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Een twijfelachtige
verkiezing
Mohammed Morsi van de
Moslimbroederschap is een
jaar aan de macht geweest
als president van Egypte.
Zijn nipte overwinning
van de verkiezingen heeft
vanaf het begin serieuze
bezwaren en wettige
vragen opgeroepen.
Voor die tijd was zijn
islamistische partij, de
Moslimbroederschap,
meer dan zeventig jaar
verboden geweest.
In
het
diepste
geheim werd een
Opperste Raad van
de
internationale
Moslimbroederschap
in het leven geroepen.
Daarbij waren veel radicale Soennitische moslimorganisaties betrokken,
organisaties die aan de wieg
stonden van groeperingen
zoals al-Qaeda, Taliban
en Hamas. Bekende strategen zeggen dat westerse
regeringen stilzwijgend de
Moslimbroederschap en
Morsi als president steunden in ruil voor beloften
om samen te werken in de
oorlog tegen terrorisme en
om een wereldwijde islamitische erkenning van Israël
te bewerkstelligen.

Proces van
islamisering
In het voorbije jaar heeft de
partij van Morsi de invoering van een islamitische
grondwet voor Egypte
bewerkstelligd door middel van een twijfelachtig
referendum en werden
Islamisten op belangrijke regeringsposten gezet,
zowel nationaal als regionaal. Morsi wees ook vrij snel
islamitische rechters aan in
het juridische systeem en
hij probeerde islamitische

Egypte,
gebeurtenissen
en gevolgen

leiders aan te wijzen voor
de politie en het leger. Als
hij aan de macht was gebleven zou Egypte weldra
zijn uitgeroepen als een
Soennitische Islamitische
Republiek—belangrijker
dan de Sjiitische Republiek
in Iran—om daarmee dichter bij het grote islamitische doel komen: het herstel van een Islamitisch rijk
onder een heerser die de
profeet Mohammed vertegenwoordigt.

Laatkomers
De islamisten namen geen
deel aan de opstand die
leidde tot de afzetting van
de voormalige president
Hosni Mubarak en waarmee een einde kwam aan
de één partij regering.
Deze opstand begon op
het internet met protesten
van een groep jongeren,
afgestudeerd aan de universiteit, die verlangden
naar vrijheid in westerse
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hierboven: velen gingen
in protest de straat op;
Mohamed Morsi op een persconferentie

stijl. Velen van hen zaten
zonder werk of hadden
tijdelijke baantjes. Hun
krachtige maar vredige
demonstraties zaaiden
verwarring op de verschillende oververheidsdepartementen en onder
de veiligheidstroepen.
Op dat moment maakten
gewapende islamitische
organisaties misbruik van
de situatie en bestormden
zwaar beveiligde gevangenissen. Ze doodden
veel bewakers en bevrijdden gevangen islamitische
leiders, waaronder Morsi.
Het leger dwong Mubarak
om af te treden, vormde
een interim regering en
kondigde plannen aan voor
democratische verkiezingen. Pas toen voegden islamisten zich bij de
demonstranten.

Verbroken beloftes
Omdat ze goed georganiseerd waren en over veel
geld beschikten hadden de
islamisten veel succes bij
de parlementaire en presidentiële verkiezingen. De
meeste steun kwam van
het platteland en van laag
opgeleide Egyptenaren, die
geloofden dat een islamitische regering hun leven
zou verbeteren. De krappe
en twijfelachtige verkiezing van Morsi als president was gebaseerd op
zeven belangrijke beloften
die aanvankelijk de angst
in andere sectoren van de
samenleving susten. Deze
beloften hielden het volgende in: economische
vooruitgang, banen voor
de werklozen, deelname
aan de regering voor alle
richtingen in de bevolking,
opkomen voor en handhaving van de rechten van
minderheden en het niet
opleggen van zijn islamitische ideologie. Geen
van deze beloften werd
gehouden; in plaats daarvan werd een islamitische
agenda ontvouwd.

