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erős iszlamizációs belpolitikája a társada-
lom szekuláris rétegében komoly ellenér-
zéseket váltott ki. Mivel Murszí nem mon-
dott le, Abdel Fattáh al-Szíszí tábornok és 
hadügyminiszter a július 3-án – kopt és 
muszlim vallási elöljárókkal együtt – tar-
tott televíziós beszédében bejelentette a 
hatalomátvételt. Az átmeneti időszakban 
– vagyis a 2014 elején tartott elnökválasz-
tásig – az ideiglenes államfői tisztséget 
Adli Manszúr, az egyiptomi Legfelsőbb 
Alkotmánybíróság elnöke töltötte be.

Az egyiptomi hadsereg 2013. júli-
us 3-án eltávolította a hatalomból 
Mohamed Murszí elnököt: letar-

tóztatták és egy katonai bázisra hurcol-
ták. Az államcsíny előtt a katonaság egy 
48 órás ultimátumban arra szólította fel a 
Muszlim Testvériség tagjait, hogy távoz-
zanak a hatalomból, mivel egyre nőtt a ka-
irói tömegtüntetések és az azokban részt 
vevők száma. Ezek a demonstrációk azért 
robbantak ki, mert Egyiptom gazdasági 
válságba került, és a Muszlim Testvériség 

Abdel Fattáh al-Szíszí egy 2016 elején tartott kairói gazdasági konferencián elismerte, hogy 
2015. október 31-én a fedélzeten történt robbantás miatt zuhant le az orosz utasszállító repü-
lőgép a Sínai-félszigeten. Az egyiptomi elnök magyarázata szerint ezzel a terroristák csapást 
akartak mérni az arab ország idegenforgalmára, illetve az Oroszországhoz fűződő viszonyára, 
mivel Mohamed Murszí 2013-as megbuktatása óta az utóbbi terén jelentős javulás történt. El-
sősorban biztonságpolitikai dimenzióban értek el komoly sikereket, de napjainkban Egyiptom 
számára Oroszország egyre fontosabb gazdasági partnerré válik, miközben Kairó és Moszkva 
gyakran van egy platformon az olyan regionális eseményeket illetően, mint a szíriai polgárhá-
ború. A tanulmány bemutatja, hogy az elmúlt években hogyan változtak az egyiptomi–orosz 
kapcsolatok, milyen eredményeket sikerült elérniük politikai, gazdasági és katonai téren. To-
vábbá igyekszik választ adni arra a kérdésre is, hogy az orosz repülőgép elleni merénylet 
mennyire fogja befolyásolni a két ország viszonyát.

In the beginning of 2016, Abdel Fattah al-Sisi admitted at an economic conference in Cairo 
that the Russian jet crashed in the Sinai Peninsula due to an explosion on board. The Egyptian 
president indicated that the incident was aimed at hurting tourist revenues and relations with 
Russia, which since the overthrow of Mohamed Mursi in 2013 started to improve. Russia is 
becoming an important economic partner for Egypt, meanwhile Cairo and Moscow often 
share the same view about regional events, like the civil war in Syria. This study presents the 
economic, military and political achievements in Egyptian-Russian relations in the recent 
years, and aims at answering the question: What will the consequences of the Russian jet 
crash in the Egypt–Russia relations be?

* * *

Az egyiptomi–orosz kapcsolatok alakulása 2013 után
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Oroszországot, akárcsak a világ nagy 
részét, meglepetésként érték az egyipto-
mi tüntetések. Az orosz internetezők és 
a fontosabb véleményformálók – még az 
ellenzéki oldalon is – pozitívan fogad-
ták Murszí eltávolítását.1 Az orosz veze-
tés azonban először inkább a hallgatást 
választotta: nem ítélte el, de nem is tá-
mogatta az egyiptomi hadsereg lépését. 
Mindenesetre az orosz külpolitikai elem-
zők bizakodóak voltak az események ki-
menetelét illetően: abban reménykedtek, 
hogy egy új egyiptomi vezetéssel végre 
javulásnak indulhatnak az egyiptomi–
orosz kapcsolatok, hiszen a 2011-es „arab 
tavaszt” követően nem történt jelentős 
előrelépés a két ország viszonyában.2

2011-ben Oroszország nem tartozott 
azon országok közé, amelyek kitörő 
örömmel fogadták a Hoszní Mubárak 
egyiptomi államfő elleni tüntetéseket, 
mivel Moszkva leginkább az országban 
tartózkodó állampolgárai – többnyire tu-
risták és üzletemberek – biztonságáért 
aggódott. Az orosz vezetés továbbá attól 
félt, hogy az eszkalálódó erőszak miatt 
állandósulni fognak az utcai összecsapá-
sok, és Egyiptom egy polgárháború felé 
rohan. Február 2-án Dmitrij Medvegyev 
telefonon felhívta Mubárakot és „kifejez-
te reményét, hogy a kialakult szituáció 
megoldása a lehető legbékésebben és a 
legmegfelelőbb jogi eszközökkel történik 
meg”.3 Ugyanakkor Moszkva nem fel-
tétlenül támogatta Mubárak lemondását. 
Február 9-én az orosz nagykövet talál-
kozott az egyiptomi elnökkel, és kijelen-
tette, hogy Oroszország elítéli Ban Ki-
moon ENSZ-főtitkárt, aki a hatalomból 

való távozásra szólította fel Mubárakot.4 
Azonban amikor már látható volt, hogy 
a hadsereg nem áll ki az elnök mellett, 
Moszkva felhagyott a korábbi támogatás-
sal. 2011. február 11-én Mubárak lemon-
dott. Medvegyev erre azt nyilatkozta, 
hogy az egyiptomi elnök bukása elősegít-
heti a demokratikus rendszerbe való át-
alakulást, majd a berlini fal leomlásához 
hasonlította az „arab tavaszt”.5

Oroszország először rendkívül biza-
kodó volt a 2012-es egyiptomi választá-
sokkal kapcsolatban, de amikor kiderült, 
hogy Mohamed Murszí – a Muszlim 
Testvériség jelöltje – a szavazatok több 
mint 50 százalékát gyűjtötte be, és ő lett 
Egyiptom ötödik elnöke, már sokkal óva-
tosabban fordult az új kairói vezetéshez.

