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Abstract: This article is a behavior analysis of the Syrian president
Bashar al-Assad. Its purpose is to understand him and predict his decisions
and future behavior, as a key figure in resolving the syrian Civil War.
From a metodological point of view, this paper brings a mixture of sociology
and psychology, as it tries to determine how one leader’s personality can
affect the well being of a community.
In the end, based on the interpetation and evaluation of our data on the
subject, we tried to predict how, in our case, Mr Bashar al-Assad, will
behave in certain situations.
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Premisa

Realizarea de profiluri sau profiling presupune existenþa unui set de metode
ºi tehnici prin intermediul cãrora se poate analiza la distanþã structura comporta-
mentalã ºi psihologicã a unui subiect de interes. Chiar dacã o parte a instrumen-
tarului de lucru ºi a modului în care datele sunt interpretate þin de domeniul psi-
hologiei, realizarea de profiluri se înscrie în domeniul vast al sociologiei. Indivi-
dul supus unei astfel de analize este, în cele mai multe cazuri, o persoanã de inte-
res pentru public, iar acþiunile sale au impact direct asupra unui grup de indivizi
sau asupra unei comunitãþi. Interesul nostru se canalizeazã asupra modului în
care o astfel de persoanã îºi lasã amprenta asupra comunitãþii din care face parte;
asupra modului în care aceastã persoanã acþioneazã ºi interacþioneazã cu cei din
jurul sãu. În acest sens este necesarã cunoaºterea ºi evaluarea corectã a actorului
politic.

Tiran, dictator sau criminal sunt doar câteva substantive prin care se desem-
neazã liderii politici în momentele de crizã. Pentru a înþelege o astfel de situaþie,
este necesar sã privim dincolo de articole ºi titluri din presã ºi sã analizãm com-
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portamentul actorului politic. Profilul unui lider politic este mai mult decât o
simplã înºiruire a evenimentelor din viaþa acestuia. Este un instrument necesar
pentru înþelegerea în profunzime a acestuia. Multe surprize, eºecuri sau gafe pot
fi evitate dacã ne cunoaºtem în profunzime interlocutorul. Iar cunoaºterea sa pre-
supune o structurare ºi o analizare a informaþiilor care îl vizeazã.

În criza sirianã, la sfârºitul anului 2011 ºi pe tot parcursul anului 2012 se vor-
bea despre cãderea regimului al-Assad ºi despre organizarea ulterioarã a Sta-
tului. Aparent, guvernul sirian nu a cãzut. Bashar este în continuare în funcþie ºi
chiar începe sã readucã sub controlul guvernului zone care au fost ocupate de in-
surgenþi. Cunoaºterea preºedintelui sirian, dincolo de imaginea sa publicã ºi din-
colo de acþiunile sale, ne poate ajuta sã înþelegem mai bine conflictul sirian. De-
þinând o astfel de înþelegere, putem evalua eficient situaþia ºi putem indentifica
cele mai potrivite mãsuri, nu numai pentru a opri conflictul din regiune, ci ºi
pentru a înþelege cum se poate comunica eficient cu individul.

Studiul de caz centrat pe personalitatea preºedintelui sirian Bashar al-Assad
este motivat de necesitatea probãrii acestui instrument dincolo de graniþele cul-
turale europene, controversa care circulã în jurul personajului ºi dorinþa cercetã-
torului de a examina o raritate, respectiv unul dintre ultimii dictatori din lumea
arabã, în timp ce acesta este încã în viaþã. Adevãrata valoare a profilului este datã
de actualitatea sa. Prezentul studiu îºi propune sã realizeze un profil socio-com-
portamental al preºedintelui sirian Bashar al-Assad ºi sã stabileascã dacã existã
ºabloane comportamentale, respectiv probarea unei relaþii cauzale între acþiunea
pe care acesta o întreprinde ºi trãsãturile sale sociale ºi psihologice. Alt obiectiv
este prezentarea ºi promovarea unei metodologii noi în analiza studiilor de
securitate. Metoda profilului, din punctul nostru de vedere, aduce o mai bunã în-
þelegere a unui sistem politic decât simpla observaþie a unor interacþiuni ºi fapte.
Cunoscând indivizii care compun o elitã guvernantã, înþelegem mai bine dinamica
spectrului politic dintr-o regiune de interes. Probarea eficienþei ºi fiabilitãþii
acestui instrument de analizã este ultimul nostru obiectiv ºi cel mai important.

Putem fi cinici ºi sã afirmãm cã Siria este un Stat aflat în Orientul Mijlociu
ºi nu are nicio legãturã directã cu România. La prima vedere lucrurile par sã fie
astfel. România este departe, deci interesul specialistului român trebuie sã se ca-
nalizeze spre lucruri mai relevante. Din pãcate, situaþia nu este atât de simplã.
Nu locuim pe Lunã ºi dacã ne uitãm atenþi la o hartã o sã vedem cã suntem destul
de aproape de Siria. În Siria locuiesc mii de cetãþeni români ºi în România locu-
iesc mii de sirieni. Dacã situaþia va degenera, ce se va întâmpla cu securitatea
acestora? Avem cum sã ºtim din timp ce se va întâmpla în cazul unui asemenea
eveniment? O cunoaºtere exactã a situaþiei poate duce la evitarea multor situaþii
neplãcute, cum ar fi pierderea de vieþi, de bunuri materiale, flux de refugiaþi etc.
Dacã un Stat reuºeºte sã cunoascã ºi sã anticipeze miºcãrile unui lider politic sau
ale unui regim, atunci acesta va fi mult mai bine „echipat“ în cazul apariþiei si-
tuaþiilor neplãcute amintite anterior.

Prin analiza profilului sãu, dorim sã confirmãm sau sã infirmãm speculaþiile
conform cãrora Bashar al-Assad va ordona folosirea armelor chimice în rãzboiul
civil în care este implicat. Ne propunem sã identificãm principalele motive din
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spatele acþiunilor actualului preºedinte, sã ajungem la o înþelegere cât mai apro-
piatã de adevãr a subiectului, a mediului sãu de activitate ºi a situaþiei actuale din
Siria. Este foarte posibil ca temperamentul ºi acþiunile subiectului sã fie motivul
pentru care Statul sirian se aflã în plin rãzboi civil. Din perspectiva securitãþii,
ne aºteptãm sã gãsim o corelaþie între trãsãturile definitorii ale actualului lider ºi
tulburãrile sociale. De asemenea, ne aºteptãm sã identificãm o influenþã puternicã
a fostului lider sirian, Hafez al-Assad, asupra comportamentului subiectului analizat.

Precizãri conceptuale ºi cadru teoretic

Lucrãrile de sociologie politicã abundã de texte care fac referire la lideri ºi la
diferitele moduri în care aceºtia apar. Pentru Septimiu Chelcea, liderul este „acea
persoanã care exercitã cea mai mare influenþã în grup, care direcþioneazã ºi dina-
mizeazã activitãþile grupului“1. Acesta considerã cã liderul îºi obþine puterea cu
acordul celorlalþi, iar în baza acordului obþinut este autorizat sã distribuie pedep-
se sau recompense, în vederea atingerii unui obiectiv trasat de acesta anterior2. S-a
demonstrat faptul cã liderii sunt mai inteligenþi, mai agili, mai dornici de putere,
sunt mai adaptabili ºi au o gândire mai flexibilã decât nonliderii3. În tratatul sãu
de sociologie politicã, Virgil Mãgureanu trateazã pe larg aceastã temã. În viziu-
nea sa, liderul este o îmbinare între autoritate ºi personalitate. Astfel, putem înþe-
lege cã liderul este acel individ care, în baza trãsãturilor sale de personalitate,
ajunge sã deþinã autoritate ºi forþã asupra membrilor grupului4.

Fãcând o astfel de analizã, nu putem exclude modelul etologic ºi interpreta-
rea datã de acesta relaþiilor de putere. În Zoomenirea, Desmond Morris explicã
faptul cã în interiorul oricãrui grup organizat de mamifere, care coopereazã între
ele, „existã întotdeauna o luptã pentru dominare“. Dupã ce se înscrie în aceastã
luptã, fiecare individ adult din grup capãtã un anumit status ºi rol în cadrul gru-
pului. Stabilitatea puterii în aceste grupuri este crescutã doar pentru o perioadã
scurtã de timp, pânã ce masculii alfa îmbãtrânesc. Odatã cu îmbãtrânirea ºi slã-
birea puterii, capacitãþile liderului sunt puse la îndoialã, iar locul acestuia este
luat de subordonaþii sãi imediaþi5.

