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DZIESIÊÆ „PLAG EGIPSKICH”
– ANALIZA WSPÓ£CZESNYCH ZAGRO¯EÑ
DLA DEMOKRACJI W EGIPCIE
Autorzy ksi¹¿ki Democration in the Arab World, opublikowanej przez RAND – National Defense Research Institute, analizuj¹c przemiany zachodz¹ce podczas tzw. Arabskiej wiosny odwo³ali siê do procesów demokratycznych wystêpuj¹cych w ró¿nych
czêœciach œwiata, w tym miêdzy innymi w Europie Œrodkowej, Ameryce £aciñskiej czy
Azji. Ich celem, oprócz wskazania ró¿nic i podobieñstw rozpatrywanych wydarzeñ, by³o
tak¿e ukazanie, w jaki sposób oraz w jakim stopniu pañstwa muzu³mañskie mog¹ wykorzystaæ demokratyczne doœwiadczenia swoich poprzedników, a tym samym ustrzec siê
towarzysz¹cych im b³êdów, problemów czy pora¿ek (Democratization, 2013).
Jednym z bardziej interesuj¹cych przypadków s¹ wydarzenia, które wyst¹pi³y
w Egipcie po 2011 r. Mo¿na je rozpatrywaæ z uwzglêdnieniem bardzo ró¿nych kwestii.
Celem tekstu jest zaprezentowanie ró¿norodnych czynników bêd¹cych utrudnieniem
lub zagro¿eniem dla wspó³czesnej egipskiej demokracji. Skoncentrowano siê przy tym
jednak nie tylko na ich krótkiej charakterystyce, ale równie¿ próbie systematyzacji dokonanej przy pomocy koncepcji triady czynników antydemokratycznych (TCA), która
wskazuje na g³ówne determinanty os³abiaj¹ce lub wrêcz niweluj¹ce procesy demokratyczne zachodz¹ce we wspó³czesnym œwiecie. W nawi¹zaniu do publikacji pt. Democration in the Arab World postawiono ponadto nastêpuj¹ce pytania badawcze: Czy
zagro¿enia dla demokracji w Egipcie, rozpatrywane na tle doœwiadczeñ innych pañstw,
s¹ podobne czy te¿ ca³kowicie odmienne? Jakie s¹ ich g³ówne przyczyny?
Do najwa¿niejszych czynników os³abiaj¹cych lub destabilizuj¹cych tendencje demokratyczne we wspó³czesnym Egipcie zaliczyæ mo¿na miêdzy innymi dziesiêæ poni¿szych
determinantów symbolicznie nawi¹zuj¹cych do os³awionych „plag egipskich”. S¹ to:
1. S³aboœæ rozwi¹zañ demokratycznych i brak tradycji demokratycznych, co jest
zwi¹zane z intensywnoœci¹ oraz d³ug¹ dominacj¹ systemu autorytarnego w Egipcie.
Œwiadcz¹ o tym bardzo liczne przes³anki, jak choæby przeœladowanie opozycji czy stosowane rozwi¹zania prawne (np. zapisy konstytucyjne z 1971 r. oraz ich póŸniejsze
modyfikacje) (Kienle, 2000; Ruthendorf, 2008). W ich wyniku w Egipcie nieprzerwanie od 1981 roku obowi¹zywa³ stan wyj¹tkowy, a w latach 1981–2000 jedynym kandydatem na urz¹d prezydenta by³ H. Mubarak, uzyskuj¹c wyniki œwiadcz¹ce o jego wrêcz
„powszechnym poparciu” (Lipa, 2013). Praktyki antydemokratyczne mia³y oczywiœcie
miejsce zarówno wczeœniej (choæby za rz¹dów A. Sadata), jak i póŸniej, czego dowodzi
m.in. krwawe t³umienie protestów czy „rozprawienie siê” przez prezydenta al-Sisiego
z Bractwem Muzu³mañskim. Klasycznym tego przyk³adem by³y tak¿e dekrety wydane
przez prezydenta Mohammeda Mursiego w listopadzie 2012 r., na mocy których przyjêto, ¿e ¿aden organ pañstwowy, w tym nawet s¹d najwy¿szy, nie mo¿e uniewa¿niæ
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decyzji podjêtej przez szefa pañstwa, a¿ do czasu ukoñczenia pracy nad now¹ konstytucj¹. By³o to te¿ zwi¹zane ze zdymisjonowaniem wielu urzêdników wysokiego szczebla
w tym np. prokuratora generalnego, co spotka³o siê z fal¹ spo³ecznych protestów oraz
ostr¹ krytyk¹. Na przyk³ad Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Mohamed El-Baradei na
serwisie Twitter nazwa³ M. Mursiego „nowym faraonem”, a rzecznik wysokiego komisarza ONZ ds. praw cz³owieka wyrazi³ zaniepokojenie, ¿e wspomniane dekrety „negatywnie odbij¹ siê na stanie przestrzegania praw cz³owieka i rz¹dów prawa w Egipcie”.
W odpowiedzi prezydent M. Mursi stwierdzi³: „Wype³niam obowi¹zki wobec Boga
i narodu, a decyzje przed podjêciem konsultujê ze wszystkimi” (Prezydent, 2012).
Na s³abe identyfikowanie siê przynajmniej znacznej czêœci egipskiego spo³eczeñstwa z zasadami demokratycznymi oddzia³uj¹ te¿ inne przes³anki choæby: sytuacja
ekonomiczna, wzglêdy kulturowo-religijne, silna pozycja armii, niski poziom edukacji
czy wp³ywy œrodowisk radykalnych.
2. Wci¹¿ pog³êbiaj¹ca siê polaryzacja spo³eczeñstwa egipskiego maj¹ca wymiar
polityczny, spo³eczny czy finansowy. W wymiarze politycznym mo¿na j¹ zaobserwowaæ na przyk³ad pomiêdzy tzw. obozem reformatorów a konserwatystami. Œwiadcz¹
o tym choæby wyniki wyborów w 2012 r. czy masowe protesty grupuj¹ce zwolenników
poszczególnych opcji. Jak s³usznie zauwa¿yli niektórzy eksperci „przemiany zachodz¹ce w Egipcie pokaza³y przede wszystkim istnienie ogromnych ró¿nic ideowych w spo³eczeñstwie i brak konsensusu co do dalszego kierunku przemian” (Rocznik, 2014).
H. Ghoraba egipski dziennikarz i pisarz polityczny w ksi¹¿ce pt. Egypt’s Arab
Spring. The long and winding road to democracy wskazuje, i¿ polaryzacja spo³eczna
po³¹czona jest z rywalizacj¹ zachodz¹c¹ np. pomiêdzy: islamistami, libera³ami, rewolucjonistami, mniejszoœciami oraz armi¹ (Ghoraba, 2013).
O skali dysproporcji gospodarczych œwiadczy natomiast fakt, ¿e prawie po³owa
Egipcjan ¿yje na granicy ubóstwa, czemu towarzysz¹ bardzo niskie dochody czêœci
spo³eczeñstwa (53% obywateli ¿yje za mniej ni¿ 2 dolary dziennie).
3. Czêste przypadki naruszania praw cz³owieka oraz ograniczania poziomu wolnoœci politycznej. Dobrym tego odzwierciedleniem jest ponowne obni¿enie siê w latach
2013–2014 wskaŸnika poziomu wolnoœci politycznej, co nast¹pi³o m.in. w wyniku:
brutalnego t³umieniem protestów, aresztowañ, zmniejszenia swobody dzia³ania mediów czy ³amania innych praw cz³owieka.
Tabela 1