Egyrészt azért, mert 2003-ban az orosz 
legfelsőbb bíróság a Muszlim Testvérisé-
get – tizenöt másik csoporttal együtt – ter-
rorszervezetnek nyilvánította, s Moszkva 
azóta is annak tartja őket. Habár Szer-
gej Lavrov 2012. novemberi közel-keleti 
körútja során az egyiptomi fővárosban 
kijelentette, hogy Oroszország hajlandó 
„megoldani a lista okozta problémát”, 
de erre az egyiptomi fél részéről nem 
érkezett válasz.6 Az orosz óvatosságnak 
másrészt az volt az oka, hogy kezdet-
ben Murszí sem mutatott túlzott érdek-
lődést Oroszország iránt – leginkább 
azért, mert a Muszlim Testvériség egyes 
keményvonalas tagjai egyáltalán nem 
támogatták az oroszokhoz való közele-
dést.7 Az egyiptomi elnök valójában ki-
emelt céljának tekintette, hogy az ország 
bekerüljön a BRICS-országok (Brazília, 
Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai 
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Köztársaság) együttműködésébe, mert 
így kívánta megoldani az előtte álló gaz-
dasági problémákat.8 Csakhogy Murszí 
úgy gondolta, hogy oda elsősorban nem 
Moszkván, hanem Pekingen keresztül 
vezet az út, ezért a régión kívüli első útja 
Kínába vezetett.9

Később viszont, ahogyan sokasodtak 
Egyiptom gazdasági problémái, változ-
tatott a korábbi magatartásán. 2013. áp-
rilis 19-én Murszí Moszkvába utazott, 
és találkozott Vlagyimir Putyinnal. Az 
egyiptomi államfő „testvéremnek”, „ba-
rátomnak” és „nagyra becsült kollégám-
nak” nevezte az orosz elnököt, és szám-
talanszor megemlítette egy „gazdasági 
szövetség” létrehozását.10 Murszí eléggé 
ambiciózus tervekkel állt elő: a felek tár-
gyaltak egy kétmilliárd dollár nagyságú 
orosz kölcsönről, a Szuezi-csatorna fej-
lesztéséről, az egykori szovjet erőmű-
vek és gyárak (mint a heluáni kohászati 
komplexum vagy a Nag Hammádi-i alu-
míniumgyár) modernizálásáról, valamint 
az egyiptomi uránbányák újbóli megnyi-
tásáról.

Csakhogy a rájuk vonatkozó megállapo-
dások már nem valósultak meg, mivel Szí-
ria miatt elég komoly konfliktus alakult 
ki a két ország között. Murszí ugyanis 
kiemelt külpolitikai céljának jelölte meg 
Bassár el-Aszad megdöntését, támogat-
ta a különböző fegyveres csoportokat, 
köztük az olyan militáns iszlamista szer-
vezeteket is, mint az Iszlám Front vagy 
a Nuszra Front. Kairó 2013 júniusában 
hazahívta a damaszkuszi nagykövetét, 

bezárta a szíriai nagykövetséget, és meg-
szakított mindenfajta hivatalos kapcsola-
tot Szíriával. Ráadásul hevesen követelni 
kezdte egy, a líbiaihoz hasonló „repülés-
tilalmi övezet” kijelölését, továbbá egy 
nemzetközi katonai intervenció végre-
hajtását Szíriában. Ez utóbbitól azt várta, 
hogy utána majd egy iszlamista – lehető-
leg Egyiptom-barát – vezetés kerül hata-
lomra.

Ezek a tervek azonban egyáltalán nem 
nyerték el Moszkva tetszését, hiszen az 
orosz vezetésnek nagyon komoly bizton-
ságpolitikai, gazdasági és geopolitikai 
érdekei fűződtek Aszad hatalmának a 
fennmaradásához. Lavrov arra figyel-
meztette Egyiptom mellett a többi arab 
országot és a Nyugatot is, hogy Orosz-
ország Szíriában nem fogja megengedni 
a líbiaihoz hasonló légtértilalmi övezet 
megteremtését. Az orosz diplomácia 
rendkívül élesen reagált Murszí kijelen-
téseire is. Moszkva számos üzleti megál-
lapodás aláírását elhalasztotta, és Putyin 
is lemondta a Kairóba tervezett útját.

Mindezekből jól látható, hogy 2013 
nyarán az orosz vezetés miért nem szólalt 
fel Murszí mellett, és szinte rezignáltan 
fogadta az egyiptomi nép döntését. Vla-
gyimir Putyin csak július 7-én törte meg 
a csendet: „Egyiptom azt kockáztatta, 
hogy polgárháborúba süllyed, ezért lépni 
kellett.”11 Tehát az orosz elnök nem ítélte 
el az egyiptomi hadsereget, nem nevezte 
puccsnak a történéseket, és Moszkva ab-
ban volt érdekelt, hogy minél előbb ren-
deződjön a helyzet az arab országban.
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Politikai kapcsolatok

Az első hivatalos orosz delegáció, amely 
a 2013-as államcsíny után Egyiptomba 
ment tárgyalni, katonai szakértőkből állt, 
akik október 28-án az egyiptomi hadse-
reg vezetőivel folytattak megbeszélése-
ket. A találkozóra nem sokkal az után ke-
rült sor, hogy az Obama-adminisztráció 
bejelentette az Egyiptomnak szánt fegy-
verszállítmányok szállításának a felfüg-
gesztését. November 11-én Alexandriá-
ban egy orosz hadihajó (a Varjag cirkáló) 
kötött ki, melyen egy újabb orosz katonai 
küldöttség utazott.12 Két nappal később 
Szergej Lavrov külügy- és Szergej Sojgu 
védelmi miniszter Egyiptomba látogatott. 
„Egy meglévő kapcsolatot szeretnénk 
felfrissíteni. Erős és stabil kapcsolatokra 
törekszünk Oroszországgal” – nyilatkoz-
ta az egyiptomi külügyminiszter, Nabíl 
Fahmi.13 A tárgyalások legfontosabb és 
leglényegesebb pontja az esetleges fegy-
vervásárlások ügye volt.

