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Considerații cu privire la impactul pandemiei de COVID-19
asupra țărilor din Orientul Mijlociu și Africa de Nord

În funcție de perspectivă, pandemia de COVID-19 în regiunea MENA poate fi percepută ca o
criză, dată fiind amenințarea la adresa sănătății publice și a consecințelor interne și regionale
derivate din aceasta, sau ca o oportunitate – pentru unele regimuri, grupări sau personalități –
de a-și impune propriile agende cu o fermitate și o rapiditate care nu ar fi fost posibile în absența
unui context de amploarea celui curent. Indiferent de perspectivă, evoluțiile de până în prezent
atrag atenția asupra potențialului destabilizator – cu un impact puternic și de durată – pe care
acestea l-ar putea avea asupra echilibrului regional precar, date fiind tensiunile politice,
economice, sociale, culturale și sectar,e atât dintre state, cât și interne. Nu în ultimul rând,
„cronicizarea” vulnerabilităților și agravarea problemelor deja existente reprezintă un teren
fertil pentru reconfigurarea relațiilor dintre statele din regiune, pe de o parte, și dintre marile
puteri care rivalizează în acest spațiu geopolitic: SUA, Rusia și China.
La fel ca în cazul tuturor țărilor care s-au confruntat sau continuă să se confrunte cu această
situație, și în Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENA), pandemia de Covid-19 a (re)adus în
prim-plan vulnerabilitățile statelor sau chiar a agravat problemele existente în statele din regiune.
Mai mult decât în alte regiuni, însă, în care pandemia a accentuat cooperarea dintre state și în
interiorul acestora, în MENA, aceasta a accentuat – de cele mai multe ori – tensiunile politice,
sociale, culturale și sectare, confirmând și reafirmând gradul ridicat de complexitate și volatilitate
al acestui spațiu geopolitic, pe fondul lipsei de unitate regională, a intereselor divergente și a
contrastelor dintre aceste state, poziționate pe un spectru larg (raportat la ambiguitatea,
inconsecvența, lipsa de transparență și gradul de eficiență a politicilor fiecăruia dintre statele din
regiune), de la democrații la autocrații, sau de la bogăție la sărăcie, deopotrivă între state (PIB
variabil, infrastructura sistemului de sănătate, starea economiei și gradul de diversificare al
acesteia) și în plan intern (inegalitate socială, economică și discriminare confesională).
În consecință, în funcție de evoluția răspândirii noului coronavirus și de impactul direct sau
indirect asupra regiunii MENA, anticipăm că provocările interne – politice, de securitate, socio1

economice – și neînțelegerile ori rivalitățile dintre actori (statali și nestatali, deopotrivă) se vor
amplifica. În acest context, fără a avea pretenția exhaustivității, analiza de față urmărește să
evidențieze cele mai importante domenii sau problematici vizate de pandemia de Covid-19.
Numărul relativ scăzut de decese (cu excepția notabilă a Iranului) cauzate de Covid-19
în MENA, până în prezent, se explică parțial prin faptul că regiunea Orientului Mijlociu are o
populație majoritar tânără, adulții de peste 65 de ani reprezentând doar aproximativ 5% din
populație. Pe de altă parte, fiecare țară se confruntă cu alt tip de vulnerabilități: țările sărace au
sisteme sanitare deficitare și o populație a cărei stare de sănătate variază semnificativ, în funcție
de nivelul socio-economic, în timp ce țările bogate ocupă locuri îngrijorătoare în clasamentele
mondiale de afecțiuni de sănătate din categoria celor mai expuse la riscurile noului coronavirus,
precum diabetul sau bolile cardiovasculare1.
Performanța economică a țărilor MENA era anticipată a se îmbunătăți ușor în 2020,
după o perioadă de creștere slabă, pe fondul unui cumul de factori, printre care prețul scăzut și
volatil al petrolului, o încetinire economică globală și tensiuni regionale geopolitice. De altfel, în
ultimii doi ani, provocările economice, politice și sociale resimțite în unele state din regiune
au favorizat reapariția protestelor în masă, alimentate de proporții variabile ale elementelorcheie caracteristice, precum rata ridicată a șomajului (în special în rândul populației tinere –
majoritară), procente semnificative de muncă de subzistență în afara cadrului legal, servicii publice
deficitare pe fondul guvernării corupte și ineficiente (inclusiv infrastructura sanitară, care în pofida
unui procent important de cadre medicale raportate la totalul populației, dispune de resurse
materiale limitate2) și reducerea subvențiilor la alimente și alte necesități de bază. De altfel, în
pofida varietății și numărului de factori ce au dus la organizarea acestor proteste, un factor comun
este erodarea încrederii în stat și în autorități, exasperarea față de ordinea politică.
În consecință, analiștii atrag atenția asupra impactului potențial devastator al pandemiei, în
special asupra acestor state, pe măsură ce împrumuturile interne nu vor putea echilibra decalajul
bugetar, iar împrumuturile externe vor continua să se acumuleze. În mod previzibil, clasele sărace
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Spre exemplu, Arabia Saudită ocupă locul al doilea în lume la rata de obezitate.
În acest context, alimentați de temeri și de lipsuri, egiptenii au criticat, pe rețelele de socializare, decizia guvernului
de la Cairo de a trimite ajutoare medicale (măști medicale, medicamente și altele) în SUA.
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și cele muncitoare, care reprezintă segmente importante din populația anumitor țări din regiune,
vor fi afectate cel mai drastic, atât de măsurile de combatere a Covid-19 impuse de autorități, cât
și de incapacitatea sistemelor economice și sociale de a-i susține pe aceștia. Mai mult decât atât,
în 2017, UNICEF a estimat, pentru jumătate din țările din MENA, dublarea populației până în anul
2050. Astfel, cu cât criza va avea o amploare mai mare, cu atât va crește probabilitatea agravării
instabilității macroeconomice și reemergența sau intensificarea protestelor publice, cu consecințe
pe termen lung.
Reacția guvernelor și popoarelor din regiunea MENA la pandemia de Covid-19 a fost o
combinație „clasică” între: negare, reacție întârziată, deontologie, sectarism, dezinformare și teorii
ale conspirației. Caracterul îndoielnic al raportărilor cu privire la situația provocată de
răspândirea virusului Covid-19 se explică prin practicile autoritare adoptate, în grade variabile, de
țările din regiune, pentru care succesul se măsoară nu atât în minimizarea impactului unei astfel
de provocări, cât prin crearea și întreținerea acestei aparențe. La acestea se adaugă și statele aflate
în (semi-)anarhie, precum Yemen, Libia și, parțial, Siria. În acest context, nu de puține ori,
agendele politice și interesele proprii au avut întâietate în fața măsurilor sanitare și securitare
necesare3, expunând cetățenii la riscuri suplimentare și contribuind la exacerbarea problemelor
interne sau dintre statele din regiune.
Un domeniu vizat în mod special de practicile sau tendințele autoritare ale guvernelor din
regiune este dreptul la libera exprimare, pornind de la nivelul societății civile până la cel al
jurnalismului, în special cel independent. În contextul înmulțirii și înăspririi reprimării jurnaliștilor
și activiștilor, liderii instituțiilor europene (în speță, cei al Comisiei, al Consiliului și al
Parlamentului European) au subliniat, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, importanța
jurnalismului în contextul pandemiei de Covid-19 și au avertizat că libertatea presei este pusă la
grea încercare. De asemenea, organizația Reporteri fără Frontiere a subliniat că noul coronavirus
a devenit un „factor multiplicator” al problemelor cu care se confruntă mass-media. În acest sens,
organizația a evidențiat, pe de o parte, criza de încredere față de mass-media suspectată de
răspândirea fake news și, pe de alta, „ostilitatea și chiar ura față de ziariști” documentate în țări cu
regimuri autoritare care limitează libertatea presei și impun acesteia viziunea lor despre lume. De
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Un instrument pentru evidența măsurilor/politicilor adoptate de statele din MENA este disponibil aici.
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altfel, conform clasamentului mondial cu privire la libertatea presei în lume pentru anul 2020
întocmit de aceeași organizație, țările din MENA sunt, în prezent, cele mai periculoase pentru
exercitarea profesiei de jurnalist4. În acest sens, în 2019, țările din MENA cu cei mai mulți
jurnaliști în închisoare au fost Egiptul și Arabia Saudită. Conform acestui clasament, țările care au
înregistrat cele mai grave deteriorări ale situației (raportate la anul precedent) sunt Iranul, Egiptul
și Irakul5.
În funcție de vulnerabilitățile și problemele deja existente la izbucnirea pandemiei, unele
dintre statele din MENA se află într-o situație mai dificilă decât altele6. Câteva exemple în acest
sens sunt Libanul (care a anunțat, înaintea crizei sanitare, suspendarea achitării datoriei externe),
Iordania7, Tunisia și Egiptul, care se confruntă cu niveluri ale datoriei externe ce depășesc 80%
din PIB (97%, în cazul Iordaniei), în care peste jumătate din populație lucrează în economia
subterană, rata șomajului depășește 20% și veniturile din turism – domeniu esențial în economia
acestora – în perioada imediat următoare sunt puternic afectate. În statele marcate de proteste
populare ample, precum Liban, Iran, Irak sau Algeria, suspendarea temporară a acestora va fi
urmată de o revenire încă și mai virulentă, amplificată de resentimentele față de defectuoasa
gestionare a crizei de către autorități și față de efectele acesteia asupra situației sociale și economice.
În contextul dat, pandemia va fi un test pentru durabilitatea regimurilor și gradul de influență
a autorităților. În mod previzibil, cele mai expuse și, potențial, cele mai afectate state vor fi cele
care sunt deja măcinate de conflicte, ceea ce va duce la și mai mult haos.
La polul opus, unele țări vor depăși provocările pandemiei mai bine decât altele, acesta
fiind cazul statelor din Golf (în special EAU, Kuwait, Qatar și Arabia Saudită), care dispun de
rezerve financiare importante și au datorii externe reduse. Pe de altă parte, o problemă aparte a
acestei subregiuni este reprezentată de procentul ridicat al imigranților (originari fie din țări arabe
mai sărace, fie din țările asiatice) care compun populația acestor țări, în special în EAU (90%) și
Qatar (80%). Aproximativ două treimi dintre imigranți sunt bărbați activi în câmpul muncii – de
4