Hervatting van de
revolutie
De politiek van Morsi leidde tot hogere werkloosheid
en toename van de armoede. De afbrokkelende
veiligheid zorgde voor
meer misdaad, zoals kidnapping voor losgeld. De
bevolking keerde zich
steeds meer tegen hem
en zijn islamitische agenda. Dezelfde groep jongeren die de afzetting van
Mubarak inleidde begon
nu een vredige internet en sms campagne
door het hele land met
de naam “TAMAROD”
(Opwekking). Hun strategie was om getekende
vervolg op achterzijde
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petities te verzamelen voor
de vervanging van Morsi
door het hoofd van het
Constitutionele Hof als
interim president en om
vervroegde presidentsverkiezingen te houden. Ze
verzamelden persoonsgegevens en handtekeningen
van meer dan 23 miljoen
geregistreerde stemmers,
waaronder miljoenen van
wie Morsi had beweerd dat
het zijn volgelingen waren.
30 juni werd aangewezen
als de datum waarop Morsi
zou aftreden. Maar hij en
enkele geharde leiders weigerden concessies te doen;
ze dreigden zelfs iedereen
aan te vallen die naar voren
zou treden op 30 juni. Toen
er uit het hele land steun
kwam voor een landelijke
demonstratie probeerde
het leger te bemiddelen en
riep op een referendum te
houden. De islamisten weigerden.

Militaire interventie
Het leger stelde alle partijen een ultimatum om binnen zeven dagen een overeenstemming te bereiken
(voor 30 juni). Morsi weigerde om te onderhandelen
voor overeenstemming;
de deadline werd nog
eens 48 uur opgeschoven.
Onbuigzaam bedreigde
Morsi in het openbaar
iedereen die het niet met
zijn regering eens was.
Op 3 juli greep het leger
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in: Morsi werd gevangen
genomen en het hoofd van
het Constitutionele Hof
werd ingezworen als nieuwe interim president en
een nieuwe burgerregering
werd gevormd.

Verhoorde gebeden
Midden juni, toen de spanningen toenamen, riepen
veel kerken in Egypte op
tot een gebeds- en vastentijd van tien dagen om
de Heer te vragen het land
te redden van islamitische
overheersing en om vrede
en veiligheid. Het lijkt erop
dat er een duidelijk antwoord op die gebeden is
gekomen!
De islam van de koran kan
vrijheid van meningsuiting of keuze niet toestaan.
De verbondenheid aan een
woestijnfilosofie en levensstijl uit de 7e eeuw maakt
het onverenigbaar met de
moderne tijd. Van nature
ontnemen islamitische
voorschriften
mensen
hun vrijheid en ze smoren
creativiteit en een hoge
arbeidsmoraal. Daarom
is het niet mogelijk een
moderne staat te baseren
op strenge islamitische

“Dat de volken u
loven, God, dat
alle volken u loven.”
Psalm 67:4

bij de foto’s: Duizenden trokken naar het Tahrirplein om Egyptes zogenaamde “tweede
revolutie” te vieren, de afzetting van president Morsi door het leger, 3 juli 2013

voorschriften. Egypte zou
niet in staat zijn om zijn
rijke en gevarieerde hulpbronnen te ontwikkelen.

Implicaties voor de
verspreiding van het
evangelie
De afzetting van Morsi:
 resulteerde ook in de
ineenstorting van de nieuw
opgelegde
islamitische
grondwet in Egypte
 stimuleerde ook de honger naar vrijheid en verbeterde de levensstandaard
van jonge, hoger opgeleide
Egyptenaren en van veel
andere mensen
 zorgde ook voor een
impuls aan de ontdekking
van de ware aard van de
islam door veel moslims in
Egypte en daarbuiten. T.
Kharabawi, een beroemde
ex
islamist, schreef

onlangs: “Wat in Egypte
gebeurd is heeft de hoop
op Islamitische hegemonie
een eeuwige fatale slag
toegebracht.”
 Gaf ook meer mogelijkheden voor geloofsgetuigenissen, mogelijkheden die
met buitengewoon grote
wijsheid gebruikt moeten
worden. De Egyptische
kerk heeft zich publiekelijk verplicht om zich ver te
houden van politieke activiteiten en ieder opgeroepen
geen beledigende opmerkingen in de richting van moslims te maken
Na het lezen van het evangelie van Mattheüs in het
Arabisch schrijft F.T.M. uit
Egypte:
“Ik geniet ervan te horen
van Jezus’ Koninkrijk van
vrede en liefde; Hij is de
ware boodschapper van
God.”
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