
Gamal Abdul NASER
(ur. 15 stycznia 1918, zm. 28 września 1970)

1. Charakterystyka

W 1954 r. Gamal Abdul Naser został szefem państwa egipskiego, co potwierdził 
jego późniejszy wybór na stanowisko prezydenta w 1956 r. W okresie rządów Nasera 
kontynuowano, zapoczątkowaną jeszcze w 1952 r., reformę rolną. Kolejnym posu
nięciem modernizacyjnym była budowa Wielkiej Tamy na Nilu w Asuanie. 26 lipca 
1956 r. nastąpił kryzys w relacjach z państwami zachodnimi, gdy Naser ogłosił na
cjonalizację Kanału Sueskiego. W rezultacie doszło do francusko-brytyjskiej inter
wencji wojskowej i zajęcia strefy kanału. Jednakże nacisk USA i ZSRR sprawił, iż 
Brytyjczycy i Francuzi musieli wycofać się z Egiptu, a sam Naser wzmocnił swoją 
pozycję zarówno w samym Egipcie, jak i na arenie międzynarodowej. W 1958 r. 
Naser zawarł porozumienie z Syrią, na mocy którego utworzona została Zjednoczona 
Republika Arabska. Próba zjednoczenia państw arabskich w efekcie zakończyła się 
jednak fiaskiem. W 1965 r. Naser został wybrany na stanowisko prezydenta Egiptu 
na drugą z rzędu sześcioletnią kadencję. Na płaszczyźnie międzynarodowej Naser 
był jednym z przywódców tzw. ruchu krajów niezaangażowanych. W egipsko-izrael- 
skicj wojnie sześciodniowej w 1967 r. Naser poniósł klęskę.

2. Idee:

a) cele rewolucji „wolnych oficerów” (określone w pro
gramie politycznym Zrzeszenia Wolności)

„1. Całkowita i bezwarunkowa ewakuacja obcych sił zbrojnych z doliny Nilu (łącznie 
z Sudanem, który stanowił prawnie jeden organizm z Egiptem).
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2. Prawo samostanowienia dla Sudanu.
3. Przyjęcie nowej konstytucji wyrażającej fundamentalne aspiracje ludu egipskiego.
4. Stworzenie systemu społecznego zabezpieczającego obywateli przed bezrobociem, 

chorobami i starością.
5. Utworzenie systemu ekonomicznego zapewniającego prawidłowy i równomierny po

dział bogactw narodowych, pełne wykorzystanie tych bogactw oraz potencjału ludz
kiego, maksymalny rozwój inwestycji.

6. Zagwarantowanie wszystkim obywatelom równości wobec prawa, wolności słowa, 
prasy, zebrań, religii, w granicach zakreślonych przez prawo.

7. Reforma nauczania mająca na celu wpojenie poczucia społecznej odpowiedzialności, 
znajomości praw i obowiązków wobec państwa i społeczeństwa.

8. Rozwijanie przyjaznych stosunków z krajami arabskimi.
9. Wzmocnienie Ligi Arabskiej.
10. Utrwalenie przyjaznych stosunków z wszystkimi krajami. Poparcie Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, w szczególności poparcie jej programu dekolonizacji.”

(K.. Sidor, Naseryzm. Historia, praktyka i teoria socjalizmu w ZRA, 
Warszawa 1969, s. 72)

b) zasady konstytucji egipskiej (z 16 stycznia 1956)

Egipt miał stać się socjalistycznym państwem arabskim o jednopartyjnym sys
temie politycznym, w którym jednak oficjalną religią pozostawał islam; prezydent 
miał być zarazem szefem rządu i naczelnym dowódcą armii. Celem polityki miała 
być modernizacja Egiptu, a środkiem jego osiągnięcia - industrializacja kraju, któ
rej symbolem stała się nacjonalizacja Kanału Sueskiego.

„Widząc wyraźnie wrogie stanowisko państw zachodnich, rząd egipski postanowił 
z dniem 26 lipca [1956] znacjonalizować Towarzystwo Kanału Sueskiego. Towarzystwo to 
przechodzi zatem na własność narodu egipskiego i Kanał Sueski w dniu dzisiejszym wraca 
do Egiptu”.