O analiză strict pe tema consecințelor pandemiei de Covid-19 asupra libertății presei este 2020 World Press Freedom
Index: Entering a decisive decade for journalism, exacerbated by coronavirus.
5
O analiză punctuală a celor trei cazuri este Countries – index in the time of coronavirus.
6
O analiză pe tema impactului economic al pandemiei de Covid-19 asupra țărilor MENA, pe industrii și o serie de
companii, este Impact of COVID-19 on the Middle East.
7
În pofida laudelor pentru felul în care a gestionat, până în prezent, răspândirea noului coronavirus – fiind prima țară
din regiune care a impus măsuri stricte pentru prevenirea acesteia – guvernul de la Amman încă trebuie să identifice
soluții pentru redresarea situației economice destul de îngrijorătoare.
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multe ori necalificată –, cu vârste cuprinse între 20-60 de ani. Pandemia de Covid-19 a readus în
atenția internațională preocuparea pentru drepturile acestora – dreptul la libera circulație, accesul
la servicii sociale de bază –, cu atât mai mult cu cât evoluția situației sanitare poate avea o varietate
de ramificații asupra acestei categorii de populație, de la cele interne – afectarea anumitor domeniicheie, precum construcțiile sau turismul, până la cele externe – creșterea presiunii asupra țărilor
de origine, care mizează, în proporții semnificative, pe veniturile celor ce au emigrat în țările din
Golf.
În contextul pandemiei de Covid-19, un alt aspect care merită consemnat, pe fondul
impactului deopotrivă asupra politicii și asupra societății, este reprezentat de dezbaterea din
cercurile religioase musulmane și măsurile sprijinite sau adoptate de instituțiile religioase, unele
dintre ele fără precedent pentru istoria islamului (anularea pelerinajului la Mecca8). Și în zona de
expresie și manifestare religioasă, situația a fost polarizată: cei mai mulți învățați – inclusiv
influenta universitate-moschee Al-Azhar, din Egipt – i-au încurajat pe oameni să stea acasă și chiar
să evite să meargă la moschee (cântarea la rugăciune a fost modificată: „Rugați-vă (de) acasă”),
inclusiv în statele în care guvernele nu au impus restricționarea accesului în lăcașurile de cult și cu
cât mai mult cu cât debutul pandemiei în regiune a coincis cu luna Ramadan. Pe de altă parte, alții
au militat pentru accesul în moschei, inclusiv acolo unde guvernul a impus o interdicție temporară
în acest sens (Maroc). În cazul Republicii Islamice Iran, simbioza dintre factorul politic și cel
religios a dus la adoptarea tardivă a măsurilor de distanțare socială într-o perioadă cu o puternică
încărcătură politică și religioasă (alegeri parlamentare, Ziua Republicii Islamice, pelerinaje
religioase).
Din alt punct de vedere, pandemia a alimentat discriminarea religioasă la adresa
minorităților religioase9. La nivel regional, cercurile religioase extremiste au exploatat schisma
dintre sunniți și șiiți, propagând unul dintre cele două discursuri: pentru unii, virusul a fost transmis
de comunitatea șiită (cu Iranul drept epicentru), pentru alții, virusul are origini „imperialiste” sau
sunnite. În plan intern, ceea ce atrage (ori de câte ori se creează contextul) reprimarea minorităților
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Guvernul de la Riad a anunțat limitarea accesului la pelerinajul hajj – desfășurat la sfârșitul lunii iulie – în acest an,
pe fondul unui nou val de infectări. Pentru Arabia Saudită, această decizie pune sub semnul întrebării venitul anual de
aproximativ 12 miliarde de dolari, adus de cei aproximativ 2.5 milioane de pelerini.
9
Conform unui studiu Pew Research Center, în perioada 2007-2017, MENA s-a clasat pe primul loc din lume la
restricțiile impuse de guvernele țărilor din regiune asupra religiei.
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religioase este contestarea politică a regimului – reală sau percepută –, așa cum este cazul șiiților
din Arabia Saudită și Bahrain sau a islamiștilor și salafiștilor din Maroc.
Cel puțin până la data finalizării acestei analize10, balanța regională de putere în spațiul
MENA a rămas neschimbată și este puțin probabil ca prelungirea sau intensificarea crizei Covid19 să aibă vreun impact major în acest sens. Ruptura dintre Qatar – sprijinit de Turcia și de Iran –
și statele din Golf (mai puțin Omanul și Kuwaitul), alături de Egipt, continuă să rămână de
actualitate11. De asemenea, tensiunile dintre Iran și SUA, pe de o parte, și rivalii săi regionali, pe
de alta, nu s-au temperat, în pofida ajutorului umanitar acordat Teheranului, în contextul
pandemiei, de către EAU și Oman. Cât privește situația din Irak și Siria, aceasta este puternic
influențată de axa Golf-Iran, precum și de implicarea SUA. Cu toate acestea, prelungirea sau
intensificarea pandemiei ar putea fi folosite mai ales de diverși actori nestatali – precum Daesh12
– pentru a-și face (re)apariția pe scena regională, situație ce impune urmărirea evoluțiilor.
Pe de altă parte, pe fondul necesității gestionării situației interne ca urmare a pandemiei și a
implicațiilor acesteia, unii analiști anticipează că puterile globale precum SUA, China și Rusia își vor
restrânge, cel puțin temporar, rolul în arbitrarea sau impunerea dinamicilor în Orientul Mijlociu, lăsând loc
liber jucătorilor regionali. În același timp, alți analiști sunt de părere că pandemia poate schimba

dinamica prezenței și implicării marilor puteri în regiunea MENA, cu posibila amplificare a
rivalității dintre acestea. În luna iunie, diferiți oficiali americani au avertizat țările din MENA cu
privire la primirea de ajutor din partea Chinei, în domenii precum investițiile și infrastructura.
Comandantul-șef al operațiunilor în Orientul Mijlociu a avertizat că influența economică a Chinei
în regiune ar putea ajunge să reprezinte o provocare la adresa intereselor strategice ale SUA mai
mare decât Rusia.
Slăbirea pozițiilor americană și rusă ar putea fi suplinită de China, a cărei prezență este deja
vizibilă, mai cu seamă în Golf și în Irak, dar și în Egipt, Tunisia și Algeria. Două exemple în acest
sens sunt chiar rivalii regionali, Arabia Saudită și Iranul. Neîncrederea Riadului în administrația
de la Washington și dezamăgirea resimțită recent în raporturile cu Moscova, pe fondul „războiului
10

Analiza de față a luat în calcul doar evoluțiile regionale de până în data de 12 iunie 2020.
Cu mențiunea că ministrul de externe al Qatarului, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, a declarat, la
începutul lunii iunie, că există o nouă inițiativă pentru încheierea crizei diplomatice, context în care guvernul de la
Doha este deschis la negocieri. Pe de altă parte, oficialul a subliniat faptul că poziția Qatarului rămâne neschimbată.
12
La rândul său, teama de o revenire a Daesh poate justifica o prelungire a prezenței americane pe teritoriul Irakului.
11
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prețului” petrolului, ar putea favoriza o creștere a apropierii de China, rămânând de văzut în ce fel
ar ajunge Beijingul să împace interesele sale în Arabia Saudită cu oportunitățile din Iran. În cazul
Iranului, criticile internaționale cu privire la gestionarea crizei de Covid-19, similară – fie doar și
în percepția publică generală – cu cea din China și impactul pandemiei asupra celor două țări –
printre cele mai afectate din lume – ar putea crește apropierea dintre Teheran și Beijing, facilitând
consolidarea și extinderea intereselor și influenței Chinei în această țară pe fondul izolării
internaționale – o altă similitudine între cele două state – și a declinului situației interne iraniene.
De asemenea, analiștii avertizează că pe măsură ce pandemia de Covid-19 va duce la micșorarea
sau chiar pierderea sprijinului din partea statelor bogate din Golf, statele mai sărace din MENA ar
putea să apeleze la finanțare externă, atât din partea instituțiilor financiare, cât și a altor donatori
precum China (mai cu seamă în nordul Africii) și SUA13.
Țările din nordul Africii
Una dintre temele mari care au atras atenția analiștilor în raport cu efectele pandemiei de
Covid-19 asupra acestei subregiuni este cea a drepturilor omului. În acest sens, aceștia au tras un
semnal de alarmă asupra acaparării puterii prin limitarea libertăților civile și reprimarea cetățenilor,
cu potențiale consecințe de durată asupra relației dintre stat și cetățeni. Astfel, unele dintre
guvernele s-au folosit de amenințarea pandemiei pentru a impune sau prelungi starea de urgență
și, implicit, a unor restricții excepționale asupra propriilor cetățeni. Unul dintre domeniile afectate
de aceste măsuri a fost cel al libertății de expresie, prin limitarea jurnalismului (în special a celui
independent) și a activismului, confirmând ideea conform căreia măsurile și restricțiile adoptate în
cadrul pandemiei s-au dovedit favorabile nu atât în contracararea răspândirii virusului, cât
intereselor elitelor conducătoare, prin limitarea drepturilor cetățenești și reprimarea tentativelor de
contestare, fapt dovedit de avantajul evident în acest scop14 și de lipsa totală sau adoptarea târzie
a unor prevederi-cheie (precum eliberarea anumitor categorii de prizonieri15). În acest context,

13

O analiză cuprinzătoare pe această temă, care include studii de caz (vezi Table of Contents), este As Gulf Donors
Shift Priorities, Arab States Search for Aid.
14
Această situație nu este specifică țărilor din subregiune, putând fi observată în toate țările cu tendințe sau regim
autoritar. Israelul a fost criticat pentru folosirea tehnologiei digitale (practică sistată la începutul lunii iunie) pentru a
obține date mobile despre cetățenii săi, sub pretextul supravegherii celor infectați sau suspectați de infectarea cu
Covid-19.
15
Această situație a readus în discuție problema „prizonierilor de conștiință” (apărători și activiști pentru drepturile
omului) deținuți, în condiții considerate inumane, în diverse țări din regiunea MENA (printre care Iran, Bahrain, Egipt,
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analiștii au avertizat că măsurile de control rapide, intruzive și chiar represive amintesc de
implementarea politicilor împotriva terorismului.
Pe lângă numeroasele particularități, între statele din nordul Africii există și o serie de
similitudini. Astfel, economiile Marocului și Tunisiei se bazează într-o măsură semnificativă pe
turism, ceea ce crește simțitor probabilitatea recesiunii. Pe de altă parte, evoluțiile de pe piața
petrolului – începând atât cu prăbușirea prețului acestuia cât și cu scăderea convenită în cadrul
OPEC – au un impact major asupra economiilor țărilor exportatoare de petrol, precum Algeria și
Libia.
Algeria
Cândva unul dintre statele bogate ale regiunii grație rezervelor de petrol și gaze, Algeria se
află în situația în care, cel puțin până la data finalizării acestei analize, nu a anunțat nicio măsură
de sprijin economic în contextul în care valoarea actuală a barilului de petrol este la jumătate din
cea pe baza căreia a fost calculat bugetul actual – 60 dolari/baril – și cu atât mai mult cu cât, pentru
echilibrarea acestuia, valoarea ar trebui să fie de 110 dolari.
După un an de proteste anti-guvernamentale pașnice – împotriva oprimării, corupției,
degradării economice și nedreptăților sociale practicate, vreme de decenii, de regimul militar –
organizate săptămânal de mișcarea Hirak și soldate cu o serie de reușite notabile, în frunte cu
înlăturarea de la putere, după două decenii, a președintelui Abdelaziz Bouteflika, amenințarea
reprezentată de Covid-19 i-a determinat pe reprezentanții Hirak să mute protestele în mediul online
– decizie care, potrivit analiștilor, va spori respectul și încrederea în rândul algerienilor –, cu
promisiunea că se vor reîntoarce pe străzile din Algeria după trecerea pericolului Covid-19.
În pofida deciziei voluntare de suspendare a protestelor, o parte din protestatari și-au
prelungit prezența pe străzile din Algeria, de teama că guvernul se folosește de pretextul pandemiei
pentru a reprima protestele împotriva sa. La rândul lui, guvernul a răspuns la aceste demonstrații
într-o manieră considerată dură, forțele de ordine efectuând arestări sub acuzația de subminare a
unității naționale. În mod similar, o serie de observatori au atras atenția asupra măsurilor adoptate
Siria, Arabia Saudită și EAU), alimentând o serie de apeluri din partea societății civile, inclusiv a ONU, la eliberarea
acestora.

