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EUROPA, ÎNCOTRO 

     Constantin IACOBIȚĂ 

 

Europa traverseaza  o perioada  de confuzie s i instabilitate politica , sub presiunea 
unui complex de factori externi s i interni (din perspectiva  comunitara , dar s i 
nat ionala ) cu potent ial negativ semnificativ s i cu evolut ii marcate de incertitudine. 
Alegerile recente pentru Parlamentul European s i dificultatea constituirii s i 

operat ionaliza rii noii Comisii Europene, la fel ca s i alegerile dintr-un numa r de state membre UE 
reflecta , î n buna  parte, aceasta  stare. 
Ies irea Marii Britanii din Uniune continua  sa  consume energii s i timp pe ambele maluri ale 

Canalului Ma necii. Pentru a complica s i mai mult situat ia, Regatul la ra ndul sa u se confrunta  cu 
perspectiva unei posibile separa ri a Scot iei, î n urma unui referendum promovat insistent de ca tre 
nat ionalis tii scot ieni. Cu istorie mai veche deca t a Brexitului, î nsa  î n lega tura  cu acesta, 
separatismul cunoas te o reactivare s i î n sudul continentului. 
Relat iile UE cu Rusia ra ma n complicate s i expuse la doua  seturi de condit iona ri puternice s i î n 

contrapondere - o solut ie pentru conflictul ruso-ucrainean, pe de o parte s i dependent a energetica  
fat a  de Rusia a unui numa r de state membre ale Uniunii, pe de alta  parte. 
La provoca ri interne precum „Europa cu mai multe viteze”, nat ionalismul, Brexit etc. sau externe 

precum migrat ia, terorismul s i relat ia tensionata  cu Rusia se adauga  o provocare put in luata  î n 
calcul î nainte de ca s tigarea alegerilor prezident iale din SUA de ca tre Donald Trump s i î n mare 
ma sura  nenecesara  - aceea la adresa relat iei transatlantice. Aceasta  relat ie este supusa  la tensiuni 
deriva nd din ceea ce amenint a  sa  devina  un ra zboi comercial SUA-UE dupa  modelul celui SUA-
China, din aborda rile s i pozit iona rile diferite privind Iranul sau, mai recent, Siria etc. 
Iar principalul beneficiar al evolut iilor prezentate mai sus - doar part ial s i succint - este Rusia. 

Aceasta î s i extinde s i consolideaza  infrastructura de alimentare cu energie a Europei, iar î n 
Orientul Mijlociu se afirma  ca un actor cu apetit pentru a lua locul SUA. Exemplul cel mai recent s i 
elocvent î l constituie Siria, unde ofensiva turca   î mpotriva kurzilor sirieni de la granit a siriano-
turca , pe fondul retragerii fort elor americane, a fost oprita  de o prezent a  militara  rusa  mai degraba  
simbolica . Nu î nta mpla tor, intervent ia militara  rusa  a fost î nsot ita  de reinstalarea fort elor 
regimului de la Damasc î n zona kurda  din nordul Siriei protejata  pa na  î n prezent de SUA. Rusia se 
reafirma , astfel, ca artizan al viitorului Siriei, precum s i ca „arbitru” regional. 
Ies irea Marii Britanii din UE (fie la 31 ianuarie 2020, fie mai devreme) s i apropiatul summit 

NATO de la Londra (3-4 decembrie 2019) readuc î n prim plan doua  teme mari, t ina nd de viitorul 
UE s i al relat iei transatlantice. 
Separarea Marii Britanii este de as teptat sa  aiba , printre efectele semnificative, o sla bire a 

pozit iei UE pe o scena  internat ionala  dominata  de competit ia î ntre un grup de mari puteri, la care 
se va ada uga acum s i Regatul Unit. 
I n ce prives te summitul NATO, agenda va include, cel mai probabil, temele recurente s i deloc 

us or de solut ionat ale nivelului cheltuielilor pentru apa rare (2% din PIB) s i contribut iilor 
nat ionale la Aliant a , unita t ii s i solidarita t ii (Aliate).  
Tema-test o va constitui, î nsa , relat ia NATO-UE, î n condit iile î n care la nivelul Aliat ilor membri ai 

UE cres te „apetitul” pentru autonomie strategica , iar Marea Britanie nu va mai fi, cura nd dupa  
summit, membru UE. 
Cele de mai sus reevident iaza  dimensiunea s i complexitatea provoca rilor cu care se confrunta 

aliat ii la nivelul UE, NATO, precum s i î n relat ia transatlantica .  

EDITORIAL 
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Conf. univ. dr. ing. Gheorghe 
SAVU2  

Relevant a lega turii transatlantice î n arhitectura 
securita t ii europene a fost, de-a lungul anilor, un 
subiect de dezbatere ata t la nivelul statelor 
membre, ca t, mai ales, î n cadrul Consiliului 
Uniunii Europene s i Parlamentului European. Ca 
î n toate cazurile î n care la nivelul Uniunii 
Europene se dezbat aspecte importante ale 
securita t ii s i apa ra rii Europei, pa rerile difera  – 
de la sprijinul total al lega turii transatlantice, 
pa na  la asigurarea securita t ii spat iului Uniunii 
Europene doar de ca tre statele membre, sub 
umbrela Politicii Europene de Securitate s i 
Apa rare. Dezbaterile sunt cu ata t mai relevante 
î n aceasta  perioada , ca nd, mai mult deca t 
orica nd î n evolut ia sa, Uniunea Europeana  este 
hota ra ta  sa  î s i construiasca  un profil de 
securitate s i apa rare care sa  reprezinte un 
garant al securita t ii Europei. 
I n ciuda numeroaselor lua ri de pozit ii ale unor 

lideri din statele membre UE privind necesitatea 
dezvolta rii capacita t ilor europene î n folosul 
asigura rii securita t ii europene prin fort e proprii, 
realitatea este cu totul alta, as a cum o 
demonstreaza  î nsa s i Strategia Globala  pentru 
Politica  Externa  s i Securitate a Uniunii 
Europene3: ,,UE își va aprofunda cooperarea cu 
Alianța Nord-Atlantică în complementaritate, 

sinergie și cu respectarea deplină a cadrului 
instituțional, a caracterului reprezentativ și a 
autonomiei decizionale ale celor două părți. În 
acest context, UE trebuie să fie consolidată ca o 
comunitate de securitate: securitatea și eforturile 
europene în materie de apărare ar trebui să 
permită UE să acționeze în mod autonom, 
contribuind totodată la acțiuni în cooperare cu 
NATO și desfășurând astfel de acțiuni. O apărare 
europeană mai credibilă este esențială și pentru 
un parteneriat transatlantic solid cu Statele 
Unite ... În ceea ce privește agenda mai largă în 
domeniul securității, SUA va continua să fie 
principalul nostru partener. UE își va aprofunda 
cooperarea cu SUA și cu Canada în domeniul 
gestionării crizelor și al acțiunilor vizând 
combaterea terorismului, siguranța cibernetică, 
migrația, energia și combaterea schimbărilor 
climatice.’’ 
Astfel, cel mai important document adoptat î n 

ultimii ani la nivelul Uniunii Europene î n 
domeniul securita t ii s i apa ra rii ment ioneaza  fa ra  
echivoc relevant a actuala  s i de perspectiva  a 
lega turii transatlantice, nu numai î n apa rarea 
Europei, dar s i î n asigurarea securita t ii acesteia. 
As a cum este ment ionat î n Strategia Globala , 
des i domeniile principale de cooperare sunt 
gestionarea crizelor, combaterea terorismului s i 
apa rarea cibernetica , celelate aspecte ale 

SECURITATEA EURO-ATLANTICĂ  

1. As a cum a fost ment ionat î n articolul Lega tura transatlantica  – relevanță actuală și de perspectivă (Pulsul 
Geostrategic nr. 275 din iulie-august 2019), î n acest articol autorul continua  prezentarea lega turii transatlantice din 
perspectiva contribut iei acesteia la asigurarea securita t ii europene, mai ales din perspectiva Uniounii Europene.  
2. Autorul, fost cadru militar activ, a trecut î n rezerva  î n anul 2017 cu gradul de general. Generalul(r) Gheorghe Savu a 
î ndeplinit diferite funct ii de conducere î n cadrul informat iilor pentru apa rare, ultimele dintre acestea fiind S ef al 
Direct iei Informat ii Militare s i Director general al Direct iei Generale de Informat ii a Apa ra rii. I n perioda 2012-2017, a 
î ndeplinit funct iile de ministru consilier î n cadrul Reprezentant ei Permanente a Roma niei la UE s i de Reprezentant 
Militar al Roma niei la NATO s i UE. Din anul 2017, este profesor asociat la Universitatea Nat ionala  de Apa rare, 
Academia Nat ionala  de Informat ii Mihai Viteazul, Colegiul Nat ional de Apa rare s i S coala Nat ionala  de Studii Politice s i 
Administrative, unde preda  cursuri de securitate euroatlantica , lidership strategic, diplomat ia apa ra rii, sistemul 
decizional al UE, management s i decizie î n conflictele politico-militare. 
3. Strategia Globala  pentru Politica  Externa  s i de Securitate a Uniunii Europene, https://eeas.europa.eu/topics/eu-
global-strategy/17304/global-strategy-european-unions-foreign-and-security-policy_en  
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securita t ii nu sunt excluse. Pornind de la aceste 
prevederi fa ra  echivoc ale Strategiei Globale, 
este evident ca  Bruxelles-ul cons tientizeaza  
faptul ca  nu numai apa rarea, dar s i securitatea 
Europei sunt dependente, î ntr-o mare ma sura , 
de colaborarea UE-NATO, deci de lega tura 
transatlantica . 
Subiectul coopera rii transatlantice (relat iile UE

-NATO s i UE-America de Nord) din perspectiva 
apa ra rii europene a fost pe larg dezba tut î n 
primele doua  articole publicate de autor. I n acest 
articol este analizata  relevant a lega turii 
transatlantice din perspectiva securita t ii 
europene, î n contextul dinamicii s i complexita t ii 
mediului internat ional de securitate s i al 
evolut iilor î nregistrate î n cadrul Uniunii 
Europene, din perspectiva securita t ii s i apa ra rii 
europene (Figura nr.1).  
Uniunea Europeana  cons tientizeaza  faptul ca  

securitatea sa interna  nu poate fi asigurata  fa ra  
contribut ia capacita t ilor de apa rare ale NATO, 
iar potent ialul militar al NATO depinde de SUA s i 
Canada. Prin urmare, este greu de imaginat la 

Bruxelles dezvoltarea de capacita t i militare s i de 
securitate care sa  duca  la o independent a  totala  
a UE fat a  de NATO s i, implicit, fat a  de SUA. Acest 
lucru nu ar fi nici realist, nici acceptabil pentru 
cele 22 state membre ale NATO s i UE, care ar fi 
puse î n situat ia riscului dubla rii capacita t ilor 
necesare î ndeplinirii repsonsabilita t ilor ce le 
revin din calitatea de state membre NATO s i UE. 
Tocmai de aceea, ata t î n Strategia Globala  din 
2016, ca t s i î n documentele adoptate ulterior la 
nivelul Consiliului Uniunii Europene s i 
Consiliului European se ment ioneaza  
imperativul coopera rii cu NATO s i cu SUA î n 
apa rarea s i securitatea Europei, î n 
complementaritate s i cu respectarea autonomiei 
decizionale a pa rt ilor.  
Practic, printr-o abordare cuprinza toare s i 

incluziva , Uniunea Europeana  reus es te sa  
satisfaca  î ntr-o maniera  acceptabila  interesele 
tuturor statelor membre, fie ele state mari sau 
mici. Statele UE mari (Frant a, Germania, Spania, 
Olanda etc.) s i statele nemembre NATO au 
satisfact ia autonomiei decizionale a UE î n 

4. Sursă: https://www.nato.int/docu/review/2019/Also-in-2019/strengthening-eu-nato-relations/files/3706.jpg  
 

Figura nr.1 Spațiul euro-atlantic 4 
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domeniul securita t ii s i apa ra rii. Celelalte state, 
care sunt membre ale ambelor organizat ii au 
satisfact ia evita rii duplica rii capacita t ilor de 
apa rare s i a pa stra rii autonomiei decizionale î n 
probleme de apa rare s i securitate de interes 
pentru Uniune dar ,î n care NATO nu dores te sa  
se implice. Aceste state militeaza  permanent 
pentru cooperarea UE-NATO î n domeniul 
planifica rii apa ra rii s i dezvolta rii de capacita t i 
militare. 
Tocmai din nevoia pa stra rii autonomiei 

decizionale s i a promova rii intereselor sale de 
securitate s i apa rare î n zone geografice s i 
domenii î n care Aliant a Nord-Atlantica  nu este 
interesata , UE a declans at - prin planurile de 
implementare ale Strategiei Globale - un amplu 
proces de construire de capacita t i militare 
complementare cu cele aliate. Analiza nd modul 
î n care sunt cheltuite fondurile destinate 
apa ra rii s i securita t ii la nivel european î n 
comparat ie cu SUA, Uniunea Europeana  
estimeaza  ca , î n funct ie de profunzimea 
coopera rii europene, se pot face economii de 25-
100 miliarde euro prin eliminarea fragmenta rii 
s i ineficient ei (Figura nr.2). 
Adoptarea Strategiei Globale a generat un 

amplu proces de analiza  la nivelul UE s i al 
statelor membre, î n urma ca ruia mecanismele 
preva zute î n Tratatul de la Lisabona au fost 
î nta rite s i au fost create altele noi, prin Concluzii 
ale Consiliului. Astfel, Uniunea Europeana  s-a 
î nscris pe un drum care sa  duca  la o mai buna  
coordonare a planifica rii dezvolta rii de 
capacita t i militare destinate apa ra rii s i 
securita t ii Europei. Dintre acestea, cele mai 
importante sunt: 

- Cooperarea Permanentă Structurată 
(Permanent Structured Cooperation-PESCO), 
care, des i era preva zuta  î n Tratatul de la 
Lisabona, este prima data  ca nd se aplica . Aceasta 
asigura  celor 25 state membre participante 
cadrul necesar coopera rii î n 34 de proiecte 
concrete î n domenii precum exercit ii s i instruire 
militara , comandament medical militar comun, 
capabilita t i î ntrunite, securitate cibernetica , 
amenint a ri hibride etc.; 

- Analiza Anuală Coordonată a Apărării 
(Coordonated Annual Review on Defence-
CARD), care permite statelor membre sa  se 
informeze reciproc î ntr-un cadru oficial asupra 
planurilor nat ionale privind cheltuielile de 
apa rare, sa  identifice domeniile neacoperite s i 

5. Sursa : https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/47517/implementing-global-strategy-eu-delivers-security
-and-defence_en   