Poziom wolnoœci politycznej w Egipcie w latach 2011–2014
Rok

WskaŸnik

2011

BWP

2012

BWP

2013

CWP

2014

BWP

BWP – brak wolnoœci politycznej;
CWP – czêœciowa wolnoœæ polityczna.
ród³o: „Rocznik Strategiczny”, Przegl¹d sytuacji politycznej, gospodarczej
i wojskowej w œrodowisku miêdzynarodowym Polski, 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014, Warszawa 2011, 2012, 2013, 2014.
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4. Dominuj¹ca i uwarunkowana historyczne pozycja armii utrudniaj¹ca procesy demokratyczne. Armia w Egipcie jest kluczow¹ i bardzo wp³ywow¹ instytucj¹. Œwiadcz¹
o tym choæby wydarzenia zwi¹zane z obaleniem w 2013 roku prezydenta M. Mursiego,
co zosta³o skomentowane w sposób nastêpuj¹cy: „W³adzê w istocie przejê³a armia, pomimo pozoru istnienia cywilnych instytucji politycznych” (Rocznik, 2014). Jest to zatem powrót do sytuacji z lat 1952–2012, kiedy to armia odgrywa³a bardzo wa¿n¹ (choæ
czasami zakulisow¹) rolê. Jej szczególna pozycja wynika nie tylko z wp³ywów politycznych, mo¿liwoœci u¿ycia si³y czy spo³ecznego presti¿u, ale tak¿e z zasobów finansowych zwi¹zanych m.in. z kontrolowaniem przez wojsko znacznego kapita³u
w postaci np. firm lub gospodarstw rolnych. Reprezentantem interesów armii jest Rada
Najwy¿sza Si³ Zbrojnych ³¹cz¹ca w sobie funkcje sztabu generalnego, rady bezpieczeñstwa narodowego oraz ministerstwa obrony (Ghoraba, 2013).
Tabela 2

