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PUNCTE DE VEDERE
“Prim vara arab ” între deziluzii, speran e i extremism
Corneliu PIVARIU
La 17 decembrie s-au împlinit cinci ani de la auto-incendierea micului comerciant tunisian Mohamed
Bouazizi, în anul 2010, dat considerat ca fiind începutul “prim verii arabe”. Moartea acestuia a devenit un catalizator care a declan at revolte în Orientul Mijlociu, frustr rile acumulate în rândul unor largi
categorii sociale, care s-au v zut excluse de la accesul la dezvoltare economic , mai ales în rândul
celor apar inând clasei de mijloc, dar i tineretului, inclusiv cu studii superioare, precum i politicile guvernamentale care nu au inut cont de situa ia real a marii majorit i a popula iei, ducând la cre terea
omajului i înr ut irea general a situa iei sociale a acesteia.
De i economiile rilor arabe au înregistrat cre teri înaintea declan rii acestor revolte, beneficiile
acestor cre teri au fost distribuite în mod inegal i discriminatoriu, tinerii educa i neputând g si locuri
de munc decente, iar clasa s rac i cea mai mare parte a celei mijlocii consumându- i energiile pentru a se men ine pe linia de minim supravie uire. rile care au înregistrat cele mai importante evenimente sunt (în ordine alfabetic ): Bahrein, Egipt, Libia, Maroc, Oman i Siria. La acestea se adaug
Irak-ul, unde consecin ele r zboiului din 2003 înc sunt puternic sim ite, precum i situa ia din Yemen.
Iat , pe scurt, ce s-a sperat i la ce s-a ajuns în aceste ri:
Bahrein: protestele au început cerând un sistem mai democratic i o egalitate corespunz toare pentru minoritatea iit , guvernat de o minoritate sunit . De i ini ial s-a acceptat un dialog na ional i mai
mult libertate de exprimare, poli ia a ac ionat brutal asupra demonstran ilor, liderii opozi iei au fost
aresta i i au fost uita i de opinia interna ional . Deten iile arbitrare i tortura au continuat.
Egipt: s-a dorit înl turarea regimului Mubarak, a corup iei, monopolul acestuia asupra economiei i
controlul asupra societ ii, realizat prin brutalit i ale poli iei, tortur i îngr direa libert ii de exprimare.
Milioane tineri au cerut reforme economice i noi locuri de munc .
A fost ales un parlament i guvern islamist, condus de Mohammed Morsi, protestele au continuat i
acesta a fost înl turat, au urmat formarea unui nou guvern i alegeri legislative, în care s-au reg sit
mul i din adep ii autoritarismului. Opozi ia a fost marginalizat , Fra ii Musulmani sco i în afara legii, ara
este polarizat , iar tortura i condamn rile la moarte sunt prezente în via a cotidian a rii, în timp ce
situa ie economic continu s fie dificil .
Libia: s-a dorit înl turarea regimului condus de Moammar Gadhafi i familiei sale, înl turarea statului
poli ienesc i a corup iei.
Dup înl turarea lui Gadhafi, crearea unui guvern stabil a e uat sub presiunea grupurilor islamiste. Triburile rivale i numeroase grup ri islamiste î i disput controlul diferitelor p i ale rii; dintr-un stat cu
sistem dictatorial Libia a devenit un stat e uat.
Maroc: s-a demonstrat pentru respectarea drepturilor omului i încetarea restric iilor politice, o reducere a prerogativelor regale asupra parlamentului i guvernului.
O reform constitu ional a marcat obliga ia regelui de a nominaliza primul ministru din partea partidului care a câ tigat alegerile parlamentare. Regele i cei din jurul s u de in în continuare puterea decisi, casa regal r mânând principalul ac ionar atât în sectorul public cât i în cel privat.
Oman: inspira i de protestele din Bahrein, manifestan ii au cerut majorarea salariilor, mai multe locuri
de munc , eliminarea corup iei. Sultanul a schimbat guvernul, a majorat salariile, bursele pentru studen i i pensiile. Întrunirile publice au fost limitate, pedepsele pentru demonstra ii nepermise au crescut, libertatea de exprimare poate fi pedepsit .
Siria: protestatarii au cerut reforme economice, politice i sociale, plecarea de la putere a lui Bashar alAssad i camarilei sale. Cel mai sângeros r zboi civil din zona din acest secol, dup cinci ani contabilizeaz peste 250.000 de mor i, circa 4 milioane refugia i în rile vecine i aproape 8 milioane de refugii interni. Speran a de via a sc zut cu 20 de ani, la 55,7 ani, iar omajul a crescut de la 15% la 58%.
A ap rut Organiza ia Statul Islamic (Daesh), care controleaz teritorii largi din Siria i Irak, demonstrând înc odat dificult ile cu care se confrunt Orientul Mijlociu, vacuumul care domin politicile
regionale i dificult ile majore ale evolu iilor c tre pace i progres.
Viitorul (imediat cel pu in)… nu sun prea bine.
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