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Hele denne uge bringer Jyllands-Posten
udvalgte artikler fra den egyptiske avis
Al-Masry Al-Youm.
Offentliggørelsen sker på grundlag af en specialaftale 
mellem Jyllands-Posten og Al-Masry Al-Youm, der har 
alle rettigheder – www.almasryalyoum.com/en – 
og i samarbejde med Dansk-Egyptisk Dialoginstitut, Cairo.

M
ange i Egypten og udlan-

det frygter, at revolutio-
nen vil blive skyllet væk
af politisk islam og ”kid-

nappet”. Men det er faktisk det
modsatte, der er tilfældet. 

Det mest fornuftige er nemlig at
inkludere den islamistiske retning
i den samfundsmæssige mangfol-
dighed, som også har vist sig på
Tahrir-pladsen de sidste par uger.
En fortsættelse af tingenes tilstand
uden omfattende forandringer og
forbedringer vil derimod ende
med ekstremismens sejr.

Jeg ville aldrig have troet, at jeg
en dag skulle finde trøst og beskyt-
telse hos de islamistiske aktivister.
Men det var lige præcis, hvad der
skete ved middagstid den 3. febru-
ar, da en flok af regimets bøller på
6.-Oktober-Broen forfulgte enhver,
som de mistænkte for at være ”ud-
lænding”. 

Mange fik tæsk alene, fordi de
var udlændinge. Måske var det
min tøjstil, som fik dem til at mis-
tænke mig for at være ”udlæn-
ding”. 

Jeg blev flere gange antastet af
horder af ophidsede og voldelige
unge mænd, der råbte mig ind i
ansigtet og krævede bevis på min
egyptiskhed. De opførte sig, som
om jeg var anklaget for en forfær-
delig forbrydelse, og sagde, at de
allerede havde anholdt flere israel-
ske og iranske spioner. Disse spio-
ner var del af en alliance (en meget
underlig alliance, vil jeg mene,
mellem Israel og Iran?), som ville
undergrave landets sikkerhed og
tilintetgøre det. Det var tydeligt, at
de havde labbet den konspiratori-
ske lektion i sig, som de egyptiske
medier har spredt i de seneste par
uger.

Da en gruppe særligt barbariske
bøller begyndte at forfølge mig,
løb jeg hurtigt ned under broen og
gemte mig sammen med andre de-
monstranter. Jeg så her, at jeg var i
selskab med en stor gruppe af
skæggede unge, som hilste og bød
mig velkommen i en solidarisk
ånd. 

Jeg blev bange, da en af dem
genkendte mig fra mit byline foto,
som bringes i denne avis hver lør-
dag – sandsynligvis fordi jeg i
mine artikler plejer at rette en
voldsom kritik mod islamistisk po-
litik. Men det var tydeligt at se, at
sammensmeltningen på Tahrir-
pladsen af disse islamistiske aktivi-
ster og andre grupperinger havde
haft en positiv effekt på dem. Og
det har haft en lige så stor effekt på
deres sekulære kammerater.

Eksemplarisk opførsel
Tahrirs islamister har opført sig
næsten eksemplarisk i løbet af de
seneste par uger. De har vænnet
sig til at være sammen med piger
uden tørklæde, lyttet til koncerter
og mødt udlændinge, heriblandt
de studerende fra Cairos Ameri-
kanske Universitet, som dukkede
op sammen med deres egyptiske
studiekammerater. 

De har undladt at bruge religiøse
slogans, og – hvad der er endnu
større – nogle af dem har beskyttet
de kristne under deres søndags-
messe på Tahrir-pladsen. 

Det er den slags interaktion, der
kan skabe en konsensus om de po-
litiske forslag, vi gerne ser tegne
fremtidens Egypten. 

Interaktionen gør det med andre
ord muligt at opnå enighed om,
hvilke tanker der er acceptable på
den politiske arena, og hvilke man
må kassere, fordi nogle i samfun-
det ikke tåler de praktiske konse-
kvenser eller ikke kan tilpasse sig
dem.

Dette intellektuelle klima, hvis
man kan bruge det udtryk, stod
dog i grel modsætning til pro-regi-
me folkene oppe på broen. Da jeg
begyndte at diskutere med de mest
rolige af dem, fandt jeg ud af, at de
kom fra de allerlaveste sociale lag i
samfundet. De troede på regimets
løgne om, at deres dårlige situati-
on skyldtes de sidste par ugers be-
givenheder samt indbildte uden-
landske sammensværgelser, og ik-
ke var forårsaget af landets tilstand
de sidste mange årtier. 

Jeg taler her om den tilstand,
som har fået de fleste egyptere til
at leve en dag ad gangen. Det var

selvfølgelig meget svært at overbe-
vise dem om dette, for de var fuld-
stændig ude af stand til at håndte-
re andre meninger end den, som
informationsminister Anas Al-Fa-
qis maskine har fodret dem med.
Hans metoder minder mig om filo-
soffen Hannah Arendts begreb,
”ondskabens banalitet”.

Regimets taktik
Regimet, som havde sendt disse
bøller på gaden, er forblevet Ve-
stens ven og har siden 1979 mod-
taget ca. 2 mia. dollars om året af
USA. Regimet har også haft en
partnerskabsaftale med EU, og i de
vestlige hovedstæder har man fej-
ret lederen af dette regime som en
garant for stabilitet. 

Samtidig har regimet fyldt den

egyptiske befolkning med et had
mod udlandet (især Vesten), sim-
pelthen for at kanalisere den folke-
lige vrede væk fra regimets egen fi-
asko. Det er samme ”taktik”, som
man på bidsk facon har genbrugt i
den seneste tid.

Det er samtidig dette regime,
som har arbejdet ihærdigt på at
nedbryde enhver sekulær oppositi-
on, således at den ”islamistiske fa-
re” kunne blive den eneste opposi-
tion. Man har viftet med det isla-
mistiske kort om næsen på de vest-
lige lande og de sekulære og
kristne i Egypten. 

Uden grundlæggende reformer
vil opløsningen af Egyptens seku-
lære kræfter blot fortsætte, sidelø-
bende med en tiltagende isolation
fra den omkringliggende verden. 

Hvis ikke det lykkes for det nu-
værende regime, eller det som føl-
ger, at høste revolutionens frugter,
vil den næste blive ledet af ekstre-
mistiske kræfter, som i modstan-
dens navn er parate til at begå kol-
lektivt selvmord. En sådan revolu-
tion vil efter alt at dømme ikke gå
med til at dele magten med andre.

Drømmen om sameksistens
I den nuværende situation er det
derfor påtrængende, at vi ser
drømmen om sameksistens og to-
lerance gå i opfyldelse i virkelighe-
dens verden efter Mubarak, på
samme måde som det er sket på
Tahrir-pladsen.
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Da islamisterne
tog en islam-
kritiker under
vingerne
Håb på Tahrir: Under demonstrationerne
på Tahrir-pladsen viste islamisterne en 
forbløffende tolerance over for kvinder uden
tørklæde, utugtig musik og vantro fra Vesten.
Det giver håb for fremtiden.

AMR AL-ZANT
udland@jp.dk

Ventetid på Tahrir-pladsen, hvor islamisterne opførte sig eksemplarisk både over for kvinder uden tørklæde og udlændinge. 
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