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Egyptské
parlamentní volby
Dne 23. listopadu 2015 skončila druhá fáze
egyptských parlamentních voleb. První fáze
voleb proběhla za malého zájmu voličů již
v říjnu. Bojkot, propad islamistických stran,
vítězství
nacionalistů
a
podporovatelů
prezidenta.
Výsledky
přináší
nový
Čtrnáctideník.

Poslední fáze demokratizace?
Egypt volbami dokončil 3leté přechodné
období, kdy parlament fakticky neexistoval,
a zákonodárnou moc měl v rukou pouze a
jenom prezident. Toto období začalo v roce
2013, kdy došlo k sesazení a zákazu
Muslimského bratrstva. Současný prezident
Abdal Fattáh Sísí tvrdí, že volby dokončí
přechod země k demokracii, který byl započat
v letech 2010-2011. Výsledky předchozích
parlamentních voleb také analyzoval jeden ze
Čtrnáctideníků.
Nezájem a bojkot

Volební účast v první říjnové fázi voleb byla
26,56 %, ve druhé pak 29,83 %. V průměru
šlo k volbám necelých 28 % voličů. Je vidět, že
volební účast byla velice nízká, pokud
porovnáme výsledky z voleb 2011 a 2012, tam
se čísla pohybovala okolo 59-62 %. Účast ve
volbách byla nyní dokonce tak nízká, že
poslední den voleb dostali státní zaměstnanci
půl dne volna, aby se mohli voleb zúčastnit.
Důvodem nízké účasti byl bojkot voleb, který
vyhlásilo hned několik relevantních politických
stran.
K bojkotu
se
připojila
většina
náboženských stran, ale také několik stran
liberálně sekulárních. Každá strana uváděla
své důvody, proč se voleb nezúčastnit. Mezi
hlavní důvody bojkotu voleb tak patřily:
Špatně napsaný volební zákon, který
zvýhodňuje jednotlivce před kandidátními
listinami. Tento fakt vykresluje egyptský
volební systém jako smíšený, jelikož 448
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křesel připadlo přímo voleným kandidátům,
120 křesel pak připadlo stranické listině. Počet
mandátů v obvodu byl stejný jako počet
kandidátů na stranické listině, pokud strana
získala většinu, připadla ji všechna křesla, což
vyvolalo vlnu kritiky u menšin. Očekávalo se,
že nezávislí kandidáti obsadí 80 procent křesel,
jen 20 procent pak zbude na politické strany.
Ještě při minulých volbách v roce 2011 přitom
připadly stranám dvě třetiny poslanců. Právě
složitost volebního systému brzdí, podle
kritiků, vznik nových politických stran.
Zavedení tvrdých bezpečnostních
opatření, která umožnují trestání aktivistů,
či demonstrantů.
Média,
která
nedávala
prostor
opozičním kandidátům.
Vítězové a poražení voleb

Faktickým vítězem voleb se stala Strana
svobodných Egypťanů (The Free Egyptians).
Díky neomezeným finančním prostředkům
během kampaně, byla strana nejvíce vidět.
Finančně je tato strana nejvíce stabilizována.
Stranu navíc podporovaly významné rodinné
klany na východě země, což vedlo jak
k finanční injekci, tak přílivu voličů, kteří dají
na doporučení vlivných. Strana se nevymezila
vůči prezidentu Sísímu, a tak měla dostatek
prostoru pro svou kampaň. V roce 2012 strana
kandidovala v koalici stran s názvem Egyptský
blok. Nemalou výhodou pro ni je také to, že
má podporu koptské křesťanské (zejména
pravoslavné) menšiny, jelikož zakladatel
strany
Naguib Sawiris patří mezi její
příslušníky.
Mezi vítěze voleb bychom mohli zařadit
také Nation´s Future Party (NFP) a stranu Al
Wafd. NFP se těší podpoře prezidenta Sísího,
který neskrývá své sympatie k této straně.
Stranu také podporují lidé z blízkého okolí
prezidenta například tím, že pracně budují
mládežnické
buňky
strany.

Strana al wafd (přeloženo jako strana delegace)
patří mezi nejstarší politické strany v zemi
(založena již v roce 1918). Právě ze své tradice
strana čerpá. Konzervativní jádro voličů jí dává
vždy dobrou startovací pozici před každými
volbami. Stranu podporují bohaté rodiny po celé
zemi. Al Wafd se profiluje jako islámská prokapitalistická liberální strana s důrazem na co
nejmenší roli státu v ekonomice. Strana se
sama dříve označovala za alternativu k
Muslimskému bratrstvu. Dnes je ve straně
patrný odklon od islamistické ideologie.
Mezi vítěze voleb můžeme zařadit také
stranu s názvem Ochránci vlasti (Protectors of
the Homeland party), kterou založili příslušníci
armády v roce 2013. Strana patří mezi
přívržence prezidenta Sísího a její voliči se
rekrutují z řad bývalých vojáků.
Mezi poražené patří zejména Strana
světla (Al-Nour party), která oproti volbám
v roce
2012
ztratila
celkem
111
míst
v parlamentu. Ze 123 křesel se strana propadla
na pouhých 12 míst v parlamentu. Strana
doplatila nato, že dlouho váhala, zda podpořit
prezidenta Sísího
v roce
2013.
Nakonec
prezidenta podpořila, což mnozí voliči strany
brali
jako
zradu.
Následovalo
odštěpení
salafistického křídla a založení strany Al Wattan.
V neposlední řadě straně nepomohlo, že byla
v médiích
označována
jako
nábožensky
extremistická.
Některá
média
stranu
přirovnávala
k zakázanému
Muslimskému
bratrstvu. Mnoho představitelů strany bylo
zatčeno a obviněno z rozvracení státu. Hlavním
důvodem propadu voličské přízně byl ovšem
fakt, že potenciální voliči Al Nour volby
bojkotovali.

Výsledky
1- The Free Egyptians: 65 křesel
2- Homeland’s Future (Nation’s Future): 50 křesel
3- Al Wafd: 45 křesel
4- Protectors of the Homeland: 17 křesel
5- Republican People Party: 13 křesel
6- Congress Party: 12 křesel
7- Al-Nour Party: 12 křesel
8- Conservative Party: 6 křesel
9- National Movement Party: 5 křesel
10- Democratic Peace Party: 5 křesel
11- The Egyptian Social Democratic: 4 křesel
12- Freedom Party: 4 křesel
13- Egypt is my country Party: 3 křesel
14- Modern Egypt Party: 3 křesel
15- Tagamuaa Party: 1 křeslo
16- Reform and Development Party: 1 křeslo
17- Zbytek křesel (351) obsadili nezávislí kandidáti

Shrnutí

Volby, které proběhly, nepochybně posílily pozici
prezidenta Sísího, jelikož vytvořily loajální
parlament vůči prezidentovi. Prezident tak
dostal zákonodárnou moc zcela pod svoji
kontrolu. V kombinaci s faktem, že téměř ¾
společnosti volby bojkotovaly, se egyptský
režim svou poslední fází demokratizace posunul
do pozice přinejmenším semi-demokratického
státu.
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