8

de guvern împotriva libertății de expresie, așa cum reflectă, spre exemplu, boicotarea unor seriale
(musalsalāt) algeriene produse pentru a fi difuzate în perioada Ramadanului. Este demn de
menționat, însă, că forța de reprimare a guvernului de la Alger este mai slabă decât cea manifestată
de alte guverne vecine, precum Egiptul.
În acest context, criza sanitară aflată în desfășurare va reprezenta un test pentru președintele
Abdelmadjid Tebboune, cu atât mai mult cu cât alegerile pe care acesta le-a câștigat în luna
decembrie 2019 au fost puternic boicotate de algerieni.
Egipt
Și la Cairo, criza provocată de răspândirea Covid-19 a stârnit, la nivel politic și decizional,
reacțiile tipice specificului regional și local, constând în negarea – cel puțin temporară și parțială
– a realității din teren, militarizarea luptei împotriva pandemiei și reprimarea vocilor critice sau
contestatare. Având în vedere că principala amenințare la adresa autocrațiilor din regiune este
reprezentată de protestele în masă, măsurile luate sub pretextul minimizării impactului pandemiei
de Covid-19 a oferit regimurilor în cauză, printre care și cel de la Cairo, o perioadă de repaos prin
reducerea sau chiar suspendarea acestui exercițiu civic. Sub amenințarea noului coronavirus, teama
cetățenilor poate valida și legitima extinderea și prelungirea limitărilor sau anulării libertăților
civile.
Mai mult decât atât, pentru puterea politică și militară din Egipt, pandemia a reprezentat o
ocazie neașteptată în direcția redresării popularității aflate în scădere și pentru consolidarea
autorității asupra cetățenilor, mai ales după ultima lovitură de imagine de amploare din septembrie
2019, pe fondul acuzațiilor conform cărora bugetul statului și al armatei au fost folosite pentru
construirea de proprietăți pentru președintele Abdel Fattah al-Sisi și anturajul său, episod ce a
provocat ieșirea în stradă a sute de oameni care au cerut demisia liderului de la Cairo. În contextul
amenințării reprezentate de noul coronavirus, Sisi a ales, prin discursurile și aparițiile publice –
inclusiv câteva deplasări în teren, destul de ieșite din comun pentru acesta –, să se prezinte drept
un președinte implicat și apropiat de cetățeni. În pofida acestei „campanii de PR”, unele dintre
măsurile adoptate în contextul pandemiei au conturat o imagine diferită de cea proiectată,
dezirabilă. Câteva exemple în acest sens sunt arestarea celor care au încălcat restricțiile impuse în
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scopul limitării răspândirii noului coronavirus și supraaglomerarea centrelor de detenție, la care se
adaugă lipsa unei campanii transparente de informare cu privire la acesta și reprimarea, inclusiv
arestarea, vocilor critice care au reclamat diverse informațiile false care circulau pe rețelele de
socializare.
Reamintim că Egiptul se numără printre țările cele mai represive la adresa jurnaliștilor,
dovezile publice în acest sens fiind numeroase și frecvente așa cum atrag atenția numeroase
organizații pentru drepturile omului. Amnesty International a subliniat deteriorarea îngrijorătoare,
mai ales în ultimii patru ani, a situației jurnalismului în Egipt. Cel mai recent exemplu în acest
sens îl reprezintă arestarea temporară a redactorului-șef al cunoscutei publicații independente
online Mada Masr16, Lina Attalah. Un jurnalist al publicației independente Al-Masry Al-Youm17
a fost arestat sub acuzațiile diseminării de știri neadevărate și înființării și participării la un grup
terorist. Pe lângă abuzurile la adresa jurnalismului și a jurnaliștilor, guvernul de la Cairo este
cunoscut și pentru controlul asupra rețelelor de socializare utilizate în Egipt.
Pandemia de Covid-19 pune probleme serioase populației Egiptului care depășește o sută
de milioane de persoane (dintre care aproape 10 milioane se află în Cairo), cu atât mai mult cu cât,
în pofida unei redresări economice de 5% de la încheierea, în 2016, a unui acord cu FMI, rata
sărăciei – estimată, în prezent, la cel puțin 32% – s-a aflat în creștere în ultimii ani. În contextul
pandemiei, recenta redresare facilitată de influxul de capital străin, în special din Golf, este
amenințată de provocările cu care aceste state se confruntă, la rândul lor, pe fondul pandemiei,
precum și a scăderii prețului petrolului. De asemenea, alte venituri care vor fi afectate drastic sunt
cele din turism (12% din PIB18, 10% din locurile de muncă), cele aduse de Canalul Suez, influxul
de capital din partea muncitorilor care lucrează în regiune, în special în țările din Golf (estimat la
un sfert din totalul forței de muncă; 10% din PIB). Pe lângă acestea, faptul că un număr
semnificativ de egipteni muncesc în afara unui cadru legal de muncă punând o presiune
suplimentară asupra statului, descalificându-i de la anumite tipuri de șomaj și accentuând
necesitatea de subvenții din partea unui stat aflat deja într-o situație economică și socială dificilă.

16

Accesul la această publicație – fondată în anul 2013 – a fost blocat în mai 2017, pe lângă alte 500 de pagini similare
care nu pot fi accesate, în prezent, din Egipt.
17
Fondat în anul 2004.
18
Conform altor estimări, turismul contribuie la doar 5% din PIB.
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Odată cu pandemia, deficitul bugetar pentru anul fiscal curent (2019/2020) este estimat să
crească la 7.8-7.9%, de la valoarea anticipată, de 7.2%. În situația în care criza Covid-19 va
continua până în luna decembrie, deficitul bugetar pentru anul fiscal 2020/2021 (care va începe în
luna iulie) ar urma să crească la 7.8% din PIB (de la valoarea estimată, de 6.2%)19, determinând
creșterea datoriei de stat la 88% din PIB (față de valoarea anticipată anterior, de 83%). Date fiind
aceste elemente, achitarea datoriilor va fi extrem de problematică în contextul în care peste o treime
din bugetul Egiptului este alocat în această direcție. În acest context, FMI a aprobat solicitarea
Egiptului de acordare a unui sprijin financiar de 2.7 miliarde de dolari, necesar echilibrării balanței
urgente de plăți afectate de impactul pandemiei. În plus, FMI a anunțat, la începutul lunii iunie, că
va aloca încă 5.2 miliarde de dolari care să susțină guvernul de la Cairo în redresarea economiei.
Maroc
Încălcarea restricțiilor prevăzute de starea de urgență a fost sancționată, pe lângă amenzi,
cu pedeapsa cu închisoarea pentru perioade variind de la o lună la trei luni. Astfel, dintre cele
50.000 de persoane care au fost arestate, 25.000 au fost puse sub acuzare (printre care și câțiva
critici ai guvernului). Rețelele de socializare au fost împânzite cu înregistrări în care autoritățile
marocane i-au reprimat cu violență pe cetățenii care protestau împotriva măsurilor de izolare
impuse de guvern. Această situație a atras atenția activiștilor pentru drepturile omului, cu atât mai
mult cu cât regimul a fost acuzat, recent, de represiune judiciară. În mod similar, alte 70 de
persoane – variind de la simpli cetățeni, membri ai unor partide politice, jurnaliști până la adepți
ai curentului salafist (care au contestat decizia autorităților de a închide moscheile) – au fost puse
sub acuzare pentru distribuirea de informații neadevărate20, instigare la ură sau subminarea ordinii
publice. Această situație ridică semne de întrebare în contextul în care o serie de activiști și
organizații locale și internaționale pentru drepturile omului, printre care Asociația Marocană
pentru Drepturile Omului și Human Rights Watch, au atras atenția asupra acestor tipuri de încălcări
în ultimii ani.
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În anul fiscal 2018/2019, deficitul bugetar a fost de 8.2%.
În acest sens, activiștii pentru drepturile omului se tem de consecințele pe care aprobarea unei legi împotriva fake
news și cyber crime – aflată, în prezent, în discuții la parlament – le-ar putea avea asupra libertății de exprimare.
20
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La nivel economic, Marocul a înființat un fond special pentru finanțarea venitului de trai
pentru populația săracă, la care a contribuit și UE (cu 540 milioane de euro). Alte măsuri constau
în crearea unui sistem de șomaj parțial și adoptarea unui venit lunar minim.
Tunisia
Deși Tunisia are un sistem de sănătate și social mai performant decât alte țări din nordul
Africii, precum Marocul sau Algeria, în funcție de amplitudinea noului coronavirus, guvernul de
la Tunis ar putea ajunge să se confrunte cu proteste populare, pe fondul situației sociale și
economice precare, în special pentru categoriile vulnerabile de populație, din anumite regiuni din
țară. Tunisia nu are o schemă de șomaj parțial, însă a implementat un venit minim pentru cei săraci.
De asemenea, statul beneficiază de o subvenție din partea UE în valoare de 300 milioane de euro
(0.8% din PIB).
Spre deosebire de alte țări vecine, în Tunisia, dreptul la libera exprimare a fost neafectat de
pandemie, criticile împotriva guvernului – în special la adresa crizei alimentare cât și a
infrastructurii sanitare vulnerabile – continuând, în toată această perioadă, atât în mass-media
tradițională cât și pe rețelele de socializare. Un exemplu relevant în acest sens este reacția populară
stârnită de intenția unui grup de parlamentari de a promova o lege anti-fake news care le-ar fi
conferit, deopotrivă, un plus de imunitate. În acest sens, una dintre amenințările identificate de
analiști în cazul Tunisiei se referă la parcursul său democratic. Astfel, o primă chestiune este legată
de consolidarea puterilor primului ministru prin activarea, în 4 aprilie, a articolului 70 din
constituție, prin care parlamentul își deleagă o parte din puteri premierului, timp de două luni. Mai
mult decât atât, analiștii preconizează că nivelul scăzut al încrederii în parlament, reflectat de un
sondaj de opinie realizat după alegerile parlamentare din octombrie 2019, va scădea și mai mult.
Pe de altă parte, pandemia a alimentat impasibilitatea în situații de încălcare a drepturilor
omului, așa cum a dovedit lipsa de reacție la incidentul în care un membru al parlamentului
cunoscut pentru viziunea sa islamistă conservatoare a fost bătut în public de un lider local al
sindicatului național. În plus, tunisienii și-au manifestat intransigența făcând apel la măsuri mai
agresive din partea forțelor de securitate pentru pedepsirea celor care încalcă măsurile adoptate în
vederea combaterii noului coronavirus. În acest sens, îngrijorările observatorilor acestui fenomen
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sunt legate de vehicularea în opinia publică a ideii conform căreia, la fel ca în cazul terorismului,
combaterea Covid-19 poate să ignore și chiar să favorizeze încălcarea drepturilor omului. Astfel,
în pofida lipsei, până în prezent, a unor abuzuri flagrante din partea autorităților, puterea învestită
în forțele armate și de securitate prin mandat popular (alimentată de anxietatea provocată de Covid19) ar putea fi exploatată de simpatizanții statului polițienesc abolit în 2011.
Israel și Teritoriile Palestiniene
Poate cel mai rapid și mai substanțial impact politic al pandemiei din întreaga lume este
vizibil în Israel, unde teama de efectele noului coronavirus a pus capăt unei crize politice de
aproape doi ani, facilitând, după trei tururi de scrutin neconcludente, formarea unui guvern și, cu
atât mai mult, formarea unui guvern de unitate națională – învestit în data de 17 mai21. Mai mult
decât atât, amenințarea reprezentată de pandemie s-a transformat într-o ocazie nesperată pentru
premierul Benjamin Netanyahu de amânare cu aproape o lună (până în 24 mai) a începerii
procesului împotriva sa (pentru mită, fraudă și abuz de putere), pe fondul instituirii stării de
urgență. În acest context, marele câștigător al acestei situații va continua – cel puțin până la un
verdict nefavorabil în procesul împotriva sa – să conducă țara, ceea ce îl va ajuta să lupte în justiție
dintr-o poziție de putere și, dintr-o altă perspectivă, să împartă povara eventualelor decizii
nepopulare cu Benny Gantz. Din acest punct de vedere, o serie de analiști avertizează că Netanyahu
se apropie din ce în ce mai mult de neo-autoritarism. Pe de altă parte, după „trădarea” lui Gantz și
pactizarea cu „inamicul”, care a dus la ruperea alianței Albastru și Alb22, cei mai mulți observatori
sunt de părere că acesta și-a pierdut avantajul care i-ar fi asigurat rotația în funcția de premier. În
baza acordului încheiat între cei doi foști rivali, Netanyahu va ocupa funcția de premier timp de
18 luni, timp în care cel de-al doilea va primi portofoliile apărării, urmând ca pentru următoarele
18 luni Gantz să preia rolul de prim-ministru23.
În cadrul ceremoniei de învestire, Netanyahu a reiterat că prioritatea de top a noului guvern
este pandemia de Covid-19. În ordinea importanței, următoarele priorități sunt: adoptarea
bugetului de stat și relansarea economiei, combaterea Iranului, combaterea cercetărilor desfășurate
21