Wzrost wydatków na egipskie si³y zbrojne
w latach 2010–2012
Rok

Wydatki na si³y zbrojne
w mln USD

2010

3914

2011

4107

2012

4376

ród³o: Zestawienie w³asne na podstawie: „Rocznik Strategiczny”, Przegl¹d
sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w œrodowisku miêdzynarodowym Polski, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, Warszawa 2011,
2012, 2013, 2014.

Rozpatruj¹c powy¿sze kwestie, postawiæ nale¿y kilka kluczowych pytañ badawczych np.: Jak d³ugo dominacja armii bêdzie akceptowana przez spo³eczeñstwo? Czy
w przysz³oœci nie dojdzie do kolejnych masowych protestów? Jak w ich przypadku zachowaj¹ siê dowódcy wojskowi? Czy w³adze wojskowe s¹ wstanie poradziæ sobie
z bardzo powa¿nymi problemami ekonomicznymi oraz spo³ecznymi? Czy zdecyduj¹
siê one na pog³êbione reformy polityczne? Choæ odpowiedzi na te pytania wykraczaj¹
poza obszar prezentowanej analizy, to jednak w przysz³oœci ich pog³êbione rozpatrzenie bêdzie mia³o fundamentalne znaczenie dla zrozumienia oraz prognozowania sytuacji w Egipcie.
5. Problemy gospodarcze bêd¹ce w przypadku Egiptu konsekwencj¹ zarówno implikacji wewnêtrznych, jak i zapocz¹tkowanego w 2007 r. kryzysu œwiatowego oraz
przemian towarzysz¹cych tzw. Arabskiej wioœnie. Wydarzenia te oddzia³uj¹ na bardzo
ró¿ne sektory egipskiej gospodarki, w tym bran¿ê turystyczn¹, energetyczn¹ czy rolnictwo (np. zbiory bawe³ny), co zaobserwowaæ mo¿na choæby na przyk³adzie poziomu
PKB Egiptu.
Jak wynika z raportu sporz¹dzonego w 2014 r. przez miêdzynarodowy zespó³ analityków bankowych, Egipt potrzebuje niezw³ocznie po¿yczki w wysokoœci 2 mld dolarów, celem pokrycia rachunków np. za energiê. W perspektywie kolejnych miesiêcy
kwota ta mo¿e wzrosn¹æ nawet do poziomu 9 mld dolarów.
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Tabela 3

Zmiana poziomu PKB Egiptu oraz kilku innych pañstw objêtych wydarzeniami
Arabskiej wiosny
2008

2010

2012

2014*

Egipt

Pañstwo/rok

7,2

5,1

2,2

2,3

Jemen

3,6

7,7

2,4

5,1

Libia

2,7

5,0

104,5

–7,8

Tunezja

4,5

2,9

3,6

3,0

* Dane szacunkowe.
ród³o: World Economic Outlook (2014), Recovery, Strengthens, Remains Uneven, International Monetary Fund,
Washington, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/pdf. Podajê za: „Rocznik Strategiczny”, Przegl¹d
sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w œrodowisku miêdzynarodowym Polski, Warszawa 2014.