Figura nr. 2, Costul fragmentării și ineficienței cheltuielilor militare 
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suprapunerile, precum s i economiile care ar 
putea fi realizate prin cooperare. Mai mult deca t 
ata t, cercetarea s i dezvoltarea militara  comuna  
va fi finant ata  de Uniunea Europeana  din Fondul 
European pentru Apărare (European Defence 
Fund-EDF), care se va cifra la 13 miliarde euro î n 
cadrul financiar multianual 2021-2027. 
Recentele evolut ii la nivelul Uniunii Europene 

î n ceea ce prives te industria de apa rare sunt 
considerate o provocare serioasa  la adresa 
lega turii transatlantice, europenii urma nd sa  î s i 
asume o responsabilitate tot mai mare î n ceea ce 
prives te apa rarea s i securitatea proprie. Daca  
astfel de init iative au mai existat la nivelul UE 
fa ra  sa  se materializeze î nsa   î n programe reale 
de cooperare, de aceasta  data  situat ia este 
diferita . I ncepa nd cu anul 2014, situat ia de 
securitate de la granit ele UE s i chiar din 
interiorul acesteia s-a schimbat dramatic. 
Normele de drept internat ional au fost grav 
î nca lcate de Federat ia Rusa  prin anexarea 
Crimeii. Act iunile ruse din Ucraina au dus la 
cres terea instabilita t ii la granit a de est a Uniunii, 
iar multe state UE din estul Europei va d î n          
F. Rusa  un factor destabilizator s i de amenint are 
la adresa suveranita t ii lor. Unitatea NATO s i UE 
este supusa  î ncerca rilor de subminare din 
partea Moscovei, care recurge la tehnicile s i 
procedeele specifice ra zboiului hibrid. Ca s i 
terorismul, ra zboiul cibernetic constituie o 
amenint are tot mai puternica , ata t din partea 
unor state, ca t s i din partea unor entita t i non-
statale. I n consecint a , Europa simte nevoia acuta  
sa -s i dezvolte capacita t i militare pentru a-s i 
apa ra interesele î n situat ia î n care SUA, iar prin 
urmare nici NATO, nu doresc sa  se implice. 
Trebuie avut î n vedere s i faptul ca  la Bruxelles 

au loc schimba ri radicale privind modul î n care 
institut iile europene se implica  î n probleme de 
securitate s i apa rare. Daca  î n mod tradit ional 
aceste domenii erau considerate strict atributul 
Consiliului European s i Consiliului Uniunii 
Europene, î ncepa nd din 2017 Comisia 
Europeana  este implicata  prin alocarea de 
fonduri pentru cercetare s i tehnologie militara . 
Ava nd î n vedere faptul ca  aceasta dispune de o 
mare autoritate î n ceea ce prives te alocarea s i 
cheltuirea bugetului UE, este de as teptat ca EDF 
sa  fie implementat conform deciziilor statelor 

membre. 
Mai mult deca t ata t, europenii au devenit 

relativ sceptici î n ceea ce prives te implicarea 
SUA î n apa rarea s i securitatea Europei s i ca 
urmare a declarat iilor pres edintelui Donald 
Trump privind angajarea transatlantica  a 
Washingtonului, lucru care a fost evident iat de 
acesta cu ocazia Summit-ului NATO din 2018. 
Sigur, de ambele pa rt i ale Oceanului Atlantic 
exista  î ngrijora ri de natura  comerciala , mai ales 
din partea SUA, Marii Britanii, precum s i a 
statelor UE cu industrii de apa rare mici, care se 
tem ca  statele mari europene î s i vor consolida s i 
mai mult industriile lor de apa rare, ceea ce va 
afecta competit ia libera  s i corecta . 
Considerat iile economice constituie elemente 

de luat î n calcul, fa ra  î ndoiala . I nsa , î n opinia 
autorului, este evident faptul ca  europenii 
trebuie sa -s i ma reasca  investit iile î n apa rare, as a 
cum SUA au solicitat de multe ori, î ncepa nd chiar 
cu Summit-ul NATO din 2014. Practic, acesta 
este s i rolul EDF gestionat de Comisie.  

 
Prin investit ii î n cercetare-dezvoltare militara , 

statele membre UE vor dezvolta capacita t i 
militare moderne la costuri mai mici deca t î n 
cazul dezvolta rii individuale, la nivel nat ional. Va 
fi redusa  dependent a unor state de armamentul 
rusesc s i va cres te interoperabilitatea la nivel 
european. 
S-ar putea crede ca  interesele americane sunt 

grav afectate de noile init iative ale UE î n ceea ce 
prives te cercetarea, dezvoltarea s i achizit ia de 
capacita t i militare europene. I n opinia autorului, 
acest lucru se va manifesta doar pe termen scurt. 
Pentru Washington mai important ar trebui sa  
fie atingerea obiectivelor sale strategice pe 
termen lung î n ceea ce prives te contribut ia 
europeana  la securitatea s i apa rarea Europei. 
Ava nd î n vedere ca  î n prezent exporturile 
americane militare ca tre statele UE se cifreaza  la 
aproximativ 11% din total, dintre care cele ca tre 
Marea Britanie reprezinta  aproximativ o treime, 
impactul asupra industriei americane militare 
nu este ata t de mare ca t s-ar fi putut crede. Acest 
impact poate fi minimizat prin stabilirea 
condit iilor î n care filialele firmelor americane 
din spat iul UE pot participa la proiecte finant ate 
prin EDF, firmele europene urma nd sa  aiba  
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acces la tehnologia militara  americana  (Figura 
nr.3). 
Pentru toate pa rt ile implicate este de dorit 

intensificarea coopera rii NATO-UE î n domeniul 
dezvolta rii de capacita t i militare complementare 
s i interoperabile. I n acest scop, ata t statele 
membre UE, ca t s i SUA trebuie sa  coopereze î n 
dezvoltarea de capacita t i militare. Majoritatea 
statelor europene membre NATO s i UE sunt 
interesate ca dezvoltarea de capacita t i militare 
î n contextul UE sa  contribuie la nevoile de 
capacita t i ale Aliant ei s i invers. Pentru acestea, 
complementaritatea s i interoperabilitatea sunt 
condit ii obligatorii s i o garant ie a dezvolta rii la 
nivel nat ional a unui singur set de fort e. Aici 
intervine un conflict de interese î ntre marii 
produca tori europeni de tehnica  militara  s i 
celelalte state UE, care trebuie solut ionate la 
nivelul Consiliului. Statele mici doresc accesul la 
cercetarea-dezvoltarea militara  europeana  s i 
pa strarea liberta t ii decizionale î n ceea ce 
prives te furnizorii de tehnica  militara , fie ei 
europeni sau nord-americani. 
Practic, la implementarea proiectelor finant ate 

prin EDF trebuie sa  se t ina  cont s i de capacita t ile 
deficitare identificate prin Procesul de 
Planificare a Apa ra rii al NATO (NATO Defence 
Planning Process-NDPP). Din acest punct de 
vedere, Agent ia Europeana  de Apa rare 
(European Defence Agency-EDA) ar trebui sa  fie 
mai conectata  la NDPP s i sa  î ncurajeze statele 
membre UE sa  militeze î n cadrul PESCO pentru 

dezvolta rea cu prioritate a acelor capacita t i care 
sunt deficitare la ambele organizat ii. Practic, 
consultarea NATO-UE privind dezvoltarea de 
capacita t i militare trebuie extinsa  de la nivel 
militar la nivel politic strategic. I ntr-o astfel de 
situat ie, EDF ar putea contribui la solut ionarea 
intereselor de securitate europene s i americane 
s i ar da mai multa  consistent a  relat iilor NATO-
UE s i lega turii transatlantice. 
Obiectivele strategice de securitate s i apa rare 

ale UE s i SUA nu sunt contradictorii, iar 
complementaritatea lor poate fi eficientizata  
inclusiv printr-o mai stra nsa  cooperare î n 
domeniul dezvolta rii de capacita t i militare. Acest 
lucru este evident pentru toata  lumea. Ra ma ne 
de va zut modul î n care interesele nat ionale ale 
statelor mari europene s i ale SUA î n domeniul 
industriei de apa rare pot fi armonizate cu cele 
ale statelor mici s i chiar cu interesul general al 
UE, de a asigura pacea s i securitatea pe 
continentul european. 
I n opinia autorului, intensificarea coopera rii 

militare europene va avea ca principala  consecint a  
cres terea eficient ei cheltuielilor militare ale statelor 
membre UE, mai ales î n ceea ce prives te 
modenizarea capacita t ilor de lupta  s i reducerea 
duplica rii î n domeniul cerceta rii, dezvolta rii, 
achizit iei s i exploata rii tehnicii de lupta . Printr-o 
transparent a  totala  fat a  de statele membre s i 
aplicarea principiului incluziunii, Uniunea Europeana  
va cres te contribut ia europeana  la distribuirea 
efortului transatlantic destinat asigura rii securita t ii 
s i apa ra rii Europei. Europa va deveni mai capabila  sa  
act ioneze î n context aliat sau autonom î n zone 
geografice î n care interesele strategice sunt comune, 
la nivel operat ional s i strategic.  
Respecta nd principiul setului unic de fort e asumat 

de toate statele membre NATO s i UE, precum s i 
printr-o buna  cooperare NATO-UE î n domeniul 
planifica rii apa ra rii, cele 22 state membre ale 
ambelor organizat ii î s i pot disloca fort ele ata t î n 
operat ii NATO, ca t s i UE. Astfel, autonomia strategica  
a Uniunii Europene se poate dezvolta î n 
complementaritate cu NATO, contribuind la o 
î mpa rt ire mai echilibrata  a responsabilita t ilor de 
securitate s i apa rare care revin statelor de pe cele 
doua  maluri ale Atlanticului. Iar acest lucru nu duce 
deca t la î nta rirea lega turii transatlantice. 

 
 

6. Sursa : https://www.esjnews.com/eu-military-defence-fund  

Figura nr.3 Întâlnirea președintelui Donald Trump cu 
Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Junker și 
Înaltul Reprezentant pentru Politică Externă Federica 

Mogherini, mai 2017 6 
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Ambasador prof. Dumitru 
CHICAN 

Ava nd o istorie pe ca t de bogata , pe ata t de 
intens evocata , aproape obsesiv, î n discursul 
despre unitatea vechiului continent, sintagma pe 
care o folosim drept titlu pentru aceste ra nduri 
are o semnificat ie ca t se poate de simpla  s i 
salutara . Ea se refera , î n esent a sa, la Uniunea 
Europeana  s i la tot ceea ce, declarativ, juridic sau 
pragmatic se î ntreprinde cu respectabila  acribie 
pentru a face ca aceasta  „uniune” sa  fie protejata  
de lucrul comun, eficientizata  s i resimt ita  î n mod 
egal s i nediscriminatoriu de ca tre entita t ile care 
o compun prin libera  opt iune – de la ceta t enii 
europeni, la statele ca rora aces tia le apart in. 
Ceea ce, nu de put ine ori, dar tot mai frecvent, se 
da  uita rii se rega ses te î n realitatea ca  aceasta  
unitate constituie, î n integralitatea sa, un sistem 
de valori pe care ne place sa  le numim, cu 
ma ndrie, drept „europene specifice”. Valorile se 
manifesta  î ntr-un cadru universal s i diferit de 
acesta tocmai prin „europenismul” lor irepetabil 
s i inconfundabil. 
Sistemul de valori pe temelia ca ruia a fost 

edificata  unitatea europeana  este „european”. 

Este perceput ca atare nu numai pentru ca , din 
perspectiva  istorica , î s i are originea î n istoria s i 
cons tiint a apartenent ei la Europa, ci s i, poate 
î ntr-o ma sura  chiar mai mare, pentru ca  a fost 
experimentat s i s-a manifestat ca european. Din 
rezultatele cunoscute pe care le-a avut î n aceasta  
ipostaza , trebuie sa  fie ment ionata  aparit ia î nsa s i 
a Uniunii Europene, pentru care acest sistem 
valoric reprezinta  unul dintre liant ii decisivi 

pentru rezilient a s i funct ionarea „ideii 
europene”. 
S i, î n definitiv, cum trebuie î nt eles, î n 

morfologia sa, acest sistem european de valori? 
Fa ra  a face un inventar, bine cunoscut de altfel, 
vom simplifica ra spunsul la afirmat ia ca  
ansamblul valorilor pe care europenii s i le 
adjudeca  s i le revendica  din perspectiva  
identitara  poate fi definit ca un summum de 
concepte s i practici. De-a lungul secolelor 
acestea au ca la uzit evolut ia continentului s i, mai 
ales, l-au ajutat sa  depa s easca  marile convulsii 
cu care s-a confruntat – inclusiv cele doua  
ra zboaie globale a ca ror sca nteie a plecat din 
Europa s i nu din alta  parte a lumii. I n practicile 
pe care le ment ionam s-ar î ncadra codificarea 
drepturilor s i liberta t ilor omului, ideea egalita t ii 
î ntre tot ii ceta t enii, construct ia s i promovarea 
statului de drept s i a unei structuri sociale î n 
care nimeni sa  nu se auto-situeze mai presus de 
litera s i spiritul legii, democrat ia î n toate formele 
sale de manifestare, prosperitatea pentru tot i s i 
contribut ia comuna  a tuturor la realizarea 
acesteia, î nlocuirea fort ei cu dialogul î n 
solut ionarea conflictelor, solidaritatea ca fort a  
constructiva  sau ca factor inhibant al segregat iei, 
xenofobiei, rasismului î n toate formele de 
manifestare a acestora s i enumerarea ar putea 
continua. 
I n contextul lumii globale s i al noilor provoca ri 

s i sfida ri cu care Europa se confrunta  î n acest al 
doilea deceniu al noului secol XXI, se poate 
constata s i trebuie cons tientizata  realitatea 
aparit iei unor clivaje cu potent ial de evolut ie. 
Este vorba despre cele dintre constatarea s i 
enunt area sistemului european de valori, pe de o 
parte s i credint a î n acesta s i î n adeziunea 
practica  s i morala  la valori, pe de alta  parte. 
Din acest punct de vedere, ne referim, cu 

deosebire, la o tendint a  ascensionala  - 
manifestata  ata t la nivel social, ca t s i î n 
segmentul fort elor politice influente - ca tre o tot 
mai vizibila  contestare s i abordare critica  
negativista  a acestor valori, fie î n cadru sistemic, 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
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fie la niveluri secvent iale. Se vorbes te, astfel, de 
o idealizata  „î ntoarcere la ra da cini” s i la 
supralicitarea valent elor s i nostalgiilor 
identitare nat ionale. Se vorbes te, î n egala  
ma sura , despre „democrat ia controlata ”, ori 
despre „democrat ia liberala ”. Factorul motrice al 
unor asemenea pusee este determinat, din 
pa cate, nu de vreo febra  patriotica  s i identitara , 
ci de rat iuni mercantile, electorale, egoiste. 
Acestea dau nas tere unui populism nociv s i unor 
ipostaze atitudinale nihiliste s i extremiste, î n 
totala  contradict ie cu ceea ce semnifica  „ideea 
europeana ” s i construct ia unita t ii funct ionale 
prin solidaritate s i diversitate. 
Nu sunt put ine argumentele care sust in 