Az első hivatalos egyiptomi küldött-
ség a következő év elején utazott Moszk-
vába, az akkor még hadügyminiszter 
Abdel Fattáh al-Szíszí vezetésével. 
Szíszít olyan fogadtatásban részesítették, 
mintha már ő lett volna Egyiptom követ-
kező államfője. A hadügyminiszter feb-
ruár 14-én találkozott Putyin elnökkel, 
aki arról biztosította őt, hogy támogatja 
a közelgő elnökválasztáson történő indu-
lását. A megbeszélés fő témája azonban 
ismét a fegyvervásárlás volt.14

A 2014. május 26-a és 28-a között tar-
tott elnökválasztáson Szíszí megszerezte 
az összes leadott szavazat 96,9 százalékát. 

Amikor befutottak az első nem hivata-
los eredmények, Putyin volt az első, aki 
telefonon felhívta az új egyiptomi elnö-
köt, és gratulált neki a „meggyőző” vá-
lasztási győzelméhez. Ezután nem kellett 
sokat várni az első államfői találkozóra 
sem: 2014. augusztus 12-én a dél-orosz-
országi Szocsiban találkozott egymással 
az egyiptomi és az orosz elnök. Ez volt 
Szíszí régión kívüli első útja, és a máso-
dik ország, ahol elnökként járt (az első 
Szaúd-Arábia volt). Putyin ígéretet tett a 
fegyverek leszállításának a felgyorsításá-
ra, a közös biztonságpolitikai kooperáció 
fokozására, és együttműködést javasolt 
az olyan regionális kérdésekben, mint a 
szíriai válság vagy szélsőséges, militáns 
iszlamista csoportok elleni harc.

Vlagyimir Putyin 2015. február 10-én 
viszonozta Szíszí látogatását: Kairóba 
utazott, ahol legutoljára 2005-ben járt, 
amikor az akkori államfővel, Hoszní 
Mubárakkal találkozott. Putyin Szíszínek 
azt hangsúlyozta, hogy a két ország kö-
zötti közvetlen – rubel- és egyiptomi font 
alapú – kereskedelem jelentős mértékű 
befektetések előtt nyitja meg az utat, s 
egyben csökkenti a világpiaci ingado-
zásokkal járó gazdasági kockázatokat 
is. A találkozó során az orosz elnök egy 
AK-47-est ajándékozott az egyiptomi 
államfőnek, az egyiptomi sajtó pedig ki-
emelten foglalkozott Oroszországgal, az 
orosz (szovjet)–egyiptomi kapcsolatok 
történetével, valamint az egyiptomi al-
Ahrám még egy többoldalas Putyin-in-
terjút is készített.15

A Putyin és Szíszí közötti jó viszonyt 
jelzi, hogy az Arab Liga 2015. március 



24 Külügyi Szemle

Krajcsír Lukács

29-én Sarm es-Sejkben tartott találkozó-
ján az egyiptomi államfő hangosan fel-
olvasta az orosz elnök levelét, ami nem 
kis meglepetést okozott a tagok – főleg a 
Kairót dollármilliárdokkal támogató Per-
zsa-öböl menti monarchiák – körében.16 
2015. május 9-én, a náci Németország 
felett aratott győzelem hetvenedik évfor-
dulója alkalmából rendezett katonai pa-
rádén Szíszí is a meghívottak között volt, 
és egy rövid beszélgetést is folytatott Pu-
tyinnal.

Azóta még egyszer történt közvetlen 
egyiptomi–orosz államfői találkozó: 
2015. augusztus 25-én, mielőtt Peking-
be utazott volna, ahol – egyedüli arab 
és közel-keleti államfőként – részt vett a 
második világháború befejezésének em-
léknapjára szervezett ünnepségen, Szíszí 
Moszkvában tett egy háromnapos kitérőt. 
Főleg gazdasági témákról és a terroriz-
mus elleni harcról folytatott beszélgetést 
Putyinnal. Az egyiptomi elnök szerint 
ezek az ügyek a „sarokkövei” az egyipto-
mi–orosz kapcsolatoknak, az orosz elnök 
pedig ismételten egy olyan, terrorizmus 
elleni koalíció felállításáról tett említést, 
amely felvenné a harcot az Iszlám Állam 
ellen.17

Mint látható, valamennyi egyipto-
mi–orosz államfői találkozó fő témái a 
fegyverkereskedelem és a biztonságpo-
litikai kapcsolatok, illetve a gazdasági és 
energetikai együttműködések voltak – 
ezek bővebb ismertetésére a következő 
fejezetekben kerül sor. Előtte azonban 
még néhány bekezdés erejéig szükséges 
a közel-keleti régióban folyó egyiptomi–
orosz együttműködésre is kitérni. Habár 
a két fél hasonló álláspontja figyelhető 

meg a líbiai polgárháború és az Iszlám 
Állam, valamint a többi hasonló militáns 
csoport elleni harc terén, a „leglátványo-
sabb” együttműködésük a szíriai válság 
kapcsán alakult ki.

Mohamed Murszí bukása után az 
egyiptomi–szíriai viszony lassú javulás-
nak indult. 2013. július 23-án a két arab 
ország között helyreálltak a diplomáciai 
kapcsolatok – igaz, először csak a konzu-
látusokat nyitották meg újra, s csak ké-
sőbb a nagykövetségeket.18 Kairó ugyan-
olyan fontosnak tartotta a szélsőséges 
iszlamista csoportok elleni harcot, mint 
Damaszkusz. Az egyiptomi hatóságok 
megakadályozták azoknak az állampol-
gáraiknak a kiutazását Szíriába, akik a 
gyanú szerint ott valamely fegyveres cso-
porthoz csatlakoztak volna.

