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Reacţii arabe faţă de alegerea noului preşedinte al SUA – începutul „iernii arabe”
sau „salvatorul Orientului Mijlociu”?
Andra Dodiţă1
În timp ce o bună parte a liderilor lumii încă încercau să perceapă faptul că, în
pofida speranţelor şi calculelor lor precum şi a sondajelor de popularitate dinaintea
alegerilor, noul preşedinte ales al SUA este candidatul republican, Donald Trump, unul
dintre cei mai prompţi lideri din lume care au pus mâna pe telefon pentru a-l felicita pe
noul lider de la Casa Albă a fost nimeni altul decât preşedintele egiptean Abdel Fattah alSisi2. Alţi lideri care s-au grăbit să îl felicite pe câştigătorul alegerilor au fost preşedintele
rus, Vladimir Putin, primul ministru israelian, Benjamin Netanyahu şi preşedintele sirian
Bashar al-Assad.
După aflarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale din data de 8 noiembrie, liderii
lumii au încercat să-şi formuleze cât mai atent, clar şi exhaustiv aşteptările de la noua
guvernare americană. Nici liderii arabi nu au făcut excepţie, în spatele protocolului
diplomatic, respectiv a mesajelor oficiale de felicitare, reacţiile acestora variind de la
încântare la reţinere şi circumspecţie.3
Până la alcătuirea şi implementarea noii politici externe americane, în Orientul
Mijlociu, autorităţile palestiniene par cele mai neliniştite, ţările membre ale Consiliului
de Cooperare al Golfului (CCG) au fost mai degrabă rezervate, în timp ce Egiptul, Turcia
şi Israelul şi-au manifestat deschis entuziasmul faţă de rezultatul alegerilor prezidenţiale
din Statele Unite. Nu în ultimul rând, deşi unii analişti sunt de părere că Iranul ar putea
suferi în cazul unei schimbări de paradigmă la Washington, declaraţiile oficialilor de la
Teheran au fost mai degrabă rezervate.4 Fără a putea anticipa în ce măsură afirmaţiile şi
Andra Dodiţă este referent relaţii II în cadrul Institutului Diplomatic Român, aria de expertiză fiind
spaţiul arabo-islamic; doctorand al Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române în cadrul Institutului de
Istorie „Nicolae Iorga”; colaborator al Secţiei de limba arabă din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi
Străine a Universităţii din Bucureşti unde predă cursuri de limba arabă.
2
Egypt’s Sisi is first leader from Arab world to congratulate Trump, „Middle East Eye”, 9 noiembrie 2016
(http://www.middleeasteye.net/)
3
Arab states, Iran react to Trump presidential win in US, „Anadolu Press”, 9 noiembrie 2016
(http://aa.com.tr/en)
4
Paul Salem et al., Middle East Reactions to the U.S. Election, „Middle East Institute”, 9 noiembrie 2016
(http://www.mei.edu/)
1

1

promisiunile sau ameninţările, uneori contradictorii, făcute în timpul campaniei electorale
vor fi transpuse în viitoarea politică externă americană, se disting, totuşi, câteva poziţii pe
care Trump, în calitate de candidat la preşedinţia SUA, le-a adoptat în legătură cu
Orientul Mijlociu5:


a declarat că va amplifica războiul împotriva Statului Islamic (SI), fără a
specifica, însă, sub ce formă se va întâmpla aceasta;



este în favoarea cooperării cu Rusia şi cu regimul lui Assad din Siria împotriva SI;



în opoziţie cu Hillary Clinton, se opune furnizării de arme rebelilor din Siria şi
creării unei zone no-fly pentru a-i proteja6



a promis fie să anuleze acordul nuclear cu Iranul, fie să monitorizeze foarte atent
respectarea acestuia; în oricare dintre situaţii, relaxarea recentă dintre SUA şi Iran
ar putea fi înlocuită cu ostilitate7;



dezaprobă intervenţia SUA pentru cauze ideologice precum schimbări de regim,
democraţie, drepturile omului şi nation-building străin, declarând că preferă să se
concentreze pe interesul naţional al ţării sale, dând exemplul Irakului în care
eliminarea lui Saddam Hussein „nu a fost un lucru prea util” dat fiind faptul că în
prezent „Irakul este un dezastru”.8



i-a denigrat pe musulmani şi a cerut interzicerea intrării lor în SUA;



a pus sub semnul întrebării alianţele şi angajamentele SUA, inclusiv pe cele cu
ţările membre ale CCG, adăugând că ţara sa poate oferi protecţie, însă contracost.
În aceste condiţii, principalele preocupări comune ale lumii arabe cu privire la