Când discutãm despre putere, conducãtori ºi mase trebuie sã luãm în calcul
ºi teoriile lui Vilfredo Pareto asupra formãrii elitelor, dar ºi derivaþiile acestor
teorii. C.V. Lucien enunþã în teza sa de doctorat — Elitele ºi statutul lor în socie-
tate — o definiþie relevantã în explicarea teoriei elitiste. Acesta, prin termenul
de „elitã guvernantã“, împrumutat din gândirea paretianã, înþelege „grup social
care este alcãtuit din indivizi ce posedã indici maximi de capacitate referitori la
performanþele pe care le ating sau pe care le pot atinge în acele domenii care le
permit ocuparea poziþiilor înalte în ierarhia socialã ºi politicã a societãþii. Indica-
torii mai semnificativi se referã la înclinarea cãtre folosirea forþei în scopul asi-
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gurãrii echilibrului social ºi a coeziunii ideologice, la atitudinea faþã de guver-
nare ºi la anumite calitãþi biopsihice între care o atenþie deosebitã trebuie acor-
datã voinþei de a pune în practicã modelul acþional“6.

În înþelegerea comportamentului unui conducãtor este importantã înþelegerea
personalitãþii acestuia. În analiza ºi în construirea unui profil ne putem lovi de
problematica personalitãþii individului al cãrui profil dorim sã-l realizãm. Deoarece
personalitatea reprezintã un element cheie în acest proces, este imperativ sã dez-
voltãm acest subiect ºi sã încercãm o operaþionalizare a acestui termen. Paul Po-
pescu-Neveanu, în Dicþionar de psihologie, defineºte personalitatea ca fiind „un
microsistem al invariaþilor informaþionali ºi operaþionali, ce se exprimã constant
în conduitã ºi sunt definitorii sau caracteristici pentru individ“7. Prin urmare,
personalitatea este combinaþia particularã de emoþii, atitudini ºi tiparuri compor-
tamentale specifice unui individ. Psihologul român Mielu Zlate identificã patru
tipuri teoretice ale personalitãþii: perspectiva atomistã, perspectiva structuralã,
perspectiva sistemicã ºi cea psihosocialã8. Perspectiva atomistã constã în desfa-
cerea personalitãþii în elementele ei primare ºi în identificarea unui element co-
mun, primar sau ultim al acesteia. Acest model a fost teoretizat de psihologii
behavioriºti care chiar dacã erau de pãrere cã omul trebuie studiat integral, luau
anumite segmente spre studiu, ajungându-se astfel la studierea particularã a anu-
mitor funcþii umane, nicidecum a omului ca întreg. Astfel, personalitatea este
analizatã prin prisma elementelor care o compun. Perspectiva structuralistã,
dupã cum îi spune ºi numele, analizeazã structura sistemului care formeazã per-
sonalitatea. Aceastã abordare nu porneºte de la studiul obiectelor, ci de la studiul
sistemului format de acestea ºi de modul în care acestea interacþioneazã. Per-
spectiva sistemicã apare odatã cu apariþia ciberneticii, ea este o analizã care por-
neºte de la premisa cã întregul proces cognitiv uman este un sistem ordonat ºi cã
nicio acþiune sau interacþiune nu este întâmplãtoare. Perspectiva psihosocialã se
orienteazã spre a monitoriza personalitatea în situaþiile ei concrete, cum ar fi
interacþiunile sociale etc.9. În analiza personalitãþii, Mielu Zlate propune ca in-
strument de diagnostic chestionarul autoaplicat. Din motive oarecum evidente,
aceastã tehnicã nu este una accesibilã pentru noi ca cercetãtori atunci când dorim
sã analizãm o personalitate. Datoritã acestui impediment ne rãmâne doar sã ana-
lizãm toate informaþiile despre comportamentul liderului respectiv (discurs, trecut,
interacþiuni sociale etc.).

J.M. Post este de pãrere cã profilul liderilor la distanþã a fost dezvoltat ca teh-
nicã de analizã ºi suport pentru politicienii care intrã în contact sau au de a face
cu respectivul lider. Profilul vine ca o analizã de la distanþã a comportamentelor,
trecutului, stilului de viaþã, decizii din trecut ºi posibile acþiuni viitoare ale li-
derului studiat10. Oricât am vrea sã credem cã fiecare individ este unic ºi special,
iar comportamentul fiecãruia nu poate fi anticipat, deoarece toþi suntem unici ºi
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speciali, aceastã speculaþie este falsã. Omul, ca individ, este rezultatul sociali-
zãrii. El este societatea ºi mediul din care face parte. În funcþie de trecutul lor,
de experienþele trãite etc., indivizii reacþioneazã la anumiþi stimuli sociali. De
exemplu, un lider socializat într-o culturã a violenþei va înãbuºi o revoltã mult
mai violent decât un lider cu o culturã a egalitãþii, care a crescut într-un mediu
stabil dintr-o societate democraticã. Prin urmare, profilul este un „catalog“ de in-
formaþii adunate ºi interpretate despre viaþa ºi modul de acþiune al unui subiect.
Dacã trãsãturile de personalitate denotã stilul de conducere, atunci în mod cert
motivaþia stã la baza acþiunilor ºi deciziilor pe care un lider politic le ia. Ele sunt
responsabile pentru frustrãrile, vulnerabilitãþile, satisfacþia sau stresul liderului
analizat11.

Contrar credinþei populare, nu toþi liderii politici îºi doresc sã obþinã puterea
de dragul puterii. Sã îl luãm ca exemplu pe fermierul roman Cincinnatus, care în
primii ani ai Republicii Romane a primit de douã ori puteri dictatoriale pe timp
de crizã, dar care dupã soluþionarea acestora, s-a reîntors la ferma sa. În ultimele
decenii, studiile asupra motivaþiei umane au arãtat cã existã trei categorii mari
de factori care stau la baza motivãrii acþiunilor umane: realizarea, puterea ºi afi-
lierea12. Pornind de la modelul propus de David Winter, vom defini tipurile de
motivaþie amintite mai sus.

Tabel 1.0 — Corelaþii comportamentale ale celor trei tipuri de motivaþie

*Adaptare dupa modelul lui D. Winter din 1996 (Winter apud Post)

Metoda 16 FP (Factori de personalitate). Dupã ce am explicat personalitatea
ºi am concluzionat cã este un cumul de trãsãturi pe care individul le posedã ºi în
baza cãrora are loc tot procesul sãu cognitiv, ne rãmâne sarcina de a opta pentru
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Motivaþii Realizare Afiliere Putere

Acþiuni probabile

machiavelic,
antreprenorial, îºi asumã
riscuri într-o manierã
moderatã, foloseºte
informaþia pentru
a modifica rezultatele

cooperant ºi amabil
în condiþii sigure, agresiv
ºi ameninþãtor în condiþii
ostile

un bun conducãtor care poate
ridica moralul subordonaþilor,
dacã are atribuþii importante;
impulsivitate exacerbatã, dacã
importanþa sa este diminuatã

Stil de negociere cooperant ºi raþional

cooperant ºi amabil
în condiþii sigure, agresiv
ºi ameninþãtor în condiþii
ostile

explorator, agresiv

Se înconjoarã de tehnocraþi
prieteni ºi oameni care
îi seamãnã

experþi politici

Manifestãri politico-
psihologice

frustrare
pãstrarea pãcii
ºi reducerea arsenalelor,
vulnerabil la scandaluri

carismã, rãzboi ºi agresiune,
politicã externã independentã



cea mai potrivitã metodã de evaluare a personalitãþii subiectului, fãrã a fi neapã-
rat nevoie sã interacþionãm cu acesta ºi sã îi aplicãm un chestionar. Dupã cum
ºtim, nu este foarte accesibil pentru un cercetãtor sã ia contact direct cu persoana
cãreia îi face profilul ºi cãreia încearcã sã îi prezicã comportamentul. Astfel, teh-
nica analizei de profil intrã mai mult în sfera analizei de conþinut. Analizând apa-
riþiile în presã, împreunã cu discursurile, comportamentul politic (mãsuri, legi
etc.) ºi biografia subiectului putem deduce anumite trãsãturi de personalitate pe
care acesta le are. Am ales metoda 16 FP deoarece aceasta conþine o serie de 16
itemi ce pot fi observaþi din comportamentul subiectului în spaþiul social, fãrã a
fi neapãrat nevoie sã interacþionãm cu acesta. Pornind de la metoda 16 FP (fac-
tori de personalitate), dezvoltatã de Raymond Cattell, vom încerca o clasificare
ºi o analizã a tipologiei de personalitate a subiectului. Testul a fost proiectat pen-
tru a oferi o analizã minuþioasã a principalelor trãsãturi de personalitate pe care
le posedã un individ trecut de vârsta de 16 ani ºi cu un IQ de peste 80. Avantajul
acestei metode este dat de structura itemilor identificaþi ca fiind componenþi ai
personalitãþii. Aceºti itemi pot fi identificaþi foarte uºor prin analiza comporta-
mentului în timp al subiectului. Vom enunþa mai jos aceºti itemi ºi forma în care
aceºtia se manifestã, urmând ca ulterior, în capitolul de metodologie, sã expli-
cãm cum vor fi observaþi ºi analizaþi.

