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Wprowadzenie

Po roku 2012 stan relacji egipsko-unijnych jest determinowany wydarzeniami arab-
skiej wiosny, które wp³ynê³y na stan obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej Egiptu.
Unijna strona musia³a zmieniæ swoje dotychczasowe za³o¿enia dotycz¹ce wspó³pracy
z Egiptem i stworzyæ nowe ramy instrumentów oddzia³ywania w szerszej skali regionu
Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu. Stanowi¹ one podstawê trudnego kompromisu
dla obu stron. Unijna strona jest œwiadoma koniecznoœci pozostania aktywnym gra-
czem w Egipcie gdzie widoczne s¹ interesy polityczne i gospodarcze jej poszczegól-
nych pañstw cz³onkowskich. P³aci za to cenê ustêpstw w promowaniu wartoœci, które
uznaje za standard. Niestabilnoœæ sytuacji w Egipcie, czyni¹ wyra¿an¹ w deklaracjach
politycznych i uwidocznion¹ w rolach, które pragnie pe³niæ w regionie powinnoœæ
unijn¹ za niezwykle trudn¹ w realizacji. Co wa¿ne, europejska wizja wspólnych relacji
nie znajduje odzwierciedlenia w potrzebach i oczekiwaniach strony egipskiej. Konse-
kwencj¹ tego jest du¿y opór we wdra¿aniu wielu instrumentów wsparcia, które Unia
oferuje partnerowi.

Celem artyku³u jest ukazanie zmiennych okreœlaj¹cych ramy polityki Unii wobec
Egiptu po roku 2012, a tak¿e analiza zakresu nowego podejœcia do kszta³towania wza-
jemnych relacji w ich wymiarze politycznym. Szczególna uwaga skupiona zosta³a na
mechanizmie zastosowania instrumentów poszczególnych polityk unijnych na tle wy-
darzeñ na scenie politycznej Egiptu. Powy¿sze rozwa¿ania pozwol¹ na przedstawienie
wniosków dotycz¹cych dalszych mo¿liwoœci prowadzenia dzia³añ przez Uniê Euro-
pejsk¹ w okreœlonych ramach wspó³pracy z Egiptem, bior¹c pod uwagê koniecznoœæ
ustalania wspólnych interesów, jak i wdra¿ania wypracowanego stanowiska.

Rok nadziei na zmiany w relacjach UE–Egipt

Po roku 2011 Europejska Polityka S¹siedztwa pozosta³a swoist¹ baz¹ na której
Unia Europejska budowa³a p³aszczyznê politycznych oddzia³ywañ w relacjach z Egip-
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tem. Jednak¿e zmiany na scenie politycznej w Egipcie nie zosta³y ukierunkowane
w celach, które by³yby dobrze odebrane przez stronê europejsk¹. Rok 2012 by³ okre-
sem nadziei na zmiany korzystnie wp³ywaj¹ce na obustronne relacje. Transformacja
polityczna wymusza³a na stronie europejskiej podejmowanie szybkich decyzji gwaran-
tuj¹cych utrzymanie dotychczasowej uprzywilejowanej pozycji w relacjach. Po wyda-
rzeniach arabskiej wiosny postêp w implementacji reform sta³ siê nieprzewidywalny
dla partnerów. W pierwszych miesi¹cach po przewrocie od¿y³y aspiracje ka¿dej ze
stron politycznej sceny. D¹¿enie do transformacji i pozytywnych przemian w pañstwie
by³o bardzo silne. Jednak¿e ich kierunek dzieli³ Egipcjan. W deklaracjach unijnych po-
jawi³a siê nadzieja, ¿e Egipt, pomimo trudnoœci, bêdzie kontynuowa³ wdra¿anie kon-
stytucyjnych reform.

Za rz¹dów Najwy¿szej Rady Wojskowej do 2 czerwca 2012 r. toczy³ siê proces
Hosni Mubaraka oraz jego synów. Mubarak zosta³ skazany na karê do¿ywotniego wiê-
zienia za wspó³udzia³ w œmierci kilkuset demonstrantów. Pierwsza po³owa 2012 r. zdo-
minowana zosta³a kampani¹ wyborcz¹. Pocz¹tkowo zaplanowano wybory na kwiecieñ,
póŸniej ich datê przesuniêto na maj i czerwiec 2012 r., co tak¿e wywo³a³o demonstra-
cje, gdy¿ spo³eczeñstwo egipskie domaga³o siê jak najszybszego transferu w³adzy.

Pocz¹tek roku 2012 to czas intensywnej pracy w instytucjach Unii nad ramami
wdro¿enia postanowieñ z drugiej po³owy roku 2011. W maju 2012, Komisja Europej-
ska wydaje komunikat zatytu³owany „Realizacja nowej europejskiej polityki s¹siedz-
twa”, w którym potwierdzono nowe otwarcie w relacjach z pañstwami ENP s³owami:
„polityka opiera siê na nowych zasadach, w tym «wiêcej za wiêcej», wzajemnej odpo-
wiedzialnoœci miêdzy UE a jej partnerami, partnerstwie nie tylko ze stron¹ rz¹dow¹, ale
tak¿e ze spo³eczeñstwem obywatelskim (np. organizacjami pozarz¹dowymi, przedsiê-
biorstwami, œrodowiskiem akademickim, mediami, zwi¹zkami i grupami religijnymi)
i uznaniu szczególnej roli kobiet w przekszta³caniu politycznym i spo³ecznym” (Euro-
pean Commission, 2012a). Podkreœlonym elementem w tym tzw. nowym podejœciu jest
zasada zró¿nicowania i relacji na miarê potrzeb i ambicji partnerów (ang. tailors rela-