viitoarea politică externă a lui Trump sunt combaterea grupării Statul Islamic, problema
palestiniană, conflictul din Siria, extinderea şi creşterea influenţei Iranului în zonă,
intervenţia militară a Rusiei în Siria, relaţia cu ţările producătoare de petrol.9
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În ciuda declaraţiilor împotriva SI făcute de preşedintele ales Donald Trump, unul
dintre comandanţii grupării a declarat că „ura lui faţă de musulmani ne va face treaba mai
uşoară pentru că astfel putem să recrutăm mii”. Clericul şiit Al-Sadr a evidenţiat10 că
incapacitatea noului preşedinte american de a face distincţia între tendinţele radicale şi
cele moderate va atrage după sine o escaladare a extremismului.
În pofida promisiunilor înverşunate ale candidatului Donald Trump de a anula
acordul nuclear semnat în 2015 între Iran şi grupul P5+111, preşedintele iranian, Hassan
Rouhani, a declarat că alegerile americane nu au niciun efect asupra politicilor
Teheranului12, idee accentuată de ministrul de externe al Iranului, Javad Zarif, care
descris13 victoria lui Trump ca pe o chestiune domestică americană, insistând ca noul şef
al Casei Albe să respecte termenii acordului nuclear semnat în urmă cu un an. Liderul
suprem al Iranului, Ali Khamenei, l-a lăudat pe candidatul Trump pentru onestitatea cu
care vorbeşte, mai ales în baza retoricii anti-saudite şi a dorinţei anunţate de a coopera cu
liderul rus, Vladimir Putin. Dacă reformiştii se tem de evoluţia relaţiilor cu Occidentul
dezvoltate în baza acordului nuclear, conservatorii au fost mai degrabă în asentiment cu
ameninţările lui Trump de a anula înţelegerea „dezastruoasă”, aceştia fiind mai degrabă
suspicioşi la recenta deschidere a Vestului care reprezintă, în opinia acestora, un complot
pentru a dobândi controlul financiar asupra ţării lor. 14
După ce, în timpul campaniei electorale, Donald Trump a făcut declaraţii
antagonice cu privire la poziţia sa faţă de conflictul israeliano-palestinian, purtătorul de
cuvânt al preşedinţiei palestiniene a declarat că leadership-ul de la Ramallah „va lucra cu
oricare dintre candidaţii aleşi de poporul american” care doreşte să „instaureze pacea
permanentă în Orientul Mijlociu pe baza soluţiei celor două state”, subliniind, în acelaşi
timp, necesitatea ca Washingtonul să recunoască faptul că stabilitatea regională nu poate
fi atinsă decât prin găsirea unei soluţii corecte la cauza palestiniană. În acelaşi timp,
mişcarea palestiniană de rezistenţă Hamas, care guvernează Fâşia Gaza din anul 2007, l-a
10
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somat pe Donald Trump să reevalueze vechile politici ale Washingtonului faţă de cauza
naţională palestiniană.15
În ciuda afirmării neutralităţii în chestiunea israeliano-palestiniană, candidatul
republican a făcut promisiuni că va recunoaşte Ierusalimul drept capitală a Israelului.
După o campanie prezidenţială cu una dintre platformele cele mai favorabile Israelului
din istorie16, Benjamin Netanyahu, care a avut o relaţie tensionată cu preşedintele Obama,
a declarat cu entuziasm că Trump este „un prieten adevărat al Israelului care doreşte să
instaureze securitatea, stabilitatea şi pacea în regiune”17, noul şef de la Casa Albă
invitându-l, la rândul său, la Washington pe oficialul israelian.
În ceea ce priveşte felul în care victoria candidatului republican a fost receptată în
Golf, conform agenţiilor oficiale de presă din fiecare ţară, emirul Kuweitului, Sheikh
Sabah al-Ahmad Al Sabah, a reamintit relaţia specială dintre Kuweit şi SUA, în timp ce
emirul Qatarului, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani şi preşedintele Emiratelor Arabe
Unite, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, şi-au exprimat speranţa ca relaţiile bilaterale cu
Washingtonul să evolueze la nivelul următor. Un membru al familiei regale din Bahrain
şi-a exprimat pe Twitter speranţa ca Trump să extermine SI şi pei cei din spatele lui
precum şi să corecteze greşelile făcute de administraţia Obama în materie de răspândire a
terorii.18 Nu în ultimul rând, regele saudit, Salman Bin Abdulaziz, a declarat că
nădăjduieşte ca alegerea lui Trump să sporească securitatea şi stabilitatea în Orientul
Mijlociu19
Alegerea lui Trump a reprezentat o uşurare pentru liderii Siriei şi ai Egiptului. În