Innym przejawem problemów gospodarczych jest kwestia g³odu i niedo¿ywienia.
Wed³ug raportu ONZ World Food Programme (WFP) niedo¿ywienie mo¿e zahamowaæ wzrost 31 procent egipskich dzieci, w wieku od szeœciu miesiêcy do piêciu lat, co
uznaæ nale¿y za jeden z najwy¿szych wskaŸników na œwiecie. WFP wskazuje tak¿e na
fakt, i¿ niedo¿ywienie zmniejszy³o PKB Egiptu o 2%. Obecnie jeden na piêciu Egipcjan jest zagro¿ony g³odem, a 5% populacji cierpi g³ód „rosn¹ca liczba ludzi nie mo¿e
pozwoliæ sobie na zakup wystarczaj¹cej iloœci odpowiedniej ¿ywnoœci” (Pipes, 2014).
Jest to spowodowane ró¿nymi czynnikami np.: b³êdn¹ polityk¹ rz¹du polegaj¹c¹ na
d³ugotrwa³ym wspieraniu obszarów miejskich kosztem wiejskich – co doprowadzi³o
do braku odpowiedniego zaplecza finansowego dla prowincji, Ÿle kierowanymi subsydiami, korupcj¹ czy funkcjonowaniem czarnego rynku. Inn¹ przyczyn¹ jest te¿ import
¿ywnoœci, co uznaæ mo¿na za du¿e zaskoczenie zwa¿ywszy na fakt, i¿ Egipt by³ przez
lata pod tym wzglêdem samowystarczalny. Obecnie jednak musi importowaæ oko³o
60% ¿ywnoœci.
Problemy gospodarcze nie tylko pog³êbiaj¹ frustracjê i niezadowolenie spo³eczeñstwa, ale znacz¹co przyczyniaj¹ siê równie¿ do wsparcia tendencji autorytarnych czy
fundamentalistycznych. Przek³ada siê to miêdzy innymi na wzrost bezrobocia, spadek
inwestycji zagranicznych czy wp³ywów z turystyki, co jeszcze bardziej pog³êbia istniej¹ce problemy gospodarczo-spo³eczne.
6. Próby wykluczenia ze sprawowania w³adzy okreœlonych grup czy œrodowisk.
Chodzi g³ównie o ruchy: religijne, lewicowe czy populistyczne. W Egipcie czêsto pozbawiano je swobody dzia³ania zarówno na mocy obowi¹zuj¹cego prawa, jak i przy pomocy rozwi¹zañ si³owych (np. usuniêcie ze stanowiska M. Mursiego). Wywo³ywa³o to
liczne protesty organizowane np. przez Bractwo Muzu³mañskie, prowadz¹c do brutalnych staræ z si³ami porz¹dkowymi oraz masowych aresztowañ. Na przyk³ad tylko
w wyniku manifestacji do której dosz³o 14 sierpnia 2013 r. w Kairze (wed³ug oficjalnych danych) œmieræ ponios³o 638 osób, a rannych zosta³o oko³o 4 tys. uczestników.
W kwietniu 2014 r. na karê œmierci skazano ponad 520 zwolenników Bractwa, w tym
wielu jego przywódców, a w lutym 2015 r. kolejnych ponad 180. £¹cznie – do pocz¹tku
lutego 2015 r. zginê³o oko³o 1,5 tys., a aresztowanych zosta³o dalszych 15 tys. osób
zwi¹zanych z Bractwem (Egipt, 2015). Powy¿sze dane uznaæ nale¿y za szczególnie
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wysokie, czego dowodzi fakt, i¿ dla porównania w latach 1981–2000 stracono w Egipcie 709 osób (Baliszewski, 2014).
Przejawem marginalizacji czêœci spo³eczeñstwa jest równie¿ przeœladowanie
w Egipcie chrzeœcijan, g³ównie Koptów. Licz¹ca 10–12 milionów wspólnota chrzeœcijan cierpi ró¿norodne szykany, o czym œwiadcz¹ przypadki: podpalania osób, niszczenia ich mienia, porwañ, zmuszania do wyjazdu (w ostatnich latach dotyczy³o to ponad
200 tys. osób) czy dewastowania koœcio³ów. Wed³ug Œwiatowego Indeksu Przeœladowañ Religijnych sporz¹dzonego w 2015 r. Egipt zaj¹³ pod tym wzglêdem 23. miejsce na
œwiecie, a w 2014 r. by³ na 22. miejscu (Open, 2015).
7. Przemoc i fundamentalistyczny radykalizm. W Egipcie od lat zaobserwowaæ