tions). Zró¿nicowanie zapewnia dostrze¿enie ograniczeñ wystêpuj¹cych w konkret-
nych pañstwach. Takie za³o¿enie mia³o w przysz³oœci uniemo¿liwiæ zablokowanie
wdro¿enia regionalnego ujêcia zaproponowanego przez UE (Greenfielg, Balfour,
2012). Na forum Unii uwidocznione zostaje przekonanie, ¿e rozpoczyna siê d³ugi pro-
ces walki o ugruntowanie pozycji w poszczególnych pañstwach, a rozpoczête prze-
obra¿enia w œwiecie arabskim nie bêd¹ w równym stopniu odczuwalne we wszystkich
pañstwach regionu. Sytuacja w wielu z nich mo¿e ulec pogorszeniu od tej sprzed roku
2011. Unia traci dotychczasowych interlokutorów rozmów, partnerów wspó³pracy.
Egipt jest przyk³adem pañstwa, gdzie bardzo widoczne staje siê to, ¿e Unia musi na
nowo stworzyæ sieæ powi¹zañ. Nowe w³adze s¹ niechêtne nawi¹zaniu bli¿szych relacji
i ram wspó³zale¿noœci, chc¹ renegocjowaæ wczeœniejsze zobowi¹zania, ¿¹daj¹ nowych
obietnic.

Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych w lipcu 2012 r. potwierdzono
podstawê do prowadzenia i monitorowania dalszej realizacji celów Partnerstwa po-
przez okreœlenie partnerów kluczowych i opisywanie tego, co UE mo¿e zrobiæ i jakie
wsparcie mo¿e zaoferowaæ. Plan przedstawia koncepcjê wzajemnej odpowiedzialnoœci
i wspó³odpowiedzialnoœci (Council, 2012; Joint Communication, 2012).
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Okres 2012–2013 to czas porewolucyjnego kryzysu politycznego w Egipcie, który
charakteryzuje siê antyrz¹dowymi protestami o charakterze politycznym, zmian¹ rz¹du,
destabilizacj¹ sceny politycznej, licznymi manifestacjami, których pod³o¿em jest bunt
wobec istniej¹cej sytuacji. Nowy prezydent Mursi zaprzysiê¿ony zostaje na stanowisko
30 czerwca 2012 r. W pierwszych wyst¹pieniach zobowi¹zuje siê do powo³ania szero-
kiego rz¹du, z³o¿onego z przedstawicieli ro¿nych œrodowisk spo³ecznych. 16 czerwca
2012 r. Najwy¿sza Rada Si³ Zbrojnych w wydanym dekrecie oficjalnie rozwi¹zuje
Zgromadzenie Ludowe, gdy¿ S¹d Najwy¿szy podj¹³ decyzjê o uniewa¿nieniu wybo-
rów parlamentarnych i przeprowadzeniu nowego g³osowania, gdy¿ odby³o siê ono
w sprzecznoœci z konstytucj¹. Najwy¿sza Rada Si³ Zbrojnych og³osi³a, ¿e Tymczasowa
Deklaracja Konstytucyjna, ogranicza kompetencje prezydenta. Nowe wybory parla-
mentarne mog³y byæ zorganizowane dopiero po uchwaleniu nowej konstytucji. Jed-
nak prezydenckim dekretem z 8 lipca 2012 r., Muhammad Mursi przywróci³ sk³ad
zdominowanego przez islamistów parlamentu, a 24 lipca 2012 r. desygnowa³ na urz¹d
premiera.

Od 2012 roku UE konsekwentnie stara³a siê wspieraæ ruch na rzecz demokracji
i praw cz³owieka w Egipcie, wzywaj¹c do pokojowych dzia³añ (Crawford, 2013). Egipt
sta³ siê miejscem wizyt przedstawicieli instytucji Unii, Przewodnicz¹cego Komisji Eu-
ropejskiej José Manuel Barroso, Przewodnicz¹cego Rady Europejskiej Hermana Van
Rompuy, komisarza ds. polityki s¹siedztwa Stefana Füle Wysokiej Przedstawiciel Ca-
therine Ashton. Szczególnie ta ostatnia podjê³a siê szeregu dzia³añ na rzecz odnowienia
relacji z wybranym prezydentem Mursim w ten sposób legitymizuj¹c i wspieraj¹c jego
dzia³ania. Nowy egipski prezydent jako jeden z pierwszych celów wizyty zagranicznej
w roku 2012 obra³ instytucje brukselskie. Jego wizyta 13 wrzeœnia 2012 roku zaowoco-
wa³a porozumieniem stanowi¹cym wznowienie kontaktów dwustronnych poprzez
struktury Uk³adu o stowarzyszeniu UE–Egipt i ponownym uruchomieniu negocjacji
w sprawie nowego planu dzia³ania w ramach Europejskiej Polityki S¹siedztwa. Po roku
2011 Unia skupi³a swoje œrodki na dzia³aniach na rzecz transformacji demokratycznej
w Egipcie, rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego, praworz¹dnoœci, praw cz³owieka,
oraz przede wszystkim przejrzystoœci i efektywnoœci procesu wyborczego, w tym po-
przez zapewnianie doradztwa technicznego i prowadzenie wspó³pracy technicznej oraz
rozmieszczanie misji obserwacji wyborów. UE udzieli³a tak¿e pomocy technicznej
w³adzom przy zorganizowaniu wyborów w Egipcie. Wys³ano w tym celu dwóch eks-
pertów do oceny przebiegu wyborów w maju/czerwcu 2012 roku. Z tych œrodków
wspierano równie¿ organizacje spo³eczeñstwa obywatelskiego w podnoszeniu œwiado-
moœci spo³ecznej i przeprowadzono szkolenia krajowych obserwatorów wyborów.