Tabel 2.0
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Descriptori pentru o intensitate scãzutã Factor primar Descriptori pentru o intensitate ridicatã

impersonal, distant, rece, detaºat, formal
Cãldurã cald deschis, atent la ceilalþi, bun, implicat,

îi plac oamenii

gândire concretã, incapabil de a opera cu
probleme abstracte, capacitate mentalã scãzutã

Raþiune gândire abstractã, inteligenþã ridicatã

deºtept, învaþã repede, capacitate mentalã
generalã ridicatã, afectat de sentimente, uºor de
supãrat, instabil emoþional, reactiv emoþional

Stabilitate
emoþionalã stabil emoþional, adaptativ, matur

cooperativ, evita conflictul, submisiv, umil,
obedient, uºor de manipulat, docil

Dominanþã dominant, agresiv, puternic, competitiv,
încãpãþânat, autoritar

serios, restrâns, prudent, tãcut, introspectiv Vivacitate animat, vivace, entuziast, expresiv, impulsiv

expansiv, nonconformist, nu þine cont de reguli
Conformism conºtient de reguli, simþ al datoriei,

conºtiincios, conformist, moralist, obedient
regulilor

timid, ezitant, intimidabil, sensibil la ameninþãri Curaj social curajos social, dezinhibat, aventurier

utilitarist, obiectiv, fãrã sentimente, rigid,
independent

Sensibilitate sensibil, sentimental, intuitiv, rafinat

încrezãtor, acceptant, necondiþional, fãrã
suspiciuni

Vigilenþã suspicios, vigilent, sceptic, neîncrezãtor

practic, prozaic, orientat spre soluþie, stabil,
convenþional

Abstractizare abstract, imaginativ, cu capul în nori,
impractic, absorbit în idei

deschis, naiv, implicat, fãrã pretenþii, autentic Discreþie privat, discret, diplomat, cizelat



*Adaptare dupã Conn ºi Rieke, 1994

Precizãri metodologice

Premisa de lucru de la care pleacã analiza de profil este urmãtoarea: cauzali-
tatea dintre mediul structural, mecanismele cognitive cauzale ºi, în final, luarea
unei decizii. Mediul social este unul limitat ºi repetitiv în experienþe ºi manifes-
tãri (prin limitat înþelegând dimensiunea sa finitã, nu neapãrat numãrul mic de
experienþe pe care le poate trãi un individ).

Fãcând astfel o corelaþie între trãirile din viaþa subiectului analizat ºi impactul
pe care acestea îl au asupra modelãrii personalitãþii sale, putem identifica ºa-
bloane comportamentale. Fãrã o metodã de analizã bine structuratã, profilul de-
vine o simplã biografie a unui individ. Dacã putem accepta, fãrã a ne pune prea
multe întrebãri, cã anumite evenimente sau trãiri ale subiectului i-au modelat
personalitatea din prezent, în mod cert nu putem accepta atât de uºor modul în
care acesta a fost influenþat.

Pentru o mai bunã analizã ºi înþelegere a subiectului analizat, informaþia tre-
buie clasificatã ºi aranjatã într-o manierã coerentã ºi comprehensivã. Propun ca
metodologie de lucru în realizarea acestui profil psihobiografia — metoda prin
care se reconstituie, în baza informaþiilor disponibile, viaþa subiectului. Este mai
mult decât o biografie a subiectului.

Aceastã metodã prezintã într-o formã structuratã, alãturi de evenimentele
sociale din viata subiectului, trãirile ºi transformãrile cognitivo-comportamentale
ale acestuia. Psihobiografia reprezintã o hartã a evoluþiei subiectului în timp ºi în
plan social, de la începutul vieþii acestuia, pânã în momentul în care cercetãtorul
a început sã îi realizeze profilul. Cu ajutorul acesteia se pot identifica ºabloane
comportamentale care ajutã la anticiparea comportamentului subiectului13.
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Descriptori pentru o intensitate scãzutã Factor primar Descriptori pentru o intensitate ridicatã

fãrã griji, sigur, liber de vinã, încrezãtor,
auto-împlinit

Teamã îngrijorat, receptiv, blamare de sine,
predispozitie spre vinã, auto-îndoialã

tradiþional, ataºat familiei, conservator,
respectã idei tradiþionale

Deschidere faþã deschis la schimbare, experimental, liberal,
de schimbare analitic, critic, gândirea liberã, flexibilitate

orientat cãtre grup, un individ dependent
de alþii

Încredere solitar, resurse, individualist, auto-suficient
de sine

tolereazã dezorganizarea, flexibil, indisciplinat,
necontrolat, impulsiv, neîmpãcare cu sine,
indiferent faþã de normele sociale

Perfecþionism perfecþionist, organizat, compulsiv, auto-
disciplinat, control

relaxat, calm, rãbdãtor, motivaþie scãzutã
Tensiune tensionat, multã energie, nerãbdãtor, frustrat,

axat pe timp



Analiza datelor ºi stabilirea ºabloanelor comportamentale

Un ºablon comportamental are mai multe variabile independente, care acþio-
neazã simultan ºi care influenþeazã valorile unei singure variabile dependente,
respectiv acþiunea. Variabilele independente una de cealaltã sunt: contextul în
care se aflã subiectul în momentul acþiunii, tipologia acestuia de personalitate ºi
motivaþia sa.

Codarea personalitãþii. Pentru aceastã evaluare existã un chestionar autoapli-
cat subiectului, iar în urma analizei acestuia reiese o anumitã intensitate a trãsã-
turilor de personalitate ale subiectului. Din pãcate, prin analiza de profil de la
distanþã nu ne permitem luxul de a aplica direct un chestionar subiectului. Din
acest motiv, cercetãtorul, în urma analizei sociobiografiei, trebuie sã evalueze in-
tensitatea factorului de personalitate.

Propun o scalã de mãsurare a intensitãþii unei trãsãturi de la —10 la 10, unde
— 10 înseamnã inexistent, iar 10 prezent în toate activitãþile subiectului. Analis-
tul va încercui valoarea potrivitã fiecãrei trãsãturi. O singurã valoare pentru
fiecare trãsãturã. Dacã cercetãtorul a interpretat cã „raþiunea“ are o intensitate
scãzutã, respectiv — 2, este exclusã atribuirea unei valori pozitive pentru aceeaºi
trãsãturã. Cazurile extreme de —10 sau de 10 sunt prezente în cazul tulburãrilor
neurologice ºi de personalitate. — 10 în cazul raþiunii ne indicã faptul cã per-
soanã analizatã suferã de tulburãri grave în percepþia realitãþii, spre exemplu bol-
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navii schizofrenico-paranoici. Polul opus — alfa 10 pentru raþiune — ne indicã
o persoanã care suferã de o obsesie compulsivã. La final, se face un tabel cu trã-
sãturile cu o intensitate ridicatã ºi se noteazã intensitatea acestora, respectiv cu
trãsãturile cu o intensitate scãzutã. Se obþine astfel un index al principalelor trã-
sãturi de personalitate pe care subiectul le deþine.