afirmat ia ca  devenirea s i î mplinirea Uniunii 
Europene se suprapune, î n perioada moderna , 
cu istoria procesului de unificare 
institut ionalizata  a continentului. S i este bine sa  
accentua m aceasta  idee, î ntr-un moment î n care, 
î n toamna acestui an, aceeas i uniune este 
confruntata , pentru prima oara , cu un act - care 
poate fi doar un î nceput - al fisura rii, tot juridice 
s i institut ionale, act pe care imaginarul public l-a 
botezat „Brexit”. Populat ia Europei, obosita  fie 
de un trecut ra zboinic, fie de poverile care i-au 
fost impuse decenii de-a ra ndul, a ca utat 
vindecarea î n idealul unita t ii. Aceasta  diversitate 
este specifica , nu numai la nivel nat ional-statal, 
ci s i la nivel regional s i provincial, s i, asemenea 
istoriei europene, este un produs al istoriei î n 
varietatea formelor sale de manifestare. 
Ce valoare paradigmatica  mai poate avea, 

asta zi, faimosul slogan al „Europei cu doua  
viteze”, ca nd Brexitul devine realitate s i ca nd 
retorica unionista  este fracturata  de 
amenint area unor altor posibile exit-uri 
prefat ate de prefixuri derivate de la numele altor 
state membre? 
Fa ra  doar s i poate, î n orice construct ie procesul 

evolut iei nu este niciodata  liniar, armonios s i 
convinga tor. Dar asta zi, la 26 de ani de la 
semnarea Tratatului de la Maastrich s i la doar 10 
ani de la adoptarea Tratatului de la Lisabona, nu 
sunt put ini europenii - s i nu vorbim de elitele 
politice, ci de simplii ceta t eni „europeni” - care 
constata  ca , î n mentalul public, Europa este î nca  
dominata  de obsesia vocabulelor „de Vest s i de 
Est. Aceasta  separat ie î ntr-o Europa  a spat iului 

elitist numit Schengen invoca  o comunicare 
anevoioasa , daca  nu chiar lipsa comunica rii î ntre 
un Centru care emana  directive s i o periferie 
destinata  sa  fie un permanent executant al 
respectivelor directive. Nu sunt put ini nici 
„europenii” preocupat i de sigurant a locurilor de 
munca  sau de calitatea diferent iata  a produselor 
î n raport cu locul consumatorilor pe harta 
Europei unite... 
I n prima juma tate a acestui an, Roma nia a 

det inut pres edint ia rotativa  a Uniunii Europene, 
î nceputa  î n acordurile Odei Bucuriei lui 
Beethoven s i î ncheiata  î n ritmurile imnice la sate 
posterita t ii de roma nul George Enescu. Bilant ul 
acestei pres edint ii este, cu ata t mai onorabil cu 
ca t el a fost rezultatul unei experient e inedite s i 
al unor eforturi pe care numai ignorant ii sau 
ra uvoitorii le pot nega. Definirea bugetului 
Uniunii Europene î n perioada de dupa  anul 
2020, funct ionarea Piet ei Unice Europene, 
impulsionarea digitaliza rii, securitatea interna  s i 
combaterea fenomenului terorist, gestionarea 
provoca rilor generate de fenomenul migrat iei, 
colaborarea interinstitut ionala  reala , discursul 
constructiv despre Europa Sigurant ei, despre 
Europa ca actor global, sau Europa valorilor 
comune sunt doar ca teva dintre categoriile de 
probleme s i preocupa ri care au meritul de a 
privi, cu deosebire, spre perspectiva . Roma nia, 
singura , nu putea sa  faca  mai mult deca t poate 
face Europa voint elor liber asociate. 
S i cu toate acestea, Europa nu a atins 

perfect iunea sau, cel put in, limita normalita t ii 
funct ionale, morale s i codificate prin tratatele 
fondatoare. Iar aceasta constituie o serioasa  
sfidare pentru proiectul european, ata ta vreme 
ca t sistemul valoric axiologic al ideii europene 
nu va oferi o noua  perspectiva  acelor ceta t eni 
care se simt marginalizat i, daca  nu chiar 
abandonat i, acelor europeni care continua  sa  
vada  î n unitatea europeana  o comunitate 
artificioasa  î n comparat ie cu valorile naturale s i 
eterne oferite de apartenent a identitara  
nat ionala . O asemenea percept ie alimenteaza , î n 
societa t ile din centrul s i estul Europei cu 
deosebire, sentimentul ca  pentru occidentul 
Europei sistemul de valori t ine, mai degraba , de 
retorica tratatelor s i a documentelor birocratice, 
î n vreme ce, î n practica , se aplica  o strategie a 
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dublei ma suri din perspectiva ca ruia ceta t enii 
europeni din partea centrala  s i estica  a 
contientului sunt tratat i mai degraba  ca o 
categorie secundara , a ca rei datorie 
fundamentala  este aceea de a executa cu 
rigurozitate nis te „directive” emise la va rfurile 
decizionale de la Bruxelles. 
Ce este de fa cut? 
Ar putea sa  para  un truism afirmat ia ca  pentru 

eliminarea s i contracararea provoca rilor cu care 
proiectul european se confrunta  este nevoie de o 
reî ntoarcere reala  s i onesta  la sistemul de valori 
care dau esent a s i noblet ea unita t ii europene î n 
diversitatea s i dimensiunea universala  a 
acesteia. Cu riscul de a reitera clis ee s i 
stereotipii, credem ca , din acest punct de vedere, 
un lucru care ar trebui î ntreprins fa ra  î nta rziere 
s i î n mod ofensiv creator este acela de a 
recunoas te s i a ne asuma existent a lacunelor s i a 
exprima explicit voint a de act iune comunitara  
pentru readucerea sta rii de lucruri pe fa gas ul 
firescului. Iar î n acest sens, este imperios 
necesar a fi acordata  o atent ie sporita , 
diversificata  s i permanenta  politicilor pan 
europene î n domeniul educat iei s i culturii. 
Acestea ar trebui sa  devina  instrumente cu 
potent ial î ncurajator de diseminare a 
convingerii cons tiente ca  patrimoniul de valori 
culturale, spirituale s i morale are nevoie de 
atas amentul egal s i explicit al tuturor 
societa t ilor Europei s i al tuturor ceta t enilor lor, 
mai ales atunci ca nd este vorba de generat iile 
tinere s i emergente. Este o urgent a  necesitatea 
ca sistemele europene de educat ie s i î nva t a ma nt 
sa  fie mai hota ra t orientate s i structurate ca tre 
î nfruntarea superficialita t ii formative pe care o 
disemineaza  spat iul mediatic s i mijloacele de 
socializare. Daca  î n planul construct iei materiale 
exista  solut ii - cu aceeas i condit ie a generaliza rii 
echita t ii - efortul se deplaseaza  dinspre concept 
spre sudoare. I n segmentul educat iei, Uniunea 
Europeana  are î nca  multe paralelisme 
conflictuale la nivelul cons tiint elor s i credint elor 
- al credint elor laice s i nu al sacraliza rii. 
De vreme ce nou-na scutul î n oricare parte a 

teritoriului demografic european este 
„european”, trebuie sa  decidem ce s anse de 
dezoltare s i identificare vom da acestui nou 
ceta t ean. I n s colile primare s i preuniversitare 

avem nevoie de un discurs pedagogic s i 
educat ional european. Dar, î n acelas i timp, nu 
mai trebuie sa  se accepte ideea ca  o educat ie 
europenizanta  ar fi un factor subminant al 
identita t ii istoriciste, dupa  cum, pentru a fi 
convinga toare, educat ia europeana  nu trebuie sa  
tabuizeze idealurile din „cealalta  Europa ”. Acest 
tabu se va î neca foarte repede î n starea fizica , 
sanitara  s i profesionala  a s colii. Vorbind din 
perspectiva t a rii prin care ma  definesc, î mi este 
greu sa  accept de ce la î nceputul ciclurilor 
s colare manualele nu sunt tipa rite, s colile nu 
sunt î nnoite, profesorii nu sunt de ajuns pentru 
ca  propria prega tire, supusa  examenului, este 
profund lacunara . Se î nt elege ca  eliminarea 
acestor lacune t ine, î n primul ra nd, de 
implicarea statelor, dar Uniunea Europeana  
institut ionala  poate î ncuraja s i facilita eforturile 
nat ionale, inclusiv î n ceea ce prives te cont inutul 
european al educat iei s i î nva t a ma ntului. 
Abordarea sensurilor pe care le are calitatea de 
european s i atitudinile care izvora sc din aceasta 
nu trebuie sa  se limiteze la memorarea sterila  a 
unor inventare de ordonant e, documente s i 
tratate. Ea trebuie sa  abordeze direct s i 
explicativ istoria s i esent a acesui sistem de 
valori unificator s i nu produca tor de dispute s i 
de interpreta ri de cele mai multe ori aflate î n 
contradict ie cu sentimentul tezaurului de valori 
s i tradit ii istorice, etice s i morale ale identita t ii 
nat ionale. 
Valorile europene sunt confruntate cu 

amenint a ri s i provoca ri venite ata t din 
interiorul, ca t s i din exteriorul edificiului 
european. Iar afirmarea lor î n fat a contra-
modelelor existente sau emergente trebuie sa  
dezva luie, prioritar, cauzele profunde ale 
manifesta rilor anti-europene. 
Este o realitate ca  ideea europeana  nu este 

ocolita  de sla biciuni s i imperfect iuni, iar react ia 
la acestea trebuie sa  se finalizeze prin 
demonstrararea capacita t ii proiectului european 
de a se auto-perfect iona s i de a ra ma ne un model 
de realizare s i consolidare a armoniei s i 
echilibrului î ntre libertate, echitate s i justit ie 
sociala  s i, î n egala  ma sura , î ntre democrat ie s i 
securitate ata t î n vestul, ca t s i î n centrul s i estul 
unei Europe cu vocat ie valorica  s i morala  
universala . 
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Alexis CHAPELAN1  

Abstract 
Brexit signifies more than the technical 

complexities of the United Kingdom 
withdrawing from the European Union: it is an 
ideological phenomenon, constructed both from 
within and outside the UK. The present article 
sets out to map some of the main evolutions 
possible for Britain and the EU in the context of 
the Brexit crisis that seems to enter its final 
stage as the 31st deadline looms ahead. The 
analysis focuses also on the morphology of the 
British political landscape, which experienced 
some turbulence that propelled observers to 
question its stability. By anchoring the Brexit 
crisis into a national intellectual history, and 
exposing the different strands of British Euro-
scepticism, we also set out to shed some light on 
the forces that drive this race forward. The 
review of potential developments highlights the 
chasm between the expectations of the many 
groups and political sensibilities that Brexit 
momentarily federated, albeit without offering 
any substantial formula for a real, long-term 
political cooperation.  
Key words: euroscepticism, Brexit, 

European Union, populism 
 
Brexit a reprezentat, pentru cei pesimis ti, 

sfa rs itul elanului de entuziasm integrator, a 
idealului unei Uniuni din ce î n ce mai apropiate 
(„ever closer union”2), care î n ultimele s ase 
decenii a fost motorul dar s i orizontul afectiv al 
procesului de construct ie europeana .  
Ne propunem sa  lansa m ca teva piste de 

interpretare privind scenariile post-Brexit î n 
peisajul politic european s i britanic, care va ies i 
profund transformat din criza generata  de votul 
din 23 iunie 2016. Prima parte a prezentei 
lucra ri se va concentra pe o serie de considerat ii 
globale despre felul î n care s ocul desprinderii 
Marii Britanii poate impacta structurile de 
rezistent a  ale Uniunii, supuse dublei presiuni a 
populismelor s i a reechilibra rii raportului global 
de fort e î n favoarea unor noi poli de putere, 
precum China s i India. Es ecul local – î ntr-un stat 
membru cu o vizibilitate maximala  s i un solid 
brevet de respectabilitate democratica  – al 
proiectului european a generat o criza  de 
cons tiint a  continentala  incontestabila , care 
depa s es te cu mult cadrul dezbaterilor tehnice 
privind reorganizarea institut iilor, rescrierea 
tratatelor s i reforma birocrat iei de la Bruxelles. 
Fundamentele narat iunii identitare europene, 
cele î nscrise î n tratate sub formula deziderativa  
a unei uniuni „din ce î n ce mai apropiate”, au fost 
repuse î n chestiune, marca nd sfa rs itul unui ciclu 
al construct iei europene. 
I n continuare, ne propunem î ntr-o a doua parte 

sa  sonda m mai î n detaliu peisajul politic al Marii 
Britanii, unde Brexitul a declans at o aparenta  
realiniere partizana  fa ra  precedent î n istoria 
postbelica  a bipartismului westminsterian, criza  
care arunca  un va l de incertitudine nu numai 
asupra rolului internat ional al Regatului Unit, 
dar s i asupra morfologiei scenei politice interne. 