Efekty dzia³añ Grupy Zadaniowej Unia Europejska–Egipt

Niezwyk³ym, jak na dotychczasow¹ praktykê relacji by³o spotkanie szerokiego gro-
na partnerów w Kairze 14 listopada 2012 r. Ta nowa platforma dialogu pod nazw¹ gru-
py zadaniowej (ang. EU–Egypt Task Force) mia³a byæ innowacyjn¹ form¹ dyplomacji
europejskiej skierowanej do pañstw w procesie transformacji. Grupa zadaniowa, której
przewodzi³a m.in. Wysoka Przedstawiciel, wiceprzewodnicz¹ca Komisji Europejskiej
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Catherine Ashton. Grupa sta³a siê nowym narzêdziem europejskiej polityki. Jej celem
by³o zwiêkszenie zaanga¿owania UE w pañstwach bêd¹cych w okresie transformacji
poprzez mobilizacjê wszystkich aktywów UE i wspó³pracê z sektorem publicznym,
prywatnym, jak i pozarz¹dowym w Egipcie. Do osi¹gniêæ grupy zadaniowej nale¿y za-
liczyæ koordynacjê przysz³ych inwestycji w ramach instytucji UE, pañstw cz³onkow-
skich, EBI i EBOR-u. Na spotkaniu poruszono tak¿e temat wytycznych negocjacyjnych
dla kompleksowych umów o wolnym handlu (ang. DCFTA) (EU, 2012). Ustalono tak-
¿e dodatkowe œrodki finansowe wspieraj¹ce rozwój gospodarczy Egiptu. Komisja
og³osi³a rozpoczêcie wdra¿ania inicjatywy w celu poprawy wydajnoœci produkcji rol-
nej i rozwoju wsi (ENPARD). Podstawowym za³o¿eniem grupy zadaniowej by³o za-
proszenie do dialogu jak najwiêkszej liczby partnerów spo³eczno-gospodarczych ró¿nych
sektorów publicznego, prywatnego i pozarz¹dowego. Kairskie spotkanie zgromadzi³o
ponad 500 przedstawicieli instytucji i ró¿nych œrodowisk ¿ycia spo³eczno-gospo-
darczego. Wœród nich znalaz³o siê ponad 100 europejskich i 200 egipskich przed-
siêbiorców. Na tym spotkaniu potwierdzano wielokrotnie has³o „nowej ery w relacjach
miêdzy UE i Egiptem jako równych partnerów i bliskich sojuszników ze wspólnymi
aspiracjami i wartoœciami” (EU–Egypt Task Force, 2012). Jak siê okaza³o deklaracje
by³y p³onne i ju¿ za kilka miesiêcy sytuacja mia³a siê diametralnie zmieniæ.

Na potrzeby nawi¹zania wiêzi z nowymi w³adzami uruchomiono tak¿e dodatkow¹
pulê œrodków finansowych. W zakresie wsparcia finansowego UE zadeklarowa³a
pocz¹tkowo 449 mln euro na lata 2011–2013. W tym te¿ okresie uda³o siê uruchomiæ
œrodki z EBI i EBOR. Ca³oœciowy pakiet finansowy zadeklarowany podczas szczytu
listopadowego grupy zadaniowej UE–Egipt wynosi³ 5 mld euro. W nim znalaz³o siê
750 mln unijnego wk³adu2. Wk³ad ten stanowi³y tak¿e œrodki z programu SPRING
w wysokoœci 90 mln euro, przeznaczone na wsparcie, we wspó³pracy z innymi darczyñ-
cami np. Bankiem Œwiatowym i Afrykañskim Bankiem Rozwoju, programu spo³ecz-
no-gospodarczego rz¹du (EU, 2011). Najwa¿niejszym sukcesem grupy zadaniowej UE
i Egiptu by³o osi¹gniêcie zgody, aby wspólnie dzia³aæ na rzecz pog³êbienia stosunków
handlowych i inwestycyjnych, w tym mo¿liwoœci negocjacji kompleksowej umowy
o wolnym handlu (European Commission, 2013).

22 listopada 2012 r. Muhammad Mursi wyda³ dekrety, które rozszerzy³y jego kom-
petencje. Z dekretów wynika³o, ¿e do czasu opracowania nowej egipskiej konstytucji,
¿aden organ w tym S¹d Najwy¿szy, nie mo¿e ograniczyæ jego decyzji. Dekrety umo¿li-
wia³y procesy wysokich urzêdników z czasów rz¹dów Mubaraka, zakazywa³y roz-
wi¹zywania Zgromadzenia Narodowego do czasu opracowania ustawy zasadniczej
i wy³onienia parlamentu w kolejnych wyborach. Decyzje prezydenta spotka³y siê z kry-
tyk¹ opozycji. Dzieñ po og³oszeniu dekretów na kairskim Placu Tahrir i pod pa³acem
prezydenckim zebra³y siê tysi¹ce przeciwników prezydenta. Rozpocz¹³ siê kolejny
burzliwy okres protestów spo³ecznych. Po przyjêciu deklaracji konstytucyjnej pod ko-
niec listopada 2012 r. i poœpiesznym przyjêciu konstytucji przez wy¿sz¹ izbê parlamen-
tu zdominowan¹ przez islamistów, scena polityczna Egiptu zosta³a podzielona miêdzy
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grupê popieraj¹cych Mursiego oraz œwieck¹ i liberaln¹ opozycjê reprezentowan¹
g³ownie przez Front Ocalenia Narodowego.