Az egyiptomi hadsereg egyáltalán 
nem támogatta a nyugati és a regionális 
országok szíriai katonai beavatkozását: 
2013 augusztusában, nem sokkal a több 
mint ezer halálos áldozattal járó gútai 
vegyi támadás után Kairó bejelentette, 
hogy lezárja a Szuezi-csatornát minden 
olyan hadihajó előtt, amely a Szíria elle-
ni hadműveletekben venne részt.19 Abdel 
Fattáh al-Szíszí hatalomra kerülése után 
sem változott jelentősen Kairó Szíria-
politikája, annak ellenére, hogy Egyip-
tom hivatalosan még mindig „támogatja 
a forradalom célkitűzéseit”, ugyanakkor 
többször leszögezte, hogy „soha nem hitt 
Aszad eltávolításában”.20

Az egyiptomi kormány a tárgyalások 
híve, amint az kiderült a 2014. január 23. 
és 31. között tartott Genf-2 békekonfe-
rencián is, amelyen az ország küldöttsége 
szintén részt vett. Egyiptom gyakran nem 
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az Amerikai Egyesült Államokkal vagy 
a szíriai ellenzékkel, hanem közvetlenül 
Oroszországgal egyeztetett. Nyíltan bí-
rálta azokat az ellenzéki csoportokat, 
amelyek „akadályozták a béke megvaló-
sítását”, és rögtönítélő bíróság elé akar-
ták állítani azokat a szervezeteket, ame-
lyek részt vesznek a béketárgyalásokon. 
Az egyiptomi vezetés szerint minden 
külföldi állampolgárságú fegyveresnek 
– álljanak bármely oldalon – azonnal le 
kell tennie a fegyvert, és el kell hagynia 
Szíriát. Oroszország a szíriai kormányt 
igyekezett tárgyalóasztalhoz ültetni, 
Egyiptom pedig a politikai ellenzéket 
próbálta meggyőzni arról, hogy hazájuk 
érdeke egy mielőbbi politikai megállapo-
dás megkötése.

2015. január 22-én harminchét ellenzé-
ki szervezet vett részt Kairóban az egyip-
tomi kormány által szervezett közös ta-
nácskozáson. Egyiptom olyan megoldást 
javasolt, amely alapján Aszad Szíria élén 
maradt volna, de az ország egyfajta föde-
rális köztársasággá alakult volna át: egy 
alavita–keresztény, egy drúz, egy kurd és 
egy szunnita tartományra osztották vol-
na fel, s Damaszkusz különleges státuszt 
élvezett volna. A tervet azonban a Szíriai 
Nemzeti Koalíció (SZNK) elutasította, és 
rá akarta venni a többi csoportot is, hogy 
azonnal hagyják ott a tárgyalóasztalt.21 
Az SZNK nem vett részt a kormány és 
a szíriai ellenzék oroszországi találkozó-
ján sem, és árulónak bélyegezte a többi 
szervezetet, amiért azok leültek tárgyal-
ni Damaszkusszal. Mindezek után Kairó 
egyszerűen kizárta az SZNK-t, és nem 
hívták meg a 2015. június 8-án tartott 
Kairó-2 konferenciára sem.

Érdekes változást jelent Kairó korábbi 
Szíria-politikájához képest, hogy nyíltan 
támogatja az orosz katonai intervenciót. 
Egyiptom nem vesz részt a katonai had-
műveletekben, de diplomáciai szinten 
egyértelműen Moszkva – és Damasz-
kusz – mellett foglal állást. 2015. októ-
ber 4-én – mindössze öt nappal az orosz 
bombázások megkezdése után – Számeh 
Sukrí egyiptomi külügyminiszter kiállt 
Moszkva mellett, és „szükségesnek” ne-
vezte az ISIS és a többi terrorista szer-
vezet elleni légi csapásokat. Szíszí egy 
televíziós interjúban azzal magyarázta 
az Aszadnak nyújtott támogatást, hogy 
abban az esetben, ha a szíriai arab had-
sereg összeomlik, sokkal fejlettebb fegy-
verek kerülnek a radikálisokhoz, amiket 
azok aztán felhasználhatnak akár Egyip-
tom ellen is.22 Kairó lépése természete-
sen nem kis ellenérzést váltott ki a többi 
arab országból, főleg Szaúd-Arábiából. 
A legtöbb közel-keleti állam kritizálta az 
orosz beavatkozást, de Szíszí nem írta alá 
azt a nyilatkozatot, amelyben az Egyesült 
Államok, valamint több európai és arab 
ország elítélte a Szíriában végrehajtott 
orosz légi csapásokat. Ez nem kis feszült-
séget idézett elő az egyiptomi–szaúdi és 
az egyiptomi–emírségi kapcsolatokban.23

Biztonságpolitikai együttműködés

Mohamed Murszí bukása után súlyosan 
romlani kezdtek az amerikai–egyiptomi 
kapcsolatok. Pedig kezdetben Washing-
ton óvatosan fogalmazott az egyiptomi 
eseményekkel kapcsolatosan: a Fehér 
Ház nem nevezte puccsnak Murszí eltá-
volítását, mivel az amerikai törvények 
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értelmében minden támogatást meg kell 
vonni attól az országtól, amelynek az 
új vezetése fegyveres úton szerzi meg a 
hatalmat. John Kerry amerikai külügy-
miniszter például arról beszélt, hogy a 
hadsereg nem államcsínyt hajtott végre, 
amikor leváltotta az elnököt: „Káosz fe-
nyegetett. Milliók tüntettek az utcákon. 
A hadsereg nem vette át a hatalmat. Ma 
is polgári kormánya van Egyiptomnak. 
Reméljük, hogy ez a polgári kormányzat 
biztosítja a tüntetés jogát az ellenzék szá-
mára!”24

Az Egyesült Államok már csak azért 
sem akarta leállítani a segélyeket, mert 
Hoszní Mubárak idején Kairó számított 
Washington legfontosabb arab szövet-
ségesének. Egyiptomban a legnagyobb 
külföldi befektetők amerikai üzletembe-
rek voltak, az élelmiszer- (gabona) és a 
pénzügyi segélyek nagy részét az Egye-
sült Államok biztosította, miközben az 
egyiptomi haderő legfontosabb külföldi 
fegyverellátói az amerikai fegyvergyá-
rak voltak. Ezért az amerikaiak igyekez-
tek jó viszonyt kialakítani az új politikai-
katonai elittel: 2013. július 3-án – a puccs 
idején – Chuck Hagel amerikai védelmi 
miniszter állandó telefonos kapcsolatban 
állt Szíszí tábornokkal; Washington segí-
tett először a Nemzetközi Valutaalappal 
(IMF) folytatott tárgyalások újraindításá-
ban; az amerikai vezetés hallgatólagosan 
támogatta az Egyiptom és a Gázai övezet 
közti határok lezárását és a Hamász alag-
útjainak a berobbantását.