 
Cum putem înțelege Brexit: o mostră a 

literaturii de specialitate 
Este dificila  trecerea î n revista  a lucra rilor de 

specialitate scrise despre fenomenul Brexit. 
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master la Ecole des Hautes Etudes de Sciences Sociales la Paris cu o teza  despre ultraconservatismul cres tin european, 
ariile sale de interes acopera  extrema dreapta , populismul s i conservatismul european. Teza doctorala , coordonata  de 
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2. Solemn Declaration on European Union. European Council, Stuttgart, 19 June 1983 . Bulletin of the European Commu-
nities, No. 6/1983. pp. 24-29 
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S tiint ele sociale trebuie sa  avanseze cu prudent a  
pe teritoriul minat al actualita t ii politice 
imediate. Cu toate acestea, î nt elegerea 
fenomenului complex reprezentat de Brexit 
impune ca teva lecturi esent iale, care pot fi surse 
primare, emanat ie a rivalita t ilor politice s i 
intelectuale care au definit campania s i procesul 
negocierii unui nou statut al Marii Britanii, sau 
surse teoretice care au ca obiectiv o î nt elegere 
mai globala  a cauzelor rupturii. Fie ca  demersul 
este unul academic sau partizan, aceste lucra ri 
ofera  o perspectiva  multidimensionala  asupra 
evenimentelor, dar s i a conflictelor de idei. Lista 
nu este desigur exhaustiva . 
Prima lucrare, evocata  anterior, este 

interesanta  î ntruca t ne ofera  o perspectiva  
continentala , franceza  mai precis. I n Allons-nous 
sortir de l'Histoire?3, Jacques Juillard livreaza  
mai multe zeci de pagini, î ntr-un stil incisiv s i 
ta ios, asupra Europei. Des i subiectul ca rt ii nu 
este Brexitul, ci demonii interni ai Frant ei 
macroniste, spectrul s ocului geopolitic al ies irii 
din UE planeaza  asupra ca rt ii. Juillard prives te 
Brexitul ca o oportunitate formidabila  s i, privind 
î n urma  la parcursul marcat de numeroase „opt-
out-uri” al Marii Britanii î n comunitatea 
europeana , o considera  ca o prezent a  toxica  s i o 
fra na  la adresa orica riei avansa ri ambit ioase a 
proiectului comunitar. Solut ia (care tra deaza  o 
influent a cripto-gaulista ) propusa  de autor este 
reconstituirea unui nucleu dur al blocului 
european î n jurul Frant ei s i Germaniei, la care se 
pot agrega eventual statele istoric fidele 
proiectului european, precum t a rile Benelux. Cu 
ga ndul la Republica Ceha , la Polonia sau la 
Ungaria, Juillard este foarte dur s i cu Europa de 
Est, considera nd extinderea europeana  pe 
parcursul anilor ’90 s i 2000 o gres eala  care sta  la 
baza fragilita t ii actuale a structurilor UE. 
Brexitul a fost un paroxism al as a-numitului 
sindrom de „post-Maastricht blues” – o 
demobilizare ceta t eneasca  tradusa  printr-un 
nivel de sca dere al î ncrederii s i de afiliere 
afectiva  cu Europa, s i dublata  de o criza  de 
cons tiint a  s i o ca utare de sens pentru a 
reî nvigora narat iunea europeana . Juillard apare 
ca unul dintre ga nditorii acestei Europe post-

Maastricht, inculsiv uneori î n aspectele mai 
sumbre ale unei replieri identitare asupra unei 
europenita t i care risca  sa  restabileasca  vechi 
dihotomii abolite. 

De prea multe ori, Brexitul a fost abordat 
sub aspect strict geopolitic sau economic. Cartea 
lui Denis McShane, intitulata  simplu Brexit: How 
Britain Left Europe4, studiaza  cauzele 
ideologice prin restituirea minut ioasa  a 
genealogiei intelectuale a euroscepticismului 
ata t î n Partidul Laburist ca t s i î n Partidul 
Conservator. Este o lucrare densa , care traseaza  
maturizarea anti-europenismului care a dus la 
votul din 23 iunie 2016 s i exploreaza  felul î n 
care marile figuri politice ale secolului XX s-au 
raportat la problema mereu delicata  a integra rii 
europene s i a except ionalismului britanic. De la 
Winston Churchill la Margaret Thatcher, de la 
Edward Heath la Tony Blair sau James Cameron, 
McShane ofera  o panorama  ambit ioasa  a 
discursurilor pro sau anti-europene care au 
infuzat cultura politica  postbelica  britanica . 
Autorul pune un accent deosebit de revirimentul 
conservator al anilor ’80, convins ca  acest 
moment det ine cheia î nt elegerii prezentului. 
Evolut iile agendei europene sunt sistematic 
corelate cu metamorfozele interne ale societa t ii 
britanice: astfel, reformele structurale conduse 
de Comisia lui Jacques Delors sunt contrastate cu 
liberalizarea init iata  de Thatcher s i conflictul 
violent care a opus guvernul britanic 
sindicatelor. Originalitatea demersului lui 
McShane rezida  î n restituirea nu numai a 
tractat iunilor politice s i strategice, dar s i a 
antagonismelor ideologice care au modelat 
liniile de fractura  ale campaniei Leave. Putem 
regreta î nsa  absent a unui capitol mai consecvent 
pe tema populismului unor format iuni precum 
UKIP, care au folosit euroscepticismul pentru a 
migra de la periferia sistemului politic spre 
inima sa, pa na  la a concura cu Partidul 
Conservator pe numeroase teme conexe precum 
migrat ia, securitatea s i multiculturalismul 
societa t ii britanice. I n ciuda acestui neajuns, 
lucrarea ra ma ne o lectura  esent iala  s i un punct 
de plecare excelent pentru a î nt elege Brexitul î n 
toata  complexitatea sa. 

3. Jacques Juillard, Allons-nous sortir de l’Histoire, Flammarion, Paris, 2019  
4. Denis McShane, Brexit: How Britain Left Europe, I.B. Tauris, London, 2016  
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Pentru cititorul interesat de dezvoltarea 
discursului UKIP-ul, actor irefutabil al campaniei 
Leave, recomanda m articolul semnat de Andrea 
Pareschi s i Alessandro Albertini, Immigration, 
Elites and the European Union. The Framing of 
Populism in the Discourse of Farage's UKIP5. 
Mobiliza nd o importanta  literatura  critica  
consacrata  fenomenului populist contemporan, 
autorii elaboreaza , pornind de la un model 
teoretic general, o schema  explicativa  a 
diferitelor dimensiuni ale discursului populist al 
UKIP-ului. Dimensiunea anti-europeana  s i tropii 
anti-establishment sunt desigur centrele de 
greutate ale populismului UKIP-ului, dar 
articolul are meritul de a evident ia s i 
complexitatea antinomiei centru-periferie care 
structureaza  postura eurofoba  a lui Farage. 
Complexitatea î s i are ra da cinile î n nat ionalismul 
britanic al UKIP-ului, care refuza  vehement 
mis ca rile independente regionale, precum cel 
scot ian: î n ceea ce prives te Europa, UKIP-ul nu 
ezita  deci sa  exploateze resentimentul fat a  de 
„centru”, dar acest discurs este stopat net la 
frontierele statului britanic. 

Literatura cu privire la UKIP s i la populismul 
anti-european poate fi completata  cu doua  
articole care, des i anterioare referendumului din 
2016, ofera  nis te concluzii pertinente care au 
fost validate de cursul ulterior al evenimentelor. 

Strategic Eurosceptics and Polite 
Xenophobes: Support for the United Kingdom 
Independence Party (UKIP) in the 2009 
European Parliament Elections6 este o 
explorare a mecanismelor alegerilor europene. 
Cei trei autori – Robert Ford, Matthew Goodwin 
s i David Cutts – evident iaza  resorturile de 
agregare a unui vot populist prin convergent a 
î ntre un nucleu dur de extrema  dreapta  (deseori 
transfugi de la partide mai radicale, precum 
British National Party) s i o corola  mai larga  de 
alega tori mai put in politizat i, care fie nu au fost 

activi politici î n trecut fie sust ineau partide 
tradit ionale. Concluziile valideaza  teza 
friabilita t ii soclului votului de protest, teza  
recent exemplificata  de geometria variabila  a 
votului UKIP s i Brexit Party î n funct ie de tipul de 
scrutin (european sau legislativ). 

Pentru o î nt elegere a particularita t ii 
populismului britanic î n comparat ie cu 
nat ionalismul de sorginte neo-fascista  a 
extremei drepte tradit ionale, articolul lui Anders 
Widfeldt, The Populist Beauty and the Fascist 
Beast. Comparing the support bases of UKIP 
and the BNP7 reprezinta  un excelent punct de 
plecare. 
O perspectiva  mai internat ionala  asupra 

Brexitului s i urma rilor sale potent iale este data  
de lucrarea colectiva  Brexit Beckons: Thinking 
Ahead by Leading Economists8. Concis dar 
dens, compus din 19 contribut ii semnate de 
economis ti britanici s i europeni, volumul are î n 
vizor aspectele multiple ale fenomenului, ata t la 
nivelul cauzelor profunde ale votului Leave, ca t 
s i al impactului economic s i social al ies irii 
Regatului Unit din UE. I n mod oarecum 
previzibil, demersul autorilor este axat pe 
dimensiunea economica  s i comerciala  a 
chestiunii, dar lucrarea este infuzata  de un acut 
simt  al interdependent ei î ntre ideologie – 
percept iile populat iei asupra realita t ilor 
economice, percept ii ce sunt guvernate de logici 
deseori exterioare rat ionamentului economic – 
s i economie. Alte puncte forte ale volumului sunt 
cele doua  contribut ii dedicate statutului Scot iei 
s i Irlandei de Nord. Des i este prea devreme 
pentru a oferi ra spunsuri clare, economistul 
scot ian Ian Wooton s tie sa  puna  î ntreba ri 
pertinente s i sa  restitue echilibrat principalele 
argumente ale dezbaterii privind independent a 
Scot iei, care va domina probabil agenda interna  
a t a rii î n cazul unui no-deal. John Fitzgerald și 
Patrick Honohan se apleaca  asupra viitorului 

5. Andrea Pareschi & Alessandro Albertini, “Immigration, Elites and the European Union. The Framing of Populism in the 
Discourse of Farage's UKIP”, Comunicazione politica: Quadri mestrale dell'Associazione Italiana di Comunicazione Politica, 
no. 2/2018 
6. Robert Ford, Matthew Goodwin & David Cutts, “Strategic Eurosceptics and Polite Xenophobes: Support for the United 
Kingdom Independence Party (UKIP) in the 2009 European Parliament elections”, European Journal of Political Research, 
Vol. 1, Issue 2, March 2012 
7. Anders Widfeldt, “The Populist Beauty and the Fascist Beast. Comparing the Support Bases of UKIP and the BNP”, EPOP 
2013 Conference, Lancaster University, 13-15 September  
8. Richard E. Baldwin (ed.), Brexit Beckons: Thinking Ahead by Leading Economists, CEPR Press, London, 2016  
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economiei irlandeze, care este î n prezent una 
dintre cele mai globalizate de pe planeta  
(conform Indexului KOF al globaliza rii, Irlanda 
este pe locul doi dupa  Olanda), î n raport cu 
turbulent ele economice ale regiunii. Autorii pun 
î n evident a  ata t posibilele oportunita t i 
(reamplasarea unor mari companii dornice sa  
pa streze un acces privilegiat la piat a europeana ) 
ca t s i potent ialul efect debilitant (problemele 
logistice cauzate de tranzitul bunurilor prin 
porturile englezes ti sau vulnerabilitatea 
energetica ), insista nd inclusiv asupra riscurilor 
simbolice ale unei frontiere fizice î ntre 
Republica Irlandeza  s i Irlanda de Nord. 
Editata  de Jamie Morgan s i Heikki Potomaki, 

Brexit and the Political Economy of 
Fragmentation9 este o autopsie foarte 
meticuloasa  a Brexitului; este de asemenea 
lucrarea cu cel mai ambit ios demers 
multidisciplinar. Cele aproximativ 15 capitole ale 
volumului abordeaza  dimensiunea politica  (ata t 
pe plan intern ca t s i pe plan extern), geopolitica , 
economica  s i sociologica , care î mpreuna  
formeaza  un valoros compendiu. Pentru neofitul 
care dores te o intrare î n materie ca t mai 
completa , Brexit and the Political Economy of 
Fragmentation este completat perfect de altă 
publicat ie a editurii londoneze Routledge: The 
Routledge Handbook of the Politics of Brexit10, 
editata  de Patrick Diamond, Peter Nedergaard s i 
Ben Rosamond.  
Ultimul volum de pe aceasta  lista  este cartea 

scrisa  de ca tre deputatul conservator Daniel 
Hannan, partizan fervent al pa ra sirii UE. Nu este 
deci rezonabil sa  aborda m What Next: How to 
Get the Best from Brexit11 ca pe o cercetare 
s tiint ifica  impart iala : dimpotriva , ea reprezinta  
credo-ul unui anti-european convins. Dar textul 
lui Hannan, unde autorul dezvolta  argumentele 
î n favoarea modelului singaporez, este un digest 
eficient al euroscepticismului conservator, s i o 
incursiune necesara  î n universul mental al celor 
care au fa cut succesul campaniei Leave. 

Brexit și proiectul comunitar european 
Pentru cei optimis ti, Brexitul este mai degraba  

o clarificare, o reî ntoarcere la originile 
continentale ale unui fenomen politic structurat 
nu de o doctrina  economica , ci de sentimentul 
unei apartent e morale la un tot unitar. Jaques 
Juillard, î n analiza pe care o ofera  î n Allons-nous 
sortir de l’Histoire (O sa ieșim oare din Istorie?), 
propune o recentrare a proiectului european î n 
jurul cuplului franco-german, o Europa  cu mai 
multe viteze care sa  nu ezite pe viitor sa  
avanseze cu riscul de a la sa î n orbita nucleului 
dur pe acei parteneri care, cultural s i politic, nu 
pot fi î nrolat i12. Aderarea Marii Britanii î n 1973 
devine astfel simbolul rupturii, î n numele unui 
Realpolitik european ghidat de considerații 
economice, cu organicismul „primei Europe” a 
tratatului de la Roma. Desprinderea Marii 
Britanii este desigur, pentru sust ina torii acestei 
viziuni a proiectului comunitar, o repunere 
radicala  î n chestiune a Europei unite as a cum a 
configurat-o Tratatul de la Maastricht. Europa 
pre-Maastricht se baza pe o concept ie filozofica  
precisa  a „europenismului”, construit simbolic ca 
un spat iu cultural s i ideologic distinct ata t de 
Estul democrat iilor populare, ca t s i de „extremul 
Occident” anglo-saxon. Veto-ul opus de 
pres edintele francez Charles de Gaulle adeziunii 
Marii Britanii, pe motiv ca  ar fi un agent (sau un 
cal troian) al SUA, reflecta  aceasta  optica  de 
refuz al orienta rii atlantice, pe motiv ca  ar dilua 
europenitatea proiectului13. Des i puternic 
contestata , aceasta  paradigma  a dominat pe 
parcursul anilor 1960 procesul construct iei 
europene: prima extindere a avut loc abia î n 
anul 1973, dupa  aproape doua  decenii î n care 
Comunitatea Economica  Europeana  a fost 
practic î nghet ata  geografic. Vinovata  de un 
„deficit” de europenitate, Marea Britanie nu 
putea fi init ial asimilata  acestui proiect. Sosirea 
lui George Pompidou dupa  demisia lui de Gaulle 
î n 1969 a marcat evolut ia nucleului ideologic al 
proiectului european, evolut ie care a permis 

9. Jamie Morgan &Heikki Potomaki, Brexit and the Political Economy of Fragmentation, Routledge, London, 2017  
10. Patrick Diamond, Peter Nedergaard & Ben Rosamond The Routledge Handbook of the Politics of Brexit, Routeldge, 
London, 2018 
11.Daniel Hannan, What Next: How to Get the Best from Brexit, Head of Zeus, London, 2016  
12.Cf. Jacques Juillard, op. cit  
13.Jean Luc Sauron, Curs de instituții europene, Polirom, București, 2010, pp. 49-52 
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integrarea nu numai a Marii Britanii, dar s i a 
statelor blocului estic, î n acest ansamblu 
reinventat14.  Uniunea Europeana , ca formula  
politica , era o inovat ie construita  pe 
abandonarea utopiei postbelice a unei 
Mitteleurope omogene, pentru adoptarea unui 
consens economico-juridic mai incluziv. 
Product ia legislativa  î n cres tere exponent iala  a 
tradus î n limbajul dreptului noua identitate 
europeana . Alteritatea a fost la ra ndul ei 
reformulata  î n termenii juridici ai unui deficit 
democratic sau î n limbajul economic al 
fragilita t ii structurale, dar nu î n cei simbolici ai 
unui deficit de europenitate. O schimbare 
fundamentala  se produsese. Aderarea Marii 
Britanii a marcat demararea unei noi etape 
cruciale a construct iei europene s i a fost, î n egala  
ma sura , simptomul s i cauza reconfigura rii 
proiectului comunitar. Brexitul poate î nsemna 
î nchiderea momentului ideologic maastrichtian 
(care a î nceput de fapt î n anii 1970, noua 
filozofie fiind progresiv institut ionalizata  prin 
Actul Unic s i Tratatele de la Maastricht s i 
Lisabona), iar impactul pe care î l poate avea 
asupra viitorului UE este, desigur, enorm. 
Evolut ia Europei post-Brexit ar trebui urma rita  
cu deosebita  atent ie cu preca dere de statele est-
europene, care au specificitatea istorica  de a 
apart ine Uniunii Europene fa ra  sa  fie parte a 
blocului occidental care a fost creuzetul 
proiectului comunitar originar. I ntr-adeva r, 
extinderea estica  a Uniunii Europene este 
esent ialmente produsul ciclului maastrichtian s i 
al europenita t ii „modulabile” pe care acesta a 
promovat-o. 
 