W Egipcie zauwa¿alne by³y nowe formy wewnêtrznej polaryzacji politycznej i na-
piêcia miêdzy œwieckimi i islamskimi si³ami, ale tak¿e miêdzy grupami spo³ecznymi
dotkniêtymi pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ gospodarcz¹. W tym okresie UE zaanga¿owa³a
siê w dialog polityczny maj¹cy na celu zbli¿enie skonfliktowanych stron.

Proponowane zapisy konstytucji rodzi³y kolejne protesty. Kwestionowano umieszcze-
nie prawa koranicznego w konstytucji, a tak¿e regulacje dotycz¹ce praw podstawowych,
a przede wszystkim formu³y funkcjonowania pañstwa. 9 grudnia 2012 r. Muhammad
Mursi anuluje dekrety rozszerzaj¹ce jego w³adzê. Pomimo niestabilnej sytuacji trwaj¹
przygotowania do referendum konstytucyjnego, które ostatecznie w dwóch turach prze-
prowadzone zostaje 15 i 22 grudnia 2012 roku.

Zasada „obecnoœci za wszelk¹ cenê” w relacjach Unia Europejska–Egipt

w okresie 2013–2014

Rok 2013 dla Egiptu stanowi³ kolejny czas prze³omu. 25 stycznia 2013 r. w drug¹
rocznicê wybuchu rewolucji egipskiej wybuch³y gwa³towne zamieszki. Zwo³ane przez
opozycjê demonstracje odbywa³y siê z powodu ¿¹dañ ust¹pienia prezydenta, zawiesze-
nia obowi¹zywania nowej konstytucji i ustanowienia p³acy minimalnej. Unijna polity-
ka wobec Egiptu z takim trudem ustalona na kolejnych stronach planów, komunikatów,
programów, strategii rozsypa³a siê jak domek z kart. Nie nast¹pi³ spodziewany i zapisa-
ny w Planie Dzia³ania postêp (ENP, 2014). Ze wzglêdu na rozwój sytuacji politycznej
w Egipcie nie osi¹gniêto kluczowych zaleceñ, co zawarto w sprawozdaniu z postêpów
w ramach EPS. Wyj¹tek stanowi³o podpisanie konwencji regionalnej w sprawie pan-
euroœródziemnomorskich preferencyjnych regu³ pochodzenia.

W marcu 2013 roku Komisja Europejska wyda³a komunikat zatytu³owany „Euro-
pejska Polityka S¹siedztwa: pracuj¹c na rzecz silniejszego partnerstwa”, w którym
stwierdzono, ¿e przejœcie w kierunku silniejszych systemów demokratycznych jest
z³o¿one i czasoch³onne, postêp nie zawsze jest liniowy, a wyniki s¹ trudne do przewi-
dzenia. Ocena sytuacji w Egipcie dokonana przez KE by³a nastêpuj¹ca: „w³adza zos-
ta³a przekazana rz¹dowi cywilnemu i stan wyj¹tkowy zosta³ zniesiony. Konstytucja
zosta³a przygotowana i przyjêta w powszechnym referendum. Jednak ten proces by³
krytykowany przez opozycjê, co doprowadzi³o do kryzysu politycznego i g³êbokich
podzia³ów politycznych” (European Commission and High Representative, 2013).
W odpowiedzi na tê sytuacjê uznano za w³aœciwe podjêcie nastêpuj¹cych dzia³añ: po-
g³êbiona wspó³praca w obszarze wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci, w szcze-
gólnoœci poprzez dialogi na temat migracji, mobilnoœci i bezpieczeñstwa; promowanie
wspólnego dobrobytu gospodarczego, w tym utrzymanie tempa negocjacji komplekso-
wych umów o wolnym handlu; kontakty miêdzyludzkie, w szczególnoœci w zakresie
promowania wymian m³odzie¿y w ramach programu Erasmus Mundus; wzmocnienie
spo³eczeñstwa obywatelskiego; wspó³praca w dziedzinach, takich jak badania naukowe,
przedsiêbiorczoœæ i MŒP, rolnictwo, transport, w tym us³ugi lotnicze i morskie, œrodo-
wisko, zmiana klimatu, energia, telekomunikacja, budowanie zdolnoœci administracyj-
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nych, kultura oraz dzielenie siê wiedz¹ i wymiany ekspertów w zakresie przemian,
wzmocnienie wspó³pracy regionalnej.