Codarea motivaþiei. Am subliniat în partea teoreticã a studiului cã principa-
lele motive care stau la baza acþiunilor umane sunt: realizãrile, aflierile (alianþe,
prietenii, parteneriate) ºi puterea. Vom atribui valori relative variabilei motivaþie.
Valoarea neutru se referã la orice alt tip de motivaþie care a stat la baza compor-
tamentului subiectului ºi care nu urmãrea vreunul din obiectivele menþionate
mai sus. Liderul, în toatã existenþa sa, nu are o singurã motivaþie, ci le poate avea
pe toate cele menþionate mai sus. Este important sã observãm frecvenþa cu care
acestea apar ºi care este motivul cel mai des întâlnit. La sfârºitul realizãrii psi-
hobiografiei vom întocmi un tabel al frecvenþei apariþiei acestor motive ºi vom
stabili care este motivul dominant al acþiunilor sale.

Codarea acþiunii. Rezultatul proceselor cognitive ale subiectului într-un anu-
mit context duce la o acþiune a acestuia. Vom clasifica acþiunile în funcþie de in-
fluenþa acestora în: pozitive (+)/ negative (–); în funcþie de subiectul asupra cã-
rora au fost proiectate: interioare (care afecteazã subiectul ºi grupul sãu apropiat
— familie, prieteni)/ exterioare (care afecteazã restul populaþiei); în funcþie de
numãrul de subiecþi vizaþi: individuale/ colective; în funcþie de implicarea lor
pentru subiect: indirecte/ directe. La fel ca la celelalte variabile, vom proiecta un
tabel de frecvenþã pentru a stabili care sunt cele mai des întâlnite acþiuni. Rezultã
astfel un tabel de ºabloane comportamentale care va indica o posibilã hartã de
comportament a unui lider în viitor, respectiv un coeficient de predictibilitate
comportamentalã.

Analiza de discurs. Analiza de discurs vine ca o completare ºi o verificare a
datelor obþinute din analiza psihobiograficã a subiectului. Analiza discursurilor
publice ºi a apariþiilor mediatice pe care le-a avut subiectul constã în identifi-
carea urmãtoarelor elemente: subiect impersonal; noi; eu; negaþii; retractãri; re-
ferinþe directe; explicitãri; exprimãri emotive; intensificatori adverbiali; referinþe
nonpersonale; expresii creative. La final vom avea un tabel în care sunt pre-
zentate procentual frecvenþa folosirii acestora. Interpretarea va fi fãcutã în baza
teoriei menþionate în capitolul teoretic.
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Realizare

Toate acþiunile care au ca scop creºterea gradului calitãþii ºi de excelenþã.
Discursurile care criticã incompetenþa. Discursurile care motiveazã ºi pun
accent pe necesitatea creºterii calitãþii. Intoleranþa faþã de eºec. Prezen-
tarea unei realizãri personale fãrã precedent.

Afiliere

Grija pentru a menþine, restaura sau începe relaþii de colaborare. Discursuri
despre prietenie ºi necesitatea colaborãrii. Exprimarea tristeþii faþã de rela-
þiile tensionate. Promovarea activitãþilor care au ca scop creºterea
cooperãrii în cadrul grupului.

Putere Intenþia subiectului de a exercita dominanþã, control ºi influenþã asupra al-
tora. Oferã ajutor ºi sfaturi nesolicitate. Îºi manifestã controlul asupra altora.



Subiect impersonal
Noi Folosirea pronumelui Noi.
Eu Folosirea pronumelui Eu.
Negaþii Nu, niciodatã, niciunde, orice altã formã de negare a unei

acþiuni.
Retractãri Expresii adversative, care au rolul de a slãbi o afirmaþie fã-

cutã anterior.
Referinþe directe Propoziþii care implicã în mod direct vorbitorul sau audienþa.
Explicitãri Cuvinte sau expresii care sugereazã o relaþie cauzalã pentru

reacþii sau acþiuni ale subiectului.
Exprimãri emotive Atribuirea trãirilor emotive cãtre sine.
Intensificatori adverbiali Toate adverbele care întãresc impactul afirmaþiei.
Referinþe nonpersonale Propoziþii care nu implicã vorbitorul sau audienþa.
Expresii creative Metafore; expresii colorate; alte elemente concepute pentru

a atrage atenþia ºi a stârni amuzamentul.

Studiu de caz: Profilul liderului sirian Bashar al-Assad Mareºal Doctor în
medicinã Bashar al-Assad este actualul preºedinte al Republicii Arabe Siria.
Nãscut pe 11 septembrie 1965, este fiul fostului preºedinte sirian Hafez al-Assad,
pe care l-a urmat la conducere în anul 2000.

Familie, origini ºi primii ani de viaþã. Familia al-Assad face parte din tribul
alawit Qalbiyya ai cãrui membri locuiesc în regiunea nord-vesticã a Siriei. Fa-
miliile care îl compun s-au opus încã din secolul XIX ocupaþiei strãine. Pânã în
anul 1918, aceºtia au luptat împotriva otomanilor, ca mai apoi sã se opunã man-
datului francez acordat de Liga Naþiunilor asupra acestor teritorii. Ea îºi are ori-
ginile de la Sulayman al-Wahhish, strãbunicul lui Bashar. Sulayman a fost un li-
der local din zona nordicã a Siriei, în satul Qardaha. Localnicii l-au supranumit
pe Sulayman „Wahhish“, care în arabã înseamnã „bestie“, datoritã forþei sale fi-
zice ºi a priceperii sale în luptã. În timpul Primului Rãzboi Mondial, când regiu-
nea era sub administraþie otomanã, trupele imperiului veneau în astfel de regiuni
pentru a culege taxe ºi a aduna recruþi. Al-Wahhish este unul din liderii locali
care au luptat împotriva acestor trupe ºi care s-a opus ocupaþiei otomane.

În anii 1920, în timpul mandatului francez, Ali Sulayman (1875-1963), bu-
nicul lui Bashar, tatãl lui Hafez ºi fiul lui Sulayman a fost un lider local în zonã.
El a luptat împotriva ocupaþiei strãine, alãturi de alþii, dar ulterior a ajuns sã cola-
boreze cu aceºtia, primind un post oficial în administraþia localã a zonei. În
1936, el a fost unul din cei 80 de lideri alawiti care au trimis o scrisoare primului
ministru francez, în care cereau cã alawitii sã nu se uneascã cu Siria, ci sã rãmânã
o zonã sub proctorat francez. Localnicii îl numeau pe Ali „al-Assad“, leul, aºa
cã în 1927 acesta ºi-a schimbat numele, al-Assad rãmânând numele sãu de familie.

Hafez al-Assad (1930-2000), tatãl lui Bashar, a fost general al armatei siri-
ene, prim ministru ºi ulterior, pânã la moartea sa, preºedintele Siriei. Ca viziune
politicã, Hafez a fost un ba’athinst. Partidul Ba’athist are o viziune pan-arabicã
ºi secularã, trãsãturi care s-au putut observa în timpul celor trei decenii de guver-
nare ale lui Hafez. Din anii ’70 pânã în prezent politica sirianã a fost dominatã
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de alawiti ºi de membrii ai tribului Qalbiyya ºi evident ai familiei al-Assad.
Hafez a avut ºase copii: Bushra al-Assad (n. 1960 — moare ca sugar); Bushra
al-Assad (n. 1960— este a doua fiicã); Bassel al-Assad (1962-1994) este fiul cel
mare, crescut pentru a fi noul lider sirian; Bashar al-Assad (n. 1965) este fiul
mijlociu ºi actualul preºedinte sirian; Majd al-Assad (1966-2009) este al treilea
fiu, se pare cu probleme mentale; Maher al-Assad (n. 1968) este fiul cel mic.

Ca succesor, Hafez l-a pregãtit pe cel mai mare fiu al sãu, pe Bassel. Pentru pre-
zenta analizã este important de ºtiut cã în viziunea opiniei publice siriene, Bassel
era un individ carismatic ºi potrivit pentru a fi succesorul tatãlui sãu. În 1994
însã, Bassel moare într-un accident de maºinã ºi este ales ca succesor Bashar, fiul
mijlociu. Bashar nu a fost crescut pentru a fi lider politic, iar în perioada copilã-
riei sale nu s-a arãtat interesat de domeniul politic. Într-un interviu, el afirma cã
a vizitat doar de douã ori când era copil biroul tatãlui sãu ºi cã niciodatã în acea
perioadã nu au discutat politicã.

