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Αιγυπτιακές εκλογές
ο Στρατηγός και ο Αδελφός

*

Σωτήρης Ρούσσος**

Λίγες εβδομάδες πριν τις αιγυπτιακές εκλογές ένας δυτικός αναλυτής υπεδείκνυε, μάλλον με ενθουσιασμό, το γεγονός ότι διενεργούνταν πραγματικές δημοσκοπήσεις για τις
εκλογές στην Αίγυπτο, σημάδι, σύμφωνα με τον ίδιο, της πορείας της χώρας προς τα μοντέλα της δυτικής δημοκρατίας. Αλλά, φευ, τα αποτελέσματα που έδιναν οι δημοσκοπήσεις
απείχαν τελικά πολύ από την πραγματικότητα και δεν ανεδείκνυαν την πραγματική διχοτόμηση της αιγυπτιακής πολιτικής. Οι νικητές των εκλογών, δηλαδή ο επίσημος υποψήφιος
των Αδελφών Μουσουλμάνων Μοχάμεντ Μόρσι και ο “εκλεκτός” του βαθέος κράτους και εκ
των ηρακλειδών της προεδρίας Μουμπάρακ, πτέραρχος ε.α. Άχμεντ Σαφίκ εκφράζουν
χωρίς αμφιβολία τους δύο βασικούς πραγματικούς πολιτικούς πόλους: το πολιτικό Ισλάμ
από τη μια πλευρά και το πατερναλιστικό κράτος με τις διαπλεκόμενες με αυτό κρατικιστικές ή κρατικοδίαιτες πολιτικές και οικονομικές ελίτ και τα δίκτυα πατρωνίας τους από την
άλλη.
Κανένας όμως από αυτούς δεν ξεπέρασε το 30% ενώ σημαντικά ποσοστά έλαβαν ο
εκπρόσωπος της πάλαι ποτέ εθνικιστικής και κοσμικής αριστεράς (νασερικής όπως είναι ο
τρέχον όρος που όμως δεν αποδίδει την πραγματική πολιτική θέση της) και ο ανεξάρτητος
ισλαμιστής πρώην μέλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Οι Σαλαφιστές, (επίσης ισλαμιστές, πιο προσκολλημένοι στην ισλαμική παράδοση και το κήρυγμα), η δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική παράταξη, έμειναν ουσιαστικά έξω από το “κάδρο” των προεδρικών
εκλογών αφού δεν υπήρχε υποψήφιος να τους εκφράσει. Το ‹‹κίνημα της πλατείας Ταχρίρ››
αποτέλεσε εξέλιξη των κινημάτων για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα αλλά η ανάπτυξή του δεν συμβάδισε με την εμπέδωση μιας εναλλακτικής πολιτικής ηγεμονίας του σε
ευρύτερα στρώματα. Σε καμία περίπτωση δεν προέβη σε έναν “πόλεμο θέσεων” κατά την
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γκραμσιανή θεώρηση. Μετά την απομάκρυνση του Μουμπάρακ, το ‹‹κίνημα της πλατείας
Ταχρίρ›› βρέθηκε σε οργανωτική και πολιτική αμηχανία και τελικά περιθωριοποιήθηκε.
Αν τελικά επικρατήσει ο Μόρσι στον δεύτερο γύρο, τότε οι Αδελφοί θα είναι απόλυτοι
κυρίαρχοι στην αιγυπτιακή πολιτική ζωή αφού ο Πρόεδρος αναμένεται και στο νέο Σύνταγμα να συγκεντρώνει στα χέρια του την εκτελεστική εξουσία. Ιδιαίτερα στο θέμα της κατάρτισης του νέου Συντάγματος, ο Πρόεδρος διορίζει το ένα τρίτο των μελών της Άνω Βουλής,
σώματος κρίσιμου για την ψήφιση του Συντάγματος. Οι Αδελφοί, ανδρωμένοι κοινωνικά
από μικροαστικά στρώματα που εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες της φιλελευθεροποίησης
της οικονομίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990, δεν θα επιζητήσουν βαθιές οικονομικές
αλλαγές, ούτε θα συγκρουστούν κατά μέτωπο με τον στρατό. Σίγουρα όμως θα εστιάσουν
στα ζητήματα διαφθοράς και βαθμιαία θα αποδομήσουν την πολιτική και οικονομική ελίτ του
παλαιού καθεστώτος και τα δίκτυά της ακολουθώντας μια αιγυπτιακή παραλλαγή της τουρκικής “ισλαμοδημοκρατίας”.
Αν ο Σαφίκ είναι ο νικητής, αυτό δεν θα σημάνει την παλινόρθωση του μουμπαρακικού καθεστώτος αλλά θα δώσει τη δυνατότητα στον στρατό και στο Ανώτατο Στρατιωτικό
Συμβούλιο να διατηρήσει την εποπτεία του πολιτικού συστήματος ακολουθώντας, αυτήν τη
φορά, το πρότυπο της εποπτείας του τουρκικού κράτους από τον στρατό και το Σύνταγμα
Εβρέν. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, οι Αδελφοί και οι στρατηγοί θα πρέπει να βρουν
τρόπους συμβιβασμού.
Τρία είναι τα πεδία που θα κρίνουν άμεσα την πορεία αυτού του συμβιβασμού: πρώτον, η οικονομία, η οποία βρίσκεται βρίσκεται σε προβληματική κατάσταση με κατακόρυφη
μείωση των άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό και των εσόδων του τουρισμού. Δεύτερον, το πρόβλημα της ασφάλειας και της εγκληματικότητας, η οποία έχει αυξηθεί επικίνδυνα στα μεγάλα αστικά κέντρα μετά την πτώση του Μουμπάρακ. Τρίτον, η ηγετική θέση
της Αιγύπτου, η οποία έχει τεθεί εν αμφιβόλω εδώ και καιρό, ακόμη και πριν την “αραβική
άνοιξη”. Το Ισραήλ, αλλά και άλλοι παίκτες με διαφορετικά και συχνά συγκρουόμενα συμφέροντα όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν και η Τουρκία, θα αναμένουν με ζωηρό ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της 17ης Ιουνίου (τελικά η ημερομηνία αυτή θα είναι κομβική για
όλους μας...).
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