Componența cabinetului este disponibilă aici.
Aceasta a rămas cu doar 17 locuri, raportate la cele 37 deținute de Likud, la care se adaugă susținătorii de extremă
dreapta ai lui Netanyahu.
23
În acest sens, Gantz a depus jurământul pentru „prim-ministru alternativ și viitor prim-ministru”.
22
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de Curtea Penală Internațională cu privire la presupusele crime de război comise de Israel și
chestiunea diplomatică a anexării unor părți din Cisiordania – cu mențiunea că Netanyahu a
subliniat intenția sa de a aduce rapid acest obiectiv în atenția guvernului –, legitimată de planul
„de pace” între palestinieni și israelieni, propus de administrația Trump, în ianuarie 2020. În pofida
susținerii populare majoritare, planul anexării a atras, totuși, proteste, la Tel Aviv, din partea
câtorva mii de israelieni. Un alt tip de proteste care poate contribui la cauza palestiniană sunt cele
organizate (în Jaffa și Haifa), recent, în urma uciderii de către poliția israeliană a unui tânăr
palestinian, Iyad Hallak, incident pentru care inclusiv premierul Netanyahu și-a exprimat, public,
scuzele. Mai mult decât atât, obiectivul mai larg al acestora este acela de a atrage atenția asupra
felului în care palestinienii sunt tratați de autoritățile israeliene, sens în care au fost comparate cu
protestele izbucnite după uciderea lui George Floyd în SUA.
Poate cea mai spinoasă problemă de pe agenda noului guvern israelian, prin potențialul
impact local și regional pe care îl poate avea, este cea a anexării teritoriilor palestiniene – potențial,
Valea Iordanului, nordul Mării Moarte și coloniile evreiești din Cisiordania –, începând de la 1
iulie 202024, cu mențiunea ulterioară a premierului Netanyahu că întregul proces se poate extinde
pe o perioadă mai lungă decât cea anunțată inițial. De ambele părți, mizele sunt foarte mari. Pentru
palestinieni, anexarea unilaterală – indiferent că este una limitată sau extinsă – ar putea pune capăt
aspirațiilor naționale. Astfel, odată creat precedentul dobândirii de teritorii, guvernările israeliene
viitoare ar putea continua această practică. În ceea ce privește Israelul, anexarea ar putea pune sub
semnul întrebării caracterul evreiesc și democratic al statului.
În contextul în care pandemia a stârnit temeri cu privire la accelerarea demersurilor în
vederea confiscării permanente de pământ palestinian și strămutarea locuitorilor acestuia, reacția
regională a fost ceva mai fermă raportată la cea care a urmat publicării, de către Administrația
Trump, a planului „de pace” între palestinieni și israelieni25. Liga Arabă și Organizația Cooperării
Islamice au condamnat planurile de anexare, precizând că implementarea acestora ar constitui o
24

O analiză privind implicațiile locale și regionale ale unei posibile anexări este Gantz-Netanyahu deal legitimizes
annexation.
25
În pofida susținerii planului prezentat de Washington, până în prezent, ministrul apărării, Benny Gantz, și ministrul
de externe, Gabi Ashkenazi, nu și-au exprimat sprijinul public față de intenția anexării unilaterale a lui Benjamin
Netanyahu, enunțată încă din timpul campaniei sale electorale. În consecință, pentru un plus de legitimitate,
administrația americană, prin vocea ambasadorului său, David Friedman, vizează obținerea sprijinului celor doi
oficiali înaintea demarării demersurilor.
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„nouă crimă de război” împotriva poporului palestinian și o gravă încălcare a dreptului
internațional. La rândul său, ambasadorul SUA în Israel, David Friedman, a condiționat susținerea
Washingtonului față de anexarea a 30% din suprafața Cisiordaniei prin negocierea cu președintele
Mahmoud Abbas a unui stat palestinian situat în restul de 70%. Cu ocazia învestirii noului cabinet
israelian, secretarul american de stat, Mike Pompeo, a efectuat o vizită la Ierusalim pentru
consolidarea relațiilor cu noul guvern, fără a comenta pe tema anexării în cadrul conferinței
comune de presă. Pe de altă parte, oficialul american a declarat pentru o serie de publicații locale
că Israelul are „dreptul și obligația” să decidă dacă și în ce manieră își va impune suveranitatea
asupra teritoriilor palestiniene. Principalul rival al actualului președinte american, Donald Trump,
la alegerile din luna noiembrie, democratul Joe Biden, a declarat că nu susține planurile de anexare
ale Israelului, care ar „sugruma orice speranță de pace”. Mai mult decât atât, în mod neașteptat,
principalul grup de lobby pro-Israelian din SUA, American Israel Public Affairs Committee, i-a
încurajat pe membrii Congresului american să-și exprime criticile la adresa planurilor de anexare.
La mijlocul lunii iunie, un grup de aproape 50 de experți independenți în drepturile omului
din cadrul ONU a emis un comunicat comun în care a criticat planul premierului israelian de a
anexa o serii de teritorii palestiniene, argumentând că acest demers ar încălca dreptul internațional,
și a făcut apel la comunitatea internațională de a se opune în mod activ evoluțiilor în acest sens.
La polul opus, ambasadorii Marii Britanii, Franței, Irlandei, Olandei, Italiei, Spaniei,
Suediei, Belgiei, Danemarcei, Finlandei și UE au făcut, la sfârșitul lunii aprilie, un demers pe lângă
MAE israelian prin care au avertizat că anexarea oricărei părți a Cisiordaniei reprezintă „o
încălcare clară a dreptului internațional”, care va avea consecințe grave nu doar asupra stabilității
regionale cât și asupra „poziției Israelului pe scena internațională”. La rândul său, Germania a
avertizat Israelul că anexarea părților din Cisiordania încalcă dreptul internațional. Încurajat de
demersul țărilor europene, care erau așteptate să facă „pași practici” împotriva anexării, regele
Abdullah al II-lea a avertizat că aceasta ar putea duce la un „conflict uriaș” cu Iordania, care ia în
considerare „toate opțiunile”. De altfel, relațiile dintre Iordania și Israel au fost din ce în ce mai
tensionate în ultima perioadă, mai cu seamă după ce Netanyahu a făcut publică, în timpul
campaniei electorale, intenția anexării. Cel mai recent indiciu în acest sens este reprezentat de
încetarea, de către Iordania, a unui acord de 25 de ani între cele două țări – curtoazie a încheierii
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tratatului de pace din 199426 – în baza căruia fermierii israelieni au avut acces la câteva terenuri
aflate în sudul Iordaniei, în Valea Iordanului (regiunile al-Baqura și al-Ghumar). Mai mult decât
atât, până în prezent, regele Abdullah al II-lea a refuzat să discute cu premierul israelian pe tema
anexării.
La rândul său, președintele palestinian, Mahmoud Abbas, a anunțat încetarea tuturor
acordurilor cu Israelul și SUA, inclusiv cele din domeniul securității. Cu toate acestea, rămâne de
văzut în ce măsură și, ulterior, în ce manieră va fi implementat acest anunț care nu este primul de
acest gen pe care liderul de la Ramallah îl face, cu atât mai mult cu cât, în ceea ce privește
gestionarea amenințării pandemiei de Covid-19 în Teritoriile Palestiniene, cooperarea cu
autoritățile israeliene s-a desfășurat într-o manieră funcțională, în limite previzibile. Pe de altă
parte, la începutul lunii iunie, premierul palestinian, Mohammad Shtayyed, a anunțat trimiterea
către cvartetul de mediatori format din SUA, ONU, UE și Rusia unei contra-oferte (de doar 4
pagini și jumătate) la cea formulată de Washington, constând într-un stat palestinian demilitarizat
în Cisiordania, Gaza și estul Ierusalimului.
În contextul pandemiei, analiștii atenționează că (auto)izolarea palestinienilor din Teritorii
este o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, aceasta a diminuat, temporar, presiunea asupra lui Abbas
– așteptat să organizeze alegerile pe care le-a promis, să ia măsuri concrete împotriva amenințărilor
de anexare etc. Pe de altă parte, eventualitatea unui colaps economic, pe fondul unei situații oricum
instabile, riscă să amenințe însăși existența și unitatea unei autorități palestiniene care să gestioneze
consecințele unei epidemii locale sau care să negocieze o pace durabilă cu Israelul. În esență, dat
fiind climatul intern palestinian extrem de volatil, un impact puternic al noului coronavirus
prezintă riscul de a arunca societatea palestiniană în haos, dezechilibrând întreaga regiune.
Poate cea mai neașteptată clarificare de poziție referitoare la tema anexării – în contextul
apropierii de Israel din ultimii ani, asumată inclusiv la nivel public – vine din partea Emiratelor
Arabe Unite, prin opinia ambasadorului acestora la Washington, Yousef al-Otayba27. În primul
editorial al unui oficial emiratez (precum și din statele arabe din Golf) într-un ziar israelian,
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Al doilea tratat încheiat între Israel și o țară arabă, după cel cu Egiptul (1979).
Așa cum a subliniat inclusiv Yousef al-Otayba, acesta s-a numărat printre cei trei ambasadori arabi (pe lângă cei ai
Omanului și Bahrainului) prezenți la Casa Albă cu ocazia anunțării „planului de pace” între israelieni și palestinieni.
27
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Yedioth Ahronoth, oficialul avertizează asupra eventualelor consecințe ale anexării teritoriilor
palestiniene, în special asupra relațiilor dintre cele două state, dar și între Israel și statele arabe, în
contextul perspectivelor de normalizare a acestora. Ulterior, directorul direcției de comunicații
strategice din MAE emiratez, Hend Al-Otaiba, a reiterat același mesaj printr-un mesaj pe Twitter,
în limba ebraică.
Din altă perspectivă, un front mai puțin vizibil sau evident al problemei palestinianoisraeliene este cel al opiniei publice din spațiul arab. Astfel, în perioada lunii Ramadan (23 aprilie23 mai), câteva seriale (musalsalāt) produse pentru a fi difuzate în această perioadă au stârnit
controverse – mai cu seamă în Egipt și în Arabia Saudită – pe tema relațiilor Israelului și/sau
evreilor cu lumea arabă. În speță, portretizarea Israelului și/sau a evreilor a variat de la amenințări
(El-Nehāya) la retorica în favoarea „normalizării” relațiilor cu aceștia (Umm Haroun și Makhrag
7).
Pe de o parte, serialul egiptean El-Nehāya – produs de o companie și difuzat pe un post,
ambele cu puternice legături cu guvernul de la Cairo – a prezis distrugerea Israelului (și
destrămarea SUA), ceea ce a atras critici din partea MAE israelian, care l-a declarat „total
inacceptabil, mai ales în contextul în care cele două state au un tratat de pace de 41 de ani”. La
polul opus, serialele Umm Haroun28 și mai ales Makhrag 729 – ambele produse de Middle East
Broadcasting Centre (MBC), care din 2017 se află sub controlul guvernului de la Riad30 – au dat
naștere la speculații conform cărora regatul saudit ar vrea să îi determine pe proprii cetățeni precum
și pe alți urmăritori din regiune să accepte o serie de noi realități considerate tabu, până de curând,
atât în Arabia Saudită cât și în cea mai mare parte a lumii arabo-islamice, cea mai problematică
dintre acestea fiind considerată normalizarea relațiilor cu Israelul. Această teorie este cu atât mai
relevantă în contextul unui mesaj postat pe Twitter, în aprilie 2017, de premierul israelian,
Benjamin Netanyahu, conform căruia principalul obstacol în relațiile dintre Israel și lumea arabă
este reprezentat nu de liderii arabi, ci de opinia publică arabă. Percepția unei retorici saudite pro-