Tabel: Bãrbaþii din familia al-Assad

Eroi ºi modele. Spre deosebire de Saddam Hussein, care se compara cu regii
babilonieni care i-au înrobit pe evrei în antichitate sau cu alte personalitãþi
istorice din zonã, Bashar al-Assad are un alt discurs, orientat mai mult spre vi-
itor, decât spre trecut. Bashar a avut doar o scurtã perioadã de ºase ani în care s-
a pregãtit sã devinã noul lider al Siriei. Aceastã perioadã a fost marcatã ºi influ-
enþatã de tatãl sãu ºi de modul în care acesta rezolva problemele.

Educaþie ºi socializare. Nãscut în Damasc pe 11 septembrie 1965, în familia
generalului Hafez al-Assad, comandantul forþelor aeriene siriene. Urmeazã
cursuri primare ºi secundare de învãþãmânt la ºcoala arabo-francezã al-Hurriya
din Damasc. În 1982 terminã liceul ºi urmeazã Medicina la Universitatea din
Damasc. În 1988 terminã Facultatea de Medicinã (specializarea oftalmologie) ºi
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Nume Perioadã Grad de rudenie Valori politice Militar

Sulayman al-Wahhish Sec. XIX Strãbunic
Libertate, lupta
împotriva ocupaþiei
strãine otomane

—

Ali Sulayman al-Assad 1875-1963 Bunic
Libertate, lupta
împotriva ocupaþiei
strãine franceze

—

Hafez al-Assad 1930-2000 Tata

Anti-sionist, ba’athist,
socialist, autoritar, pan-
arabism, planificare
economicã

General

Bassel al-Assad 1962-1994 Frate
Valori similare cu ale
lui Hafez

Lt. col.

Bashar al-Assad 1965 — prezent —

Anti-sionist, ba’athist,
socialist, autoritar, pan-
arabism, planificare
economicã

Mareºal



începe sã lucreze ca medic militar la cel mai mare spital din Damasc, Tishrin.
Din perioada studenþiei nu existã informaþii care sã ateste implicarea lui Bashar
în organizaþii studenþeºti sau în alte structuri politice. În 1992 pleacã în Marea
Britanie pentru a urma cursuri postdoctorale în oftalmologie. Dupã doi ani de
studii la Londra, este rechemat de armata sirianã ca urmare a accidentului de ma-
ºinã în care fratele sãu Bassel îºi pierde viaþa. Din acest moment putem spune cã
începe pregãtirea politicã a actualului lider sirian. Nu existã alte date publice, în
momentul de faþã, care sã indice cãtre alte modele sau alte exemple de lideri care
sã-l fi inspirat pe tânãrul Bashar, în afarã de tatãl sãu14.

Pregãtirea lui Bassel. Bassel al-Assad a fost pregãtit pentru a prelua condu-
cerea Siriei încã din prima jumãtate a anilor ‘80. În acea perioadã, Hafez începe
sã aibã o serie de probleme medicale ºi se retrage pentru o perioadã scurtã de pe
scena politicã. Concomitent cu acest lucru, fratele sãu mai mic — Rifaat Ali
al-Assad — încearcã în anul 1983 o loviturã de Stat pentru a-l înlãtura pe Hafez
ºi a-i lua locul. Acesta eºueazã ºi, din dorinþa prevenirii unei noi astfel de situaþii,
Hafez începe instruirea lui Bassel pentru a-l urma la conducere. Acesta din urmã
este trimis la studii de perfecþionare militare în URSS ºi în scurt timp ajunge sã
obþinã gradul de maior. La întoarcerea din URSS este transferat la o unitate de
blindate, chiar dacã înainte era ataºat unui batalion de paraºutiºti. Bassel începe
sã fie prezent la toate întâlnirile la care ia parte tatãl sãu; în Siria încep sã fie
afiºate postere ºi bannere cu chipul sãu alãturi de cel al tatãlui sãu; în 1989 pune
bazele Societãþii Informatice Siriene (SIS); lanseazã o campanie anticorupþie,
care are foarte mare succes la vremea respectivã. Este descris ca fiind un om ca-
rismatic, puternic, afemeiat, cunoscut vitezoman ºi incoruptibil. Foarte mulþi si-
rieni îl vedeau ca pe o variantã mai bunã a tatãlui sãu ºi ca pe un adevãrat con-
ducãtor. De la ultima sa realegere în funcþia de preºedinte, Hafez al-Assad în-
cepe sã fie numit „Abu Basel“, care se traduce prin „tatãl lui Bassel“. Asistãm
astfel fix la efectul dorit de Hafez: o trecere fãrã probleme de putere cãtre fiul
sãu. În ianuarie 1994, Bassel moare într-un accident de maºinã, iar în scurt timp
este gãsit ca înlocuitor Bashar, fratele sãu mai mic.

În umbra lui Bassel.Un motiv pentru care Bashar a fost desemnat ca succesor
al lui Hafez este dat de faptul cã acesta era urmãtorul fiu în ordinea succesiunii.
Majd, urmãtorul fiu dupã Bashar, se presupune cã ar fi avut anumite probleme
mentale ºi ar mai fi rãmas Maher, fiul cel mic. Mulþi sunt de pãrere cã acesta din
urmã ar fi trebuit sã fie desemnat succesor, deoarece semãna ca personalitate
foarte mult cu fratele sãu Bassel. Considerãm cã la baza acestei decizii a stat o
influenþã culturalã, respectiv importanþa în familie în funcþie de vârstã. Foarte
posibil ca în cazul în care Bashar ar fi refuzat, Hafez sã fi fost nevoit sã apeleze
la Majd ºi nu s-ar mai fi ajuns pânã la Maher. Nu insistãm însã pe acest aspect.
Alt motiv este dat de temperamentul impulsiv ºi instabil al lui Maher, care nu ar
fi fost potrivit pentru un lider modern în funcþie15.
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În anul 1994, Bashar este rechemat la Damasc ºi se începe pregãtirea lui pen-
tru a prelua puterea. Posterele cu Bassel sunt înlocuite cu cele ale lui Bashar,
acesta începe sã fie prezent la întâlnirile tatãlui sãu; preia coordonarea SIS; reia
campania anticorupþie demaratã de fratele sãu. Tot în acelaºi an se înscrie la
cursurile Academiei Militare din Homs, cu specializarea blindate, la fel ca fra-
tele sãu mai mare. În anul 1999 terminã cursurile ºi este numit în gradul de co-
lonel. Pentru a-i spori credibilitatea la nivel internaþional, Hafez îl numeºte pe
Bashar responsabilul sirian pe problema dosarului libanez.

Maher al-Assad este cel mai mic fiu al lui Hafez. Nãscut în decembrie 1967,
este general de brigadã ºi are în subordine Gãrzile Republicane ºi Divizia a IV-a
Blindate. Asemeni duo-ului Hafez-Rifaat, Maher este fratele mai mic care îl
sprijinã pe fratele mai mare. Chiar dacã Maher are mai multe trãsãturi comune
cu Bassel, este caracterizat ca fiind o persoanã impulsivã ºi instabilã emoþional.
Are antecedente foarte violente ºi se presupune cã ar fi cel care l-a împuºcat pe
cumnatul sãu, Asef Shawkat. În perioada „Primãverii de la Damasc“, se crede cã
el a fost unul dintre apropiaþii actualului preºedinte care l-au convins pe acesta
sã renunþe la agenda sã reformistã.

Mentori. Dupã cum sublinia J. Post într-un articol publicat în Foreign Policy
în anul 2011, Bashar al-Assad este într-o proporþie destul de mare reflexia lui
Hafez. Chiar dacã a fost lãsat sã îºi urmeze propriul drum în viaþã, Bashar a ales
sã se facã medic. Visul lui Hafez din copilãrie era sã devinã medic, doar cã fami-
lia sa nu ºi-a permis sã-i plãteascã studiile. Am mai indentificat urmãtoarele ase-
mãnãri între cele douã personaje politice: fratele mai mic care se ocupã de forþele
de securitate din Stat (Hafez — Rifaat; Bashar — Maher); modul similar în care
cei doi s-au ocupat de rezolvarea tulburãrilor sociale16; stilul de conducere auto-
crat; nepotismul ºi prezenþa majoritarã în aparatul de Stat a membrilor din tribul
sãu ºi din minoritatea alawita; atitudine anti-israelianã ºi anti-occidentalã. Din
comportamentul sãu reiese cã actualul lider sirian a fost influenþat de tatãl sãu ºi
de dorinþa de a se arãta demn de poziþia care i-a fost oferitã.