Azonban az erőszak korántsem csökkent 
az egyiptomi utcákon. A Muszlim Testvé-
riséget betiltották, a tagjait letartóztatták, 

és többségüket – hazaárulás vádjával – bí-
róság elé állították, ahol gyakran halálos 
ítéletet szabtak ki rájuk. Barack Obama 
amerikai elnök azt szerette volna, hogy 
a szervezet részt vehessen a hatalmi át-
menetben, és indulhasson a következő 
választásokon, hogy ezzel fenntartsák az 
egyiptomi demokrácia látszatát. Miután 
azonban Egyiptomban bevezették az új 
biztonsági törvényt – amely szerint ti-
los a tíz főnél nagyobb, a hatóságokkal 
nem egyeztetett csoportosulás –, a Fehér 
Ház október 9-én bejelentette a katonai 
segély felfüggesztését. A 120 darab M1 
Abrahams nehézpáncélosból, 20 darab 
F–16-os vadászrepülőgépből, 12 darab 
Harpoon rakétából és 10 darab AH–64 
Apache támadóhelikopterből álló kato-
nai segély értéke körülbelül 1,6 milliárd 
dollárt tett ki. Így a szállítás beszünte-
tése kétségkívül jelentősen megterhelte 
az amerikai–egyiptomi viszonyt, mivel 
Kairó hirtelen úgy érezte, Washington 
„cserbenhagyta őt”, és éppen akkor, 
amikor az egyiptomi hadseregnek a leg-
inkább szüksége lett volna az amerikai 
fegyverekre.

Egyiptom tehát szinte azonnal Moszk-
vához fordult fegyverekért. 2013 novem-
berében, amikor az orosz külügyminisz-
ter és védelmi miniszter Egyiptomban 
járt, Kairó bejelentette, hogy kétmilli-
árd dollár értékben szeretne orosz fegy-
vereket vásárolni, főleg légvédelmi és 
tankelhárító eszközöket. Ugyanakkor 
kiemelten érdeklődött az orosz páncé-
losok (T-90), vadászgépek (MiG-29) és 
hadihajók iránt is. Viszont az ígéretes kez-
det ellenére meglepően lassan haladtak a 
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tárgyalások, a feleknek sokáig nem sike-
rült konkrét megállapodást kötniük.

Ennek hátterében valószínűleg az áll, 
hogy Kairó először sokkal inkább „nyo-
másgyakorlásként” használta az esetle-
ges orosz fegyvervásárlást. Azzal akarta 
ugyanis jelezni az Egyesült Államok felé, 
hogy képes más forrásból is beszerezni a 
szükséges fegyvereket, még ha azok egy-
két generációval le is vannak maradva 
az amerikai haditechnológia termékei 
mögött. Amennyiben tehát az Egyesült 
Államok nem oldja fel a tilalmat Egyip-
tommal szemben, akkor Kairó hajlandó 
még szorosabbra fűzni a kapcsolatait 
Oroszországgal, de akár Kínával is. Mi-
vel azonban egyáltalán nem volt jele an-
nak, hogy az Obama-adminisztráció fel 
kívánná oldani az embargót, Szíszí 2014 
februárjában Moszkvába utazott: a ter-
vezett fegyvervásárlási szerződés értéke 
3,5 milliárd dollárt tett ki.

Szíszí később azt is bejelentette – és ez 
talán jobban meglepte az amerikaiakat –, 
hogy az Egyesült Arab Emírségek és Sza-
úd-Arábia fogja finanszírozni az egyip-
tomi fegyverkezést. A Fehér Ház erre 
először részlegesen feloldotta a fegyver-
embargót, és Apache AH64-es katonai 
helikopterek szállítására tett ígéretet, ám 
a kongresszusi bizottságok folyamatosan 
megakadályozták annak teljesítését.

Ezért 2014 augusztusában, Szocsiban 
Szíszí már arról beszélt, hogy 500 millió 
dollár értékben még két orosz Sz-300VM 
nagy hatótávolságú légvédelmi rakéta-
üteget is vásárolna a korábban megren-
delt orosz légvédelmi fegyverek (2K12 
Kub, S-125 Pecsora-2M, Buk-M1-2 és 

Tor-M1 modellek) mellé.25 2014 szeptem-
berében Alexander Fomin, az RFSMTC 
(Orosz Szövetségi Katonai-Technikai 
Együttműködési Szolgálat) igazgatója 
egy, a Dél-afrikai Köztársaságban tartott 
fegyverkiállításon azt nyilatkozta, hogy 
aláírták azt az előzetes megállapodást, 
amelynek értelmében Egyiptom 3,5 mil-
liárd dollár értékben vásárol fegyvereket 
Oroszországtól. A megrendelt „csomag” 
az alábbi fegyvereket tartalmazta: 24 
darab MiG-29M/M2 vadászbombázót, 
12 darab Mi-35M harci helikoptert, to-
vábbá egy Mi-8/17-es szállítóhelikoptert 
és K-300P-es föld–víz rakétákat.26 Az 
előzetes fegyvervásárlási szerződés té-
nye komoly aggodalommal töltötte el az 
Egyesült Államokat, ezért hajlandó volt 
változtatni a korábbi álláspontján, és fo-
kozatosan feloldani az embargót.27 2014 
decemberében Robert Stephen Beecroft 
amerikai nagykövet kijelentette, hogy 
leszállították Egyiptomnak a már rég-
óta ígért Apache AH-64 helikoptereket. 
Végül az Obama-adminisztráció 2015. 
március 31-én zöld jelzést adott a teljes 
amerikai katonai segély leszállításának.28