Polityczna polaryzacja w Egipcie pog³êbi³a siê wiosn¹ 2013 r. Kryzys polityczny
doprowadzi³ w koñcu czerwca do masowych demonstracji antyrz¹dowych w ca³ym pañ-
stwie. Po ultimatum postawionym przez si³y zbrojne, Mohamed Morsi zosta³ usuniêty
z urzêdu prezydenckiego 3 lipca 2013 r. Unia Europejska po raz kolejny musia³a skon-
frontowaæ swoje plany z destabilizacj¹ sytuacji politycznej w Egipcie i przyj¹æ nowe
scenariusze rozwoju wydarzeñ. Popieraj¹c tak aktywnie Mursiego dyplomaci europej-
scy zrazili du¿¹ czêœæ egipskich przedstawicieli ugrupowañ radykalnych. Dotychcza-
sowa polityka odbudowy relacji okaza³a siê krotochwilna. Pomimo tego, przedstawiciele
Unii na czele z Wysok¹ Przedstawiciel podjêli próbê wspó³pracy ze wszystkimi strona-
mi o pokojowe rozwi¹zanie kryzysu. Catherine Ashton odwiedzi³a Egipt 17 i miêdzy
29 a 30 lipca. Dzia³ania podj¹³ tak¿e powo³any w drugiej po³owie 2011 roku Specjalny
Przedstawiciel Unii Europejskiej w po³udniowym regionie Morza Œródziemnego Ber-
nardino Leona (Council decision, 2011). Oboje podkreœlali przy ró¿nych okazjach, ¿e
Egipt potrzebuje procesu transformacji, w który bêd¹ w³¹czone wszystkie grupy poli-
tyczne, co umo¿liwi zorganizowanie wolnych i uczciwych wyborów oraz cywilnego
rz¹du. W odpowiedzi na to, ugrupowania islamistyczne w Egipcie wys³a³y jasny sygna³
do Catherine Ashton, ¿e antyrz¹dowe protesty bêd¹ trwa³y a¿ do przywrócenia po-
rz¹dku konstytucyjnego w pañstwie. Sytuacja w Egipcie sta³a siê coraz bardzo napiêta.
Spo³eczeñstwo dzieli³o siê prawie po po³owie na zwolenników i przeciwników by³ego
prezydenta. Wed³ug tych ostatnich Mursi i Bractwo Muzu³mañskie, z którego on siê
wywodzi, za swoich rz¹dów zmonopolizowali w³adzê i nie rozwi¹zywali najwa¿niej-
szych problemów. Koalicja ugrupowañ islamistycznych popieraj¹cych obalonego pre-
zydenta wezwa³a do udzia³u w marszu protestacyjnym przeciwko w³adzom. W lipcu
2013 roku Ashton udaje siê dotrzeæ do obalonego prezydenta Mursiego i porozmawiaæ
z nim prawie przez dwie godziny. Mursi przetrzymywany by³ w nieznanym miejscu
i aby siê z nim spotkaæ Ashton w nocy wylecia³a z Kairu œmig³owcem w nieznanym
kierunku. W europejskich przekazach medialnych uznano to spotkanie jako swoist¹,
rozpaczliw¹ próbê mediacji. W nadziei na mo¿liwoœæ wywarcia wp³ywu Catherine
Ashton przylecia³a do Egiptu nie znaj¹c dok³adnego celu i pozostaj¹c w pewnym za-
kresie pozostawiona do dyspozycji nowego re¿imu. Symbolika tego spotkania nabra³a
na znaczeniu dopiero w œwietle kolejnych, dramatycznych wydarzeñ w Egipcie, co
uwidoczni³o fakt, i¿ europejska mediatorka, pe³na dobrej woli, nie mia³a wystar-
czaj¹cych argumentów przekonywania. Szefowa unijnej dyplomacji przyby³a do Ka-
iru, apeluj¹c o w³¹czenie do procesu transformacji politycznej w Egipcie cz³onków
Bractwa Muzu³mañskiego. Stanê³a ona na stanowisku, i¿ proces zmian musi doprowa-
dziæ, najszybciej jak to mo¿liwe, do porz¹dku konstytucyjnego, wolnych i uczciwych
wyborów oraz utworzenia cywilnego rz¹du. Po stronie Bractwa Muzu³mañskiego nie-
spodziewanie opowiedzia³a siê tak¿e Francja. Minister spraw zagranicznych Francji
Laurent Fabius wezwa³ do uwolnienia obalonego przez armiê prezydenta Egiptu Mu-
hammada Mursiego oraz innych egipskich wiêŸniów politycznych.

Od lipca pog³êbi³ siê chaos i przemoc w pañstwie. Fiasko ponieœli kolejni mediato-
rzy miêdzynarodowi, w tym tak¿e europejscy. W Kairze podczas demonstracji sierp-
niowych zginê³o ponad 600 osób. Du¿a liczba ofiar by³a tak¿e w pozosta³ych miastach.
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23 wrzeœnia egipski s¹d zakaza³ dzia³alnoœci Bractwa Muzu³mañskiego, konfiskuj¹c
jego aktywa. Rozpocz¹³ siê okres represji wobec jego cz³onków. W okresie od sierpnia
do grudnia 2013 r. konstytuanta przygotowywa³a nowy projekt ustawy zasadniczej
w miejsce zawieszonej konstytucji po lipcowym zamachu stanu. Tymczasowy prezy-
dent Adli Mansur og³osi³ przeprowadzenie referendum konstytucyjnego w styczniu
2014 roku. Podczas niego obywatele mieli siê wypowiedzieæ za projektem pozbawio-
nym odwo³añ do prawa koranicznego.. Po rewizji konstytucji dokonanej przez egipskie
w³adze tymczasowe, w styczniu 2014 r. odby³o siê referendum w sprawie zatwierdze-
nia projektu konstytucji. Jednak frekwencja wyborcza by³a stosunkowo niska, a mo¿li-
woœci prowadzenia dzia³añ przedwyborczych przez opozycjê by³y znacz¹co ograniczone.
Wyniki g³osowania og³oszono 18 stycznia 2014 r. Nowa konstytucja wesz³a w ¿ycie,
ale nadal trwa³y zamieszki na tle polityczno-spo³ecznym. 25 stycznia 2014 r., w trzeci¹
rocznicê wybuchu rewolucji z roku 2011, dochodzi do krwawych staræ zwolenników
tymczasowego rz¹du z islamistami. 27 stycznia pe³ni¹cy obowi¹zki prezydenta Adli
Mansur awansowa³ genera³a Abdel’a Fatah Al-Sisi na stanowisko marsza³ka. Ponadto
armia udzieli³a mu mandatu do kandydowania w wyborach prezydenckich. Rozpocz¹³
siê okres kampanii przedwyborczej. Wybory monitorowa³o szereg organizacji miêdzy-
narodowych, w tym Unia Europejska, która krytycznie oceni³a wiele elementów
zwi¹zanych z przygotowaniem wyborów (EU Election Observation Mission, 2014).
Dla Unii dojœcie do w³adzy genera³a Sisiego to swoista pora¿ka dotychczasowych unij-
nych wysi³ków i wyzwanie dotycz¹ce koniecznoœci odnowienia ram wspó³pracy i dialo-
gu politycznego. Rozpoczyna siê kolejny trudny okres w relacjach. Pomimo zapewnieñ
wyra¿onych w deklaracji po wyborach, ¿e „Unia Europejska wyra¿a wolê bliskiej
wspó³pracy z nowymi w³adzami w Egipcie w ramach konstruktywnego partnerstwa,
aby wzmocniæ wzajemne relacje” (European Union, 2014). Realia tej wspó³pracy oka-
za³y siê du¿o trudniejsze od dotychczasowych.