Brexitul – produsul unei istorii naționale 

britanice? Cele trei tradiții eurosceptice ale 
Marii Britanii 

 
Brexitul se prezinta , din perspectiva blocului 

european, ca paroxismul unei crize complexe s i 
î ndelungate. I n creuzetul climatului de 
incertitudine economica  al recesiunii globale, 

criza zonei euro a evident iat minusurile 
institut ionale s i de politici de fond ale 
proiectului comunitar15. Criza greaca  s i criza 
migrant ilor au reprezentat un combustibil 
ideologic pentru valul de euroscepticism care a 
ma turat continentul. O analiza  mai superficiala  a 
situat iei Marii Britanii pare sa  î nscrie ferm 
Brexitul î n aceasta  dinamica . Dar, cu toate ca  
practicile discursive ale campaniei Leave sunt 
imposibil de decuplat de matricea simbolica  s i 
retorica  a populismelor de pe continent, prea 
put in accent a fost pus pe factorii alogeni. 
Considera m ca  Brexitul nu este doar un 
eveniment geopolitic, ci produsul unei istorii 
intelectuale britanice, care a produs o sinteza  
eurosceptica  unica . Nu este fortuit faptul ca  
referendumul a fost t inut î n Regatul Unit, nu î n 
Ungaria, Polonia sau Republica Ceha ; as a cum 
absent a unui efect generalizat de domino nu 
poate fi explicat numai de prudent a strategica  s i 
de pragmatismul economic al guvernelor 
(populiste sau nu) de pe continent. 
Cea ce particularizeaza  tradit ia eurosceptica  

britanica  este fragmentarea ei. Putem vorbi mai 
degraba  de trei sensibilita t i antieuropene 
distincte care s-au dezvoltat independent, 
tra ga ndu-s i seva din filozofii politice 
antagoniste.  

 
Stânga laburistă împotriva Comunității 

Europene  
Din punct de vedere cronologic, prima este 
ancorata  la sta nga spectrului politic, î n 
laburismul postbelic. I n anii 1970, pe fundalul 
unor tensiuni interne s i a unor dificulta t i 
economice î n urma ca rora Marea Britanie a 
cerut ajutorul Fondului Monetar Internat ional, 
laburis tii opereaza  un reviriment ca tre 
nat ionalism s i protect ionism denunt a nd cu 
vehement a  efectele globaliza rii asupra 
muncitorilor16. Washington s i Bruxelles devin 
puncte cardinale ale unei geografii simbolice a 
capitalismului s i a ultraliberalismului 
internat ional. I n acest context, aderarea la CEE 

14. Cf. Eric Bussière & Émilie Willaert, Un projet pour l’Europe : Georges Pompidou et la construction européenne, Peter 
Lang, Bruxelles, 2010  
15.Heikki Patomäki, “Will the EU Disintegrate? What Does the Likely Possibility of Disintegration Tell About the Future of 
the World?”, in Jamie Morgan & Heikki Potomaki, op. cit.  
16.Denis McShane, op. cit.  
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este prezentata  ca o amenint are serioasa  la 
adresa modelului social britanic, caracterizat de 
puterea sindicatelor s i de statul provident a . 
Argumentul economic este dublat de un 
argument politic: aderarea la CEE ar subordona 
Parlamentul Britanic jurisdict iei Curt ii Europene 
de Justit ie, amenint a nd astfel î nsa s i democrat ia 
britanica  cimentata  pe suveranitatea 
parlamentara . Deputatul laburist Michael Foot 
nu ezita sa  declare ca  recunoas terea unei 
jurisdict ii superioare reprezinta  un gest 
echivalent cu incendierea cla dirii Parlamentului 
britanic, realiza nd o paralela  cu incendiul 
Reichstag-ului de ca tre nazis ti î n 193317. I n cele 
din urma , Marea Britanie a aderat la CEE î n 
1973, sub un guvern conservator. De-a lungul 
deceniului urma tor, Partidul Laburist, cu 
sust inerea majorita t ii cova rs itoare a sindicatelor 
afiliate – î n 1975, doar 7 din 46 s-au pronunt at 
pentru aderarea la Comunitatea Europeana 18 – a 
continuat sa  promoveze ideea unui referendum 
pentru ies irea din structurile europene, 
considera ndu-le produsul toxic al utopiei 
neoliberale a unei lumi a liberului-schimb, 
fundamental incompatibil cu aspirat iile la o 
societate mai egalitara . Partidul Laburist a î ntors 
spatele euroscepticismului odata  cu 
aggiornamento-ul ideologic impulsionat de Blair 
s i Brown19. Dar alegerea lui Jeremy Corbyn (care 
se numa ra printre deputat ii laburis ti ferm opus i 
apartenent ei la Comunitatea Europeana ) î n 
2015 demonstreaza  felul î n care vechea garda  
ostila  sintezei blairiste este î nca  o fort a  
ideologica  vie; mobilizarea surprinza tor de 
rezervata  a laburis tilor î n cadrul campaniei 
Remain poate fi corelata  cu aceasta  reactivare 
subterana , prin persoana lui Corbyn, a 
euroscepticismului sta ngii britanice20.  

Conservatorii învață să deteste Europa 
I ntre timp, forma de consens obt inut de 

establishment-ul conservator cu privire la 
necesitatea integra rii Marii Britanii î n piat a 
unica  europeana  se erodase. Pe ma sura  ce 

structurile europene produceau, î ntr-o serie de 
domenii, un acquis comunitar din ce î n ce mai 
consistent s i mai constra nga tor, conservatorii s-
au ridicat î mpotriva noilor reglementa ri tocmai 
î n numele laissez-faire-ului. Conservatorismul 
britanic era pa na  î n anii ‘80 apropiat ideologic 
de viziunea dreptei franceze s i germane, 
î mpa rta s ind ca opt iune economica  o forma  de 
liberalism moderat care nu excludea un rol 
efectiv, paternalist al statului. Anii guverna rii 
Thatcher marcheaza  î ndepa rtarea Partidului 
Conservator de la acest model care asigura o 
sinergie strategica  s i intelectuala  cu celelalte 
fort e de dreapta de pe continent; î n paralel, 
socialistul Jacques Delors, aflat la conducerea 
Comisiei Europene î ntre 1985 s i 1995, 
transforma Comisia î ntr-un instrument eficient 
de regulare a piet ei, î n domenii cheie precum 
protect ia mediului, protect ia consumatorului, 
sa na tate sau concurent a 21. Agenda social-
democrata  a lui Delors a alienat durabil 
conservatorii britanici. Matricea neoliberala  a 
noii narat iuni eurosceptice, bazata  pe imaginea 
Bruxelles-ului ca un Leviatan asfixiant pentru 
libertatea economica , era un element profund 
original, care cu greu se rega ses te î n cadrul altor 
tradit ii continentale antieuropene; cu timpul a 
devenit sinonimul unei forme de 
„except ionalism” britanic prin prisma ca ruia a 
fost deseori exprimata  ideea unei 
incompatibilita t i politice s i ideologice 
fundamentale î ntre Marea Britanie s i Europa 
continentala . Cert este ca  Partidul Conservator a 
devenit dupa  anii 1990 cea mai eurosceptica  
dintre marile format iuni politice europene. 

 
Populismul eurofob  

Euroscepticismul britanic nu poate fi redus la o 
simpla  confruntare î ntre o narat iune „de sta nga” 
anticapitalista  s i o narat iune „de dreapta” 
neoliberala , monopolizate respectiv de cele doua  
mari partide constitutive ale bipartismului 
westminsterian. Euroscepticismul a devenit o 

17. Ibid., p. 52-53 
18.Christakis Georgiou, “British Capitalism and European Unification, from Ottawa to the Brexit Referendum”, Historical 
Materialism, 2017, vol. 25, issue 1, pp. 94  
19.Denis McShane, op. cit.    
20.Andrew Gamble, “The Corbyn Insurgency”, British Politics Review, volume 13, no. 4, autumn 2018, p. 3-5     
21.Denis McShane, op. cit.    
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componenta  centrala  a unei a treia tradit ii 
heterodoxe, radical anti-sistem s i construita  
tocmai î mpotriva alternant ei laburis ti-
conservatori. Sensibilitatea populista  a unor 
format iuni precum UKIP (fondat de Nigel Farage 
î n 1993) sau mai recentul Brexit Party (al ca rui 
pres edinte este tot Farage, care a pa ra sit UKIP-ul 
dupa  victoria campaniei Leave) a fost modelata  
de influent e intelectuale disparate. Extrema 
dreapta  nat ionalista  (Frontul Nat ional s i Partidul 
Nat ional Britanic, active î ntre anii ‘70 s i anii 
2000) a fost desigur una dintre sursele de 
inspirat ie, mai ales î n ceea ce prives te discursul 
anti-imigrat ie. Dar, cu toate ca  ocazional figuri 
de prim plan ale UKIP s-au remarcat prin 
comentarii rasiste s i anti-semite, acestea nu sunt 
o componenta  centrala  a populismului anti-
european. Principalul incubator al acestuia pare 
sa  fie chiar conservatismul post-thatcherian. 
Biografiile liderilor acestui curent confirma  
aceasta  filiat ie: Nigel Farage, Paul Nuttal, 
Douglas Carswell sau Mark Reckless au fost 
membri ai Partidului Conservator. Pe planul 
doctrinei economice s i fiscale, UKIP prezinta  de 
asemenea o va dita  proximitate ideologica  cu 
liberalismul conservator: printre leitmotivele 
discursului populist anti-european se numa ra  
reducerea poverii fiscale s i eliberarea din 
carcanul hiper-reglementa rii protective 
europene. Dar populismul este prin natura sa un 
patchwork ideologic, UKIP și Brexit Party 
reflecta nd revirimentul general ca tre 
protect ionism al populismului dupa  anii 200022; 
accentul pus pe serviciile sociale care primesc o 
î nca rca tura simbolica  s i afectiva  nat ionalista  
puternica  (de exemplu, NHS – National Health 
Service), dublat de o retorica  profund anti-
elitista , definesc noua paradigma  narativa  a 
euroscepticismului populist. A treia tradit ie este 
deci o sinteza  heterodoxa  alca tuita  din fuziunea 
unor tropi de sta nga s i de dreapta (uneori de 
extrema  dreapta ), dar care funct ioneaza  
autonom prin folosirea incredibilului 
combustibil politic al resentimentului anti-
establisment dirijat atât împotriva 

„tehnocrat ilor” de la Bruxelles ca t s i î mpotriva 
elitelor de la Westminster vinovate de 
compromisul cu UE23. Liantul acestei sinteze 
este mitul except ionalismului britanic. I n mai 
mare ma sura  deca t populismele de pe continent 
(tot eurosceptice dar cu un discurs mai nuant at), 
populismul britanic s-a bazat pe un discurs 
centru-periferie (centrul fiind desigur Bruxelles-
ul) care se juxtapunea retoricii anti-
establishement tipică stilului populist. 

 
Reziliența modelului westminsterian 
Brexitul a fost produsul confluenței fortuite dintre 

electoratul compozit al teritoriilor rurale și cel al 
zonelor industriale defavorizate (geografia 
electorală a opțiunii Leave respectând în linii mari 
dihotomia constatată și pe continent între centrele 
urbane conectate la fluxurile globalizării și 
“hinterlandul” industrial24), al acestor trei tradiții 
distincte. Dar fragilitatea structurală a formulei 
ideologice eurosceptice în spațiul britanic este 
evidentă: ceea ce a creat elanul irepresibil al votului 
Leave, adică sinergia celor trei sensibilități pe baza 
unei agende minimale și a unui obiectiv strategic pe 
termen scurt, ne oferă tocmai cheia blocajului 
actual. Alianța conjuncturală a fost efectuată numai 
la nivelul electoratului, niciodată la nivelul clasei 
politice sau a elitelor de la Westminster. Acum, 
odată ce mareea sufragiului universal s-a retras, 
reapar liniile profunde de fractură pe care 
dihotomia pro și anti-UE le-a mascat numai 
artificial. Consensul post-Brexit pare imposibil în 
contextul în care Brexit-ul este un proiect politic 
lipsit de coerență sau consistență ideologică. 