Annak ellenére, hogy Kairónak sike-
rült elérnie az amerikai fegyverembargó 
feloldását, továbbra is kiemelten érdeklő-
dik az orosz gyártmányok iránt. Az orosz 
sajtó szerint 2015 májusában Egyiptom 
46 darab MiG-29M/M2 vadászgépet ren-
delt tőlük.29 Idén februárban Moszkva 
megerősítette, hogy a Roszoboronexport 
a történelme legnagyobb összegű – két-
milliárd dolláros – szerződését írta alá 
Kairóval, és a leszállítandó MiG-ek szá-
mát 50-re emelték. Továbbá Egyiptom 
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46 darab Ka-52 „Aligátor” típusú heli-
kopterre is bejelentette az igényét. 2015. 
augusztus 15-e óta az egyiptomi hadi-
tengerészet kötelékeiben szolgál az orosz 
„Molnyija” rakétacirkáló, amely érkezé-
sekor az egyik szereplője volt a kibővített 
Szuezi-csatorna kilenc nappal korábbi 
átadásán tartott ünnepségnek.30

Moszkva egyiptomi katonatisztek és 
mérnökök orosz katonai akadémiákon 
történő kiképzését is vállalta, kedvező 
ösztöndíj-lehetőségekkel.31 Ezzel együtt 
gyakorivá váltak a találkozók a két or-
szág hadseregének vezetői között is, sőt 
2015 júniusában még egy közös hadgya-
korlatot is tartottak. A „Barátság-híd-
ja” nevű hadgyakorlaton orosz részről a 
„Moszkva” rakétacirkáló, a „Szamum”, 
a „Ladni”, az „Alekszander Sabalin”, az 
„Ivan Bubnov” és az MB-31 vontatóhajó, 
az egyiptomi harci járművek közül pedig 
a „Taba” és a „Dumiat” fregatt, néhány 
őrnaszád és F-16-os vadászgépek vettek 
részt.32

Gazdasági kapcsolatok

Az elmúlt években megszaporodtak 
Egyiptom energetikai és financiális 
problémái: kudarcot vallottak az IMF-fel 
egy 4,8 milliárd dollárnyi hitelről foly-
tatott tárgyalások, és az energiahiány 
egyre nagyobb méreteket öltött – ami 
sok esetben órákig tartó áramkimara-
dással és a termelés leállásával járt. Ha-
bár Kairó eddig elsősorban a Perzsa-öböl 
menti monarchiáktól – Szaúd-Arábiától, 
az Egyesült Arab Emírségektől és Kuva-
ittól – kapott komoly anyagi támogatást 

(Szíszí hivatalba lépése óta kétszer, al-
kalmanként 12 milliárd dollárt), más or-
szágokkal és régiókkal szintén igyekezett 
jó gazdasági kapcsolatokat kialakítani. 
Ugyanis az Egyesült Államok nemcsak a 
katonai segélyeket vonta meg, hanem le-
állította az évenkénti 260 millió dolláros 
pénzügyi támogatást, és törölt egy 300 
millió dollár értékű hitelegyezményt is.33

Egyiptom elsősorban az Európai Unió 
tagállamai és Kína felé fordult. Az EU 
lett a legnagyobb külföldi beruházó: a 
külföldi közvetlen tőkebefektetések kö-
zel 58 százaléka az uniós tagállamokból 
érkezik. A legfontosabb kereskedelmi 
partner Egyiptom számára viszont Kína 
lett.34 Ugyanakkor Oroszország szintén 
kiemelt fontossággal bírt, mégpedig há-
rom területen: élelmiszer, energetika és 
turizmus. Munír Fahrí Abdel Núr ipar-
ügyi és befektetési miniszter 2014. már-
cius 23-tól 26-ig Moszkvában tárgyalt 
az esetleges egyiptomi–orosz gazdasági 
együttműködésekről. A megbeszéléseken 
felvetődött egy közös szabadkereskedel-
mi övezetet felállítása is Egyiptom és 
az egy évvel később, 2015-ben létrejött 
Eurázsiai Gazdasági Unió között. (Az in-
tegrációs szervezet jelenlegi tagja Orosz-
ország, Fehéroroszország, Kazahsztán, 
Kirgizisztán és Örményország.) A másik 
fontos téma a kereskedelem volt, elsősor-
ban a mezőgazdasági termékeké. Kairó 
már 2013-ban majdnem 2,6 millió ton-
nányi orosz búzát vásárolt – így a teljes 
orosz búzaexport majdnem 20 százaléka 
az arab országba irányult.35 A felek meg-
állapodtak abban, hogy orosz mérnökök 
(orosz tőkéből) felújítják a még a szovjetek 
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által épített gyárakat – például a Gamal 
Abdel Nasszer idejében épült Egyiptomi 
Vas- és Acélműveket – és alumíniumko-
hókat, vízi erőműveket, valamint a kairói 
metrót.

A 2014. augusztus 12-én tartott Pu-
tyin–Szíszí-találkozó során már a befek-
tetés és a kereskedelem volt a fő téma. 
Putyin döntése alapján a 2014–2015 kö-
zötti időszakban az orosz cégek 5,0–5,5 
millió tonna gabonát szállítottak Egyip-
tomnak, azaz az észak-afrikai országban 
elfogyasztott búza több mint 40 százalé-
ka Oroszországból származott.36 Cserébe 
Kairó 30 százalékkal (460 millió dollár-
ral) növelte az Oroszországba irányuló 
mezőgazdasági termékexportját: főleg 
narancsot, burgonyát, hagymát és fok-
hagymát szállítottak az orosz piacra.

Putyin 2015-ös kairói útja további je-
lentős előrelépést jelentett az egyiptomi–
orosz gazdasági kapcsolatokban. A felek 
megegyeztek abban, hogy az Eurázsiai 
Gazdasági Unió vámkorlátozások nélkül 
juthat hozzá az egyiptomi termékekhez, 
Egyiptom pedig tagja lehet a szabadke-
reskedelmi övezetnek.37 Döntés született 
az orosz befektetések számának a növelé-
séről is, mivel az azokból származó profit 
2015 elején még a 70 millió dollárt sem 
érte el. Oroszország csupán a 46. helyen 
áll az Egyiptomban beruházó külföldiek 
listáján, dacára annak, hogy becslések 
szerint az ott működő orosz kis- és kö-
zépvállalkozások száma körülbelül 350-
400 közé tehető.38 A két ország kereske-
delmi volumene 2014-ben 5,5 milliárd 
dollár volt, ami több mint 80 százalékos 
emelkedést jelent az előző évhez képest. 