Kluczowa zmiana, która nast¹pi³a w podejœciu UE do wspó³pracy z Egiptem
w okresie 2011–2014 wi¹¿e siê z uznaniem, ¿e w przesz³oœci polityka opiera³a siê na
za³o¿eniu, ¿e autorytaryzm sta³ siê swoist¹ przeszkod¹ przeciwko terroryzmowi, fun-
damentalizmowi, nielegalnej migracji. Paradygmat d¹¿enia do demokracji i stabilno-
œci, który podkreœlany by³ w deklaracjach UE, by³ daleki od realiów prowadzenia
polityki. Po roku 2012 nast¹pi³o przeorientowanie podejœcia w stosunkach dyploma-
tycznych. O ile wczeœniej mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e w³adze egipskie gwarantowa³y
stabilnoœæ, ale nie demokracjê, to po zmianach Unia toczy³a dialog z egipskim partne-
rem w warunkach braku stabilnoœci, z jeszcze mniejszymi ni¿ wczeœniej szansami na
rozpoczêcie procesów demokratyzacyjnych. Istotnym unijnym posuniêciem by³o po-
stawienie nacisku na zaanga¿owanie siê lokalnych podmiotów spo³eczeñstwa obywa-
telskiego (podkreœlone to zosta³o w ramach corocznego przegl¹du EPS). Zwiêkszono
mo¿liwoœæ dofinansowania inicjatyw i organizacji pozarz¹dowych poprzez Instrument
na rzecz Spo³eczeñstwa Obywatelskiego (ang. Civil Society Facility). Utworzony tak-
¿e zosta³ Fundusz na rzecz Demokracji (ang. Endowment for Democracy) organ dyspo-
nuj¹cy dotacjami skierowanymi do niezarejestrowanych organizacji pozarz¹dowych
i partii politycznych. Wprowadzono tak¿e zmianê regulacji istniej¹cej Europejskiej
Inicjatywy na rzecz Demokracji i Praw Cz³owieka. Uznano, ¿e rola spo³eczeñstwa oby-
watelskiego ma decyduj¹ce znaczenie w kszta³towaniu demokratycznej debaty oraz
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zapewnienia odpowiedzialnoœci publicznej. Ten element by³ ju¿ obecny we wczeœniej-
szych zapisach reorientuj¹cych politykê s¹siedztwa UE (Balfour, 2012; Cavatora,
2012), jednak po roku 2012 podjêto realne dzia³ania by wzmocniæ wczeœniej ustalone
za³o¿enie.

Unia, stosuj¹c to nowe podejœcie, odchodzi od przyjêtej zasady niestronniczoœci
anga¿uj¹c siê w politykê wewnêtrzn¹ pañstw trzecich. Wspierane s¹ czêsto ma³e, grupy
nieformalne, stowarzyszenia i fundacje dzia³aj¹ce na rzecz przemian demokratycznych
i praw cz³owieka. Te podmioty nie s¹ przygotowane do konkurowania z podmiotami ta-
kimi jak Bractwo Muzu³mañskie w kolejnych wyborach. Jednak¿e ich wp³yw na
kszta³towanie okreœlonych standardów reakcji jest du¿y. Przyk³adem tego nowego po-
dejœcia mog¹ byæ projekty wspó³finansowane przez Europejski Fundusz na rzecz De-
mokracji (EED), który uruchomiono na pocz¹tku 2013 roku. Jego powstanie mo¿na
postrzegaæ jako jeden z elementów d³ugotrwa³ego procesu reformy zewnêtrznych ins-
trumentów Unii Europejskiej dotycz¹cych promowania demokracji na œwiecie. Nowo-
powsta³y fundusz w za³o¿eniu mia³ uzupe³niaæ inne formy dzia³añ UE pozwalaj¹ce
wp³ywaæ na sytuacjê w jej wschodnim i po³udniowym s¹siedztwie (European Commis-
sion 2012c; Leininger, Richter, 2012). Jego celem sta³o siê promowanie inicjatyw de-
mokratyzacyjnych wpisanych w ramy budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz
wsparcia transformacji politycznej poprzez dotowanie osób i podmiotów, które mia³y
utrudniony dostêp lub nie by³y w gronie potencjalnych beneficjentów œrodków po-
chodz¹cych z innych unijnych Ÿróde³ (Ligor 2014). Szybki dostêp do œrodków, mniej
zbiurokratyzowane procedury, elastycznoœæ mechanizmu aplikowania to atuty nowego
instrumentu. Jednak¿e skala realizowanych projektów jest ma³a, a mo¿liwoœæ weryfi-
kacji realnego oddzia³ywania projektów ograniczona. Bior¹c pod uwagê pierwsze dwa
lata jego funkcjonowania, udzielone w ramach EED wsparcie, w odniesieniu do real-
nych potrzeb inwestowania w proces przemian w poszczególnych pañstwach s¹siedz-
twa, ma charakter symboliczny.