Pe plan intern, aceasta  configurat ie ideologica  
joaca  î n favoarea statu-quo-ului bipartidic. 
Dezbaterile î n jurul Brexit au polarizat la extrem 
societatea, iar alegerile europene din mai 2019 
au consacrat un sistem vag „cvadripolar”: 
dihotomia î ntre Brexit Party al lui Nigel Farage s i 
Partidul Liberal Democrat puternic pro-
european (doua  format iuni care au î nsumat 
atunci 50 la suta  din voturi) s-a suprapus 
tradit ionalei confrunta ri î ntre Laburis ti s i 
Conservatori; cele doua  mari partide de 
guverna ma nt nu au stra ns deca t vreo 20 de 
procente, de departe cel mai slab scor din istoria 

22. Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, Government and Opposition, Vol. 39, Issue 4 (2004), pp. 541-563  
23.Andrea Pareschi & Alessandro Albertini, op. cit. 
24.EU referendum: The result in maps and charts, BBC News, 24th of June 2016, https://www.bbc.com/news/uk-politics-
36616028, consultat pe 1 octombrie 2019  
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existent ei lor25. Seismul alegerilor europene 
pa rea sa  indice destra marea bipartismului 
britanic multisecular s i, î ntr-o schimbare s i mai 
radicala  de paradigma , dezintegrarea axei 
structurante sta nga/dreapta. Un scenariu 
similar cu cel din Frant a pa rea justificat, s i î n 
continuare nu este complet exclus. Dar venirea 
lui Boris Johnson a schimbat simt itor datele 
problemei, remobiliza nd o mare parte a 
electoratului conservator pro-Brexit care, la 
alegerile europene, exprimase prin opt iunea 
populista  o respingere a pozit iei moderate a 
premierului Theresa May. Ultimele sondaje 
confirma  aceasta  tendint a : pe ma sura  ce 
probabilitatea unor alegeri anticipate prinde 
contur, linia dura  a lui Jonhson este plebiscitata  
de sust ina torii pa ra sirii imediate (cu sau fa ra  
acord) a blocului comunitar. Soclul electoral 
formidabil al lui Farage, care a permis victoria 
ra suna toare din mai, apare mai friabil ca 
orica nd. I n iunie, conservatorii condus i de o 
Theresa May politic extenuata  puteau spera, î n 
cazul unor alegeri legislative anticipate, la put in 
peste 21 de procente, fiind devansat i cu un 
punct de Brexit  Party (22%); actualmente, 
sondajele indica  clar un scor care depa s es te 
confortabil pragul simbolic de 30 la suta  (32%), 
iar Brexit Party a sca zut la 12%26. Aceste date 
sunt, pa na  la urma , explicabile: platforma lui 
Johnson reia mult i dintre tropii populismului 
anti-european, printre care s i tema unui complot 
al „elitelor” pentru a î mpiedica Brexitul, s i 
promite o solut ie ferma  s i rapida  la criza 
Brexitului. Doctrina johnsoniana  este un 
concentrat puternic s i eficient, care î mbina  stilul 
populist (cu ata t mai mult cu ca t carisma 
personala  a lui Johnson, mult superioara  celei a 
lui Farage, î i permite sa  joace fa ra  efort rolul vag 
trumpian al unui maverick), cont inutul ideologic 
anti-european fa ra  ambiguita t i, dar s i 
promisiunea unei stabilita t i s i a unei continuita t i 
institut ionale pe care Brexit Party nu o poate 

asigura s i care nu este un factor de neglijat 
pentru o parte a electoratului conservator.  
Mai surprinza tor este faptul ca  s i Partidul 

Laburist pare, î n ajunul unui posibil scrutin 
anticipat, revigorat, cu toate ca  Jeremy Corbyn 
este din ce î n ce mai put in credibil ca un lider al 
taberei Remain. Dinamicul partid Liberal 
Democrat se pozit ionase î n alegerile europene 
din mai ca fort a motrice î n spatele cererii 
electoratului pro-european pentru un a doilea 
referendum. Cu cele 19,6 de procente ale sale, el 
avea un avans net fat a  de laburis ti (13,6%). 
Oferta politica  pro-europeana  era foarte 
divizata , Partidul Verzilor clasa ndu-se pe locul al 
patrulea cu 11,8% din voturi27. O medie a 
sondajelor din luna septembrie reda  î n schimb 
un peisaj semnificativ alterat: laburis tii se 
reî ntorc pe locul doi, dupa  Partidul Conservator, 
cu 25% din voturi. Avantajul acestora fat a  de 
liberalii democrat i (19%) este deci net, de peste 
6 puncte28. 
Prin urmare, daca  scrutinul european din mai a 

fost fa ra  î ndoiala  un seism care punea î n 
chestiune î nsa s i supraviet uirea bipartismului 
tradit ional britanic s i al celor doua  format iuni 
istorice care î l constituiau, noua situat ie politica  
nuant eaza  mult aceasta  î mprejurare. 
Antagonismul dintre laburis ti s i conservatori 
ra ma ne o axa  fundamentala  a viet ii politice 
britanice, î n ciuda turbulent elor crizei Brexit. 
Conservatorii, mai ales, î s i reafirma  prin 
revirimentul cvasi-populist operat de noul 
premier, dominat ia asupra dreptei. Laburis tii 
vor avea, probabil, dificulta t i mai mari, liberalii 
democrat i ra ma na nd o opt iune credibila  pentru 
aripa centrista  a partidului. As a cum Boris 
Johnson a folosit efectul Trump pentru a-s i 
devansa contra-candidatul, un efect Macron ar 
putea juca î n defavoarea liniei de sta nga a lui 
Corbyn, aliena nd aripa blairista  a electoratului 
laburist. Dar pentru moment, eventuale alegeri 
anticipate ar reconfirma probabil bipartismul. Sa  

25. The UK’s European elections 2019, BBC News, https://www.bbc.com/news/topics/crjeqkdevwvt/the-uks-european-
elections-2019, consultat pe 2 octombrie 2019  
26.Poll Averages, Stats for Lefties, https://statsforlefties.blogspot.com/p/monthly-polling-averages.html, consultat pe 2 
octombrie 2019 

27.The UK’s European elections 2019, BBC News, https://www.bbc.com/news/topics/crjeqkdevwvt/the-uks-european-
elections-2019, consultat pe 2 octombrie 2019  
28.Poll Averages, Stats for Lefties, https://statsforlefties.blogspot.com/p/monthly-polling-averages.html, consultat pe 2 
octombrie 2019  
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nu uita m ca  episodul alegerilor europene este 
guvernat, ata t la nivelul mecanismului electoral 
(prin formula proport ionala  de vot utilizata  la 
nivel european) ca t s i al resortului psihologic al 
comportamentului votant ilor (scrutinele 
europene sunt deseori catalogate ca fiind low 
stake, cu miză mică, fiind deci mai susceptibile la 
votul de protest deca t la votul strategic), de o 
logica  diferita  fat a  de alegerile legislative pentru 
Parlament. 

 
Orașul-stat Singapore, model de dezvoltare 

post-Brexit?  
Dar chiar daca  Brexitul nu a destructurat 

durabil bipartismul britanic, nu î nseamna  ca  
supraviet uirea celor doua  mari format iuni de 
guverna ma nt ofera  o solut ie durabila  pentru 
viitorul t a rii sau livreaza  o solut ie ideologica  la 
cheie pentru orizontul post-Brexit. Adeva rul este 
ca  o doctrina  post-Brexit consensuala  fie s i 
numai î n sa nul taba rei Leave pare imposibila , ca 
urmare a sensibilita t ilor ideologice multiple s i 
disparate care o alca tuiesc. Acest lucru se vede 
mai ales la trecerea î n revista  a scenariilor post-
Brexit pentru noul statut internat ional al Marii 
Britanii. Niciun alt model de dezvoltare nu 
ilustreaza  mai limpede decuplarea celor trei 
curente ideologice ale blocului anti-european 
deca t cel care prives te ca tre tigrii asiatici ca 
posibile surse de inspirat ie pentru reimaginarea 
relat iei comerciale a Marii Britanii cu restul 
planetei. 
Ca urmare a ultimelor evolut ii î n politica interna  
a Regatului Unit, obiectivul noului guvern este 
retragerea din UE la data de 31 octombrie 2019, 
chiar s i î n lipsa unui acord. Ava nd î n vedere 
aceste aspecte s i refuzul UE de a redeschide 
negocierile privind acordul de retragere, pare 
iminent scenariul unui no-deal. Retragerea 
Regatului Unit al Marii Britanii s i Irlandei de 
Nord din Uniunea Europeana  fa ra  un acord va 
î nsemna revenirea la prevederile acordurilor 
comerciale multilaterale, sub egida Organizat iei 

Mondiale a Comert ului (OMC). Ruptura neta , 
brutala  pe care o retragere fa ra  acord din blocul 
comunitar o implica  era acum ca teva luni solut ia 
radicala  a unor figuri precum populistul Nigel 
Farage; acum este un proiect politic „adoptat” de 
establishmentul conservator. Revirimentul nu este 
datorat exclusiv noului premier. Partidul 
Conservator vede î n libertatea comerciala  pe 
care o permite numai un no-deal oportunitatea 
realiza rii unei refonte totale a filozofiei 
comerciale s i economice britanice. Tradit ia 
eurosceptica  dominanta  î n sa nul familiei 
conservatoare are o filiat ie thatcheriana  clara . I n 
optica aceasta, except ionalismul britanic (un 
trop comun celor trei tradit ii eurosceptice) se 
exprima  printr-o politica  voluntarista  liberala , 
congruenta  cu spiritul de „mare nat iune 
comerciala  globala ” a Marii Britanii, care sa  
marcheze o ruptura  neta  cu agenda 
intervent ionista  continentala  î mpotriva ca reia s-
a construit, î nca  de la mijlocul anilor ’80, 
euroscepticismul conservator. Scenariul de 
dezvoltare care condenseaza  aceasta  utopie 
liberala  neo-thatcheriana  este cel denumit 
zemflemitor Singapore- on- Thames29: 
implementarea unei formule comparabile cu cea 
din Singapore sau Hong Kong, cu un minim de 
regulat ii s i mai ales cu o povara  fiscala  drastic 
redusa  (Singapore este statul cu cele mai joase 
taxe pentru companii din lume). Intervent ia 
statului, mai ales î n ceea ce prives te ajutorul 
social, ar fi de asemenea mult mai circumscrisa . 
Descrisa  ca o formula  ca s tiga toare „low-tax, low-
spend, low-regulation” de ca tre deputatul 
conservator Owen Paterson30, modelul 
singaporez exercita  un magnetism de 
necontestat asupra multor figuri de frunte ale 
partidului conservator. I n caz de no-deal (un 
astfel de scenariu este desigur inimaginabil î n 
cazul unui acord care sa  asigure un cadru 
comercial comun cu UE), acest scenariu ofera  
perspectiva voluntarista  a reî nnoda rii istoriei 
comerciale a imperiului britanic, fantasma  

29. Jeevan Vasagar, “Singapore-on-Thames? This Is no Vision for post-Brexit Britain”, The Guardian, 24th of November 
2017,  https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/24/singapore-on-thames-post-brexit-britain-wealthy-city-state, 
consultat pe 3 octombrie 
30.Owen Paterson, “Don't Listen to the Terrified Europeans. The Singapore Model is our Brexit Opportunity”, The Telegraph, 
21st of November 2017, https://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/20/dont-listen-terrified-europeans-singapore-model-brexit
-opportunity/, consultat pe 3 octombrie 2019  
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î nscrisa  chiar î n inima narat iunii anti-europene, 
care nu este de fapt nimic mai mult deca t o 
narat iune a unicita t ii s i „except ionalismului” 
britanic. 
Dar acest model nu poate fi acceptat de sta nga, 

pentru care „except ionalismul” britanic se 
situeaza  tocmai î n modelul sa u de protect ie 
sociala , cu ra da cini î n statul provident a  
beveridgian na scut dupa  cel de-al Doilea Ra zboi 
Mondial. I n mod similar, protect ionismul s i 
critica formulei multiculturale s i globalizatoare a 
UE care emana  de la format iunile populiste (mai 
ales UKIP s i Brexit Party) sunt incompatibile cu 
modelul unei economii deschise, ultraliberale. I n 
cele din urma , daca Singapore poate fi copiat ca 
model economic, el nu poate fi replicat la nivel 
politic deca t cu pret ul abandona rii democrat iei 
westminsteriene: magnetismul oras ului-stat 
asiatic se bazeaza  nu numai de promisiunea unui 
regim fiscal avantajos, dar s i pe cea a unei 
stabilita t i politice oferite de un guvern pro-
business tehnocrat s i nedemocratic. Decuplarea 
modelului economic s i a celui politic este 
realmente dovada unei imaturita t i din partea 
elitelor conservatoare, dar dincolo de acest 
aspect demonstreaza  insularitatea ideologica  a 
fieca reia dintre cele trei tradit ii: toate cred gres it 
ca  exercita  un monopol asupra ideii anti-
europene. Brexitul nu este î nsa  un proiect 
monolitic. Voluntarismul lui Johnson se va 
traduce cel mai probabil printr-o ies ire din UE, 
î nsa  indiferent daca  aceasta va fi cu sau fa ra  
acord (desigur, dificulta t ile fiind exacerbate de 
un no-deal), Regatul Unit post-Brexit risca  sa  
devina  pe termen mediu un spat iu de ne-
guvernat, mai polarizat ca orica nd. 
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Abstract 
In this article, we highlight the need for a multi-

disciplinary approach, together with the use of 
complex tools from the EU and the Member 
States to combat terrorism and the phenomenon 
of radicalization in prison. Our aim is to identify 
the main vulnerabilities to the extension of the 
two phenomena into a universal prison. Our 
analysis captures the main risks to the post-
detention reintegration process, thus emphasiz-
ing the need to individualize the instruments 
and programs of disengagement and deradicali-
zation. Referring to the EU’s efforts to combat 
terrorism, we identify the main shortcomings 
represented by the lack of a unitary, coherent 
and transnational approach that would facilitate 
the exchange of information and expertise be-
tween Member States. 
Keywords: terrorism, radicalization, prison, 

European Union  
 
   Introducere 
   Numa rul de atacuri teroriste s i al victimelor 

acestora a crescut semnificativ î n Uniunea 
Europeana  î n perioada 2014-2018, momentul 
critic fiind reprezentat de anul 2015 ca nd au fost 
î nregistrate 17 atacuri teroriste (finalizate, 
dejucate s i es uate), soldate cu 150 decese s i 687 
persoane arestate2. I ncepa nd din 2017, numa rul 
anual al atacurilor teroriste s-a dublat, î nsa  a 
sca zut î n mod semnificativ numa rul persoanelor 
decedate, precum s i numa rul persoanelor 
arestate3. Comparativ cu anul 2014 (ca nd au fost 
î nregistrate doua  atacuri teroriste, patru decese 
s i 395 de aresta ri), î n anul 2018 au avut loc 24 
de atacuri teroriste de pe urma ca rora au 
decedat 13 persoane s i au fost arestate 511 
persoane4. Terorismul (religios/jihadist) 
reprezinta  astfel î n continuare o amenint are la 

adresa securita t ii ceta t enilor s i intereselor 
Uniunii Europene5.  
   Raporta ndu-ne la status quo-ul UE î n ultimii 

ani, î n acest articol ne raporta m la fenomenul 
radicaliza rii î n universul carceral, urma rind sa  
surprindem noile provoca ri cu care se confrunta  
UE s i statele membre î n cadrul procesului de 
prevenire s i combatere a terorismului. Plasarea 
fenomenului radicaliza rii î n universul carceral 
ne ajuta  sa  î nt elegem principalele vulnerabilita t i 
care pot crea premisele accentua rii s i extinderii 
acestuia î n ra ndul persoanelor private de 
libertate.  
   Demersul nostru urma res te, de asemenea, 

identificarea principalelor direct ii de angajare a 
UE î n cadrul procesului de prevenire, 
sanct ionare s i eradicare a terorismului s i a 
radicaliza rii î n penitenciare, raporta ndu-ne la 
modelele de bune practici desprinse din 
exercit iul de consultare, adoptate de Consiliul 
UE pe durata exercita rii Pres edint iei roma ne. 