mo¿na wzmo¿on¹ aktywnoœæ ugrupowañ o charakterze fundamentalistycznym czy terrorystycznym. W sposób znacz¹cy nasili³a siê ona wraz z pocz¹tkiem przemian okreœlanych mianem Arabskiej wiosny, a w dalszej kolejnoœci po obaleniu rz¹dów H. Mubaraka.
Towarzyszy³y temu liczne akty terroru maj¹ce implikacje tak wewnêtrzne, jak i miêdzynarodowe, o czym œwiadczy choæby zamach na prezydenta H. Mubaraka przygotowany w Sudanie przez Egipski Islamski D¿ihad (26 czerwca 1995 r. w Addis Abebie),
dzia³ania Egipskiej Grupy Zbrojnej (w tym krwawe ataki na Koptów w 2011 r.), Egipskiej Grupy Islamskiej czy Bractwa Muzu³mañskiego (Izak, 2014; Wejkszner, 2010).
Istnieje ponadto powa¿ne ryzyko, i¿ rozbicie Bractwa Muzu³mañskiego po³¹czone
z nasilaj¹cymi siê problemami spo³eczno-gospodarczymi mo¿e doprowadziæ do wzrostu
poparcia oraz aktywnoœci œrodowisk fundamentalistycznych, a tym samym dalszej destabilizacji sytuacji wewnêtrznej. Jej przejawem s¹ nie tylko ataki terrorystyczne, ale
równie¿ morderstwa, porwania, rozboje czy akty wandalizmu.
8. Próby oddzia³ywania na egipsk¹ scenê polityczn¹ podejmowane przez podmioty
zewnêtrzne np.: USA, Rosjê, poszczególne pañstwa arabskie czy radykalne ruchy islamistyczne o zasiêgu ponadpañstwowym. Czêœæ spoœród powy¿szych inicjatyw s³u¿y
niestety albo umacnianiu istniej¹cego tam autorytarnego re¿imu lub jego zast¹pieniu
innym, albo dalszej destabilizacji sytuacji wewnêtrznej, co poœrednio lub bezpoœrednio
mo¿e siê przek³adaæ na os³abienie tamtejszych tendencji demokratycznych. Na przyk³ad Stany Zjednoczone postrzegaj¹ Egipt g³ównie z punktu widzenia w³asnych
interesów w regionie traktuj¹c go jako strategicznego partnera na Bliskim Wschodzie.
Priorytetem s¹ zatem wzglêdy geopolityczne i geostrategiczne, a nie promowanie egipskiej demokracji. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej wobec Egiptu przypomina
natomiast strategiê dzia³ania „od kryzysu do kryzysu” to znaczy wzmo¿onego zainteresowania danym obszarem dopiero w sytuacji wyst¹pienia tam powa¿nych „turbulencji” np. o charakterze politycznym czy ekonomiczno-spo³ecznym. W dzia³aniach Unii
brakuje czêsto konsekwencji, spójnego i jednoznacznego stanowiska, umiejêtnoœci
prognozowania czy likwidowania przyczyn wystêpuj¹cych problemów. Co wiêcej, podejmowane przez UE inicjatywy maj¹ niejednokrotnie tylko charakter formalny lub
deklaratywny, nie wykraczaj¹c ponad kurtuazyjne wizyty, oœwiadczenia czy symboliczne gesty. Dowiod³y tego czêsto dzia³ania Unii Europejskiej podejmowane np. wobec
rz¹dów: H. Mubaraka, M. Mursiego czy A. al- Sisiego (The EU’s, 2013; Przybylska-Maszner, 2014). Z kolei Federacja Rosyjska próbuje odzyskaæ swoje dawne
wp³ywy na egipskiej scenie politycznej. Wydarzenia w tym pañstwie bacznie obserwuj¹ równie¿ pañstwa arabskie oraz Izrael bardzo zainteresowane dalszym rozwojem
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zachodz¹cych tam przemian. Niektóre radykalne ruchy islamistyczne d¹¿¹ natomiast
do utworzenia w Egipcie kolejnego obok np.: Syrii, Iraku czy Libii „frontu walki”.
Analizuj¹c wydarzenia maj¹ce miejsce w Egipcie, podkreœliæ nale¿y jego kluczowe