Zakoñczenie

Unia Europejska i Egipt oficjalnie uznaj¹ siê wzajemnie za wa¿nych, strategicz-
nych partnerów. W kszta³towanych relacjach Egipt z Uni¹ ³¹czy i jednoczeœnie dzieli
historia wspólnych doœwiadczeñ, koniecznoœæ wspó³pracy gospodarczej, a tak¿e wyz-
wania wynikaj¹ce z zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa. Przez wiele lat, Unia Europejska za
pomoc¹ dostêpnych instrumentów jej poszczególnych polityk stara³a siê dzia³aæ na
rzecz demokratycznych przemian w Egipcie. Naciska³a politycznie, a tak¿e poprzez
zachêty mechanizmów gospodarczych do zmian. Przekazywa³a œrodki finansowe, któ-
re mia³y przyczyniæ siê do koniecznych reform. Niew¹tpliwie nacisk na u¿ycie ins-
trumentów Unii w relacjach z Egiptem by³ podyktowany koniecznoœci¹ zapewnienia
Unii, jak i w szczególny sposób jej kilku pañstwom cz³onkowskim niezbêdnego
wp³ywu na rzecz realizacji interesów gospodarczych i politycznych. Unia, wdra¿aj¹c
instrumenty poszczególnych polityk, nawo³ywa³a do prze³omu na rzecz wpisanych
w ramy jej podejœcia strategicznego postulatów: d¹¿enia do demokracji, poszanowania
praw cz³owieka, swobód obywatelskich, budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego. D¹¿e-
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nia do zmian systemowych w pañstwach Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu wy-
ros³y na podwalinach buntu podsycanego przez promuj¹ce idea³y i okreœlone europejskie
standardy pañstwa cz³onkowskie i instytucje Unii. Poprzez wieloletnie wzmacnianie
przekonania o mo¿liwoœci budowy nowego porz¹dku prawnego i ³adu spo³ecznego,
Unia prowadz¹c w wielowymiarowym zakresie politykê zewnêtrzn¹ przyczyni³a siê
w pewnej mierze do wydarzeñ, które nazwano arabsk¹ wiosn¹ (Przybylska-Maszner,
2014). Wydarzenia roku 2011 zburzy³y dotychczasowe wiêzi polityczne i podwaliny
przez lata budowanej stabilnoœci w relacjach. Kolejne burzliwe lata próby transforma-
cji w Egipcie spowodowa³y koniecznoœæ budowy nowego podejœcia do relacji obu
partnerów. Konsekwencje zainicjowanych zmian, trudne do przewidzenia w momen-
cie ich inicjowania, nie zawsze mog³y byæ pozytywnie przyjête przez stronê unijn¹.

Unia, zak³adaj¹c zasadê zró¿nicowania, w bilateralnym wymiarze wspó³pracy mu-
sia³a wyznaczyæ zakres relacji z nowymi w³adzami w Egipcie. Unia wpisa³a zakres
swych polityk w kszta³t ról, które chce pe³niæ na arenie miêdzynarodowej. Unijna po-
lityka w du¿ej mierze by³a polityk¹ ‘na papierze’, gdy¿ napotka³a opór po stronie
egipskiej. Bariery postawione przez nowe w³adze wymusi³y na Unii odstêpstwa od
przyjêtych za³o¿eñ za cenê obecnoœci i mo¿liwoœci kszta³towania gospodarczego wy-
miaru relacji.

Egipt jest dla UE niezwykle wa¿nym pañstwem strategicznym, partnerem dla
ochrony jej interesów w regionie. Sytuacja gospodarcza i polityczna w Egipcie i szerzej
w regionie wywiera wp³yw na gospodarkê pañstw europejskich, europejski rynek pra-
cy oraz tendencje spo³eczne w Europie. W obliczu zachodz¹cych w Egipcie zmian
pañstwa Unii Europejskiej i jej instytucje nie pozostaj¹ pozbawione instrumentów re-
akcji. Jednak¿e ich zastosowanie jest wielokrotnie udaremniane, b¹dŸ ograniczane. Nie
jest to tylko efekt dzia³añ kolejnych rz¹dów egipskich. Wynika to tak¿e z trzech dodat-
kowych powodów: mechanizmu odroczonej reakcji mechanizmu instytucjonalnego
Unii, trudnoœci w ustalaniu wspólnego stanowiska na p³aszczyŸnie dialogu miêdzy-
rz¹dowego, trudnych interakcji z podmiotami trzecimi zaanga¿owanymi w Egipcie.