 
   Radicalizarea într-un mediu criminogen: 

dimensiuni și provocări  
   Concepte eluzive, terorismul s i î nchisoarea au 
fost definite ata t î n literatura de intelligence6, ca t 
s i î n lucra rile de criminalistica  s i penologie7, ca 
fiind produse ale societa t ii8. Constructe 
psihologice9, cele doua  concepte au fost 
“descifrate”s i problematizate î n raport cu natura 
fenomenelor sociale s i a clivajelor î n jurul ca rora 
sunt î ntret inute s i legitimate act iunile violente, 
î mdreptate ca tre oanumita  t inta /victima 10.   
Definite pe baza unor instrumente de cercetare 
diferite, precum s i prin intermediul unui limbaj 
eminamente specializat, fenomenul terorist s i 
universul carceral au fost descrise prin utilizarea 
sintagmei “necunoscutul cunoscut” 11, pentru a 
sublinia caracterul imprevizibil, dar î n acelas i 
timp, determinat de act iunea sistemului social 
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care le genereaza 12. Cele doua  concepte au fost  
descrise î n literatura de specialitate ca fiind 
fenomene sociale complexe, forme de 
manifestare (extema ) a violent ei (materiale s i 
simbolice) nocive societa t ii13. Descrise ca 
fenomene de care societatea trebuie sa  fie 
apa rata  s i protejata 14, raportarea la cele doua  
concepte a plasat teoreticienii fieca rei discipline 
î n pozit ia de a problematiza asupra nevoii de a 
exlude/izola (pentru totdeauna sau pentru 
anumita  perioada  de timp), respectiv asupra 
nevoii de a trata/î nt elege/preveni.  
   I n privint a dinamicii celor doua  fenomene, 
cerceta rile din domeniu au sust tinut ca  exista  
doua  reguli principale care definesc dinamica 
acestora, s i anume: 1) regula exploziei nucleare 
care determina  react ii î n lant ; s i 2) 
comportamentul aparent haotic care nu se 
conformeaza  regulilor deterministe15.  
Problematica privind idenfificarea posibilelor 
scenarii de evolut ie a celor doua  fenomene 
surprinde diferent a principala  dintre acestea, 
reprezentata  de capacitatea insitut ionala  a 
statului de a supraveghea dinamica teroris-
mului s i de a controla universul carceral. I n 
primul caz, principala provocare este 
determinata  de identificarea, supravegherea s i 
î nt elegerea celor care planifica  s i desfa s oara  
activita t i teroriste, institut iile statului fiind 
nevoite sa -s i procure informat iile î ntr-un mediu 
pe care nu î l controleaza 16. I n cel de-al doilea caz, 
institut iile statului controleaza , supravegheaza  s i 
exercita  monopolul violent ei legitime asupra 
persoanelor î ncarcerate17.  
   I nca  de la î nceput, persona condamnata  este 
identificata  s i plasata  î ntr-un anumit loc de 
î ncarcerare18. Aparit ia î nchisorii a determinat 
astfel institut ionalizarea puterii de a pedepsi, î n 
cadrul ca reia se manifesta  “o funct ionare 
compacta  a puterii punitive: o preocupare 
meticuloasa  pentru corpul s i timpul celui 
vinovat, o î ncadrare a gesturilor s i a modului de 
a se comporta ale acestuia de ca tre un sistem de 
autoritate s i cunoas tere; o ortopedie concertata , 
aplicata  vinovat ilor cu scopul de a-i î ndrepta 
individual”19. Imaginea arhitectonica  a 
institut ionaliza rii puterii de a pedepsi este 
ilustrata  de Pantopticon-ul20 filosofului s i 
reformatorului social Jeremy Bentham21. 

Cons tientizarea de ca tre det inut a sta rii de 
permanenta  vizibilitate contribuie la 
funct ionarea automata  a puterii, chiar daca  
act iunea acesteia e discontinua 22.  
   Reglementarea s i delimitarea stricta  a viet ii 
persoanelor private de libertate determina  
restra ngerea sau chiar interzicerea 
interact iunilor sociale dintre lumea libera  s i cei 
institut ionalizat i23. I nscriindu-se î n logica 
apa ra rii interesului general, î nchisoarea “apa ra  
comunitatea de persoane considerate 
periculoase î n mod intent ionat”24. Asemenea 
azilelor de ba tra ni sau al celor pentru 
neva za tori, î n cadrul penitenciarelor, buna starea 
persoanelor private de libertate nu a 
reprezentat principala preocupare, ci 
dimpotriva , dupa  cum observa  Gresham 
M’Cready Sykes, s-a internalizat concept ia 
conform ca reia “det inutul trebuie sa  tra iasca  î n 
sa ra cie ca o chestiune de politica  publica . Un fel 
de ca luga rie fort ata  a secolului XX” 25.  
   Pe la nga  instituirea unei “separa ri 
fundamentale”26 î ntre det inut i s i personalul de 
supraveghere, caracteristica de institut ie totala  a 
î nchisorii rezida  î n “da ra marea granit elor ce 
separa  cele mai importante sfere ale viet ii: 
odihna, recreerea s i munca”27, motiv pentru care 
toate activita t ile se desfa s oara  sub autoritatea 
institut iei carcerale28. Raporta ndu-se la 
caracteristica izola rii totale de mediul exterior, 
Sykes a avansat ideea aparit iei unei culturi 
penitenciare proprii, prin intermediul ca reia 
persoanele private de libertate î ncearca  sa  se 
opuna  ordinii absolute impusa  de personalul 
penitenciarului29.  
   Pentru Bert Useem s i Anne Morrison Piehl, 
î nchisoarea reprezinta  “ultima intruziune a 
statului î n viat a ceta t enilor”30, spat iu î n care 
statul reglementeaza  mis carea s i activita t ile 
det inut ilor. I n continuarea aborda rilor 
sociologice dezvoltate de Michel Foucault, David 
Garland, Loacc Wacuant, William Chambliss, 
Jerome Skolnick s i James O. Whitman, 
penitenciarul este definit de Bert Useem s i Anne 
Morrison Piehl ca fiind rezultatul efortului de 
dominat ie sociala  s i exploatare. Invocarea 
scopurilor oficiale privind retribut ia s i controlul 
criminalita t ii sunt va zute de Useem s i Piehl 
drept alibiuri pentru justificarea agresiunii31. 
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Acest punct de vedere a fost nuant at de David 
Garland, potrivit ca ruia modul î n care sunt 
construite penitenciarele ilustreaza  dimensiunea 
anxieta t ilor existente î n cultura societa t ii 
moderne, marcata  de caracterul nesigur s i 
riscant al relat iilor sociale s i economice32. 

   Izolarea persoanelor condamnate este ilustrata  
de ca tre intelectualul francez Loî c Wacquant, 
care a identificat o corelat ie directa  î ntre nivelul 
de suprapopulare al penitenciarelor s i nivelul de 
exploatare s i dominat ie sociala . I n cadrul 
penitenciarelor, nivelul crescut al ocupa rii 
penitenciarelor determina  un nivel crescut al 
exercita rii de ca tre personalul penitenciarului a 
exploata rii s i a dominat iei sociale. Exercitarea 
presiunii pentru o perioada  î ndelungata  de timp 
contribuie la izolarea det inut ilor de mediul 
exterior, motiv pentru care mediul  penitenciar 
devine un spat iu excesiv de ghetoizat33. 
Simbioza dintre ghetou s i cultura din mediul 
penitenciar contribuie, potrivit lui Wacquant, la 
legitimarea actorilor politici de a aplica politici 
de construire de noi spat ii destinate exercita rii 
controlului34. Raporta ndu-se la fenomenul 
segrega rii, Douglas S. Massey s i Nancy A. Denton 
constata  faptul ca  acesta este creat ia institut iilor, 
iar efectul este unul structural, nu individual. 
 
“Termenul <<ghetou>> înseamnă lucruri diferite 
pentru oameni diferiți. (...). Un ghetou este un 

[spațiu care este locuit] exclusiv de membrii unui 
grup, în care trăiesc practic toți membrii acelui 

grup”35 
 
   Bert Useem s i Anne Morrison Piehl nuant eaza  
aceasta  observat ie, afirma nd faptul ca  politicile 
de construire de noi penitenciare contribuie la 
ment inerea transforma rii penitenciarelor î n 
spat ii de segregare a persoanelor condamnate. 
Pe de o parte, construirea de noi penitenciare 
determina  o  cres tere a numa rului infract iunilor 
sanct ionate cu pedepse ridicate de ca tre 
instant ele de judecata 36. Pe de alta  parte, 
construirea de noi penitenciare genereaza  
probleme suplimentare din punct de vedere 
economic s i social.  Autorita t ile trebuie sa  decida  
daca  investesc mai mult i bani î n î ntret inerea 
penitenciarelor s i a persoanelor private de 

libertate, î n caz contrar, fiind necesara  
reducerea costului alocat per det inut37. 
Totodata , prin cres terea nivelului de izolare al 
persoanelor private de libertate, s ansele 
reintegra rii ulterioare î n societate î nregistreaza  
o sca dere semnificativa 38. Timpul î ndelungat 
petrecut î ntr-un penitenciar excesiv de ghetoizat 
contribuie la “ruperea” lega turilor sociale, 
precum s i la internalizarea normelor s i 
cutumelor specifice culturii mediului 
penitenciar39. 

   Radicalizarea se formeaza  simultan cu izolarea 
individului de lumea exterioara , vulnerabilizarea 
s i expunerea la un mediu criminogen40. 
Utilizarea violent ei extreme, contestarea 
normelor, nepa sarea fat a  de sanct iuni s i 
integrarea î n grupuri infract ionale accelereaza  
procesulde radicalizare î n universal carceral41. 
Radicalizarea ofera  persoanelor incarcerate un 
sens asupra executa rii pedepsei, o î mplinire 
personala  î ntr-un sistem î n care s-au simt it 
izolat i s i neimportant i. Un rol important î l 
atribuim procesului de comunicare s i relat ionare 
ata t î n raport cu membrii grupurilor 
infract ionale, ca t s i î n raport cu adept ii 
grupa rilor teroriste din afara penitenciarului. 
Explicat ia pe care o identifica m consta  î n nevoia 
de a motiva s i controla comportamentul s i 
conduita persoanei î ncarcerate. Terorismul 
(inter)nat ional reprezinta  una dintre 
amenint a rile cel mai serioase î n materie de 
securitate. Prin caracteristicile sale s i efectele pe 
care le genereaza  formele sale de manifestare, 
are un impact negativ semnificativ asupra 
securita t ii nat ionale, ata t pe plan economic, 
militar, organizat ional, psihosocial42. 
   Suprapunerea celor doua  fenomene are loc î n 

momentul î n care persoanele acuzate de act iuni 

de terorism sunt î ncarcerate, precum s i î n 

momentul î n care radicalizarea se formeaza  pe 

durata priva rii de libertate. Problematica 

principala  la care ne raporta m este reprezentata  

de efectele generate de introducerea î n 

universul carceral a unor persoane radicalizate, 

î n vederea exploata rii bres elor din sistem s i a 

vulnerabilita t ilor personalului s i conducerii 

unita t ilor de detent ie. Suprapoularea peniten-
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ciarelor reprezinta  o vulnerabilitate la adresa 

personalului penitenciarului, multiplica ndu-se 

numa rul de persoane cu care persoana 

radicalizata  poate interact iona, precum s i 

reducerea resurselor (umane s i materiale) 

alocate de ca tre conducerea penitenciarului 

pentru supravegherea persoanelor private de 

libertate. Izolarea det inut ilor vulnerabili s i 

repartizarea acestora î n activita t i cu un numa r 

redus de participant i ra ma n deziderate pe care 

unitatea penitenciara  nu le poate î ndeplini, 

motiv pentru care nu pot fi aplicate criterii 

suplimentare privind selectarea s i repartizarea 

persoanelor condamnate. 

    Grosso modo, identifica m trei tipologii43 de 

persoane private de libertate care pot traversa 

un proces de radicalizare, s i anume: 1) persoana  

radicalizata  î n libertate, despre care Serviciile de 

Intelligence dispun de anumite informat ii ca  este 

predispusa  activita t ilor de propaganda  

extremist-terorista , fiind condamnata  pentru 

activita t i care constituie amenint a ri la adresa 

securita t ii nat ionale; 2) persoana  radicalizata  î n 

libertate, despre care Serviciile de Intelligence 

nu dispun de anumite informat ii, fiind 

condamnata  pentru alte infract iuni; 3) persoana  

predispusa  radicaliza rii, dar a ca rui proces se 

declans eaza  pe durata executa rii pedepsei. Cele 

trei tipologii sunt definite î n raport cu momentul 

radicaliza rii, respectiv î n funct ie de informat iile 

de care dispun Serviciile de Intelligence cu 

privire la activita t ile desfa s urate î n libertate s i 

pe durata î ncarcera rii. Problematica doba ndes te 

o dimensiune transnat ionala  î n momentul î n 

care persoana condamnata  a desfa s urat 

activita t i specifice persoanelor aflate î n proces 

de radicalizare pe teritoriul altor state. Schimbul 

rapid de informat ii s i cooperarea î ntre Serviciile 

deIntelligence nat ionale contribuie la 

identificarea profilului persoanei î n cauza . 

 

 

Demersurile Uniunii Europene privind 

combaterea terorismului și a radicalizării 

din penitenciare 

    “Apanajul securita t ii nat ionale”44, terorismul s i 

procesul de radicalizare prezinta  o dimensiune 

transnat ionala , devenind o problematica  

comunitara  care afecteaza  rezilient a Uniunii 

Europene45. Principala problema  cu care se 

confrunta  statele membre ale UE este 

reprezentata  de identificarea unei modalita t i 

optime de integrare a imigrant ilor î n sistemul 

nat ional de valori culturale s i social-politice46.  

