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Libanul, oazã de liniºte în Orient?
Desemnat prim-ministru al Libanului dupã
cãderea Cabinetului Saad Hariri, determinatã de retragerea reprezentanþilor miºcãrii
Hezbollah, moderatul Najib Mikati
încearcã sã readucã liniºtea în Þara
Cedrilor, înconjuratã de numeroase focare
de tensiune. Lumea arabã este în ultimul
timp scena a numeroase proteste ºi rãsturnãri de situaþie, semnalul fiind dat de
Tunisia, unde Revoluþia Iasomiei a pus
capãt dictaturii de 23 de ani a lui Zine alAbidine Ben Ali ºi a clanului sãu. Miºcarea
a provocat o undã de ºoc în mai multe þãri
din zonã, Egiptul devenind teatrul unor
manifestaþii fãrã precedent împotriva
preºedintelui Hosni Moubarak, aflat la putere de trei decenii. Nici Algeria n-a fost
scutitã de ample demonstraþii ºi ciocniri de
stradã, venind apoi rândul Yemenului sã se
confrunte cu revolte generate de starea economicã ºi îndreptate împotriva preºedintelui Ali Abdullah Saleh, care conduce þara
de trei decenii. Yemeniþii sunt furioºi cã
Saleh s-ar putea proclama în aprilie
preºedinte pe viaþã, încercând sã schimbe
Constituþia ºi sã-i transmitã puterea fiului
sãu Ahmad, ºeful gãrzii republicane, unitate de elitã a armatei. Yemen este una dintre cele mai sãrace þãri arabe ºi unica
republicã din Peninsula Arabicã.
În acest context conflictual, misiunea
asumatã de Najib Mikati, aceea de a readuce liniºtea în Liban, se anunþã extrem de
dificilã. Om de afaceri experimentat, el a
preluat cârma guvernului dupã ce a obþinut
sprijinul
majoritãþii
membrilor
Parlamentului. Deschiderea sa faþã de toate
forþele politice din þarã s-a lovit de refuzul
taberei Hariri de a coopera. Asta deºi
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Mikati este considerat o figurã mai degrabã
neutrã politic, agreatã de puterile influente
în zonã – Siria ºi Arabia Sauditã- dar ºi de
forþe occidentale, precum Franþa, interesate
de evoluþiile din regiune. Nãscut la Tripoli
în 1955, Najib Mikati a studiat economia la
Universitatea Americanã din Beirut,
urmând apoi cursuri în Franþa ºi Statele
Unite (chiar la Harvard). Fire întreprinzãtoare, el ºi-a înfiinþat chiar din timpul studenþiei firma M1 Group, împreunã cu
fratele mai mare, Taha. Cei doi au pornit la
drum cu construcþiile industriale, dar din
1982 s-au reorientat spre piaþa telecomunicaþiilor, fondând Investcom. Cariera
politicã a lui Najib Mikati a început la
sfârºitul anilor ’90, când a devenit mi-

nistrul lucrãrilor publice ºi transporturilor.
Ulterior, în 2000, a fost ales deputat. Între
timp, afacerile sale au cunoscut o evoluþie
fulminantã, Investcom fiind cumpãrat în
2006 de MTN Group, cel mai puternic
operator de telefonie mobilã din Africa,
contra sumei de 5,5 miliarde dolari. M1 a
devenit al doilea acþionar ca mãrime.
Astãzi, compania este condusã de fiul lui
Taha, Azmi, ºi activeazã atât în domeniul
telecomunicaþiilor, cât ºi în cel imobiliar,
de retail, transport, bancar ºi petrolier. El
deþine totodatã Swiss Airline ºi linia de
modã francezã Faconnable. Anul trecut,
Forbes îi estima averea lui Najib Mikati la
2,5 miliarde dolari. În ciuda faptului cã este
prieten de familie cu preºedintele sirian
Bashar Assad, Najib Mikati a fost nominalizat în aprilie 2005 pentru postul de primministru chiar de cãtre deputaþii din opoziþia anti-sirianã, deoarece a promis sã
organizeze imediat alegeri parlamentare,
ceea ce a ºi fãcut. Reales în Parlament, nu
a intrat ulterior în guvernul de uniune
naþionalã format de Saad Hariri, dar a
rãmas o figurã influentã. Cãderea Cabinetului Hariri l-a propulsat în prim-plan
ºi puþini au fost cei surprinºi de desemnarea
sa ca prim-ministru. Lansând un apel la
unitate, Mikati a subliniat, pentru BBC, cã,
deºi are nevoie de voturile Hezbollah ºi aliaþilor sãi, el rãmâne independent. ”Nu sunt
legat de Hezbollah. Am acceptat sã fiu
prim-ministru doar pentru a rezolva problemele. Sunt un un politician moderat,
echidistant. Prioritatea mea este interesul
naþional, securitatea Libanului ºi în special
sã avem relaþii bune cu comunitatea internaþionalã”, a precizat Najib Mikati. (M.C.)

