudowê pañstwa egipskiego. W konsekwencji islamiœci uniknêli ewentualnego przesilenia rz¹dowego, które da³oby szanse na

zaskakiwaæ mo¿ne równie¿ konkluzja, i¿ pomimo kilku tysiêcy lat tradycji pañstwa egipskiego, utraconej w czasach Kleopatry VII (panowania imperium rzymskiego) niepodleg³oœci Egiptowi nie uda³o siê
odzyskaæ do lat dwudziestych XX w.
61
Przytoczenie tej anegdoty jest o tyle uprawnione, i¿ dwaj g³ówni animatorzy zamachu stanu przez
wiele lat blisko wspó³pracowali ze swoimi amerykañskimi odpowiednikami, w których interesie jest pozostanie Egiptu w strefie wp³ywu administracji amerykañskiej. Zamro¿enie stosunków pomiêdzy Egiptem i USA mog³oby skutkowaæ zbli¿eniem Egiptu i Iranu, które w dalszej perspektywie doprowadzi³by
do ograniczenia wp³ywu USA w tak wa¿nym dla tego pañstwa regionie, jak Bliski Wschód.
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przejêcie w³adzy przez umiarkowane ugrupowania polityczne opowiadaj¹ce siê za jak
najwiêkszym „otwarciem” Egiptu.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ pomimo odsuniêcia od w³adzy pierwszego w historii
Egiptu leganie wybranego prezydenta ostatnie trzy lata na trwa³e zmieni³y spo³eczeñstwo
egipskie. Natomiast junta wojskowa bez konkretnego wsparcia z zewn¹trz nie zaoferuje
¿adnej nowej jakoœci w modelu zarz¹dzania pañstwem, a d¹¿¹c do utrzymania uprzywilejowanej pozycji armii i postmubarakowskich elit mo¿e doprowadziæ do gwa³townych
wyst¹pieñ spo³ecznych.
Bez wzglêdu na dalszy faktyczny rozwój sytuacji uwarunkowany w jakimœ stopniu
zdolnoœci¹ do tzw. witalizacji junty wojskowej, która obecnie rz¹dzi Egiptem mo¿na
stwierdziæ, i¿ przed w³adzami postmubarakowskiego Egiptu (demokratycznymi czy
te¿ niedemokratycznymi) pozostaje niezwykle wiele wyzwañ, szczególnie zwi¹zanych
z oczekiwaniem poprawy sytuacji gospodarczej pañstwa.
Bior¹c pod uwagê pewne upraszczaj¹ce analogie mo¿na za³o¿yæ, i¿ spo³eczeñstwa
egipskiego coraz bardziej rozczarowanego sytuacj¹ wewnêtrzn¹ przed masowym buntem nie powstrzymaj¹ czo³gi gen. es-Sisiego, tak jak w Polsce w latach 80. XX w. nie powstrzyma³y czo³gi gen. Jaruzelskiego. Z tej perspektywy patrz¹c nale¿y stwierdziæ, i¿
gen. es-Sisi jedynie mo¿e skutecznie opóŸniaæ demokratyzacjê pañstwa, ale i tak nie
przezwyciê¿y uwarunkowañ zwi¹zanych z pogarszaj¹c¹ siê kondycj¹ egipskiej gospodarki, a co za tym idzie nie uniknie przesilenia politycznego. Dodatkowo nale¿y podkreœliæ, i¿ pomimo faktu, ¿e 90% spo³eczeñstwa egipskiego stanowi¹ muzu³manie to
postulaty wprowadzenia pañstwa wyznaniowego (w czasie protestów, które doprowadzi³y do obalenia re¿imu mubarakowskiego) stanowi³y ca³kowity margines, natomiast
decyduj¹cy nacisk k³adziono na poszanowanie praw i podstawowych wolnoœci oraz sprawiedliwsz¹ redystrybucjê dóbr.
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Summary
„Egyptian Darkness...” – from Authoritarianism to Authoritarianism
This paper presents the key events that determine the political, social and economic situation in
Egypt in the early 2010s. Owing to its potential, the country is considered a rising power at the regional
level, and its policies may be key to future geopolitical developments, not only the Middle East. The paper presents the irony of the Arab Revolution of 2011, which led to the overthrowing of one authoritarian
regime and the rise of another.
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