aceeaşi ordine de idei, puterile care speră să îşi extindă influenţa regională au aplaudat şi
ele victoria acestuia. The Economist20 îl citează pe analistul iordanian Oraib Rantawi care
a identificat că „Rusia, Iran, miliţiile şiite din Irak, Siria şi Hezbollah beneficiază toate de
vidul de putere americană în regiune şi îl susţin pe Trump”. Acesta mai subliniază şi
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disponibilitatea enunţată de Trump în timpul campaniei electorale de a coopera cu
preşedintele Putin pentru eradicarea jihadismului sunnit, pe care ambii îl consideră
pricipala ameninţare globală. Mai mult decât atât, noul preşedinte ales al SUA a declarat
despre Assad că „poate este rău, dar poate oamenii aceştia [opoziţia siriană] sunt şi mai
răi”, punând accent pe dificultatea diferenţierii dintre rebeli şi luptătorii Statului Islamic.
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că speră ca noul preşedinte american
să „facă paşi folositori pentru lume în ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile
fundamentale, democraţie şi dezvoltare în regiunea noastră”21, ministrul turc de justiţie,
Bekiz Bozdag, fiind de părere că noua administraţie de la Washington nu va altera
relaţiile puternice dintre cele două state.22
În Tunisia, cel de-al doilea partid de la guvernare, Ennahda, a declarat că speră ca
politicile noului preşedinte să contribuie la „asigurarea păcii în lumea arabă şi susţinerea
aspiraţiilor poporului arab de libertate, democraţie şi dezvoltare în ţările lor”.23
În Iordania, opinia oficială prevalentă a fost aceea că SUA reprezintă un stat bazat
pe instituţii, astfel că relaţiile bilaterale „de prietenie şi strategice” în domeniile
economic, politic, militar şi de securitate24 dintre Amman şi Washington nu vor fi
afectate de rezultatul alegerilor. Astfel, regele Abdullah al II-lea bin al-Hussein i-a trimis
preşedintelui ales Donald Trump un mesaj de felicitare în care şi-a exprimat speranţa ca
relaţia dintre ţările lor să devină mai apropiată25, în contextul în care noul ales al
poporului american a declarat deja că mizează pe cooperarea cu Iordania în lupta
împotriva terorismului şi asigurarea stabilităţii în regiune.26 Cotidianul iordanian oficial
Al-Ray popularizează aceeaşi idee exprimată de leadership-ul politic, respectiv relaţia
excelentă dintre Amman şi Washington care în ultimele decenii a evoluat, indiferent de
culoarea politică a administraţiei, de la o simplă relaţie bilaterală la ceea ce în prezent
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numără o serie de legături strategice şi alianţe pe diferite domenii, bazate pe „interesul
major constant al SUA pentru Orientul Mijlociu, cu toate problemele, crizele şi
situaţiile”.27
Victoria candidatului republican a atras după sine şi mesajul de felicitare al
primului ministru libanez, Sa‘ad Al-Hariri, care a exprimat disponibilitatea ţării sale de a
reprezenta un partener pentru eforturile „esenţiale” ale noii conduceri americane pentru
instaurarea „stabilităţii, securităţii şi păcii în Orientul Mijlociu”, în contextul în care
conducerea de la Beirut are „aşteptări mari” ca noul lider de la Casa Albă să promoveze
pacea, securitatea, stabilitatea şi democraţia în regiune, pornind de la „o soluţie politică
paşnică la criza din Siria”.28 Pe de altă parte, însă, un editorial din cotidianul AlMustaqbal, finanţat de acelaşi Sa’ad Al-Hariri, reflecta, precaut, o viziune mai degrabă
circumspectă asupra efectelor guvernării Trump. Astfel, dacă asupra certitudinii
implementării unor schimbări în noua politică americană nu planează îndoieli, libanezii
au dubii în privinţa urmărilor acestora la nivelul situaţiei din zonă.29
În cele ce urmează, am ales să redau mai în detaliu reacţiile şi contextul în care au
apărut acestea pentru trei dintre actorii regionali cu cea mai mare miză în viitorul
Orientului Mijlociu, date fiind evoluţiile curente din zonă precum şi viitoarele schimbări
pe care le poate aduce noua administraţie de la Washington.
CCG. Arabia Saudită
După opt ani în care liderii din Golf nu au avut încredere în Obama, cu care nu au
avut „niciun fel de relaţie personală pe care să o preţuiască”30 aceştia au vrut „un
preşedinte american care să le înţeleagă temerile” 31. Cu toate acestea, deşi victoria lui