znaczenie na Bliskim Wschodzie. Dotyczy ono zarówno sfery geopolitycznej, geoekonomicznej czy geostrategicznej, ale tak¿e aspiracji Egiptu do odgrywania roli lidera
w tej czêœci œwiata. Jego wewnêtrzne os³abienie jest zatem wykorzystywane przez inne
pañstwa konkuruj¹ce z nim o wp³ywy w regionie (np. Iran czy Izrael). Jest ono równie¿
korzystne dla niektórych pañstw s¹siaduj¹cych z Egiptem, albowiem u³atwia realizacjê
ich w³asnych interesów. Dobrym tego odzwierciedleniem s¹ relacje egipsko-etiopskie
i trwaj¹cy pomiêdzy nimi spór o wykorzystanie wód Nilu. Rywalizacja ta jest jednym
z przyk³adów tzw. konfliktu o wodê polegaj¹cego na d¹¿eniu do pozyskania jak najwiêkszych zasobów wody pitnej kosztem innych pañstw. W przypadku Egiptu i Etiopii
chodzi o zasoby wodne Nilu i decyzjê w³adz Etiopii o budowie tamy na Nilu B³êkitnym, która mo¿e zmniejszyæ dop³yw wody do Egiptu z 55 do 40 miliardów metrów
szeœciennych.
9. Efekt lawiny przejawiaj¹cy siê w destabilizacji sytuacji wewnêtrznej oraz eskalacji religijnego fundamentalizmu w kolejnych pañstwach Bliskiego Wschodu. Zdaniem
S. Huntingtona efekt lawiny polega na tym, i¿ wyst¹pienie tendencji antydemokratycznych w jednym pañstwie mo¿e inspirowaæ lub potêgowaæ podobne zmiany w innych pañstwach tego samego regionu. Jest to zatem mechanizm „odwzorowania”
obserwowany obecnie m.in. w: Syrii, Iraku, Somalii, Libii czy Egipcie (Huntington,
1991).
W przypadku Egiptu efekt lawiny rozpatrywaæ mo¿na tak¿e w kontekœcie gwa³townej
eskalacji przemocy oraz nastêpowania jednej fali politycznych przemian po drugiej.
Jak wyliczy³ D. Pipes, obalenie H. Mubaraka w 2011 r. zajê³o 18 dni i spowodowa³o
œmieræ oko³o 850 osób, natomiast pozbawienie w³adzy M. Mursiego trwa³o 4 dni
i wi¹za³o siê ze œmierci¹ oko³o 40 osób (Pipes, 2013). Czy obecna sytuacja oznacza zatem koniec burzliwych przemian zachodz¹cych w Egipcie i zakoñczenie tam efektu lawiny? Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieæ, wiele jednak wskazuje na
du¿e prawdopodobieñstwo wyst¹pienia dalszych gwa³townych zmian w Egipcie.
10. Du¿y udzia³ w spo³eczeñstwie m³odych mê¿czyzn (ang. youth bulge) pozbawionych perspektyw ¿yciowych. Na znaczenie tego czynnika zwróci³ uwagê niemiecki
socjolog i ekonomista Gunnar Heinsohn. W jego ocenie podstawowym Ÿród³em powy¿szych zjawisk jest nieproporcjonalnie du¿y udzia³ w spo³eczeñstwie m³odych mê¿czyzn pozbawionych perspektyw ¿yciowych. Choæ czêsto maj¹ oni kwalifikacje,
miejsce zamieszkania i nie s¹ g³odni, to „nie czeka na nich wystarczaj¹ca liczba
ciesz¹cych siê uznaniem pozycji spo³ecznych” (Heinsohn, 2003). Ich determinacja
nie wynika zatem tylko z przeludnienia, niedoboru zasobów czy ziemi, lecz tak¿e
z braku d³ugoterminowych perspektyw. Dotyczy to te¿ i Egiptu, gdzie brak perspektyw ze strony youth bulge odczuwany jest szczególnie mocno. Œwiadczy o tym choæby fakt, i¿ 28% m³odych ludzi ¿yje tam obecnie w biedzie, a dalsze 24% egzystuje
minimalnie powy¿ej granicy biedy. Obecnie Egipt zajmuje 15. miejsce na œwiecie
pod wzglêdem wielkoœci populacji, a w 2050 r. bêdzie wed³ug prognoz na 14. miejscu, z populacj¹ licz¹c¹ oko³o 114 milionów. Wzroœnie zatem jeszcze bardziej rola
youth bulge.
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Tabela 4