28

Umm Haroun înfățișează viața unor evrei care trăiesc într-un sat din Kuwait, în anii 1940.
Makhrag 7 înfățișează viața unei familii saudite din clasa de mijloc și felul în care aceasta se raportează la
schimbările sociale prevăzute de reformele inițiate de prințul moștenitor Muhammad bin Salman. Pe lângă relația cu
Israelul și cu evreii israelieni, un alt subiect tabu care a atras atenția publicului este homosexualitatea.
30
După ce fondatorul acestuia s-a aflat printre oficialii reținuți în hotelul Ritz-Carlton din Riad, ca urmare a campaniei
împotriva corupției declanșată, în 2017, de prințul moștenitor, Muhammad bin Salman.
29
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Israel alimentează, implicit, teama de o politică anti-palestinieni dusă de Riad, cu atât mai
periculoasă în contextul obiectivelor noului guvern israelian de unitate națională. Simultan,
numeroase conturi-robot (bots) de Twitter din Arabia Saudită au lansat hashtag-ul
#PalestineIsNotMyCause, acuzându-i pe palestinieni că își vând pământul Israelului și că urăsc
atât guvernul de la Riad cât și pe saudiți.
La rândul său, purtătorul de cuvânt al MBC, Mazen Hayek, a apărat decizia postului de
televiziune de a produce și difuza aceste seriale, declarând că acestea reflectă „toleranța, traiul
comun și întâlnirea dintre religii și culturi”, fiind menite să ajute la „vindecarea rănilor și la
apropierea oamenilor”. La rândul său, un scriitor saudit, Abdulhameed al-Ghobain31, a comentat
pentru postul BBC Arabic (Marea Britanie) că opinia publică saudită nu mai este interesată de
cauza palestiniană sau de interesele arabe, aceștia fiind preocupați de propriile interese naționale,
strategice și economice, context în care guvernul de la Riad poate profita pentru stabilirea de relații
cu Israelul. Atât scenele din cele două seriale care prezintă într-o lumină favorabilă Israelul și
evreii cât și declarațiile lui al-Ghobain au circulat intens într-o serie de publicații israeliene și
evreiești, precum și pe rețelele de socializare.
Consiliul de Cooperare al Golfului
În prezent, scăderea prețului petrolului și reducerea activității economice ca urmare a
pandemiei de Covid-19 reprezintă sursa principalelor provocări pentru țările membre ale
Consiliului de Cooperare al Golfului. Din alt punct de vedere, epidemia a readus în atenție
slăbiciunile structurale ale pieței muncii din aceste state referitor la drepturile muncitorilor
imigranți, în contextul condamnărilor periodice, din ultimii ani, a condițiilor de trai și de muncă
de către diferite organizații internaționale preocupate de această temă. Mai mult decât atât,
scăderea prețului petrolului afectează, deopotrivă, și economia politică a regiunii. Astfel,
închiderea sau reducerea piețelor muncii din țările Golfului și, implicit, sistarea activității sau chiar
repatrierea a milioane de muncitori – mai ales necalificați – din Egipt și țările Levantului poate
atrage după sine probleme sociale în toate statele de origine, în contextul în care majoritatea dintre
acestea se confruntă, deja, cu provocări serioase.

31

Acesta a mai scris și anterior în favoarea normalizării relațiilor Arabiei Saudite cu Israelul.
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Măsurile adoptate de statele din Golf pentru gestionarea noului coronavirus și a impactului
acestuia au fost relativ rapide și eficiente, în special raportat la regiunea MENA. Guvernele GCC
au anunțat pachete de stimulare economică în valoare cumulată de 97 miliarde de dolari, cu scopul
de a calma temerile investitorilor și a sprijini sectorul privat. Rămâne de văzut dacă acestea vor fi
folosite în mod eficient, prioritar în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii, și nu pentru susținerea
unor sectoare anume sau piețelor volatile de valori.
Un sector care a beneficiat, cel puțin până acum, de subvenții importante din partea
guvernelor din Golf este industria aviatică, care a fost puternic afectată de pandemia de Covid-19,
expunând vulnerabilitățile și contribuind la exacerbarea problemelor celor mai importante
companii din regiune și unora dintre cele mai importante companii de pe piața internațională – The
Middle East Three (ME3: Emirates, Etihad Airways și Qatar Airways) – pe fondul provocărilor cu
care acestea s-au confruntat în ultimii ani. Astfel, în contextul pandemiei de Covid-19, Etihad (Abu
Dhabi) s-a confruntat cu probleme financiare, ceea ce a dus la concedieri în rândul personalului și
anularea comenzilor de noi aeronave. Deși Emirates (Dubai) se află într-o situație mai bună,
compania a raportat un profit mai scăzut în anul fiscal 2018-2019, situație confirmată și de scăderea
numărului de pasageri din Aeroportul din Dubai în 2019. Mai mult decât atât, compania a anunțat
că se așteaptă la un impact semnificativ asupra performanței sale financiare în noul an. În pofida
reluării unei părți din zboruri, ambele companii au prelungit până în septembrie scăderile salariale
pentru personalul angajat iar Emirates a anunțat rezilierea a mii de contracte de muncă.
Spre deosebire de companiile emirateze, care au solicitat angajaților intrarea în concediu,
Qatar Airways s-a numărat printre puținele companii internaționale care au continuat să opereze
zboruri, cu o serie de limitări, deși a concediat deja o parte din personalul de bord non-esențial,
urmând să continue acest proces. De asemenea, compania cu sediul la Doha și-a retras o parte din
ultima comandă de noi aeronave, estimată la cifra de 90 miliarde de dolari. La începutul lunii mai,
compania a anunțat că a început deja să lucreze la restabilirea zborurilor afectate de pandemie. În
acest sens, aceasta a început să poarte discuții cu o serie de bănci pentru contractarea unor
împrumuturi estimate la miliarde de dolari.
Dat fiind statutul de simbol național deținut de cele trei companii, acestea vor fi, cel mai
probabil, susținute de cele două guverne prin subvenții importante de la stat. Dintre cele trei, cea
19

mai vulnerabilă este Etihad, care în ultimii trei ani a acumulat pierderi de 4.8 miliarde de dolari.
În acest context, analiștii nu exclud posibilitatea unei fuziuni între Etihad și Emirates, despre care
se zvonește de mult timp.
Arabia Saudită
Una dintre consecințele pandemiei de Covid-19 cu cel mai puternic impact a fost scăderea
consumului de petrol pe piețele asiatice și din întreaga lume, ceea ce a dus la scăderea cererii și,
implicit, la scăderea prețului petrolului la valori apropiate de cele de dinaintea crizei petrolului din
1973, alimentând teama unor consecințe regionale cu impact devastator. În plus, după „războiul
prețurilor” din luna martie dintre liderul OPEC, Arabia Saudită, și Rusia32, care a dus la prăbușirea
prețului petrolului cu peste 30% – cea mai mare scădere într-o singură zi de la începutul Războiului
din Golf, în 1991 – membrii OPEC, la care se adaugă și Rusia (în baza acordului OPEC+) au
convenit, în 12 aprilie, asupra celei mai mari scăderi a producției de petrol de până în prezent, cu
9.7 milioane de barili/zi. În mod evident, țările arabe exportatoare de petrol, membre ale OPEC,
au fost primele afectate de evoluțiile acestei situații. La rândul său, nici Arabia Saudită nu face
excepție.
Mai mult decât atât, impactul pandemiei asupra piețelor petroliere a reactivat și reconfirmat
ambițiile prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Muhammad bin Salman, ceea ce a și alimentat,
parțial, „războiul prețurilor” cu Rusia. Situația provocată de noul coronavirus subliniază
necesitatea reducerii rapide a dependenței de petrol și diversificării economiei saudite33,
legitimând măsurile adoptate de MbS în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de planul său
economic, Vision 2030.

32

În contextul tensiunilor generate de refuzul saudiților de a reduce producția de petrol, ceea ce a pus presiuni mari
asupra producătorilor americani de petrol, încheierea „războiului prețurilor” a fost influențată într-o măsură importantă
de amenințarea SUA cu privire la încetarea alianței strategice cu regatul saudit și, implicit, a susținerii militare a
acestuia. După acest episod și în contextul intenției americane de retragere a două baterii Patriot din regat (parte a
sistemului de apărare împotriva Iranului), președintele Trump și regele Salman al Arabiei Saudite „au reafirmat
parteneriatul de apărare puternic dintre SUA și Arabia Saudită”. O scurtă analiză pe această temă: Game of chicken:
How the oil price war threatens the Gulf.
33
Una dintre măsurile luate în acest sens, la sfârșitul lunii aprilie, este aprobarea de principiu a înființării unei companii
miniere – unul dintre pilonii Vision 2030 – pe acțiuni, deținută de stat.
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În contextul în care reușita acestuia depinde de resursele materiale investite, este foarte
probabil ca guvernul de la Riad să fie nevoit să regândească felul în care cheltuiește banii publici.
Una dintre spețele vizate de această necesitate sporită ține de implicarea regatului în conflictul din
Yemen care a devenit, în mod progresiv, din ce în ce mai criticată la nivel internațional34 și mai
nepopulară în rândul propriilor cetățeni. Dată fiind situația creată de pandemie, este posibil ca
Riadul să își redirecționeze, măcar parțial și temporar, eforturile și resursele din Yemen spre
reforma economică și socială internă. Pe de altă parte, deficitul bugetar semnificativ ar putea atrage
după sine o serie de ajustări suplimentare. Aceste măsuri vor fi însoțite, cel mai probabil, de
intensificarea practicilor autoritare care să îi asigure prințului moștenitor controlul asupra situației.
La rândul lor, aceste măsuri, la care se adaugă și scăderea rentei petroliere, vor alimenta
nemulțumirile la nivelul societății, favorizând apariția unor revolte, în special în rândul categoriilor
vulnerabile de populație.
În martie, rezervele valutare ale Băncii Centrale din Arabia Saudită au înregistrat cea mai
rapidă scădere din ultimii cel puțin douăzeci de ani și cea mai scăzută rată din anul 2011. De
asemenea, Riadul a raportat un deficit bugetar de peste 9 miliarde de dolari pentru primul
trimestru al anului curent, în comparație cu un surplus de circa 7.4 miliarde de dolari în
aceeași perioadă a anului precedent. Veniturile din petrol au fost afectate serios (scădere de
24%, la 34.32 miliarde de dolari), pe fondul unei combinații între scăderea prețului
petrolului, cerere și excesul de petrol rezultat în urma crizei provocate de Covid-19.
Veniturile non-petroliere au scăzut cu 17%, la 16.87 miliarde. În luna aprilie, sectorul privat
non-petrolier a continuat să se contracte. Conform indexului Markit Saudi Arabia Purchasing
Managers, Arabia Saudită a înregistrat cea mai mică rată a angajării din ultimii zece ani.
Ministrul finanțelor, Mohamed al-Yadaan, a declarat că deși efectele pandemiei nu s-au
reflectat în rezultatele din primul trimestru al anului, acestea se vor vedea în următoarele trimestre,
în funcție de evoluțiile din sectoarele sanitar și economic. Cu toate acestea, oficialul a declarat că
cheltuielile estimate pentru anul 2020 vor rămâne relativ la aceeași valoare, cu mențiunea că o

