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Paradoxul sancþionãrii Siriei
Sancþiuni drastice luate de Liga Arabã
împotriva Siriei: organizaþia a decis suspendarea þãrii din calitatea de membru,
dar ºi blocarea tranzacþiilor cu banca
centralã sirianã, stoparea finanþãrii unor
proiecte din Siria, interdicþia de cãlãtorie
în alte state arabe pentru oficialii sirieni
ºi îngheþarea activelor financiare ale
guvernului de la Damasc, pe motiv cã
liderul Bashar al-Assad, în ciuda angajamentelor, nu a pus capãt violenþelor
împotriva manifestanþilor care îi cer de
mai multe luni plecarea de la putere.
Decizia este o loviturã serioasã pentru
Siria, care se mândrea pânã acum cu reputaþia de mediator regional. Damascul a
reacþionat de altfel furios, acuzând Liga
Arabã de “agresiune economicã” ºi de
trãdare a solidaritãþii arabe. Jumãtate din
exporturile ºi un sfert din importurile
sale se fac cu state arabe. Optsprezece
dintre cei 22 de membri ai Ligii Arabe au
votat totodatã în favoarea unui apel cãtre
liderii opoziþiei din Siria “sã convinã
asupra unui proiect unic pentru gestionarea viitoarei tranziþii a þãrii”.
Suspendarea din Liga Arabã a fost una
dintre principalele revendicãri ale contestatarilor regimului al-Assad, dar propunerea propriu-zisã a venit din partea
Arabiei Saudite, invocându-se încãlcarea
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drepturilor omului în Siria. Organizaþia
Naþiunilor Unite estimeazã peste 3500 de
morþi ºi zeci de mii de arestãri din martie
ºi pânã acum. Paradoxal însã, tocmai
iniþiatoarea suspendãrii Siriei, Arabia
Sauditã, stã deplorabil la capitolul drepturile omului, dovadã cã a fost nevoie de
intervenþia regelui Abdullah pentru ca o

într-o piaþã publicã din Arabia Sauditã,
pe motiv cã practica vrãjitoria. Or,
împotriva acestor flagrante încãlcãri ale
drepturilor omului nu s-au ridicat nici
Liga Arabã, nici partenerii occidentali.
Zeci de mii de sirieni au ieºit în stradã
pentru a protesta faþã de decizia organizaþiei panarabe, mai multe ambasade
fiind atacate. Damascul beneficiazã ºi de
sprijinul Rusiei, esenþial în Consiliul de
Securitate ONU, unde Moscova -care se
opune sancþiunilor ºi oricãrei intervenþii
militare în Siria- are drept de veto .

Egiptenii, între
proteste ºi vot

biatã femeie, condamnatã la biciuire
pentru cã a fost prinsã ºofând, sã scape
nevãtãmatã. Alte douã saudite urmeazã
sã fie însã judecate pentru acelaºi
“delict”. În plus, femeile nici nu beneficiazã de drept de vot în aceastã þarã, iar
luna trecutã, un bãrbat a fost decapitat

Egiptenii au rãspuns entuziast la
primele alegeri parlamentare de dupã
înlãturarea de la putere a lui Hosni
Mubarak, cozi lungi formându-se la
secþiile de votare. Sistemul electoral
prevede votarea pe regiuni, în trei etape.
Votul pentru Adunarea Popularã
(Camera Deputaþilor) se va desfãºura
pânã la 11 ianuarie ºi va fi urmat de la
29 ianuarie la 11 martie de alegerea
Shura, camera superioarã consultativã.
Campania electoralã a fost marcatã de
contestarea puterii militare, acþiune soldatã cu 42 de morþi ºi peste 3.000 de
rãniþi. (M.C.)