Trump marchează sfârşitul dezamăgitoarei administraţii Obama, aceasta stârneşte,
conform cotidianului saudit Okaz, sentimente de „speranţă amestecată cu frică”.32
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Pentru statele CGG, observa Gerald Feierstein33, niciunul dintre cei doi candidaţi
nu ar fi fost de dorit34: Hillary Clinton pentru că reprezenta administraţia Obama care a
semnat acordul nuclear cu Iranul, care nu a avut o poziţie suficient de fermă faţă de
Bashar al-Assad şi care a spijinit revoltele Primăverii arabe care, la rândul lor, au dus la
eliminarea de la putere a unor vechi aliaţi ai Golfului (un exemplu grăitor este fostul
preşedinte egiptean Hosni Mubarak) iar Donald Trump pentru denigrarea musulmanilor,
pentru comentariile potrivit cărora statele din Golf ar trebui să plătească pentru ajutorul
militar american35 precum şi pentru disponibilitatea declarată de a coopera cu Rusia şi cu
regimul Assad.36 În contextul actual, unii analişti se tem ca sloganurile de campanie ale
lui Trump împotriva musulmanilor sau a ţărilor din Golf să nu se transforme în linii
directoare ale politicii externe americane dată fiind nu doar victoria candidatului
republican cât şi majoritatea deţinută de partidul său în Congres. În faţa acestor angoase,
deşi mulţi observatori îşi găsesc liniştea în argumentul stabilităţii şi previzibilităţii
funcţionării instituţiilor care stau la baza statului american, alţii se tem de caracterul
autoritar al preşedintelui nou-ales.37
În ciuda argumentelor pro şi contra, se pare că balanţa de susţinere saudită a
înclinat în favoarea candidatei democrate, conform unor dezvăluiri WikiLeaks, Arabia
Saudită donând milioane de dolari fundaţiei Clinton.38 Teoria este confirmată şi de un
sondaj recent realizat de Centrul Arab de Cercetare şi Politică, cu sediul în SUA, care a
revelat că 68% dintre saudiţi ar fi preferat-o pe Clinton în detrimentul lui Trump39. În
pofida acestor elemente, regele Salman bin Abdulaziz i-a urat noului preşedinte american
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succes în „realizarea securităţii şi stabilităţii în Orientul Mijlociu şi lumea mai largă”40,
alături de alţi lideri din Golf care i-au trimis preşedintelui ales al SUA mesaje de
felicitare în care şi-au exprimat dorinţa pentru relaţii mai strânse cu Washingtonul.
Cu toate acestea, tensiunea resimţită în urma victoriei lui Donald Trump se
reflectă într-o serie de publicaţii printre care şi ziarul Al-Quds Al-Arabi, care a susţinut-o
pe Hillary Clinton în cursa electorală pentru Casa Albă. Acesta a recunoscut, imediat
după aflarea rezultatelor alegerilor din 8 noiembrie, că „victoria lui Trump este deosebit
de îngrijorătoare pentru conducătorii şi liderii arabi” care acum „înfruntă o nouă
America” de care se tem prin prisma faptului că noua conducere ar putea schimba ordinea
regională care exista de decenii.41
În ceea ce priveşte atitudinea lui Donald Trump faţă de Golf, unii analişti42 sunt
de părere că acesta afişează cel puţin acelaşi dispreţ pe care l-a manifestat şi predecesorul
său. Pe lângă vehicularea, în timpul campaniei electorale, a ameninţărilor de interzicere a
accesului musulmanilor în SUA sau de închidere a moscheilor de pe teritoriu american,
alesul american a mai menţionat şi că pretinde jumătate din petrolul Kuweitului ca preţ
pentru eliberarea condusă de americani în 1991 sau că va continua să ofere protecţie
militară ţărilor CCG doar contracost.
Mai mult decât să continue izolaţionismul practicat de Obama, ţările din Golf se
tem că mandatul lui Donald Trump va îndepărta SUA de acestea. După promisiunile de
campanie ale lui Hillary Clinton de intervenţie sporită, protecţie şi prezenţă militară
permanentă în Irak, liderii CCG se tem, acum, că Trump îi va ocoli pe aliaţii săi din zonă,
sistând sprijinul tradiţional acordat acestora, prilej cu care va lăsa loc altor actori în
Orientul Mijlociu. O sursă din palatul regal de la Riad a surprins reacţia Golfului prin
declaraţia conform căreia „luna de miere a relaţiei nostre cu SUA s-a încheiat”.43
În pofida neliniştii generale resimţite de arabii din Golf, unii observatori44 îl văd
pe Trump mai degrabă ca pe un mercantilist decât ca pe un jandarm al ordinii
40
