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DELEGACJA BRACI MUZUŁMANÓW 
W KRAKOWSKIEJ AKADEMII 

IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, intensyfikując współpracę Polski z in-
nymi państwami, organizuje cykl tzw. wizyt studyjnych, na które zapraszani są 
przedstawiciele najważniejszych sił politycznych danego kraju. Spotykają się oni 
z politykami, parlamentarzystami, środowiskami akademickimi i biznesowymi.

26 kwietnia 2012 r. w ramach takich wizyt w Krakowskiej Akademii go-
ściła delegacja egipskiego stowarzyszenia Braci Muzułmanów. Inicjatorem spo-
tkania była ambasada RP w Kairze. Delegacja składała się z pięciu osób: Waleed 
al-Haddad (przewodniczący grupy) oraz Dina Husein, Narmeen Mohamed i Nus-
saiba Algazzar (występowali oni z ramienia Partii Wolności i Sprawiedliwości) 
oraz Mahmoud Aref (reprezentujący Braci Muzułmanów). Uczestników spotka-
nia powitała prorektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego, prof. dr hab. Maria Kapiszewska, a poprowadził je prof. dr hab. Jerzy 
Zdanowski.

W pierwszej części spotkania Waleed al-Haddad zapoznał słuchaczy z hi-
storią Braci Muzułmanów, skrótowo przedstawił też relacje panujące między nimi  
a Partią Wolności i Sprawiedliwości.

Organizację Braci Muzułmanów założył w Egipcie w 1928 r. Hasan al- 
-Banna. Powstanie stowarzyszenia było reakcją na rozpad Imperium Osmańskie-
go i utworzenie na jego gruzach mniejszych organizmów państwowych. Począt-
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kowo celem działalności Braci była głęboka moralna i społeczna reforma kraju 
wedle zasad islamu. Organizowali pomoc charytatywną i opiekę zdrowotną dla 
najbiedniejszych, a równolegle – w myśl przekonania, że Egipcjanin powinien 
być nie tylko religijny, obowiązkowy, pracowity, ale i wykształcony – zapew-
niali biednej młodzieży edukację i uczestnictwo w życiu kulturalnym, zakładali 
ośrodki szkoleniowe.

Z czasem jednak organizacja zaczęła ulegać upolitycznieniu, pojawiły się 
hasła nawołujące do walki z brytyjskim kolonializmem, skorumpowanymi in-
stytucjami feudalnymi i zachodnim imperializmem. W latach 30. XX w. Bracia 
Muzułmanie, silniej ulegając tendencjom fundamentalistycznym, zaczęli zakła-
dać tajne grupy paramilitarne. Po II wojnie światowej brali udział w wielu ak-
cjach terrorystycznych, w tym w próbach zamachu na króla Faruka I, a po jego 
obaleniu – na członków rządu Gamala Nasera. W 1949 r., po zabójstwie premie-
ra, dokonanym przez członka Braci Muzułmanów organizację zdelegalizowano,  
a agenci rządowi zamordowali Hasana al-Bannę.

Władze Egiptu były przekonane, że w sytuacji, gdy 10 procent społeczeń-
stwa to chrześcijańscy Koptowie, spokój zapewni utrzymywanie religii jak naj-
dalej od polityki. Jednak z drugiej strony oznaczało to również, że przez ponad 
60 lat od życia politycznego odcięta była spora część społeczeństwa związana  
z Braćmi Muzułmanami. Po upadku Husniego Mubaraka w 2011 r. Bracia odzy-
skali prawo do legalnej działalności. Stowarzyszenie nie chciało jednak otwarcie 
angażować się politycznie, pamiętając, że w przeszłości był to pretekst do dele-
galizacji. Bracia formalnie pozostali więc stowarzyszeniem kulturalno-społecz-
nym i dobroczynnym, zaś ich politycznym ramieniem stała się Partia Wolności 
i Sprawiedliwości. W wyborach do parlamentu na przełomie roku 2011 i 2012 
partia ta zdobyła ok. 48 procent miejsc, stając się partią rządzącą. Jest jednak 
oczywiste, że żaden członek tej partii nie może działać bez wiedzy i zgody Braci 
Muzułmanów.