Ranking pañstw wed³ug liczby dzieci do 14. roku ¿ycia
Miejsce w rankingu wg obecnej
liczby dzieci

Przybli¿ony % ludnoœci
poni¿ej 15. roku ¿ycia
w ostatnich 5 latach

Liczba dzieci poni¿ej
15. roku ¿ycia [w mln]

1. Indie

33

345

2. Chiny

24

310

3. Indonezja

31

70,5

4. Pakistan

40

60

5. USA

21

59

6. Nigeria

44

57

7. Brazylia

28

49,4

8. Bangladesz

34

45

9. Meksyk

33

34

10. Etiopia

47

32

11. Filipiny

37

31

12.Demokratyczna Republika Konga

48

27

13. Wietnam

32

26

14. Egipt

35

24,5

ród³o: G. Heinsohn (2003), Söhne und Weltmacht. Terror im Aufstieg und Fall der Nationen, Zürich.

Poszukuj¹c modelu, przy pomocy którego mo¿na zaprezentowaæ i usystematyzowaæ
ró¿norodne czynniki wp³ywaj¹ce na os³abienie i ograniczenie demokracji w Egipcie
w tekœcie wykorzystano autorsk¹ koncepcjê triady czynników antydemokratycznych
(TCA). Obejmuje ona trzy g³ówne grupy determinantów. S¹ to:
A) ró¿nego rodzaju idee – ideologie o charakterze np.: politycznym, etnicznym, religijnym, takie jak choæby autorytaryzm, fundamentalizm czy nacjonalizm, bêd¹ce zagro¿eniem dla egipskiej demokracji;
B) powa¿ne wewnêtrzne problemy ekonomiczno-spo³eczne choæby: ubóstwo, analfabetyzm, bezrobocie czy olbrzymie dysproporcje finansowe. Aspekty te, w sposób
poœredni lub bezpoœredni, mog¹ generowaæ lub potêgowaæ dzia³ania antydemokratyczne destabilizuj¹c sytuacjê wewnêtrzn¹, powoduj¹c wzrost niezadowolenia spo³ecznego czy eskalacjê dzia³alnoœci ugrupowañ radykalnych;
C) ró¿ne skrajne pogl¹dy lub postawy psycho-spo³eczne zwi¹zane np. z: stereotypami,
poczuciem krzywdy, zagro¿enia, chêci¹ zemsty itp.
Powy¿sze trzy elementy wzajemnie siê zazêbiaj¹, wchodz¹c w interakcje tak miêdzy sob¹, jak i innymi czynnikami np.: efekt lawiny, polityka wielkich mocarstw,
uwarunkowania geopolityczne czy historyczne itp. (Wojciechowski, 2013: 112).
Ze wzglêdu na ograniczon¹ objêtoœæ tekstu skoncentrowano siê tylko na wskazaniu
wybranych determinantów (dziesiêciu przyk³adowych tzw. „egipskich plag”) bêd¹cych zagro¿eniem dla demokracji w Egipcie. Zaprezentowano tak¿e tylko jeden
– autorski model systematyzuj¹cy najwa¿niejsze czynniki sprzyjaj¹ce wyst¹pieniu
i eskalacji tendencji antydemokratycznych w Egipcie – koncepcja triady czynników
antydemokratycznych.
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Schemat 1. Koncepcja triady czynników antydemokratycznych – g³ówne zagro¿enia dla demokracji w Egipcie
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A – idee – ideologie o charakterze politycznym, etnicznym, religijnym itp. (np. fundamentalizm islamski);
B – powa¿ne problemy ekonomiczno-spo³eczne (np. ubóstwo);
C – ró¿ne skrajne pogl¹dy lub postawy psycho-spo³eczne (np. silna
chêæ zemsty);
X, Y – inne czynniki (np. efekt lawiny, polityka wielkich mocarstw itp.);
Z – wzajemne interakcje zachodz¹ce pomiêdzy powy¿szymi czynnikami.
ród³o: Opracowanie w³asne.