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internaţionale, de unde şi relaxarea că în caz de forţă majoră, noul preşedinte american va
apăra Golful pentru preţul corect. Statele din Golf, remarca cotidianul Al-Quds AlArabi45, au simţit o „serioasă nelinişte” faţă de victoria lui Trump. Unul dintre cele mai
controversate aspecte ale campaniei lui Trump a fost poziţia sa faţă de statele Golfului,
mai precis afirmaţiile conform cărora „SUA nu vor mai apăra aceste state pe gratis ci vor
percepe un preţ pentru această protecţie”, ceea ce cotidianul califică drept „aproape de
şantaj”. În pofida faptului că preşedintele ales a făcut aceleaşi declaraţii şi despre aliaţii
NATO, ceea ce ar putea reprezenta o oarecare „consolare” pentru liderii arabi vizaţi,
acest fapt nu schimbă percepţia conform căreia aceştia ar fi „molâi care au nevoie să
mituiască pe cineva care să îi apere”.46
De altfel, afirmaţiile făcute de Trump în timpul campaniei l-au determinat pe unul
dintre membrii familiei conducătoare saudite, omul de afaceri Al-Waleed bin Talal47, să îl
numească pe candidatul republican, nu doar o dată, „o ruşine” şi să-l someze să se retragă
din cursa electorală48. Acesta a replicat tăios, după doar câteva ore: „Nătângul de prinţ
@Alwaleed_Talal vrea să îi controleze pe politicienii americani cu banii tăticului. Nu va
putea să o facă când voi fi ales.” În pofida schimburilor acide de replici dintre cei doi,
Bin Talal a postat pe contul său de Twitter, după aflarea rezultatului alegerilor următorul
mesaj: „Preşedintele ales @realDonaldTrump în ciuda oricăror diferenţe din trecut,
America a vorbit, felicitări şi cele mai bune urări mandatului dumneavoastră”49
Cotidianul qatarez semi-oficial Al-Raya atrage atenţia, fără ocolişuri, noii
administraţii americane să ţină cont de istoricul relaţiilor solide dintre SUA şi statele din
Golf, implicit de parteneriatele strategice cu acestea şi să acţioneze cu seriozitate şi
consecvenţă în chestiuni care pot afecta dinamica acestora printre care „bizarul” Act de
justiţie împotriva sponsorilor terorismului50, amestecul Iranului în regiune, Israelul şi
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problema palestiniană, situaţia din Yemen, Irak şi Siria.51 Mai mult decât atât, cotidianul
subliniază intrarea situaţiei regionale şi internaţionale într-o nouă eră în care statele CCG
au devenit actori principali, de unde şi necesitatea de a fi trataţi în mod egal de partenerii
care operează în Orientul Mijlociu.52
Pe cealaltă parte, însă, Donald Trump a făcut în campania sa şi declaraţii care au
stârnit simpatii în aceste state, cele mai importante fiind înăsprirea atitudinii faţă de
Teheran precum şi relaxarea impunerii de condiţii în materie de drepturi umane şi
libertăţi civile.53 Fără îndoială încurajat de remarcile candidatului Donald Trump
împotriva tratatului nuclear cu Iranul, cotidianul saudit Al-Watan54 a manifestat ceva mai
mult optimism faţă de viitorul politicii externe americane sub noua administraţie de la
care se aşteaptă să remedieze greşelile administraţiei Obama, mai cu seamă cele care au
facilitat creşterea rolului Iranului în Orientul Mijlociu. În acest context, cotidianul îşi
exprimă convingerea că după opt ani de „promisiuni în van, de slăbiciuni, de acorduri
care au afectat pacea şi securitatea internaţională urmate de retragere pe scena internă”,
într-un cuvânt, după opt ani de eşec, Trump va restabili încrederea în guvernul american,
pierdută ca urmare a evenimentelor din Crimeea, Siria, China şi Libia.
Jurnalistul saudit ‘Abd al-Rahman Al-Rashed55, fost editor al ziarului Al-Sharq
Al-Awsat şi fost director al postului TV Al-Arabiya, i-a asigurat pe cititorii săi că SUA
este un stat bazat pe instituţii, astfel că, indiferent de modificările pe care noul preşedinte
vrea să le aducă politicii externe, acestea nu vor produce o schimbare la 180 de grade a
direcţiilor şi modalităţilor de acţiune ale Washingtonului. În ceea ce priveşte afirmaţiile
candidatului republican la adresa musulmanilor, jurnalistul pune accentul pe distincţia
dintre islam şi terorism, înverşunarea faţă de ultimul dintre cele două reprezentând nu o
înregistrat în luna septembrie, fapt ce a atras critici din partea Riadului. Andrew M. Harris, Sept. 11 Widow