Druga część spotkania przeznaczona została na pytania do delegacji egip-
skiej. Pierwsze dotyczyło relacji Egiptu z państwami sąsiadującymi: Izraelem, Ira-
nem, Arabią Saudyjską, w kontekście Arabskiej Wiosny i wygranych przez Braci 
Muzułmanów wyborów. Rewolucyjna zmiana władzy w Egipcie wzbudziła w spo-
łeczności międzynarodowej obawę, że naruszona została krucha równowaga sił  
w tamtym regionie.

Waleed al-Haddad zapewnił, że nowe władze Egiptu będą respektować 
wszystkie podpisane umowy bilateralne. Równowaga sił na Bliskim Wschodzie, 
zapewniająca dotąd bezpieczeństwo narodom tego regionu, jest obrazowo oparta 
na państwach tworzących wierzchołki trójkąta. Są to: Egipt – odpowiedzialny za 
Afrykę i kraje Zatoki Perskiej, Turcja – utrzymująca kontakty z UE, oraz Iran – 
umożliwiający relacje z państwami Azji.
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W. al-Haddad powiedział, że w przypadku Izraela za obowiązujące uważa 
się porozumienie podpisane w Camp David, choć strona izraelska wiele razy 
łamała jego warunki. Na arenie międzynarodowej Egipt wspierał, i nadal będzie 
wspierać, Palestyńczyków w staraniach o własne państwo, sprzeciwia się też izrael-
skiej okupacji Strefy Gazy, nie renegocjuje jednak warunków umowy egipsko-iz- 
raelskiej.

Z kolei stosunki z Iranem są skomplikowane od czasu ustanowienia repu-
bliki islamskiej. Nowe władze Egiptu, pomimo wspólnoty wiary, nie popierają 
dyktatury, a taka właśnie panuje w Iranie. Kontakty bilateralne praktycznie nie 
istnieją, nie działają ambasady, po wyborach nie wystosowano też oficjalnych 
zaproszeń do składania wizyt przedstawicieli obu krajów.

Natomiast z Arabią Saudyjską łączy Egipt co prawda nie granica, ale 
wspólnota duchowa i emocjonalna, etniczno-religijna, bo tam właśnie leżą świę-
te miasta islamu: Mekka i Medyna. Tam także znajduje się największa diaspora 
egipska, a opieka nad nią jest obowiązkiem władz Egiptu. Już z tych powodów 
relacje między państwami są wyjątkowe i przyjacielskie.

Kolejne pytanie dotyczyło różnic doktrynalnych w kontekście współpracy 
parlamentarnej Braci Muzułmanów z salafitami. Odpowiedział na nie Mahmo-
ud Aref, członek stowarzyszenia. Stwierdził, że salafici – ruch religijny i poli-
tyczny postulujący odrodzenie islamu przez powrót do jego pierwotnych źródeł, 
do religii przodków – przez wiele lat odrzucali zaangażowanie polityczne jako 
sprzeczne z zasadami wiary, po rewolucji jednak wzięli udział w wyborach, zdo-
bywając 25 procent poparcia. Różnice doktrynalne dotyczą drobnych kwestii, 
porozumienie jest więc możliwe – wątpliwości mogą rozstrzygać albo zasady 
szariatu, albo zapisy konstytucji. Bracia Muzułmanie zamierzają współpracować 
ze wszystkimi partiami.

Na koniec padły pytania o relacje Partii Wolności i Sprawiedliwości z Ha-
masem oraz o przewidywania dotyczące wyroku na byłego dyktatora Husniego 
Mubaraka. Waleed al-Haddad odpowiedział, że H. Mubarak ma zapewniony rze-
telny proces, a sąd wyda wyrok zgodnie z egipskim prawem. Wyjaśnił, że Egipt 
uznaje zwycięstwo Hamasu w legalnych wyborach parlamentarnych. Musi być 
ono zaakceptowane przez resztę społeczności międzynarodowej, nawet pomimo 
niechlubnej przeszłości Hamasu. Jednym z elementów działalności tego ugru-
powania jest pomoc humanitarna w Strefie Gazy i na tej właśnie płaszczyźnie 
Bracia Muzułmanie widzą możliwość współpracy, gdyż sami od lat pomagają 
Palestyńczykom, będą też namawiać przywódców Hamasu do podjęcia rozmów 
o współpracy z Fatahem w sprawie Strefy Gazy.

Spotkanie podsumował, dziękując wszystkim za przybycie, prof. dr hab. 
Jerzy Zdanowski. 