(J. Modrzejewska-Leśniewska, Konflikt sueski 1956, [w:] Konflikty kolonialne 
i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, red. P. Ostaszewski, Warszawa 2006, s. 384)

c) teoria panarabizmu

Była podstawą praktycznych działań na rzecz realizacji projektu Zjednoczonej 
Republiki Arabskiej (mającej w jednym państwie połączyć siły i instytucje państwo
we Egiptu i Syrii, a także Egiptu oraz Iraku i Jemenu Południowego). Koncepcje 
Nasera należy widzieć przez pryzmat charakterystycznych dla lat 50. i 60. XX wie
ku idei nacjonalizmu arabskiego, projektów unii arabskiej, niezależności od super
mocarstw oraz prób wprowadzania reform społecznych.
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„Rewolucja jest sposobem wyzwolenia się narodu arabskiego z kajdan, wyzbycia się 
ciemnej przeszłości, która go obciąża [...]. Jest jedyną drogą do pokonania zacofania [...], 
do stawienia czoła wyzwaniu rzuconemu Arabom i innym nierozwinięlym narodom: wy
zwaniu, jakie stawiają zadziwiające odkrycia naukowe, które sprawiają, że rośnie przepaść 
między krajami rozwiniętymi a zacofanymi. [...] Dzisiaj wolność oznacza wolność kraju 
i obywateli. Socjalizm stał się środkiem i celem: samowystarczalnością i sprawiedliwo
ścią. Droga do jedności to ludowe wezwanie do odtworzenia naturalnego porządku jednego 
narodu”.

(A. Hourani, Historia Arabów, tłum. J. Danecki, Gdańsk 2002, s. 402)

d) „socjalizm arabski”

Krytykowany przez marksistów za to, iż nie miał charakteru „naukowego”, 
a przede wszystkim za to, iż nie uwzględniał teorii walki klas. Cieszył się jednak 
wielką popularnością w świecie arabskim, w którym postrzegany był jako znaczący 
krok w kierunku kształtowania się „narodu arabskiego”. Naser stwierdzał zaś:

„Nasz system polityczny jest organizacją ludu, a nie klas. Tym samym państwo jest 
reprezentantem ludu, a nie klasy. Rządzimy w interesie robotników, rolników i inteligencji 
[...]. Mimo tego, co się o niej mówi, organizacja nasza różni się od jugosłowiańskiej, rosyj
skiej, chińskiej, indyjskiej”.

(K. Sidor, Naseryzm. Historia, praktyka i teoria socjalizmu w ZRA, 
Warszawa 1969, s. 72)

e) doktryna naseryzmu

Została zaprezentowana w dziele Nasera Filozofia rewolucji (Falsafat as-sau- 
ra), które po raz pierwszy ukazało się w roku 1953. Najważniejsze tezy to: zjed
noczenie wszystkich krajów arabskich od Zatoki Perskiej do Gibraltaru, wsparcie 
dekolonizacji kontynentu afrykańskiego, ale również użycie zasobów ropy naftowej 
w krajach arabskich jako broni strategicznej w relacjach ze światem zachodnim. 
Według Nasera nie było sprzeczności między nacjonalizmem egipskim a panarabi- 
zmem i panislamizmem. Tezy te potwierdził również w przemówieniu wygłoszo
nym 27 września 1960 r. na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ:

„Naród arabski zawsze charakteryzował się jednością języka, a jedność języka jest jed
nością myśli. Naród arabski zawsze charakteryzował się jednością historii, a jedność historii 
jest jednością świadomości [...]. Narodziny Zjednoczonej Republiki Arabskiej są najważ
niejszym symbolem wiary ludów arabskich w arabski nacjonalizm i w arabską jedność”.

(B. Stępniewska-Holzer, J. Holzer, Egipt: stulecie przemian. 
Warszawa 2008, s. 131)



3. Interpretacje:

Formalnie celem Nasera było ukształtowanie społeczeństwa, które określał 
jako „socjalistyczne, spółdzielcze i demokratyczne”1. Realizacji tych celów służyło 
wprowadzenie w życie szeregu reform społecznych, takich jak uregulowanie liczby 
godzin pracy, określenie płacy minimalnej, rozwinięcie systemu opieki medycznej. 
Reformy te były możliwe dzięki rozwojowi gospodarczemu, który jednak w poło
wie lat 60. uległ zahamowaniu. Co więcej, wiele decyzji z zakresu polityki spo
łecznej (jak np. płaca minimalna, gwarancje zatrudnienia dla absolwentów szkół 
wyższych, subwencjonowanie cen żywności) stanowiło poważne obciążenia budże
tu Egiptu.

1 Hasło: Naser, [w:] Arabowie. Słownik encyklopedyczny, red. M.M. Dziekan, Warszawa 
2001.

2 B. Stępniewska-Holzer, J. Holzer, Egipt: stulecie przemian, Warszawa 2008, s. 131.
3 J. Polit, Bliski Wschód. Złudne nadzieje zjednoczenia, [w:] Historia polityczna świata 

XXwieku 1945-2000, red. M. Bankowicz, Kraków 2004, s. 288.
4 A. Hourani, Historia Arabów, tłum. J. Danecki, Gdańsk 2002, s. 403.