Sues Saudi Arabia Following Congress Override, „Bloomberg”, 30 septembrie 2016
(http://www.bloomberg.com/)
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dovadă a rasismului lui Donald Trump, ci un punct comun între acesta şi majoritatea
lumii musulmane. Nu în ultimul rând, Al-Rashed recunoaşte că ţările arabe trebuie să
muncească pentru a stabili o relaţie cu noua administraţie de la Washington, pe care
acestea trebuie să înceteze să o mai acuze pentru propriile probleme în timp ce
„majoritatea problemelor noastre îşi au originea în propriile noastre decizii şi acţiuni,
majoritatea soluţiilor aflându-se în propriile noastre mâini.”
Egipt
După înlăturarea de la putere a lui Mohamed Morsi, în octombrie 2013, Statele
Unite au decis sistarea ajutorului anual de 1,3 miliarde $ pentru Egipt până când guvernul
de la Cairo va demonstra că a făcut progrese credibile în direcţia unor reforme
democratice. Deşi continua să-l critice pe al-Sisi pentru gravele încălcări ale drepturilor
omului, un raport prezentat Congresului American în 12 mai 201556 reafirma rolul crucial
pe care Egiptul îl joacă în securitatea naţională a SUA prin implicarea în lupta împotriva
terorismului, în special a SI. Cu toate că SUA a reluat acordarea ajutorului anual în
martie 2015, preşedintele al-Sisi nu a fost invitat nici până în prezent la Casa Albă, ceea
ce confirmă răcirea relaţiilor dintre cele două state după 2013.
Astfel, încântarea lui Abdel Fattah al-Sisi faţă de câştigarea alegerilor
prezidenţiale americane de către Donald Trump vine şi ca urmare a ultimei întâlniri dintre
preşedintele egiptean şi candidatul republican din septembrie, în marja Adunării Generale
a ONU, când Trump l-a numit pe al-Sisi „un tip grozav”, lăudând eforturile acestuia în
războiul împotriva terorismului şi afirmând că, în eventualitatea în care va fi ales şeful
Casei Albe, îl va invita într-o vizită oficială pe al-Sisi57 ca dovadă a faptului că SUA nu
va mai fi un simplu aliat al Egiptului, ci un prieten loial al acestuia.58 Al-Sisi şi-a
exprimat, la rândul său, speranţa faţă de revigorarea relaţiilor dintre ţara sa şi SUA, în
măsura în care Donald Trump avea să fie ales59.
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Editorul şef al ziarului oficial Al-Ahram, Muhammad ‘Abd Al-Hadi ‘Allam,
remarca60 că, în pofida a trei decenii de relaţii strategice, diplomatice şi economice
strânse dintre cele două ţări, ultimii câţiva ani de neînţelegeri cu privire la chestiuni
domestice şi de securitate internă au dus la o schismă între cea mai mare ţară arabă şi cea
mai puternică ţară din lume.
În acest context, publicaţiile din întreaga lume au semnalat faptul că preşedintele
Egiptului s-a numărat printre primii lideri care l-au felicitat pe noul preşedinte ales al
SUA, care, în schimb, şi-a exprimat recunoştinţa şi dorinţa de a-l revedea curând pe alSisi. Satisfacţia preşedintelui egiptean faţă de rezultatul alegerilor a fost confirmată şi de
comunicatul preşedinţiei egiptene conform căruia „Egiptul se aşteaptă ca mandatul lui
Trump să aducă un nou suflu relaţiilor dintre cele două ţări”61.
Maged Mandour scria pentru Sada62 că victoria lui Donald Trump are potenţialul
de a îi aduce lui Sisi legitimitatea după care acesta tânjea atât de mult, confirmându-i şi
consolidându-i autoritatea atât în plan intern, cât şi la nivel internaţional, tocmai sub
sloganul „războiului împotriva terorii”. Mai mult decât atât, spre deosebire de
Administraţia Obama şi de ceea ce ar fi putut fi Administraţia Clinton, noul preşedinte
ales al SUA nu va exercita aceeaşi presiune asupra omologului său de la Cairo în ceea ce
priveşte încălcarea drepturilor omului din Egipt.
Cât despre opinia publică egipteană exprimată atât în media scrisă cât şi în cea
vizuală, atitudinea generală a fost mai degrabă de bucurie faţă de eşecul candidatei
democrate, Hillary Clinton, victoria lui Donald Trump stârnind reacţii diverse, dominate
de acceptare şi speranţă.
Un exemplu în acest sens este Tamer Amin, unul dintre moderatorii postului TV
evanghelic al-Hayat, care o învinovăţeşte pe Hillary Clinton, împreună cu întreaga
administraţie Obama, pentru toate relele din Orientul Mijlociu petrecute în ultimii 20 de
ani, printre care fondarea şi finanţarea SI. În aceeaşi ordine de idei, omul de televiziune a
60