34

În acest sens, reamintim că ONU a acuzat atât coaliția militară condusă de Arabia Saudită, cât și pe rebelii houth,i
de „crime de război”.
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parte din fonduri vor fi relocate către sănătate și ajutorul acordat mediului de afaceri. În acest sens,
deficitul de buget va fi finanțat prin împrumuturi locale și internaționale.
Astfel, „pentru a menține stabilitatea financiară și economică pe termen mediu și lung și
pentru a trece de această criză a coronavirusului cu cât mai puține daune posibile”, guvernul de la
Riad a anunțat o serie de măsuri „dureroase” de austeritate35 estimate la 26.6 miliarde de dolari
(100 miliarde de riali), printre care triplarea cotei TVA la 15% (introdusă în 2018)36, începând de
la 1 iulie, și suspendarea, din 1 iunie, acordării alocațiilor pentru angajaților din sectorul bugetar
(introduse în 2018, cu titlu temporar). O altă măsură adoptată este amânarea unor proiecte și
programe, inclusiv parte a Vision 2030. De asemenea, guvernul de la Riad a anunțat formarea unei
comisii însărcinate cu analiza salariilor și beneficiilor încasate de o multitudine de noi entități
guvernamentale (parte din acestea fiind responsabile cu diverse programe prevăzute de Vision
2030) și emiterea unui set de recomandări în termen de 30 de zile. Pe lângă aceste măsuri de
austeritate, Arabia Saudită a comunicat și măsura-surpriză de scădere suplimentară a producției de
petrol la aproape 7.5 milioane de barili pe zi, cu aproape un milion de barili mai puțin decât cifra
de 8.5 convenită cu OPEC+, aceasta ajungând la cea mai scăzută valoare din ultimii 18 ani.
În pofida acestor elemente, fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite a profitat de
contextul mondial pentru a cumpăra acțiuni minoritare în corporații americane, printre care
Facebook Inc., Walt Disney Co., Marriott International Inc. and Cisco Systems Inc., fiecare în
valoare de aproximativ jumătate de miliard de dolari. Prin urmare, privind în ansamblu și cel puțin
până în prezent, prințul moștenitor MbS și-a consolidat poziția de lider de facto.
Emiratele Arabe Unite
Și în cazul Emiratelor Arabe Unite, efectele pandemiei s-au resimțit rapid și drastic – printro contracție bruscă a sectorului privat non-petrolier, în special în lunile martie și aprilie – și vor
continua să afecteze mai cu seamă următoarele industrii și domenii, unele dintre acestea
35

O analiză pe tema acestora și a impactului înregistrat, până în prezent, și anticipat: Saudi Arabia Triples VAT, Cuts
State Allowances Amid Crisis. O altă analiză pe această temă - Saudi Arabia braces for economic impact.
36
Deși introducerea TVA-ului, în 2018, a fost o măsură coordonată cu statele membre în Consiliul de Cooperare al
Golfului, pentru moment, Arabia Saudită este singura care a anunțat mărirea acesteia. În acest sens, EAU au anunțat
că nu plănuiesc încă creșterea TVA peste nivelul din prezent, de 5%. De asemenea, nu este așteptat ca o măsură
similară să fie adoptată de Bahrain, care a introdus TVA-ul la începutul anului 2019. Restul statelor membre – Kuwait,
Oman și Qatar – încă nu au implementat această taxă.
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înregistrând o tendință descendentă încă dinainte de apariția Covid-1937: petrolieră, HoReCa,
turism, entertainment, imobiliare, retail, aviație. De altfel, un sondaj realizat de Camera de Comerț
a Dubaiului a scos la iveală că până la 70% din afacerile din acest emirat – unul dintre cele mai
puțin dependente de petrol și unul dintre cele mai diversificate – se vor închide în următoarele șase
luni. În consecință, miza este cu atât mai mare cu cât cele șapte emirate depind, în proporții
variabile, de emigranți, care reprezintă 80% din ponderea populației. În acest sens, autoritățile
estimează o contracție a populației de minimum 10% pentru anul curent.
Pe de altă parte, analiștii au atras atenția asupra ambițiilor regionale ale EAU, în special ale
prințului moștenitor al emiratului Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, ale cărui decizii
și implicațiile acestora pot crește gradul de instabilitate regională. În acest sens, a fost observată o
„deblocare” a relației dintre Abu Dhabi și Damasc, sub pretextul luptei împotriva noului
coronavirus. În pofida diferitelor provocări domestice provocate de pandemie, ambițiile regionale
ale EAU nu se opresc aici, așa cum demonstrează implicarea puternică și continuă în evoluțiile din
Libia, de partea generalului Khalifa Haftar (sprijinit, de asemenea, de Rusia și Egipt). Pe fondul
vulnerabilităților financiare și politice provocate de impactul Covid-19 și în contextul sublinierii
necesității accelerării planurilor de diversificare economică, ministrul de stat pentru afaceri
externe, Anwar Gargash, a făcut apel la dez-escaladarea regională – referință directă la Iran. Nu în
ultimul rând, EAU s-au folosit de contextul mai larg al pandemiei pentru a-și asuma – „vocal” și
public – rolul de „mediator” în chestiunea israeliano-palestiniană, afirmându-și deopotrivă
sprijinul pentru cauza palestiniană și deschiderea pentru relații reciproc avantajoase cu Israelul –
cu condiția ca acesta să abandoneze planurile de anexare unilaterală a teritoriilor palestiniene –
poziție asumată, cel mai recent, prin aterizarea primelor avioane oficiale emirateze în Israel, care
au transportat ajutoare pentru palestinieni în contextul pandemiei de Covid-19.
Oman și Kuwait
Pe fondul pandemiei și al impactului acesteia asupra economiilor rentiere din Golf, Omanul
și Kuwaitul au anunțat reducerea semnificativă a numărului de rezidenți străini (în cazul

37

În Dubai, industria imobiliară și HoReCa, în special domeniul hotelier, au scăzut cu 30%, respectiv 25% din anul
2014, respectiv, 2015. În 2019, economia Dubaiului a crescut cu doar 1.94% – cea mai mică valoare de la colapsul
economic din 2009.
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Kuwaitului, de la 70% la 30%, și cu 70%, în Oman) – experți, consultanți și muncitori în diferite
domenii – și încurajarea populației locale de a se integra în câmpul muncii, chiar și în condițiile
unor tăieri bugetare pentru anul fiscal 2020-2021 (de minimum 20%, în cazul Kuwaitului). În acest
sens, analiștii apreciază că decizia guvernului de la Muscat de a reduce dependența Omanului de
experți și consultanți străini în sectorul public și de a micșora, pe termen mai lung, aparatul
guvernamental38, cu încurajarea dezvoltării celui privat – unul dintre pilonii Oman Vision 204039
– reprezintă una dintre cele mai îndrăznețe reforme ale câmpului muncii din ultimii ani.
Libanul
În ceea ce privește Libanul, amenințarea reprezentată de pandemia de Covid-19 a fost
echivalată cu cel de-„al patrulea călăreț al Apocalipsei”, alături de cea mai gravă criză economică
din istoria sa40, criza de guvernare și de corupție generalizată și puternic înrădăcinată41 care au
împins statul la un pas de insolvență și la un grad ridicat, aproape critic, de instabilitate politică și
socială.
Deja la momentul declarării pandemiei, economia Libanului se afla în recesiune, veniturile
statului42 prăbușindu-se până la nivelul la care statul nu mai putea asigura nici serviciile cele mai
de bază, în special pentru un număr estimat de 1.6 milioane (dintr-un total de circa 6.800.000) de
cetățeni care trăiesc sub limita sărăciei. La sfârșitul anului 2019, Banca Mondială a atras atenția
că eșecul soluționării rapide a crizei economice va aduce jumătate din populația țării la sau sub
limita sărăciei. La sfârșitul lunii aprilie 2020, ministrul libanez al afacerilor sociale, Ramzi
Musharrafieh, a estimat că 75% dintre libanezi au nevoie de ajutor. Pe fondul diminuării rezervelor
valutare, a deficitului comercial și a datoriei externe, pandemia a pus presiune asupra guvernului
de a investi sume de ordinul zecilor de miliarde de dolari în sistemul de sănătate și în sisteme de