Bashar Preºedintele. Dupã moartea lui Hafez, în iunie 2000, Bashar este nu-
mit în funcþia de preºedinte al partidului Ba’ath. Concomitent, este numit ºeful
forþelor armate, iar parlamentul sirian voteazã o modificare a Constituþiei care
scade vârsta minimã pentru a putea deveni preºedinte de la 40 la 34 ani, exact
vârsta pe care o avea Bashar în acel moment. Vãzut cã un reformator ºi ca un li-
beral, Bashar a permis o oarecare libertate a presei, a dreptului la exprimare ºi
chiar a eliberat deþinuþii politici.

Contestarea puterii. Rifaat al-Assad, unchiul lui Bashar, cel care în anii ’80
a încercat înlãturarea lui Hafez, a fost singurul membru al elitei siriene care a
contestat deschis numirea lui Bashar ca preºedinte. Rifaat, în anul 2000, la moar-
tea lui Hafez, era în continuare vicepreºedintele Siriei, iar acesta a argumentat cã
este de datoria lui sã preia conducerea þãrii. Aceste proteste nu au avut niciun re-
zultat. Rifaat era asociat cu vechiul regim, iar populaþia sirianã dorea o schimbare.

Primãvara din Damasc reprezintã perioada din primul an de guvernare a
noului preºedinte, dominatã de o serie de libertãþi ºi de reforme pentru societatea
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civilã sirianã. Analiºtii au pãreri diferite asupra motivelor care au stat la baza
revenirii la vechile metode de opresiune a opoziþiei. Cel mai probabil, membrii
din vechea gardã ºi-au simþit puterea contestatã de cãtre opinia publicã care înce-
puse sã devinã din ce în ce mai „vocalã“. Aceºtia din urmã au început sã punã
presiune pe Bashar sau chiar sã îi conteste autoritatea (spre exemplu „tatãl tãu
nu ar fi permis asta“ etc.). Prin urmare, din anul 2001, în Siria reîncepe opresiu-
nea Statului asupra opoziþiei, spre frustrarea celor care au vãzut în noul preºedinte
un eliberator. Apoi, în anul 2005, trupele siriene se retrag din Liban, iar Siria în-
cepe sã îºi piardã din influenþa în regiune.

Primãvara arabã ºi Rãzboiul Civil.Ceea ce a pornit în martie 2011 ca un protest
paºnic pentru eliberarea deþinuþilor politici s-a transformat în câteva luni într-un
rãzboi civil foarte costisitor ºi sângeros. Iniþial, protestele aveau caracter politic
ºi cereau renunþarea la starea de urgenþã, care þinea de 48 de ani, eliberarea deþinuþilor
politici ºi alegeri libere. În aceeaºi perioadã, forþele de ordine, într-o încercare de
a liniºti protestele, încep sã tragã cu muniþie de rãzboi asupra protestatarilor, uci-
gând câteva zeci de persoane. Sunt arestaþi o serie de alþi protestatari, care sunt
apoi bãtuþi sau uciºi în închisori. Corpurile acestora sunt înapoiate familiilor de cãtre
forþele de ordine, împreunã cu un avertisment17. Aceste abuzuri scot tot mai mulþi
sirieni în stradã, iar în luna mai regimul este nevoit sã scoatã tancurile pe strãzile
din Damasc, Homs, Deraa ºi Banyas. În aceeaºi lunã, UE ºi SUA impun o serie
de restricþii Siriei, în speranþa cã vor forþa mâna preºedintelui Bashar al-Assad ºi
cã acesta va gãsi o soluþie la violenþele de stradã sau va demisiona. În luna octombrie
se formeazã o coaliþie de opoziþie formatã din disidenþi sirieni din þarã ºi din exil.
Aceºtia cer demiterea preºedintelui al-Assad ºi organizarea de alegeri libere în
Siria. Odatã cu accentuarea violenþelor încep sã soseascã în þarã diferite grupãri
jihadiste care încep o campanie militarã împotriva armatei siriene. Ofiþeri din ar-
mata sirianã, alãturi de alþi membri din guvern dezerteazã ºi se alãturã opoziþiei,
formându-se astfel Armata Sirianã Liberã (ASL). De reþinut cãASL este formatã
în majoritatea ei de musulmani sunniþi. În perioada noiembrie 2012 – martie
2013 apar rapoarte conform cãrora în Siria sunt folosite arme chimice. Guvernul
acuzã rebelii; rebelii acuzã guvernul. În mai – iunie 2013, ca urmare a sprijinului
primit din partea Hezbollah ºi a luptãtorilor veniþi din Irak, asta împreunã cu o
restructurare a armatei siriene, guvernul începe sã recâºtige din terenul pierdut
în faþa rebelilor ºi în prezent luptele se dau pentru oraºul Homs.

Aliaþi. În momentul de faþã, Vladimir Puþin este cel mai important aliat politic
extern al lui Bashar al-Assad. Rusia împreunã cu China au blocat rezoluþiile în
Consiliul de Securitate al ONU care vizau sancþiuni împotriva guvernului sirian.
Hassan Nasrallah, liderul Hezbollah, care este o grupare shiita, a „jurat“ cã tru-
pele sale vor lupta alãturi de guvernul sirian18. Alþi doi aliaþi politici în conflictul
actual sunt Iranul ºi Irakul, douã state majoritar shiite.

Opozanþi. Primul-ministru turc Recep Tayyip Erdogan se numãrã printre cei
mai vehemenþi critici ai regimului de la Damasc ºi de multe ori a cerut public
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demisia lui Bashar. Ayman al-Zawahiri, coordonatorul grupãrii Al-Quaeda (care
este o grupare sunnitã), a chemat la jihad împotriva guvernului sirian. Încã de la
începuturile conflictului din Siria au fost documentate implicãri ale acestei gru-
pãri în rândul miºcãrii de rezistenþã. Unul din cele mai solide motive pentru care
NATO ºi UE nu au intervenit cu un suport militar mai evident, ca în cazul Libiei,
este tocmai prezenþa trupelor lui Zawahiri. Statele sunnite din regiune suportã în
mod deschis opoziþia ºi rebelii. Chiar dacã nu au trimis încã echipament militar
letal, SUA ºi UE se opun guvernãrii lui Bashar ºi trimit ajutor non-letal rebelilor
(veste anti-glonþ, aparaturã ºi provizii medicale).

Libanul este divizat în privinþa problemei siriene. Oficial, guvernul a declarat
cã doreºte sã nu se amestece în problemele interne ale Statului vecin. Totuºi, din
Liban soseºte un ajutor considerabil pentru ambele tabere, atât uman cât ºi în
materie de echipament militar.

În ciuda discursului anti-israelian, la graniþa siriano-israelianã nu s-au înre-
gistrat agresiuni, iar Siria nu este privitã ca un risc major de securitate pentru Is-
rael. În momentul de faþã, Israelul, chiar dacã a intervenit militar de trei ori în
Siria din 2011 pânã în 2013 (mai exact avioane israeliene au bombardat instalaþii
militare siriene), ºi-a declarat intenþia de a nu interveni în zonã fãrã o provocare
anterioarã. Este în interesul Israelului ca Siria sã rãmânã un Stat agresiv, dar care
nu acþioneazã, decât sã devinã o zonã de operaþiuni pentru extremiºtii islamici.

Apropiaþii preºedintelui

*Adaptare dupã „Bashar al-Assad’s Inner Circle“, BBC News, 2012 .
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Potrivit articolului dupã care a fost realizatã schema de mai sus, aceºti 13 in-
divizi sunt cele mai importante personaje aflate la conducerea actualului aparat
de Stat din Siria. Am listat o serie de ºase trãsãturi pe care personajele le au sau
nu în comun cu preºedintele. Cinci dintre aceºtia sunt membri ai familiei pre-
ºedintelui, iar din restul de ºapte doar cinci nu sunt alawiti. Toþi, cu excepþia lui
Rami, sunt militari. Doar Hafez este colonel, restul fiind generali. Steguleþul roºu
marcheazã implicarea indivizilor în reprimarea miºcãrilor de stradã care au în-
ceput odatã cu „Primãvara Arabã“. Dupã cum se poate observa, doar Rami nu a
fost implicat direct în aceastã afacere, chiar dacã compania condusã de acesta,
SyriaTel, a pus la dispoziþia autoritãþilor convorbirile telefonice ale presupuºilor
clienþi care ar fi avut legãturã cu acest fenomen. Totodatã, compania condusã de
acesta a fost acuzatã cã ar fi dezactivat în mod intenþionat telecomunicaþiile din
reþeaua sa în zonele unde insurgenþii urmau sã fie atacaþi19.