Al-Ahram (Egipt), 11 noiembrie 2016 apud Arab World Reacts to Tump’s Presidential Win With
Cautious Optimism, Hope for Future Cooperation, „Middle East Media Research Initiative” (MEMRI), 11
noiembrie 2016 (www.memri.org/)
61
Al-Watan (Egipt), 9 noiembrie 2016 apud Arab World Reacts to Tump’s Presidential Win With Cautious
Optimism, Hope for Future Cooperation, „Middle East Media Research Initiative”, 11 noiembrie 2016
(www.memri.org/)
62
Maged Mandour, The Trump-Sisi Alliance în Maged Mandour et al. The Implications of a Trump
Presidency for the Middle East, „Sada”, 9 noiembrie 2016 (http://carnegieendowment.org/)

12

spus că preferă un republican care spune adevărul în faţă decât un democrat care are „un
milion şi 70 de feţe”63. Şi în presa scrisă, respectiv în Al-Ahram, Ahmed ‘Abd Al-Tawab
s-a bucurat de eşecul candidatei democrate, Hillary Clinton, pe care îl apreciază ca fiind
deosebit de avantajos atât pentru Egipt, cât şi pentru întreaga regiune, aceasta fiind
implicată în „toate acţiunile distrugătoare care au afectat regiunea de când a devenit
secretar de stat”, de la susţinerea Frăţiei Musulmane pentru a accede la putere în Egipt,
până la susţinerea Israelului şi implicarea în fondarea organizaţiei teroriste al-Qaeda.64
Tot în legătură cu eşecul candidatei democrate, redactorul şef al ziarului oficial
Al-Ahram, Muhammad ‘Abd Al-Hadi ‘Allam, remarca65 faptul că acesta reprezintă o
lovitură strivitoare pentru planul Frăției Musulmane de a-şi întări puterea în Egipt. În
acest context, guvernul de la Cairo are oportunitatea de a recupera rolul central tradiţional
al Egiptului în Orientul Mijlociu, de unde şi necesitatea de a coopera cu noua
administraţie de la Washington.
Nu în ultimul rând, unii lideri de opinie66 recomandă ca Egiptul să facă abstracţie
de tendinţele şi ideile manifestate de candidatul Trump, marea majoritate legate de
„bucătăria internă” a SUA şi să se concentreze, în schimb, pe beneficiile pe care le poate
aduce noua guvernare americană, aspectul care atrage atenţia cel mai mult fiind,
indubitabil, promisiunea candidatului republican de a eradica SI.
Redactorul şef al ziarului al-Shurouq, ‘Imad al-Din Hussein, un critic al regimului
al-Sisi, a scris în data de 10 noiembrie67 că, victoria lui Trump este sărbătorită de
extremiştii de toate felurile şi de peste tot, printre cei mai de seamă numărându-se SI,
care vor fi animaţi de un suflu nou, predicţie confirmată de declaraţiile reprezentanţilor
SI. Deşi îşi mărturiseşte deschis teama de potenţialele pericole pe care le poate aduce
viitoarea administraţie Trump, acesta conchide că în „crunta lume a politicii trebuie să
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învăţăm să fim pragmatici şi să separăm complet emoţiile pasionale de aspiraţiile izvorâte
din interese”.
În mod previzibil, însă, reacţiei relativ unitare din mass-media i se adaugă
reacţiile împărţite din social media, gravitând între profeţia începutul „iernii arabe” şi
eticheta „salvatorul Orientului Mijlociu” 68, unde mai cu seamă activiştii politici şi tinerii
îşi exprimă în scris îngrijorările69 faţă de mandatul câştigat de Donald Trump,
argumentând că în timp ce victoria lui Hillary Clinton nu ar fi salvat pe nimeni, victoria
cotracandidatului acesteia dovedeşte faptul că retorica rasismului, a urii şi a
extremismului par să câştige din ce în ce mai mulţi adepţi în societăţile considerate
educate, conştiente, democratice. De asemenea, Twitter a fost inundat de caricaturi care îl
portretizau pe Trump în chip de Hitler, deportând musulmanii din SUA, alţii exprimânduşi speranţa ca noul preşedinte să sfârşească prin a distruge SUA. 70
La polul opus, aparent nu foarte convinşi de retorica cu tentă anti-musulmană a
campaniei lui Trump pe care o cataloghează ca simple „sloganuri de campanie”, mulţi
egipteni71 au primit cu braţele deschise victoria candidatului republican, justificând
aceasta prin faptul că mandatul lui Hillay Clinton de secretar de stat în perioada 20092013 i-ar fi atras mai multe critici decât simpatii, fie prin susţinerea preşedintelui Hosni
Mubarak, obligat să demisioneze în vâltoarea protestelor Primăverii arabe, fie prin
cooperarea cu Fraţii Musulmani care au guvernat ţara după câştigarea alegerilor
parlamentare şi a celor prezidenţiale din 2012 până în 2013, când au fost eliminaţi la
putere de un consiliul condus de şeful Forţelor Armate ale Egiptului din perioada
respectivă, Abdul Fatah al-Sisi, ales preşedinte în 2014. Cei mai puţin afectaţi de
rezultatul alegerilor au apreciat că dintre cei doi candidaţi prezidenţiali, preşedintele ales
este răul mai mic întrucât „Trump se luptă cu islamul deschis pe când Hillary se luptă cu
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islamul în secret! Toţi sunt răi.”