Viszont ebből az egyiptomi export része-
sedése alacsony (mindössze 540 millió 
dollárt tett ki), és az egyiptomi befekte-
tések érteke csak 9 millió dollár körül 
mozogott. A legfontosabb egyiptomi ki-
viteli termékek mezőgazdasági áruk (az 
Oroszországba irányuló exportjuk 90 
százaléka), építkezési anyagok, textilek 
és gyógyszerek voltak. Ezzel szemben 
Oroszország közel 5 milliárd dollár ér-
tékben exportál vegyipari termékeket, 
műtrágyát, elektrotechnikai eszközöket, 
mezőgazdasági és gépipari berendezése-
ket Egyiptomba.

A jövőben minden jel szerint tovább 
fognak mélyülni az egyiptomi–orosz gaz-
dasági kapcsolatok, ugyanis Oroszország 
igyekszik kihasználni a régió eseménye-
iben rejlő lehetőségeket. Miután a török 
légierő egyik F–16-osa lelőtt egy orosz 
Szu-24 vadászbombázót (2015. november 
24.), Moszkva betiltotta a török zöldségek 
(paradicsom, hagyma) és gyümölcsök 
(citrusfélék) importját. Kairó az orosz 
szankciók bejelentése után szinte azonnal 
felajánlotta, hogy „kitölti a törökök által 
hátrahagyott űrt”, és növeli az élelmiszer-
exportot Oroszországba.39 2016. február 
2-án, a tizedik egyiptomi–orosz találko-
zót követően Kairó több közös projektet 
is bejelentett. Például egy orosz ipari park 
létesítését a Szuezi-csatorna mellett, ahol 
gépkocsik összeszerelését, mezőgazdasá-
gi gépek gyártását és gyógyszerek előállí-
tását végeznék. A projektek megvalósítá-
sához egy ötmilliárd dolláros befektetési 
alapot hoztak létre az egyiptomi bankok 
– többek között az Egyiptomi Nemzeti 
Bank – és az orosz befektetők.40
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A fejezet végén fontos még kitérni az 
egyiptomi turizmusra is. Ez a szektor 
rendkívüli módon megszenvedte az arab 
országban tomboló politikai válságokat, 
gazdasági problémákat és a terrorizmust. 
Ennek ellenére az orosz turisták száma 
egyáltalán nem csökkent, sőt növekedett. 
2014-ben mintegy hárommillió orosz tu-
rista kereste fel Egyiptomot, ami körül-
belül 2,5 milliárd dollárnyi bevételt jelen-
tett az arab országnak.41 Annak ellenére, 
hogy 2014 végén az Oroszország elleni 
nyugati szankciók már éreztették a hatá-
sukat, és a rubel összeomlott, 2015 első 
felében még mindig 1,3 millió orosz uta-
zott ki Egyiptomba. Ez leginkább annak 
köszönhető, hogy 2015 elején Kairó né-
hány hónapra eltörölte az orosz turisták 
vízumkötelezettségét, valamint kedvező 
utazási akciókat ajánlottak nekik.

A 2015. október 31-én Sarm es-Sejkből 
felszállt Metrojet Flight 9268-as repülő-
gépnek a Sínai-félszigeten történt tragé-
diája azonban már komoly következmé-
nyekkel járt. Az orosz és a nyugati ha-
tóságok terrorcselekményt gyanítottak a 
háttérben, amit Kairó először tagadott, 
de 2016 elején végül elismerte, hogy a re-
pülőgép fedélzetére felcsempészett rob-
banószerkezet okozta a gép lezuhanását. 
Az incidenst azonnal megérezte az arab 
ország idegenforgalma: a 224 halálos 
áldozatból 212-en orosz állampolgárok 
voltak, ezért Moszkva szinte azonnal 
hozzálátott a mintegy nyolcvanezer orosz 
turista hazamenekítéséhez. A Vörös-ten-
ger térségében lévő üdülők szinte teljesen 
kiürültek, mivel az ott nyaralók több mint 
70 százalékát oroszok tették ki. Az orosz 

légitársaságok – a britekkel és a franciák-
kal együtt – törölték az egyiptomi járatai-
kat, és az orosz hatóságok saját nyomozó-
csoportot küldtek a helyszínre, amelynek 
tagjai nem kevés kritikát fogalmaztak 
meg az egyiptomi rendőrséggel, bizton-
sági ellenőrzésekkel és nyomozással kap-
csolatban.42

Energetikai együttműködések

Egyiptom számára az egyik legsúlyo-
sabb gazdasági problémát az energiahi-
ány jelenti. Bár az arab ország folytat 
saját kőolaj- és földgázkitermelést is 
(a Szuezi-öbölben és a Sínai-félszige-
ten), de a növekvő energiafogyasztás és 
lakosságszám miatt már 2005-ben sok-
kal többre volt szüksége, mint amennyit 
megtermelt.43 Egyiptom 2014-ben napi 
700.000 hordónyi kőolajat tudott kiter-
melni, de nem tagja a Kőolaj-exportáló 
Országok Szervezetének (OPEC), és ez 
a kitermelt mennyiség gyakran még arra 
sem elég, hogy a saját igényeit kielégítse, 
ezért maga is nagyban függ az import-
tól. De az ország a többi energiahordozó 
(földgáz), nyersanyag, érc terén is inkább 
behozatalra szorul. A Szíszí-rendszer 
elsősorban a Perzsa-öböl menti monar-
chiák kőolajsegélyeire hagyatkozott, de 
azokkal sem sikerült teljesen kielégíte-
nie az energiaszükségleteit. Leginkább 
földgázból mutatkozott hiány: 2013-ban 
az éves egyiptomi energiafogyasztás 53 
százaléka a földgázból származott, és 
csak 41 százaléka a kőolajból.44 Ezért 
Kairó a földgázimportra koncentrált, a 
potenciális jelölt pedig – Katar kiesését 
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követően45 – Algéria (Sonatrach), Nagy-
Britannia (British Petroleum) és Orosz-
ország (Gazprom, Rosznyefty) volt. 
2015. július 7-én Egyiptom szerződést írt 
alá a Rosznyefty energetikai vállalattal, 
melynek értelmében Oroszország 2015 
és 2017 között 24 rakománynyi LNG-t 
(cseppfolyós földgázt) szállít az észak-af-
rikai országnak.46