Descrierea personajului. Subiectul analizei noastre este un mascul arab siri-
an. Acesta are urmãtoarele trãsãturi fizice: ochi albaºtri, pãr brunet ºi creþ cu un
început de chelie în zona frunþii, frunte înaltã, urechi mari ºi ascuþite, poartã
mustaþã (asemeni tatãlui sãu), formã alungitã a capului, gât alungit, înalt de sta-
turã, slab, puþin cocoºat (datoritã lipsei de efort fizic muºchii spatelui nu sunt su-
ficient dezvoltaþi pentru a susþine corect coloana vertebralã), privirea mereu în-
cruntatã, de parcã lumina i-ar provoca disconfort (e posibil sã aibã anumite de-
fecte de vedere pe care le mascheazã). Din analiza discursurilor sale reiese cã su-
biectul prezintã un defect de vorbire, el fiind peltic, neputând pronunþa corect li-
tera S. Nu existã alte informaþii care sã ateste faptul cã subiectul analizei ar fi fu-
mãtor, alcoolic, narcoman, afemeiat sau dependent de vreo altã substanþã.

Imaginea publicã a lui Bashar a început sã fie construitã în jurul anului 1996,
la doi ani dupã moartea fratelui sãu. Dat fiind cã fratele sãu era o imagine pu-
blicã respectatã ºi apreciatã în Siria, s-a început un proces de export de populari-
tate de la Bassel la Bashar. Postere ºi bannere stradale au început sã fie afiºate
prin oraºele siriene cu mesaje de genul: „Bassel exemplul, Bashar viitorul“. Pe
lângã panotajul stradal, Bashar a început sã fie afiºat prin cercurile conducãtoare
siriene ºi ale Statelor vecine. I-au fost încredinþate toate instituþiile ºi preocu-
pãrile fratelui sãu mai mare. Pe scurt, Bashar a trebuit sã renunþe la eul sãu ca
individ ºi sã se transforme în ceva foarte apropiat de Bassel. Cu toate astea, a
existat o miºcare de ridiculizare a lui Bashar. Datoritã trãsãturilor sale fizice ºi a
temperamentului sãu, aparent lipsit de energie, el a fost poreclit Beesho sau „Bebe
Bashar“. O loviturã destul de importantã pentru un individ care încerca sã-ºi cre-
eze o imagine publicã de lider neînfricat20.

În perioada 2000-2007, cultul personalitãþii a fost desfiinþat. Nu au mai fost
afiºate postere ºi bannere cu actualul lider. Dupã realegerea sa în anul 2007 în
funcþia de preºedinte acest comportament public a reapãrut. Considerãm cã a
existat un motiv bine întemeiat pentru care aceastã practicã a fost sistatã timp de
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ºapte ani. Este foarte posibil ca un complex de inferioritate, o nemulþumire faþã
de aspectul sãu fizic, care era în acea perioadã destul de diferit de cel al lui Hafez
sau al lui Bassel, sã fie motivul pentru care cultul personalitãþii a fost desfiinþat.
Odatã cu realegerea sa în funcþie îi sunt confirmate autoritatea ºi capacitãþile de
lider, poziþia sa în fruntea Statului este stabilã, prin urmare cultul personalitãþii
reapare. Am menþionat anterior influenþa tatãlui sãu în formarea sa, iar revenirea
la cultul personalitãþii reprezintã o strategie de imitare a comportamentului pu-
blic avut de tatãl sãu. În momentul de faþã, subiectul se percepe cã fiind un elibe-
rator, un apãrãtor al patriei care se luptã cu terorismul ºi cu o invazie strãinã. Din
foarte multe puncte de vedere are dreptate, un numãr important de ajutoare mate-
riale ºi umane sunt aduse în þarã pentru a lupta împotriva regimului sãu.

Opoziþia faþã de Occident ºi Israel sunt douã trãsãturi cheie ale comporta-
mentului sãu politic. El îºi raþionalizeazã puterea ºi independenþa politicã prin
opoziþia faþã de lumea Occidentalã. În viziunea subiectului, Siria poate fi un
exemplu de Stat care reuºeºte sã devinã prosper, fãrã a fi transformat într-o co-
lonie a Occidentului. Israelul este duºmanul de la Sud ºi duºmanul lumii arabe.
Discursul sãu anti-sionist este moºtenit de la fosta guvernare. El defineºte anti-
israelismul ca fiind ceva complet diferit de anti-semitism. Într-o serie de discursuri
ºi interviuri subiectul afirmã cã nu poate fi anti-semit, deoarece populaþia arabã
are origini semite. Tot într-un interviu difuzat de presa occidentalã el afirmã cã
nu are niciun resentiment faþã de populaþia Statului Israel sau faþã de religia lor,
ci faþã de politica „sionistã“ a elitei guvernante. Subiectul se identificã pe sine
ca un luptãtor pentru naþiunea sirianã ºi pentru interesele acesteia. Din punctul
sãu de vedere, existã oameni care îl susþin ºi oameni care se opun, dar cei care îl
susþin constituie o majoritate ºi deci el este în funcþia de preºedinte prin voinþa
popularã. Din punctul sãu de vedere, el are misiunea de a conduce Siria spre o
etapã mai bunã a dezvoltãrii ei. „Siria nu este o democraþie, nu am pretins
niciodatã cã Siria ar fi o democraþie“ — afirma preºedintele într-un interviu.
Siria este un Stat cu un guvern autocratic, în fruntea cãruia se aflã preºedintele
republicii, în cazul de faþã Bashar al-Assad. Actualul lider conduce sub influenþa
cercului sãu restrâns de aliaþi politici. Subiectul se priveºte pe sine ca fiind în
funcþia sa din voinþa popularã, dupã cum afirma: „cum poate fi cineva preºedinte
dacã þara nu îl vrea? Nu sunt Superman!“

Una din principalele critici care îi sunt aduse actualului preºedinte este stilul
greoi de a lua o decizie. Actuala crizã, care a degenerat într-un rãzboi civil, are
la bazã acest stil. Demonstranþii au primit ce au cerut iniþial numai dupã ce starea so-
cietãþii a început sã se degradeze foarte rãu. O datã cu luptele de stradã, preºedintele
a decis ridicarea „stãrii de urgenþã“ care era în vigoare de aproape patru decenii.
Guvernul a redus perioada stagiului militar obligatoriu, a promis o reducere a
taxelor ºi o creºtere a salariului minim pe economie, atât în sectorul public cât ºi
în cel privat. O altã mãsurã luatã a fost demiterea guvernatorului provinciei
Daraa pe motive de corupþie. Printre alte decizii luate de guvern s-au numãrat
acordarea de cetãþenie sirianã tuturor etnicilor kurzi, închiderea singurului
cazino din þarã etc. Cu toate aceste promisiuni de schimbare, decizia a venit prea
târziu pentru a mai putea opri crizã.
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O vitezã scãzutã în luarea unei decizii politice indicã douã trãsãturi importan-
te de personalitate: nesiguranþã în propriile decizii ºi un comportament obsesiv-
compulsiv care are o nevoie acutã de a se impune ºi de a domina procesul politic.
Faptul cã a trãit în umbra lui Bassel ºi l-a avut pe acesta ca model a condus la o
modificare a trãsãturilor de personalitate ale subiectului. Este accentuatã nevoia
de a demonstra celor din jurul sãu cã el, Bashar al-Assad, este un lider puternic
ºi este reprezentarea voinþei populare.