Analizuj¹c czynniki antydemokratyczne wystêpuj¹ce w Egipcie na tle innych pañstw
wskazaæ nale¿y na ich du¿y stopieñ podobieñstwa. Na przyk³ad spoœród siedmiu determinantów wymienionych przez S. Huntingtona, a prowadz¹cych do wyst¹pienia procesów antydemokratycznych na œwiecie (takich, jak: s³abe identyfikowanie siê elit lub
spo³eczeñstwa z wartoœciami demokratycznymi; kryzys lub za³amanie gospodarcze; polaryzacja spo³eczna i polityczna; próby konserwatywnych ugrupowañ zmierzaj¹ce
w kierunku wykluczenia ze sprawowania rz¹dów ruchy populistyczne, lewicowe oraz
ugrupowania klas ni¿szych; za³amanie siê prawa i porz¹dku pod wp³ywem terroryzmu
lub powstañ zbrojnych; efekt lawiny w postaci przyjmowania rozwi¹zañ antydemokratycznych przez kolejne pañstwa; interwencja lub okupacja przez pañstwo niedemokratyczne) w Egipcie odnotowano, a¿ szeœæ spoœród nich. Nie wyst¹pi³ jedynie element
interwencji lub okupacji przez pañstwo niedemokratyczne (Huntington, 1991).
Z kolei do najwa¿niejszych aspektów bêd¹cych zagro¿eniem dla egipskiego procesu demokratyzacji zaliczyæ mo¿na elementy zawarte w koncepcji triady czynników antydemokratycznych. S¹ to:
A) idee – ideologie o charakterze politycznym (których przejawem jest choæby egipski
autorytaryzm, w tym silna pozycja armii czy brak tradycji demokratycznych) i religijnym (fundamentalizm islamski);
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B) pog³êbiaj¹ce siê powa¿ne problemy ekonomiczno-spo³eczne, w tym np. ubóstwo
czy wykluczenie spo³eczne;
C) ró¿ne radykalne postawy lub procesy psycho-spo³eczne (np. antagonizmy spo³eczne, radykalizm, poczucie wyobcowania itp.).
Zawarte w tekœcie rozwa¿ania uznaæ nale¿y jedynie za wstêp do dalszych bardziej
pog³êbionych badañ poœwiêconych tej problematyce. Ich zg³êbienie przyczyni siê
niew¹tpliwie nie tylko do lepszego poznania zagro¿eñ dla wspó³czesnej demokracji,
ale równie¿ do jeszcze pe³niejszego zrozumienia specyfiki tak Egiptu, jak i Bliskiego
Wschodu. W tym zakresie interesuj¹cym punktem odniesienia s¹ publikacje m.in. takich autorów, jak: G. Sorman (Sorman, 2007), M. Saward (Saward, 2008), M. Bankowicz (Bankowicz, 2006), G. Weigel (Weigel, 2009), K. Koz³owski (Koz³owski, 2012)
czy A. Jarstad i T. Sisk (Jarstad, Sisk, 2008).
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STRESZCZENIE
Celem tekstu jest zaprezentowanie ró¿norodnych czynników bêd¹cych utrudnieniem lub zagro¿eniem dla wspó³czesnej egipskiej demokracji. Skoncentrowano siê przy tym jednak nie tylko na ich krótkiej charakterystyce, ale równie¿ próbie systematyzacji dokonanej przy pomocy
koncepcji triady czynników antydemokratycznych (TCA), która wskazuje na g³ówne determinanty os³abiaj¹ce lub wrêcz niweluj¹ce procesy demokratyczne zachodz¹ce we wspó³czesnym
œwiecie. W nawi¹zaniu do publikacji pt. Democration in the Arab World postawiono ponadto nastêpuj¹ce pytania badawcze: Czy zagro¿enia dla demokracji w Egipcie, rozpatrywane na tle doœwiadczeñ innych pañstw, s¹ podobne czy te¿ ca³kowicie odmienne? Jakie s¹ ich g³ówne
przyczyny?

„10 PLAGUES OF EGYPT” – ANALYSIS OF CONTEMPORARY THREATS TO
EGIPTIAN DEMOCRACY
ABSTRACT
The current transformation Egypt is experiencing can be analysed in terms of many different
research concepts. They provide a more or less exhaustive picture of the individual processes,
determinants and events. Whereas many research concepts focus on the issues related to the
Arab Spring, democratisation and the transformations the Middle East is undergoing, much less
attention is paid to presenting different factors that pose a threat or impede democratisation in
Egypt. The article aims to illustrate and systemise these factors. The following questions – corresponding with the book Democration in the Arab World – are asked: to what extent have the
above-mentioned factors occurred in Egypt? Do they pose a threat to Egyptian democracy? Can
they contribute to diluting the democratic tendencies in Egypt further in the future?