Zdaniem Barbary Stępniewskiej-Holzer i Jerzego Holzera, autorów pracy Egipt: 
stulecie przemian, innym czynnikiem hamującym rozwój społeczno-gospodarczy 
był też znaczący rozrost administracji rządowej i biurokracji2. W sferze ideologicz
nej (zwłaszcza w uchwalonej w 1962 r. Karcie narodowej) widoczny był wpływ 
ideologii marksistowskiej, złagodzony jednak pozytywnym stosunkiem do religii 
(islamu) oraz do zasad życia społecznego (akceptacja własności prywatnej).

Jakub Polit zauważa, iż Karta narodowa głosiła „ścisły związek między isla
mem, arabizmem i socjalizmem [...]”3.

Albert Hourani dostrzegał triumf naseryzmu w latach 60. XX wieku, gdy: „życie 
publiczne w krajach arabskich było zdominowane przez ideę socjalistycznej, nieza- 
angażowanej formy nacjonalizmu arabskiego, którego przywódcą i symbolem był 
Abd in-Nasir (Naser)”4. Ośrodkiem upowszechniania ideologii próbującej łączyć 
marksizm z islamem był powstały w 1965 r. w Egipcie Wyższy Instytut Studiów 
Społecznych oraz założona w 1966 r. Organizacja Młodzieży Socjalistycznej. 
Chociaż sam Naser, mimo zwrotu na lewo w latach 60., zachował do końca swych 
rządów sceptycyzm wobec podstawowych zasad ideologii komunistycznej, to 
zaprowadził w Egipcie de facto system monopartyjny. Okazało się to szczegól
nie widoczne, gdy sam prezydent został również przywódcą - powołanej dekre
tem z grudnia 1962 r. (w miejsce partii zwanej Unią Narodową) - Arabskiej Unii 
Socjalistycznej.

Zdaniem B. Stępniewskiej-Holzer i J. Holzera, socjalizm Nasera „wyrażać się 
miał we współpracy wszystkich grup społecznych, a także jedności narodowej. 
Krytykę kierowano przeciw systemom zachodnim i wschodnim. Zachód obwinia
no za wyzysk narodów kolonialnych, Wschód obarczano odpowiedzialnością za
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nadmierne ofiary składane przez ludność”5. Szybko też partia rządząca stała się 
jedynie przekaźnikiem decyzji władz, a nie reprezentantem interesów obywateli 
państwa egipskiego. W efekcie Naser nie kierował się zasadami demokracji, a jego 
państwo miało charakter autorytarny, opierając się w praktyce działania na tajnej 
policji, cenzurze i bezwzględnej walce z opozycją. Przeciwnicy polityczni Nasera 
byli więzieni w funkcjonujących na obszarach pustynnych obozach odosobnienia. 
W polityce zagranicznej, utrzymując preferencyjne relacje z ZSRR (zatem wzoru
jąc się w pewnym zakresie na ideach i praktyce realnego socjalizmu), był zarazem 
Naser jednym z głównych uczestników i animatorów ruchu krajów niezaangażowa- 
nych, mających ambicje wyznaczenia tzw. „trzeciej drogi”, odmiennej od kapitali
stycznego Zachodu i komunistycznego Wschodu. Naser brał aktywny udział, wraz 
z Nehru oraz Broz-Titem, w stworzeniu ruchu niezaangażowanych na konferencji 
w Bandungu w 1955 r.

5 B. Stępniewska-Holzer, J. Holzer, op. cit., s. 127.
6 J. Polit, Ruch państwa niezaangażowanych, [w:] Historia polityczna świata..., s. 300; 

idem, Bliski wschód w cieniu Nasera, [w:] ibidem, s. 198.

Jak podkreśla J. Polit, główną cechą ruchu niezaangażowanych „była orientacja 
antyzachodnia, czyniąca rzekome niezaangażowanie całkowitą fikcją, a oficjalnie 
szczytne hasła - propagandową farsą”. Ten sam autor uważa też, iż „Celem egip
skiego dyktatora była czołowa pozycja w zjednoczonym świecie arabskim, jeśli nie 
wręcz muzułmańskim, oraz zniszczenie Izraela”6. Mimo klęski w wojnie z Izraelem 
(w roku 1967) Naser pozostawał do końca życia jednym z najważniejszych autory
tetów świata arabskiego.

Pojęcia kluczowe:

—> Ruch Wolnych Oficerów i próby modernizacji Egiptu w połowie XX wieku, 
—> socjalizm arabski między ideami panarabizmu a arabskiego nacjonalizmu, 
—> system władzy w państwie Nasera,
—♦ przyczyny i konsekwencje wojny z Izraelem w 1967 r.,
—> Egipt Nasera na arenie międzynarodowej w latach 60. XX wieku.

Stefan Bielański
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