Analiza discursului. Tabelul de mai jos reprezintã o analizã a indicatorilor
verbali folosiþi de preºedintele sirian în perioada 2001-2013 ºi reprezintã un cumul
total de 35 000 de cuvinte. Cuvintele au fost preluate din interviurile ºi discursurile
în englezã þinute de preºedinte. Indicatorii au fost comparaþi cu cei ai preºedinþilor
americani, de la Al Doilea Rãzboi Mondial, indicatorii fiind preluaþi din J. Post.

Tabel 3.0 — Comparaþie: Bashar al-Assad’s ºi Preºedinþii SUA. Utilizarea
Indicatorilor Verbali

*Sursa: Adaptare dupã Post 2008, p. 304. Indicatorii sunt per mia de cuvinte.

Scorul mediu al Retractãrilor indicã absenþa impulsivitãþii ºi abilitatea de a
reveni asupra unei decizii luate anterior. Scorul ridicat în zona Negaþiilor indicã
un temperament care devine defensiv atunci când este pus la îndoialã, împreunã
cu o încãpãþânare asupra propriilor valori. Folosirea aproape minimalã a pronu-
melui „meu“ indicã un temperament activ în luarea deciziilor. Un scor moderat
al explicatorilor indicã asertivitate. Subiectul a dovedit o tendinþã spre a afirma
fapte decât înspre a le explica. Un scor mic în zona Calificatorilor indicã un lider
care nu se simte confortabil cu reporterii ºi atenþia publicã, dar manifestã o do-
rinþã puternicã de a controla situaþia.

Analiza testului 16 FP. Am observat comportamentul public ºi politic al lide-
rului pe parcursul vieþii sale. În urma acestor observaþii, am completat astfel fiºa
de observaþie.
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Categorie al-Assad (35,335 cuvinte) Preºedinþii SUA (20,000 cuvinte)

Pronume Pers I-eu 16.7. .31.6

Pronume Pers I plural — noi 23.9 18.3

Pronume Pers I — mine 0.6 2.2

Retractãri 7.8 .. 7.6

Negaþii 16.3 13.6

Explicitãri 4.9 . 5.0

Intensificatori adverbiali 6.9 14.1

Calificatori 2.2 11.2



Scorurile ridicate sunt distribuite astfel:
A. Pozitiv: raþiune, conformism, discreþie, teamã, perfecþionism, tensiune
B. Negativ: curaj social, încredere în sine
Scorurile medii:
A. Pozitiv: cãldurã, sensibilitate, vigilenþã, abstractizare, deschidere faþã de

schimbare
B. Negativ: stabilitate emoþionalã, dominanþã, vivacitate
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Prin analiza scorurilor ridicate putem stabili care sunt trãsãturile predomi-
nante ale subiectului. Scorurile medii indicã anumite trãsãturi de personalitate,
dar care nu sunt atât de pregnante ºi de observabile în comportamentul subiec-
tului. Chiar dacã subiectul are toate trãsãturile analizate mai sus, doar unele sunt
definitorii pentru el. Prin urmare, scorurile ridicate pozitive ale variabilei raþiune
ne indicã un individ care, în ciuda faptului cã are o capacitate de gândire ridicatã,
cu o inteligenþã peste medie, care poate învãþa destul de repede lucruri noi, dar
care are o gândire orientatã mai mult spre partea abstractã a conceptelor, respec-
tiv nu poate gândi proiecte concrete. Scorul ridicat pentru conformism indicã o
conºtientizare accentuatã a regulilor ºi a nevoii respectãrii acestora, nu doar de
cãtre el; simþul datoriei ºi obedienþã sunt trãsãturi prezente în comportamentul
subiectului. Subiectului nu îi place expunerea vieþii sale private publicului, nu
este o figurã mondenã pentru presã, cum era fratele sãu Bassel. Apariþiile sale
publice sunt legate de latura politico-administrativã a Statului. Teama înregistratã
cu un scor pozitiv ne indicã o neîncredere a individului în propriile puteri ºi com-
petenþe, care pare sã aibã la bazã complexul de inferioritate menþionat anterior.
Tensiunea ºi perfecþionismul sunt doi factori care indicã obsesivitate compulsivã
ºi dorinþa subiectului de a controla problemele pe care ºi le atribuie. Dacã un
scor mare pentru tensiune poate indica un temperament energic, tot aceastã trã-
sãturã indicã ºi o frustrare a subiectului. Subiectul este timid ºi neîncrezãtor în
propriile forþe, dupã cum indicã scorul ridicat negativ pentru variabilele curaj
social ºi încredere în sine. Încã din copilãrie, Bashar al-Assad a fost caracterizat
ca fiind un copil timid ºi tãcut care fãcea ceea ce i se spunea. Bashar al-Assad
nu este motivat de dorinþa de putere sau de a se afilia cu alþi indivizi asemãnãtori
lui. Principala sa motivaþie, care îi macheazã întreaga carierã politicã, este do-
rinþa de realizare. Obiectivul lui nu este neapãrat o Sirie mai prosperã sau mai
puternicã, ci nevoia de a-ºi arãta aptitudinile. Pentru el, un om cu un simþ pu-
ternic al datoriei ºi foarte conservator, este foarte important sã arate lumii cã este
fiul „Leului din Damasc“ ºi cã l-a moºtenit pe acesta.

Dacã analizãm trecutul subiectului vom observa cã, în ciuda faptului cã nu a
fost împins spre o carierã politicã, acesta a încercat sã îl facã mândru pe tatãl sãu.
Cariera în medicinã este doar unul dintre puþinele exemple. Faptul cã a decis sã
renunþe destul de uºor la cariera sa de medic ºi a preluat în cinci ani viaþa fratelui
mai mare, indicã un individ dornic sã se afirme în faþa tatãlui sãu. Este foarte po-
sibil ca în timpul socializãrii sale primare, subiectul sã nu fi primit aceeaºi aten-
þie ºi afecþiune pe care fratele sãu mai mare le-a primit.

Concluzii

În urma analizei noastre, anticipãm urmãtoarele scenarii:
1. Bashar al-Assad nu va pãrãsi puterea cât timp este încã în viaþã. Datoritã

motivaþiei sale principale bazatã pe realizare, el trebuie sã îºi îndeplineascã „mi-
siunea“ ºi sã îºi demonstreze calitãþile de lider. În viziunea sa, el trebuie sã arate
lumii cã este „noul leu din Damasc“.
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2. Bashar al-Assad nu va pãrãsi de bunãvoie puterea. Subiectul este conºtient
de faptul cã fãrã prezenþa lui Siria nu se poate restabiliza la fel de uºor.

3. Dacã situaþia se va înrãutãþi pentru el, din punct de vedere militar, nu va
fugi din Siria ºi nici nu se va sinucide.

4. În anul 2014 subiectul va candida din nou pentru funcþia de preºedinte, iar
dacã nu va candida singur, rezultatele voturilor vor fi falsificate.

5. Subiectul nu va ataca Israelul, indiferent de numãrul de operaþiuni preven-
tive pe care acesta din urmã le va desfãºura împotriva Siriei.

6. Nu vor fi folosite arme chimice împotriva rebelilor din ordinul direct al su-
biectului.

7. Indiferent de duritatea sancþiunilor impuse de comunitatea internaþionalã,
Bashar nu îºi va da demisia. O serie de sancþiuni, care ar avea rolul de a forþa
mâna guvernului sirian, nu ar face altceva decât sã alimenteze ideea acestuia
cum cã el este un luptãtor împotriva lumii. Din discursurile preºedintelui reiese
credinþa unui conflict între Siria ºi Occident, bazat pe disidenþa Siriei.

8. O intervenþie militarã strãinã va duce la folosirea tuturor armelor din do-
tare, inclusiv a armelor chimice.

9. Subiectul va participa personal la conferinþa de pace de la Geneva.
10. Ofiþerii lui nu vor încerca sã îl asasineze ºi nu vor încerca sã îl înlãture.
Întrucât profilul subiectului este realizat în baza informaþiilor din surse des-

chise, este posibil ca anumite evenimente importante din viaþa subiectului sã fi
fost omise. Limitarea accesului la informaþie reprezintã principala problemã cu
care se confruntã prezentul studiu. Necunoaºterea limbii arabe de cãtre persoana
care a întocmit profilul reprezintã una din cele mai mari limitãri ale studiului.
Chiar dacã discursurile analizate au fost în limba englezã ºi au fost traduse de
specialiºti, este posibil sã fi scãpat anumite nuanþe ale evenimentelor.
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