38

Funcționarii publici omanezi cu o vechime în mediul public de peste 30 de ani sunt obligați să demisioneze până la
31 decembrie 2020.
39
Lansat la sfârșitul lunii februarie, la inițiativa noului sultan, Haitham bin Tariq Al Said.
40
Cea mai gravă după războiul civil din 1975-1990. De atunci, Libanul s-a mai confruntat cu războaie în 1982 și 2006,
între militanții Hezbollah și Israel, soldate cu peste 1000 de victime, de ambele părți. Până la această dată, datoria
externă a Libanului se ridică la aproximativ 170% din PIB.
41
În 2019, Libanul a ocupat locul 137 în topul celor mai corupte țări din lume.
42
Recent, rezultatele preliminare ale forării în Zona 4, începute în februarie 2020 de consorțiul format din Total, Eni
și Novatek, au spulberat speranțele guvernului de la Beirut cu privire la viabilitatea comercială a rezervelor de gaz,
care ar fi putut contribui la redresarea economiei puternic afectate.
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securitate socială pentru categoriile vulnerabile de cetățeni precum și pentru refugiații de pe
teritoriul său.
Începând din octombrie 2019, numeroase orașe din Liban au găzduit proteste în masă
împotriva incompetenței și corupției clasei politice și incapacității acesteia de a gestiona recesiunea
economică. După o suspendare temporară a acestora, pe fondul restricțiilor impuse pentru
combaterea Covid-19, acestea au fost reluate la mijlocul lunii aprilie, odată cu devalorizarea cu
aproximativ 50% a monedei naționale și a creșterii prețului la alimente. Mai mult decât atât,
acestea s-au soldat cu ciocniri violente numeroase între protestatari și forțele de securitate și cu
pagube materiale semnificative. În acest sens, premierul Hassan Diab și Hezbollahul au acuzat
Banca Centrală pentru situația devalorizării lirei libaneze în raport cu dolarul american43. În 2019,
220.000 de persoane și-au pierdut locul de muncă, la care se adaugă scăderile salariale. Estimările
ratei șomajului înainte de izbucnirea pandemiei variază între 25% și 30%, pentru populația
generală, și 40%, în rândul tinerilor.
Experții economici avertizează că economia Libanului va continua să se contracte și că o
repornire economică va fi extrem de dificilă după ani de guvernare defectuoasă44. Conform
estimărilor, rata de contracție a PIB-ului, estimat la 4% în 2019, va ajunge în anul curent la un
număr format din două cifre. Rata inflației, estimată la 10% în ianuarie 2020, este preconizată a se
dubla, ceea ce va duce, pe termen lung, la înjumătățirea puterii de cumpărare.
La sfârșitul lunii aprilie, cabinetul libanez a aprobat un plan economic de salvare pentru
cinci ani. De asemenea, premierul Hassan Diab a anunțat că va solicita FMI împrumuturi în valoare
de 10 miliarde de dolari și că vizează deblocarea a mai mult de 11 miliarde de dolari din finanțările
promise de o serie de donatori internaționali în 2018. La rândul său, liderul Hezbollah, Hassan
Nasrallah, a susținut decizia anunțată de premier însă a avertizat asupra negocierii atente a
termenilor asistenței financiare. În urma discuțiilor preliminare cu șeful FMI, Kristalina Georgieva
a confirmat că negocierile vor începe în curând. Câteva zile mai târziu, la începutul lunii mai,
Consiliul de Securitate al ONU a făcut apel la autoritățile libaneze pentru implementarea urgentă
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a reformelor necesare pentru ieșirea din criza în care se află și soluționarea provocărilor
economice, de securitate și umanitare. În acest context, CS al ONU a făcut apel la comunitatea
internațională pentru susținerea Libanului în demersul vizat.
Unul dintre sectoarele cele mai grav afectate este cel al energiei electrice, caracterizat de
întreruperi frecvente și de durată în furnizarea acesteia. La acesta se adaugă și starea deplorabilă a
infrastructurii generale, în condițiile în care un raport al McKinsey arăta că doar 15% din drumurile
din Liban sunt în condiție bună. În aceeași ordine de idei, nici sectorul telecomunicațiilor nu se
află într-o situație mai bună, cu prețuri și o calitate inferioară competitorilor regionali și
internaționali. Spre exemplu, viteza medie a internetului plasează Libanul pe locul 133 în lume,
înaintea Pakistanului, Irakului și Siriei.
Libanul nu poate ieși din situația în care se află în prezent decât cu ajutor străin substanțial.
Conferința CEDRE din 2018 a adus promisiuni de ajutor din partea donatorilor internaționali în
valoare de 11 miliarde de dolari, cu condiția unor reforme interne majore, în special în domeniile
economic și al infrastructurii, în vederea realizării unor proiecte la scară largă care să transforme
o serie de domenii, printre care: transporturi, alimentarea cu apă, irigații, electricitate,
telecomunicații, procesarea deșeurilor, turism și industrie.
Pe lângă starea economică, o altă componentă care joacă un rol important în evoluția
situației din Liban este scena politică și, implicit, relațiile bilaterale și regionale complexe dat fiind
rolul ocupat de Hezbollah în ecuația puterii din Liban45. În contextul în care sponsorii tradiționali
și mai recenți ai Libanului se confruntă, la rândul lor, cu diferite provocări interne, guvernul de la
Beirut pare să fi rămas să gestioneze singur problemele grave cu care se confruntă. Mai mult decât
atât, legitimitatea acestuia – primul guvern tehnocrat, sprijinit de Hezbollah și de aliații săi – devine
din ce în ce mai problematică după ce, la sfârșitul lunii aprilie, Berlinul a desemnat gruparea
paramilitară Hezbollah, în întregimea sa (ramurile militară și politică, deopotrivă), drept
organizație teroristă și a interzis toate activitățile sale pe teritoriul Germaniei – decizie contestată
de principalul aliat al grupării, Iranul, sub pretextul că aceasta servește intereselor SUA și ale
Israelului.
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În contextul demonstrațiilor aproape constante începând din octombrie 2019, accentuarea
lipsurilor, în special în rândul cetățenilor defavorizați, va asigura continuarea și chiar intensificarea
acestora, așa cum indică reluarea recentă a protestelor, în întreaga țară – în timp ce guvernul de la
Beirut negociază cu FMI pentru un ajutor financiar –, și ciocnirile violente între forțele de ordine
și protestatari dar și în rândul celor din urmă, între protestatarii anti-guvernamentali și susținătorii
Hezbollah – puse pe seama sectarismului – alimentate de apelul primilor la dezarmarea grupării
sprijinite de Iran.
Nu în ultimul rând, pandemia a reprezentat contextul ideal pentru (re)afirmarea sau
revenirea unor partide politice, în situația în care nu puține au fost cele care au anunțat planuri de
combatere a virusului. După depășirea perioadei critice, analiștii preconizează că reemergența
acestora va accentua fragmentarea politică din țară, în contextul în care diverșii actori se
învinovățesc reciproc pentru starea actuală a economiei. Mai mult decât atât, criza a facilitat
înarmarea de către elite, miliții și puteri străine implicate în războaie prin interpuși.
Iran
Așa cum au semnalat numeroși analiști referitor la Iran (dar nu exclusiv Iran), defectuoasa
guvernare, argumentată prin specificul autocratic, a ieșit la suprafață, încă de la începutul
răspândirii Covid-19, prin incompetența sau rea-voința autorităților – din rațiuni ideologice,
religioase și economice – de a gestiona această situație, începând de la negare sau sub-raportarea
cazurilor și continuând cu măsurile adoptate (tipul acestora, viteza de decizie și implementare) –
prioritizând interesele puterii46 în detrimentul celor ale populației –, ceea ce a atras critici și acuze
mai cu seamă din partea propriilor cetățeni, precum și din partea țărilor din regiune – pentru care
Iranul a reprezentat epicentrul epidemiei și principala sursă de contractare a virusului –, alimentând
sectarismul. În acest context, vocile anti-Iran au condamnat lipsa de responsabilitate și serviciile
necorespunzătoare ale acestuia (explicabile, în parte, și prin sancțiunile impuse de SUA), în timp
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ce câteva dintre ele au mers până într-acolo încât să sugereze că virusul ar fi un fenomen șiit menit
să infecteze țările din regiune, preponderent sunnite.
O investigație a BBC News Arabic a scos la iveală rolul jucat de compania iraniană de zbor
Mahan Air – care are legături cu Gărzile Revoluționare Iraniene – în răspândirea Covid-19 în
regiune, mai cu seamă în țări cu care Iranul are strânse legături politice, militare, economice și
religioase, precum Siria, Irak și Liban, chiar și în contextul interdicțiilor de zbor impuse de unele
dintre aceste țări. Această situație a fost provocată de continuarea zborurilor spre și dinspre China,
al cărui unic beneficiar a fost Mahan Air (chiar și după ce autoritățile de la Teheran au interzis
acest lucru, în 31 ianuarie), coroborată cu lipsa măsurilor sanitare (materiale de protecție,
carantinare) pentru personalul aviatic. În opinia analiștilor, această situație reflectă foarte bine
„noile modele de dependență” observabile în cazul Iranului, care își cultivă relații cu țări precum
China și Rusia pentru a reduce din presiunea exercitată de Occident, în frunte cu SUA – prin
sancțiunile care doar în ultimul an au contribuit la scăderea cu 10% a PIB-ului Iranului. Prin
urmare, decizia Teheranului de a încălca restricțiile de zbor spre și din China poate fi interpretată
atât ca voluntară, cât și ca semn de „obediență anticipată”47.
În ceea ce privește Iranul, scenariile economice post-Covid-19 nu sunt dintre cele mai
optimiste, așa cum indică, deja, apelul la FMI – primul din ultimii 60 de ani – și decizia ridicării
restricțiilor mult prea timpuriu raportat la gravitatea crizei sanitare. Pentru Iran este vital ca cererea
chineză de petrol să se reia, în cel mai scurt timp posibil, la nivelul de dinainte de pandemie și ca
Beijingul să continue să cumpere petrol iranian, ocolind sancțiunile americane. Înrăutățirea
situației economice și sociale va realimenta, în mod inevitabil, și tensiunile politice și sociale
interne, cu atât mai mult în contextul protestelor izbucnite în noiembrie 2019 – cele mai ample și
mai violente din istoria republicii –, împotriva întregului establishment de la Teheran, de la guvern
până la ayatollah. Principalele motive invocate protestatari au fost: situația economică precară (de
altfel, principalul factor declanșator a fost reprezentat de creșterea prețului la carburant cu 50%200%), corupția, serviciile publice necorespunzătoare, lipsa locurilor de muncă, abuzuri împotriva
drepturilor omului. În contextul actual amplificat de creșterea neîncrederii în autorități, analiștii
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avertizează că lipsa adoptării unor măsuri interne în direcția solicitărilor vehiculate de protestatari
ar putea avea consecințe mai grave decât sancțiunile americane.
Modul în care autoritățile de la Teheran au gestionat criza de Covid-19 a confirmat faptul
că guvernul, în special facțiunile mai radicale, este preocupat mai puțin de interesul și bunăstarea
cetățenilor și mai mult de menținerea rezistenței regimului și de continuarea vizării obiectivelor
sale regionale (așa cum indică o serie de evenimente recente precum intimidarea prezenței navale
SUA în apele Golfului, atacul milițiilor irakiene șiite – sprijinite de Teheran – asupra bazelor
americane din Irak). Pe de altă parte, este puțin probabil ca, cel puțin în perioada imediat
următoare, Iranul să încerce să își extindă agenda regională.
Nu în ultimul rând, un subiect a cărui evoluție se impune urmărită cu atât mai mult este cel
al capabilității nucleare a Iranului, redevenit spinos odată cu retragerea SUA (în 2018) din acordul
semnat în 2015 și încălcările repetate, de către Teheran, ale prevederilor acestuia. În acest context,
la începutul lunii iunie, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat că Iranul
continuă să își înmulțească stocurile de uraniu îmbogățit, ceea ce contravine acordului nuclear.
Între timp, Israelul și-a reiterat apelul la comunitatea internațională pentru reimpunerea
sancțiunilor împotriva Iranului.
State aflate în conflict
Poate cea mai dificilă analiză – prin gradul de complexitate dat de multiplele variabile – a
impactului Covid-19 asupra MENA vizează statele aflate în conflict, „candidate” la statutul de stat
eșuat: Irak, Libia, Siria și Yemen. Întrucât situația din fiecare dintre aceste state se pretează la o
analiză amplă și amănunțită, demersul de față se limitează la o serie de observații, după cum
urmează.
Drept caracteristică general valabilă pentru statele în discuție, sistemele de sănătate
puternic afectate – direct sau indirect – de conflict (Irak, Libia, Siria) sau aflate chiar în colaps
(Yemen) contribuie la incapacitatea detectării și gestionării corespunzătoare a pandemiei.
Irak
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Chiar și în absența provocării reprezentate de noul coronavirus, multiplele probleme socioeconomice (situația economică precară, corupție, infrastructură proastă, rata ridicată a șomajului,
amestecul străin în treburile statului etc.) acumulate de-a lungul anilor au adus Irakul la un pas de
implozie, așa cum au indicat și protestele din noiembrie 2019, urmate de demisia întregului guvern.
În pofida depășirii unui impas politic de peste cinci luni prin învestirea, în luna mai, a unui nou
guvern, climatul din țară este încă dominat de incertitudine și instabilitate. O dovadă în acest sens
sunt atacurile (încă nerevendicate) cu rachetă din ultimele luni, o bună partea dintre acestea vizând
diferite obiective americane de pe teritoriul irakian, preponderent în Bagdad. Mai mult decât atât,
vidul de securitate apărut în urma disputelor teritoriale dintre guvernul de la Bagdad și regiunea
autonomă kurdă din nordul Irakului, precum și retragerea trupelor americane a fost exploatat de
elemente ale grupării Daesh, alimentând temeri cu privire la (re)activarea unor celule teroriste.
În acest context, eventualul elan al noului executiv de la Bagdad a fost frânat de „războiului
prețului” petrolului dintre Arabia Saudită și Rusia precum și de scăderea prețului petrolului ca
urmare a pandemiei de Covid-19. Întrucât Irakul este al doilea producător de petrol din OPEC iar
veniturile astfel obținute domină economia irakiană (în 2018, 65% din GDP-ul țării și 90% din
veniturile bugetare), măsura scăderii producției de petrol decisă de OPEC s-a dovedit a fi dificil
de implementat de către guvernul de la Bagdad, care nici până la mijlocul lunii iunie nu a atins
cota impusă.
Siria48
Pe fondul războiul civil din Siria, care datează din 2011, cea mai afectată categorie de
cetățeni este cea a persoanelor strămutate din provincia Idlib – ultimul bastion al rebeliunii siriene
–, care trăiesc în condiții precare.
La începutul lunii iunie, Rusia a reluat atacurile aeriene în Idlib după trei luni de la
armistițiul anunțat de Moscova și Ankara – principalii susținători ai guvernului Assad, respectiv,
al grupărilor rebele. De altfel, în toată perioada de la declanșarea pandemiei, demonstrațiile de
forță au continuat, în provincie, între forțele regimului de la Damasc și rebeli. Nici în sudul Siriei
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nu au lipsit evenimentele, așa cum indică o serie de atacuri aeriene – se presupune, asupra unor
ținte iraniene –, puse pe seama Israelului. De altfel, se impune precizarea că inclusiv în teritoriul
sirian aflat sub controlul regimului, „legea” este făcută, în unele zone, de lideri militari. Ca în cazul
Irakului, lipsa unui control eficient asupra anumitor zone – aflate la limita anarhiei – favorizează
(re)activarea de celule teroriste, printre care și cele ale Daesh.
La nivel politic, pandemia a impus amânarea alegerilor parlamentare pentru 19 iulie. În
așteptarea organizării acestora, pe fondul deteriorării situației economice, orașul Suwayda (aflat
sub controlul guvernului de la Damasc) a fost martor la proteste anti-guvernamentale – o raritate
în peisajul civic sirian. Mai mult decât atât, protestatarii au făcut apel inclusiv la demiterea
președintelui Bashar al-Assad. În funcție de impactul noilor sancțiuni americane (intrate în vigoare
la mijlocul lunii iunie) asupra unei economii deja puternic afectate și a nemulțumirii populare
crescânde, rămâne de urmărit felul în care se va desfășura scrutinul anunțat, cu atât mai mult după
demiterea premierului Imad Khamis (aflat în funcție din 2016) – explicată de analiști drept o
tentativă din partea liderului de la Damasc de a găsi un „țap ispășitor” pentru protestele recente.
Libia
Prin complexitatea, multitudinea actorilor implicați și proximitatea sa geo-strategică,
situația actuală din Libia prezintă o serie de mize deosebit de importante pentru Uniunea
Europeană și, prin extensie, pentru România.
După căderea regimului lui Muammar al-Gaddafi în 2011, lupta pentru controlul Libiei se
dă, în prezent, între două facțiuni rivale: Guvernul de Uniune Națională (în engleză, GNA) –
recunoscut de ONU –, condus de Fayez al-Sarraj, și forțele mareșalului Khalifa Haftar, reunite sub
titulatura de Armata Națională Libiană (în engleză, LNA). Mai mult decât atât, în ultimul an,
conflictul a atras o implicare tot mai mare a puterilor străine atât de partea GNA (Turcia), cât și a
LNA (Rusia, EAU, Egipt49). La începutul lunii iunie, GNA a reușit să preia în totalitate controlul
asupra capitalei și suburbiilor sale – o înfrângere majoră pentru forțele lui Haftar, după mai bine
de un an de asediu asupra acesteia. Mai mult decât atât, al-Sarraj a declarat că este hotărât să preia
controlul asupra întregii Libii – implicit, asupra estului țării, aflat sub controlul lui Haftar. Această
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schimbare de situație se explică prin intensificarea sprijinului militar al Ankarei pentru GNA mai
cu seamă din noiembrie 2019, atunci când cele două părți au încheiat și un pact de cooperare
maritimă care lărgește granițele maritime ale Turciei50.
În ultima perioadă, statele implicate în conflictul din Libia au intensificat, la rândul lor,
retorica împotriva actorilor rivali, confirmând ipoteza conform căreia statul nord-african este un
câmp de luptă pentru actori și interese diverse. Un exemplu în acest sens a fost apelul Turciei, de
la sfârșitul lunii aprilie, la EAU de a pune capăt politicilor sale „cu două fețe” care îi sprijină pe
„puciștii” din Libia – GNA –, reiterând că soluționarea crizei libiene depinde de sprijinirea GNA
și aderarea la acordul politic încheiat în 2015. Mai mult decât atât, guvernul de la Ankara a
avertizat asupra adoptării unei poziții ostile față de Turcia și a îndemnat guvernul emiratez să își
cunoască locul, în contextul în care „acțiunile EAU afectează pacea, securitatea și stabilitatea
internaționale nu doar în Libia, ci în întreaga regiune, inclusiv în Yemen, Siria și Africa”51. Dincolo
de retorica relativ neutră a Rusiei, un raport al ONU, apărut în luna mai, a confirmat faptul că o
firmă privată rusească a recrutat mercenari din Siria care să lupte de partea lui Khalifa Haftar.
După retragerea forțelor lui Haftar din zona capitalei, Egiptul a propus un armistițiu și a lansat o
inițiativă de pace – susținute de EAU și respinse de Turcia. Pe de altă parte, Rusia și Turcia au
convenit asupra necesității de a colabora pentru a crea condițiile pentru un proces de pace. Între
timp, Rusia a fost învinuită pentru lansarea unor raiduri aeriene asupra orașului Sirte, vizat de
forțele pro-guvernamentale. În prezent, conform celor mai recente informații, cele două părți rivale
s-au reîntors la masa negocierilor.
După ani de conflict în țară și un an de asalt asupra capitalei Tripoli, este de la sine înțeles
că sistemul de sănătate și nu numai au fost puternic afectate. În contextul pandemiei de Covid-19,
cea mai vulnerabilă categorie este cea a cetățenilor strămutați (aprox. 150.000). În zonele aflate
sub controlul lui Haftar, criticile referitoare la gestionarea pandemiei sunt considerate acte de
trădare, unele dintre acestea soldându-se cu detenția. Deși aceste abuzuri la adresa libertăților
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umane și cetățenești nu sunt noi, această situație reprezintă o ocazie optimă pentru implementarea
unor agende proprii, în timp ce propriii cetățeni se tem de amenințarea noului coronavirus, iar țările
care sprijină identificarea unei soluții politice pașnice la conflictul din Libia sunt preocupate cu
propriile provocări interne, rezumându-se doar la reiterarea apelurilor la încetarea ostilităților și
reluarea negocierilor între părțile rivale, fără măsuri concrete în acest sens.
Yemen
În contextul în care Yemenul deja se confruntă cu cea mai severă criză umanitară de la
momentul actual din lume52, gestionarea Covid-19 a fost, este și va fi influențată, în primul rând,
de conflictele din țară53 – din 2015, între rebelii houthi și coaliția militară condusă de Arabia
Saudită și, din 2018, între forțele guvernamentale, sprijinite de Riad, și gruparea separatistă
Consiliul de Tranziție al Sudului (STC), sprijinită de EAU (început în 2018)54 – care subliniază
gradul de afectare a sistemului de sănătate aflat în pragul colapsului (deja încercat, printre altele,
de epidemia de holeră activă încă din 2016 și de foamete) și lipsa unității politice – reflectată,
printre altele, de controlul unor entități diferite asupra celor mai importante orașe, Sanaa (houthi)
și Aden (STC) – cu consecințe grave asupra capacității de reacție și, ulterior, de redresare în fața
efectelor pandemiei. De altfel, menținerea tensiunilor între părțile beligerante contribuie la
exacerbarea instabilității în Yemen, cu efecte dezastruoase asupra tuturor domeniilor vieții.
În contextul pandemiei, coaliția care luptă împotriva rebelilor houthi, condusă de Arabia
Saudită, a propus și, ulterior, a extins, în luna aprilie, un armistițiu în Yemen. De asemenea, Arabia
Saudită – deopotrivă principalul responsabil pentru intervențiile militare în Yemen și consecințele
umanitare ale acestora și unul dintre principalii finanțatori ai ajutorului pentru această țară –, a
organizat, în colaborare cu ONU, o conferință virtuală a donatorilor pentru Yemen (2 iunie). În
pofida participării a 130 de guverne și agenții de ajutor, conferința a strâns doar 1.35 miliarde de
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ONU și organizațiile umanitare se tem de o catastrofă, în condițiile în care circa 24 de milioane de yemeniți (peste
80% din populație) este dependentă de ajutoare. Peste trei milioane de persoane au fost strămutate din cauza
violențelor, ceea ce vulnerabilizează taberele de refugiați expuse riscului de răspândire a noului coronavirus, dar și a
altor boli.
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O analiză care surprinde evoluția situației din Yemen, inclusiv din perspectivă istorică, este MAPPING THE YEMEN
CONFLICT.
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Deși cele două părți au semnat o înțelegere de împărțire a puterii în noiembrie 2019, menită să pună capăt luptelor
din Aden, STC a anunțat, la începutul lunii mai, că a preluat controlul asupra orașului-port Aden și a provinciilor din
sudul Yemenului. În mod previzibil, Riadul a făcut apel la împărțirea puterii cu guvernul Hadi, în timp ce administrația
de la Washington a subliniat impactul acestor acțiuni unilaterale asupra instabilității din țară și a negocierilor de pace.
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dolari, cu 1 miliard mai puțin decât suma necesară estimată de ONU. Anterior, SUA au anunțat
oferirea unui ajutor umanitar în valoare de 1.7 milioane de dolari „pentru susținerea eforturilor
împotriva Covid-19 și a altor categorii vulnerabile de populație”. Această sumă reprezintă, însă,
mai puțin de 1% dintr-un necesar estimat la 1.3 miliarde de dolari necesar combaterii impactului
crizei provocate de noul coronavirus. Ulterior, SUA au mai anunțat acordarea de ajutoare
alimentare în valoare de 225 milioane de dolari.