Pamiêtaæ nale¿y, ¿e Unia ma ograniczone mo¿liwoœci i legitymizacjê do od-
dzia³ywania na sytuacjê wewnêtrzn¹ Egiptu. Wdra¿anie polityki s¹siedztwa to koordy-
nacja dzia³añ w wielu sektorach, co ju¿ w za³o¿eniu jest arcytrudne. Prawdziwym
wyzwaniem bêdzie d³ugoterminowa pespektywa prowadzenia nowej ods³ony dotych-
czasowej polityki na p³aszczyŸnie gospodarczej i przy udziale instrumentów politycz-
nej manifestacji stanowiska. Polityka ta bêdzie jak dotychczas wypadkow¹ interesów
i si³y przekonywania poszczególnych pañstw cz³onkowskich. Du¿o zale¿y od tego, czy
za deklaracjami i strategicznymi ramami bêd¹ siê kry³y mechanizmy i dzia³ania zaak-
ceptowane w ramach wdra¿ania przez partnera.

W Egipcie zapocz¹tkowana zmiana nie prowadzi do z góry wyznaczonego celu, nie
jest ukierunkowana na osi¹gniêcie za³o¿eñ wpisanych w liczne unijne dokumenty.
Unijne decyzje podejmowane po roku 2012 wyznaczaj¹ nowy kierunek podejœcia do
relacji z partnerem egipskim, zarówno na niwie p³aszczyzny regionalnej potwierdzonej
w za³o¿eniach ENP, jak i poprzez szereg inicjatyw bilateralnych. Bardzo du¿e znacze-
nie dla Egiptu bêdzie mia³a sytuacja zewnêtrzna, przemiany pañstw w regionie (Durac,
2013). Uwzglêdniaj¹c istniej¹cy dorobek polityk i programów, UE by³a i jest zdetermi-
nowana wspieraæ Egipt. Zapocz¹tkowany proces transformacji nie musi jednak ozna-
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czaæ dzia³añ na rzecz zapewnienia wartoœci, propagowanych przez pañstwa cz³onkowskie
Unii, pokoju, dobrobytu i poszanowania praw podstawowych. Próba wypracowania
nowego podejœcia strategicznego w regionie, uwzglêdniaj¹c tak wa¿nych partnerów
jak Egipt, w ramach partnerstwa na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu nie
wywo³a natychmiastowych efektów. Pierwsze lata wdra¿ania tych za³o¿eñ pokaza³y, i¿
podobnie jak w przypadku wczeœniejszych inicjatyw, coraz trudniejsza staje siê ich re-
alizacja. Dynamika zmian w Egipcie jest bardzo du¿a. Istnieje realne zagro¿enie po-
wrotu do systemu niedemokratycznego. Równie pewne jest potencjalne przyzwolenie
na wspó³pracê UE z w³adzami autorytarnymi w wielu dziedzinach.

Jednym z podstawowych pytañ, na które przedstawiciele pañstw cz³onkowskich
i Unii Europejskiej bêd¹ musieli odpowiedzieæ w najbli¿szych latach jest to: czego
oczekuj¹ od Egiptu i czy jest to mo¿liwe, gdy¿ zgodne z intencjami wspó³pracy ze stro-
ny partnera? Odrzucaj¹c balast politycznych iluzji i deklarowanych roli na arenie miê-
dzynarodowej, w odpowiedzi zawrzeæ nale¿y przekonanie o koniecznoœci zapewnienia
wzglêdnej stabilnoœci politycznej w regionie, której gwarantem jest Egipt. Daje to na-
dziejê na utrzymanie przez Uniê w relacjach z Egiptem wa¿nej pozycji g³ównego
partnera gospodarczego opieraj¹c siê na mechanizmie preferencyjnych regulacji han-
dlowych. Na tej gospodarczej bazie obustronnych korzyœci Egipt dla mia³by staæ siê
partnerem w przezwyciê¿aniu zagro¿eñ takich jak nielegalna migracja i terroryzm.
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Streszczenie

Celem artyku³u jest ukazanie zmiennych okreœlaj¹cych ramy polityki Unii wobec Egiptu
w latach 2012–2014, a tak¿e analiza zakresu nowego podejœcia do kszta³towania wzajemnych
relacji w ich wymiarze politycznym. Szczególna uwaga skupiona zosta³a na mechanizmie zasto-
sowania instrumentów poszczególnych polityk unijnych na tle wydarzeñ na scenie politycznej
Egiptu. Powy¿sze rozwa¿ania pozwol¹ na przedstawienie wniosków dotycz¹cych dalszych
mo¿liwoœci prowadzenia dzia³añ przez Uniê Europejsk¹ w okreœlonych ramach wspó³pracy
z Egiptem, bior¹c pod uwagê koniecznoœæ ustalania wspólnych interesów, jak i wdra¿ania wy-
pracowanego stanowiska.

S³owa kluczowe: relacje zewnêtrzne UE, polityka zagraniczna UE, relacje UE–Egipt

Variables in the political relations between the European Union and Egypt after 2012

Summary

The paper attempts to indicate the variables that define the framework of EU policy towards
Egypt in 2012–2014, and to analyse the scope of the new approach to mutual relations in terms of
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politics. Particular attention is given to the mechanism of various instruments applied by differ-
ent EU policies and their implementation in the context of political developments in Egypt.
These considerations allow the author to draw conclusions on the future possibilities for the Eu-
ropean Union to continue its activities within the framework of cooperation in Egypt, taking into
consideration the necessity to agree on common interests and to implement an adopted stand-
point.

Key words: external relations of the EU, EU foreign policy, EU–Egypt relations
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