Ám Egyiptom nemcsak a fosszilis 
energiahordozókra szeretne összponto-
sítani, hanem a nukleáris energia terme-
lésére is. Kairó régóta dédelgetett álma, 
hogy saját atomerőművekkel rendelkez-
zen, amelyek egy csapásra megoldanák 
az ország szükségleteit.47 Habár ezt már 
2005-től Mubárak is kiemelt céljának 
tartotta ezt, igazából csak Szíszí idején 
került a megvalósulási fázisba a pro-
jekt. A 2014-ben tartott Putyin–Szíszí-
találkozó egyik legfontosabb eredmé-
nye az volt, hogy Moszkva bejelentette: 
felkarolja az egyiptomi atomenergetikai 
projektet. Az orosz elnök 2015-ös februá-
ri kairói útja során már nemcsak a dabaai 
atomerőmű létesítése került szóba, ha-
nem egy „teljesen új nukleáris ipar” ki-
építéséről is folyt a diskurzus. Ennek 
értelmében az egyiptomi egyetemeken 
atomfizikát és nukleáris technológiát ta-
nuló diákok ösztöndíjas képzésben vehet-
nek részt oroszországi egyetemeken.

2015. november 19-én Kairó és Moszk-
va egyezményt kötött négy, egyenként 
1200 megawatt teljesítményű blokk fel-
építéséről és üzemeltetéséről. Az oro-
szok kötelezettséget vállaltak továbbá 
az atomerőmű üzemanyag-ellátásának 
a biztosítására, a karbantartásra és az 

esetleges javításokra. A megállapodás 
kitért a használt üzemanyag további sor-
sára is: azt ideiglenesen visszaszállítanák 
Oroszországba. Emellett Moszkva részt 
venne az egyiptomi atomtudósok, mérnö-
kök és munkások oktatásában is.48 A fel-
adatot az orosz Roszatom hajtaná végre, 
és a tervek szerint az építkezés 2018-ban 
veszi kezdetét. A 26 milliárd dolláros 
projekt mintegy 85 százalékát Moszk-
va, 15 százalékát pedig Egyiptom állja. 
Az arab országnak 2029-ben kellene el-
kezdenie a mintegy huszonkét évre szó-
ló orosz hitelek törlesztését. Az előzetes 
tervek szerint 2022-re meg is valósulna a 
közös egyiptomi–orosz projekt.

Konklúzió

Az orosz Levada közvélemény-kutató 
szervezet által végzett felmérés szerint 
a válaszadóik 39 százaléka a Sarm es-
Sejkből felszállt Metrojet Flight 9268-as 
repülőgép felrobbanását nevezte meg a 
2015-ös esztendő legfontosabb esemé-
nyének. A második helyen (34 százalék) 
a törökök által lelőtt orosz vadászbombá-
zó ügye állt, míg a rubel árfolyamának 
összeomlása csak a harmadik helyen (29 
százalék) végzett.49 Tehát ez is azt mu-
tatja, hogy az orosz lakosság számára az 
utasszállító repülőgép lezuhanása rend-
kívül nagy jelentőséggel bírt, ami végül 
az Egyiptomba irányuló (de nem csupán) 
orosz turizmus leállásához vezetett. Az 
incidens körüli nyomozás eredményei 
és a gyakran egymásnak ellentmondó hi-
vatalos jelentések szintén negatív hatás-
sal voltak az egyiptomi–orosz viszonyra. 
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A hivatalos kormányzati reakciók megfi-
gyelése után bizonyossá válik, hogy nem 
volt alaptalan az a feltételezés, miszerint 
a merénylet könnyen semmissé teheti a 
két ország kapcsolatában 2013 óta elért 
eredményeket.

Ugyanakkor most, 2016 közepén na-
gyon úgy tűnik, hogy bár a repülőgép le-
zuhanása először némi zavart okozott, de 
középtávon nem befolyásolta érdemben 
az egyiptomi–orosz viszonyt. Három hét-
tel az incidens után egy orosz delegáció 
járt Kairóban, és aláírták az első egyipto-
mi atomerőmű megépítéséről szóló szer-
ződést. Az orosz Szu-24 vadászbombázó 
lelövése és a Törökország elleni gazdasá-
gi szankciók után Egyiptom jelezte első-
ként, hogy szívesen átvenné a kis-ázsiai 
ország helyét az orosz élelmiszerimport-
ban. 2016 elején megtartották a tizedik 
egyiptomi–orosz kormányzati találkozót, 
amelyen számos megállapodást kötöttek 
a felek. Putyin és Szíszí között sem sza-
kadt meg a kommunikáció: 2016. március 
7-én telefonon egyeztettek egymással a 
szíriai tárgyalásokról. Az egyiptomi el-
nök támogatta a szíriai fegyverszünetet, 
és továbbra is az orosz álláspont mellett 
foglalt állást a terrorizmus elleni harc 
kérdésében, legyen szó Szíriáról, Jemen-
ről vagy Líbiáról.50

Néhány évvel ezelőtt még úgy tűnt, 
hogy Bassár el-Aszad bukásával Orosz-
ország végleg kiszorul a Közel-Keletről, 
de a szíriai beavatkozással megerősítette 
a jelenlétét a régióban. Azonban Moszk-
va nem kizárólag Szíriával igyekszik szo-
rosabb kapcsolatokat ápolni: a Hezbollah 

nevű libanoni síita szervezettel, Iránnal 
és Irakkal is jó viszony alakított ki. 
Ebben az újfajta orosz közel-keleti po-
litikában Egyiptom túlságosan fontos 
geopolitikai – és kisebb mértékű gaz-
dasági – jelentőséggel bír ahhoz, hogy 
az orosz vezetés hagyja megromolni a 
két ország közötti viszonyt. Akárcsak 
a hidegháború idején, Moszkva most is 
tisztában van azzal, hogy Kairó megke-
rülhetetlen tényező a közel-keleti régió-
ban, és Egyiptom még akkor is jelentős 
szereplőnek számít a térségben, amikor 
számos külső és belső kihívással, prob-
lémával és válsággal kénytelen szembe-
nézni.
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