În timp ce alte regiuni ale lumii au depășit deja apogeul cazurilor de Covid-19, în MENA
(cu excepția notabilă a Iranului) – mai cu seamă în nordul Africii –, experții se așteaptă ca acesta
să fie atins abia în lunile care urmează. Pe de o parte, pandemia a (re)adus în prim-plan o serie de
vulnerabilități ale acestor state sau chiar a agravat o serie de probleme deja active la momentul
declanșării pandemiei. Pe de altă parte, situația sanitară excepțională a fost exploatată pentru
implementarea unor agende proprii. În acest context, lipsa unui răspuns adecvat la provocările
regionale poate (re)începe să prezinte riscuri multiple. În consecință, întrucât regiunea MENA
prezintă o importanță deosebită pentru România, atât la nivel bilateral cât și la nivel multilateral –
în special prin prisma apartenenței la UE –, și cu atât mai mult cu cât stabilitatea sa – securitară,
economică, socială – este esențială pentru echilibrul global55, urmărirea evoluțiilor56 asociate
pandemiei într-o regiune deja încercată de o paletă largă și complexă de probleme este esențială în
perioada următoare.
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O analiză-proiecție pe 5 ani în regiunea MENA este Middle East Conflict and COVID-19 – A View from 2025.
Un instrument pentru urmărirea evoluțiilor Covid-19 în statele din MENA este disponibil aici.
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