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TERRA
55 de ani au trecut de la stabilirea relaþiilor
diplomatice dintre România ºi Republica Arabã
Sirianã, relaþii s-au dezvoltat pe vremea
preºedintelui Hafez al Assad, unul dintre cei
mai înþelepþi ºi mai puternici conducãtori ai
Siriei. În aceste decenii, evoluþia raporturilor
bilaterale a fost mai mult decât satisfãcãtoare
pentru ambele pãrþi. Dupã întâlnirea de la
Damasc dintre Traian Bãsescu ºi Bashar alAssad, urmeazã ca peste câteva zile sã
soseascã la Bucureºti preºedintele sirian, ocazie
cu care vor fi semnate mai multe acorduri bilaterale - pe justiþie ºi afaceri interne – aºa cum a
anunþat ministrul de Externe, Teodor Baconschi,
dupã vizita din octombrie, fãcutã în Siria
Preºedintele Siriei, Bashar al-Assad ºi sotia sa,
Asma, formeazã un cuplu tânãr ºi nonconformist. Tânãrul ºef de stat Bashar nu se
încadreazã în profilul clasic al conducãtorului
musulman: are studii de medicinã ºi, pânã la
moartea tatãlui sãu, nu a fost nici o clipã interesat de politicã. La moartea lui Hafez al-Assad,
când fiul acestuia, Bashar, a preluat la Damasc
puterea, puþini au fost cei care nu s-au temut
de neliniºtile ce se vor abate asupra Siriei. Au
trecut zece ani ºi Bashar este, în continuare,
preºedintele, recunoscut ºi acceptat internaþional, al unei Sirii în plinã modernizare. În vara
lui 2000, când a ajuns la putere, Bashar era
medic oftalmolog cu studii absolvite la Londra,
dupã ce urmase un liceu francez din Damasc.
Moartea fratelui sãu mai mare, într-un accident
rutier, i-a forþat destinul, care l-a adus la conducerea tãrii.Evident cã lumea s-a întrebat
dacã tânãrul ºef de stat sirian va reuºi sã
guverneze - iar Bashar, ca ºi tatãl sãu, a învãþat
din mers. Încetul cu încetul, a ajuns cel mai
popular dintre liderii lumii arabe, criticând
prezenþa americanã în Irak ºi tratamentul aplicat palestinienilor în Israel.
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