72

Nu în ultimul rând, egiptenii şi-au exprimat speranţa

ca noul preşedinte american să îl sprijine pe omologul său egiptean în înfrângerea Fraţiei
Musulmane şi a Statului Islamic mai mult decât a făcut-o Obama.73
Siria
Optimismul cercurilor de putere de la Damasc faţă de victoria lui Trump se
datorează atât retoricii şi promisiunilor acestuia anti-terorism, cât mai ales înfrângerii
suferite de contracandidata Hillary Clinton care, în calitate de secretar de stat, s-a
poziţionat împotriva regimului Assad încă de la izbucnirea crizei din Siria în 2011.
Precaută în declaraţii, consilierul politic şi militar al preşedintelui Bashar al-Assad,
Bouthaina Sha‘aban a declarat74 că „Siria nu se amestecă în rezultatul alegerilor”,
Damascul fiind interesat doar de politica noului preşedinte şi dacă aceasta are aceleaşi
coordonate cu aspiraţiile regimului sirian, acesta fiind deschis colaborării cu orice stat
care respectă suveranitatea naţională şi apără interesele poporului. Oficialul sirian a
punctat şi faptul că Washingtonul ar trebui să îşi schimbe modul de acţiune externă bazat
pe superioritate şi amestec în treburile interne ale altor state, care, de altfel, au provocat
doar dezastru, într-o politică de colaborare cu alte ţări.
Nu la fel de precaut în declaraţii a fost, însă, parlamentarul sirian Muhammad
Kheir Al-Akam care a declarat răspicat75 că „Victoria lui Trump este mai bună decât
victoria lui Clinton. Dacă ar fi câştigat, situaţia în regiune ar fi fost mult mai rea iar
statele din Golf ar fi fost marii câştigători”, fără îndoială, cu referire la implicarea
acestora în conflictul din Siria.
Mai explicit decât atât a fost redactorul şef al cotidianului pro-regim Al-Watan,
Waddah ‘Abd Rabbo, care în articolul dedicat alegerilor din SUA cu titlul „Trump – criză
pentru elitele globale, bucurie pentru Siria”76, a conchis că societatea americană „a ales
extremismul în locul manipulării şi sinceritatea în locul minciunilor şi decepţiei”.
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Jurnalistul a comparat rezultatul alegerilor din SUA cu cele al Brexit-ul din Marea
Britanie, ambele indicând că popoarele „sunt mai conştiente ca niciodată de înşelăciunea,
minciuna şi războaiele distrugătoare practicate de politicienii lor”. Mai mult decât atât,
acesta punctează că alegătorii americani şi-au dat seama de dependenţa aleşilor lor de
banii din Golf, de „servilismul la emiratele înapoiate și reacţionare, la nepăsarea faţă de
răspândirea wahabbismului în moscheile şi suburbiile din propria lor ţară” precum şi de
faptul că ei au fost cei care au facilitat familiei Al Sa’ud şi altora să înarmeze şi să
finanţeze organizaţii teroriste. Cât despre motivele de „bucurie pentru Siria”, ‘Abd Rabo
şi-a exprimat convingerea că „este imposibil ca Trump să preia şi să deţină puterea fără
să schimbe în mod semnificativ politica externă a ţării”, astfel că preşedintele ales al
SUA, care „nu are aspiraţii în Siria şi în regiune” dar care a promis să eradice terorismul
şi care critică intervenţia ineficientă în Siria a aliaţilor administraţiei Obama, în special
Arabia Saudită, Qatar şi Turcia, este dispus să colaboreze cu Rusia şi cu regimul sirian
pentru a combate „Statul Islamic şi alte grupări teroriste”.77
Opoziţia siriană nu putea nici ea să nu profite de anunţarea noului preşedinte ales
al SUA pentru a-şi face cunoscute cererile faţă de noua administraţie. Astfel, într-o
scrisoare de felicitare trimisă lui Donald Trump în numele „a milioane de sirieni care
tânjesc după libertate şi democraţie”, coordonatorul general al Înaltului Comitet pentru
Negocieri, Riyad Hijab, a declarat78 că „sperăm să cooperăm pentru a pune capăt uciderii
sirienilor şi pentru a găsi, împreună cu SUA şi cu ceilalţi aliaţi ai Siriei, cele mai bune şi
mai eficiente metode pentru a-i apăra pe cetăţeni, pentru a le uşura suferinţa şi pentru a
aduce pace şi siguranţă în regiunea noastră”.
Este evident că, cel puţin până la definirea noii politici externe americane,
rezultatul alegerilor din Statele Unite ale Americii adaugă noi dinamici şi nesiguranţe
într-un Orient Mijlociu deja instabil care tocmai era martor la emergenţa, reemergenţa,
inventarea sau reinventarea unor actori regionali şi internaţionali. În aceste condiţii, sub
noua administraţie de la Washington, rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în zonele
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„fierbinţi” de pe harta Orientului Mijlociu precum şi dacă viitorul mai apropiat sau mai
îndepărtat nu va înregistra dezgheţarea unor conflicte deja existente sau emergenţa unora
noi.
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