   La nivel comunitar, EUROPOL (init ial grup de 

cooperare la nivel interguvernamental TREVI) a 

fost instituita  prin Tratatul de la Maastricht la 7 

februarie 1992. A devenit ulterior una dintre 

agent iile cheie ale UE, ava nd drept atribut ii 

î mbuna ta t irea eficient ei s i coopera rii 

autorita t ilor competente din statele membre, 

prevenirea s i combaterea terorismului, a trafi-

cului ilegal de droguri s i alte forme de crimi-

nalitate47. I ncepa nd cu anul 2003, EUROPOL s i-a 

focalizat atent ia asupra combaterii terorismului, 

considera nd-o drept principala prioritate î n 

spat iul Uniunii Europene48. 

   Principalele linii ale politicii generale din 
cadrul UE au fost î nsa  definite prin Decizia-cadru 
2002/475/JAI privind combaterea terorismului, 
documentul de baza  î n domeniul luptei 
î mpotriva terorismului la nivel comunitar, fiind 
adoptata  î n iunie 2002, cu scopul de a asigura 
“caracterul integrat al aborda rii infract iunilor 
teroriste la nivelul UE”49. 
   Definita  î n cadrul Politicii Externe s i de 
Securitate Comuna , Strategia UE privind 
combaterea terorismului este structurata  pe 
patru direct ii principale: prevent ie, protect ie, 
urma rire s i ra spuns50. Strategia UE urma res te 
identificarea propogandei terorista  prin 
intermediul mass media, î nchisorilor s i î n spat iul 
online, simultan cu î mbuna ta t irea infrastructurii 
comune pentru prevenirea actelor teroriste. 
Mecanismul de protect ie propus prin 
intermediul Strategiei se bazeza  pe Agent ia 
Frontex (Agent ia Europeana  pentru 
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Managementul Frontierelor Externe ale Uniunii 
Europene), pachetul legislativ european dedicat 
sigurant ei transportului european, resectiv pe 
includerea datelor biometrice pe pas apoarte s i 
stabilirea unui sistem de evident a  a numelor 
pasagerilor51. 
   Componenta de uma rire pune î n prim plan 
identificarea transferurilor de fonduri suspecte 
s i î nghet area activelor apart ina nd grupa rilor 
suspecte de terorism. Principalul instrument al 
componentei de urma rire este reprezentat de 
Acordul privind Mandatul de Arestare 
Europeana  care a facilitat reducerea 
formalita t ilor interstatale necesare extra da rii (î n 
unele cazuri, timpul de extra dare a fost redus 
“de la nu mai put in de 10 ani la doar 42 de 
zile”52). I n cadrul Strategiei, componenta de 
ra spuns a ra mas, pa na  î n acest moment, la 
stadiul init ial, fa ra  a se realiza progrese 
semnificative. Un exemplu relevant este 
reprezentat de trecerea î n plan secund a Clauzei 
de solidaritate (stipulata  init ial î n textul 
Tratatului Constitut ional European din 2004), 
conform ca reia statele membre se angajau sa  
ofere asistent a  statului membru care a ca zut 
victima unui atac terorist, daca  solicita ajutorul.  
   Adoptata  î n 2008 s i revizuita  î n 201453, 
Strategia UE este centrata  pe nevoia protect iei 
ceta t enilor s i a infrastructurii, urma rind 
reducerea vulnerabilita t ii la atacurile 
terorismului. Noua orientare urma res te 
“securizarea frontierelor externe, î mbuna ta t irea 
securita t ii transporturilor, protejarea t intelor 
strategice s i reducerea vulnerabilita t ii 
infrastructurilor critice”54, principalul 
instrument fiind reprezentat de Directiva 
privind utilizarea datelor din registrul cu numele 
pasagerilor (PNR)55. Ra spunsul coordonat al 
statelor membre ale UE a ra mas la stadiul de 
deziderat, modele de bune practici identificate 
de Consiliul Uniunii Europene î n cadrul rundelor 
de evaluare inter pares î n domeniul luptei 
î mpotriva terorismuluinu au fost î n cele din 
urma  adoptate56. 
   Concluziile Consiliului din 6 iunie 201957 

evident iaza  necesitatea urgenta  a adopta rii unor 

ma suri eficace pentru prevenirea radicaliza rii î n 

î nchisori, simultan cu punerea î n aplicare a unor 

strategii de reabilitare s i reintegrare58. Concret, 

Consiliul UE atrage atent ia ca  î n urma torii doi 

ani vor fi eliberat i o parte din teroris tii s i 

extremis tii violent i, î mpreuna  cu infractorii 

radicalizat ii pe durata executa rii pedepsei59. 

Raporta ndu-se la recomanda rile expert ilor din 

cadrul Comitetului director privind 

radicalizarea, precum s i la orienta rile strategice 

privind o abordare coordonata  a UE î n domeniul 

prevenirii radicaliza rii pentru 2019, Consiliul UE 

recomanda  statelor membre elaborarea s i 

punerea î n aplicare a unor “programe de 

dezangajare, pentru a permite reabilitarea s i 

reintegrarea orientata  s i efectiva  a infractorilor 

teroris ti s i extremis ti violent i”60. Bunele practici 

desprinse din exercit iul de consultare desfa s urat 

de pres edint ia roma na  la Consiliul UE se 

circumscriu unei aborda ri multidisciplinare 

consolidata  pe patru piloni: prevenire, 

sanct iuni/detent ie, reabilitare s i reintegrare61. 

Depistarea timpurie a radicaliza rii s i a recruta rii 

î n î nchisori necesita  astfel existent a unor politici 

nat ionale eficiente de coordonare, cooperare s i 

schimb de informat ii62. Deradicalizarea, 

dezangajarea s i reintegrarea social sunt definite 

printr-o abordare multidisciplinara , accentul 

fiind pus pe nevoia individualiza rii 

instrumentelor s i programelor specializate î n 

funct ie de nevoile s i caracteristicile specifice ale 

infractorilor teroris ti sau extremis ti violent i 

(femei, minori)63. O alta  recomandare a 

Consiliului UE evident iaza  nevoia forma rii 

personalului din penitenciare s i personalului de 

probat iune, pentru a observa diferent ele 

interculturale s i “detecta semnele timpurii ale 

unui comportament radicalizat s i a modului î n 

care pot fi oferite discursuri alternative”64. 

Solut iile indicate de Consiliu vizeaza  aderarea 

statelor membre la Ret eaua europeana  a 

academiilor de prega tire a agent ilor de 

penitenciare (EPTA) (proiect î n curs, cofinant at 

de programul „Justit ie”), respectiv colaborarea 
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cu agent iile UE (CEPOL) s i cu ret ele de formare 

relevante ale UE (RAN, CEP, EuroPris)65. 

Schimbul de informat ii s i de expertiza , evaluarea 

continua  a riscurilor, dispersia persoanelor 

radicalizate pentru a evita contactul direct cu 

det inut ii vulnerabili s i crearea unor ret ele 

extremiste, î mpreuna  cu oferirea asistent ei 

spirituale det inut ilor de ca tre reprezentant ii 

cultelor î n vederea furniza rii “unui discurs 

î mpotriva ideologiilor religioase violente”66, 

completeaza  modele de bune practici furnizate 

de ca tre Consiliul UE67. 

   Concluzii 
   I n acest articol, am evident iat necesitatea unei 
aborda ri multidisciplinare, î mpreuna  cu 
utilizarea unor instrumente complexe din partea 
UE s i a statelor membre pentru combaterea 
terorismului s i a fenomenului radicaliza rii î n 
penitenciare. Demersul nostru a evident iat 
principalele vulnerabilita t i la adresa extinderii 
celor doua  fenomene î n universal carceral, 
identifica nd astfel noile provoca ri cu care se 
confrunta  personalul penitenciar s i de 
probat iune. I n acelas i timp, am suprins 
principalele riscuri î n privint a procesului de 
reintegrare post-detent ie, puna nd astfel accent 
pe nevoia individualiza rii instrumentelor s i 
programelor de dezangajare s i deradicalizare.  
   Raporta ndu-ne la Stategia UE privind 

combaterea terorismului, precum s i la modelele 

de bune practici promovate de Consiliu, am 

identificat principalele carent e reprezentate de 

lipsa unei aborda ri unitare, coerente s i 

transnat ionale, determinata  de renunt area la 

Clauza de solidaritate s i de absent a unui 

instrument care sa  faciliteze schimbul de 

informat ii s i de expertiza  î ntre statele membre. 

* * * 
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Dinu COSTESCU 

1. Preambul 
Asista m, asta zi, la dinamica unui fenomen deja 

structurat al migrat iei pentru care continentul 
european a devenit t inta predilecta . Daca , î n 
istoria sa moderna , Europa a constituit unul 
dintre principalii furnizori de migrant i, ea a 
devenit, de ca teva decenii, principalul areal de 
primire a unui flux continuu s i diversificat al 
celor care, din motive deja cunoscute, î s i 
pa ra sesc t a rile de origine, s i aleg calea pribegiei 
î n sperant a ca  î n „noul Eldorado” european vor 
ga si ceea ce nu pot avea î n regiunile de plecare. 
Facem referire la garantarea propriei viet i, 
asigurarea mijloacelor materiale de subzistent a  
s i la asigurarea unui tratament social demn s i 
fundamentat pe respectarea drepturilor s i 
liberta t ilor fundamentale ale fiint ei umane. 

I n stra duint ele sale de elaborare s i implemen-
tare a unor politici migrat ioniste care sa  
armonizeze propriile valori s i identita t i 
europene s i conceptele privitoare la 
multiculturalism, integrare s i conviet uire, 
Europa s i, punctual, Uniunea Europeana , se va d 
confruntate cu un dublu paradox. Pe de o parte 
se afla  dorint a s i interesul de a controla 
dinamica fluxului migrator care, î n cea mai mare 
parte, este caracterizat de absent a legalita t ii î n 
raporturile dintre migrant s i statul primitor. Pe 
de alta  parte, este vorba de faptul ca , î n acest 
demers, politicile europene continua  sa  
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circumscrie abordarea migrat iei î ntr-un cadru 
preponderent securitar s i de descurajare, prin 
aplicarea de ma suri juridice s i administrative. 
Iar decalajul existent s i ascensional î ntre 
lacunele care submineaza  funct ionalitatea 
acestor politici s i cres terea continua  a fluxului 
migrat ionist, face ca perspectivele unor solut ii 
eficiente s i unanim acceptabile ale chestiunii 
migrat ioniste sa  ra ma na  la un orizont î ndepa rtat 
s i imprecis conturat. 

 

2. Migrația internațională. Tendințe 
Statistici mai recente pun î n evident a  faptul ca , 
î n prezent, î ntre 175 s i 200 de milioane de 
oameni tra iesc, pe diverse durate de timp, pe 
teritoriul altor t a ri deca t cel al statelor de 
provenient a , cifrele reprezenta nd un procent 
surprinza tor de sca zut, respectiv î ntre 2,5% s i 
3% din populat ia lumii. Cu toate acestea, potrivit 
aceloras i analize, dimensiunea fluxului migrator 
din ultimii 30 de ani s-a dublat, t intele predilecte 
fiind reprezentate de spat iul statelor s i 
societa t ilor dezvoltate. Astfel, acestea se 
confrunta  cu probleme majore de gestionare s i 
insert ie sociala . Dificulta t ile î n cauza  sunt 
conjungate evolut iilor previzibile – evolut ia s i 
structura demografica  a societa t ilor de primire, 
evolut ia economica  s i relat ia dintre aceasta s i 
piat a ma inii de lucru s i, nu î n ultimul ra nd, 
integrarea migrant ilor î n sistemul valoric, social 
s i institut ional al t a rilor de adopt ie. 
Estima rile privind impactul migrat iei asupra 
spat iului european sunt unanime î n a aprecia ca  
î n viitorii zece ani, statele europene vor fi î n 
ma sura  sa  gestioneze doar din punct de vedere 
politic – s i acesta part ial – problemele legate de 
fenomenul migrat ionist. O reala  provocare va 
veni dinspre segmentul societa t ii civile, î n care 
ceta t enii autohtoni vor fi tot mai mult presat i sa  
accepte s i sa  se acomodeze cu diversificarea 
culturala  s i metisajul etnic s i cutumiar. Dar, o 
problema  deloc comfortabila  va continua sa  
existe î n toate statele membre ale Uniunii 
Europene. Ea va izvorî  din realitatea ca  la nivelul 
î ntregului continent, statele Uniunii sunt î nca  
destul de departe de a-s i asigura instrumentele 
s i mecanismele adecvate pentru gestionarea, 
fa ra  convulsii deosebite, a mis ca rii migrat ioniste. 
Aceasta  perspectiva  impune, î nca  de pe acum, 

ca nd î nca  nu este prea ta rziu, ca statele Uniunii 
s i structurile de conducere a acesteia sa  
cons tientizeze faptul ca , daca  „guvernarea” prin 
decrete s i rezolut ii este un instrument pozitiv de 
gestionare sectoriala , acest lucru nu mai este 
suficient pentru a facilita conceptualizarea, 
codificarea s i punerea î n practica  a unei politici 
pan-europene a migrat ionismului. 

 

3. O reală „europenizare” a politicii în 
segmentul migrației 
Nu poate fi negat faptul ca  la nivelul Uniunii 
Europene exista  nu numai preocuparea, ci s i 
implicarea pragmatica  pentru adoptarea unei 
politici comunitare de gestionare a problemelor 
pe care migrat ionismul le creeaza  î n momentul 
de fat a  s i î ntr-o perspectiva  previzibila . Dar, î n 
acelas i timp, trebuie constatat ca  un asemenea 
proces de „europenizare” a politicilor 
migrat ioniste, prin trecerea de la caracterul 
interguvernamental al acestora la o reala  
abordare comunitara , se desfa s oara , î nca , 
anevoios s i conjunctural. O asemenea situat ie se 
datoreaza , î n buna  ma sura , discrepant elor ciclice 
care persista  î ntre politicile nat ionale s i ideea de 
solidaritate institut ionala  reala , dar s i î ntre 
statele din spat iul Schengen s i cele din afara 
acestuia, sau î ntre statele membre ale Uniunii s i 
cele care nu sunt nici membre s i nici, cel put in, 
candidate la o viitoare s i incerta  integrare î n 
structurile unitare europene. Vorbim, altfel spus, 
de o disfunct ie relat ionala  î ntre „europeni” s i 
„extra-europeni”, cu toate consecint ele negative 
pe care aceasta  stare de lucruri le are î n 
domeniul politicilor europene î n domenii 
adiacente migrat iei. Ne referim la limitarea 
liberei circulat ii s i la aparit ia unui nou tip de 
frontiere juridice s i sociale care se substituie 
frontierelor nat ionale. La acestea se adauga  
divergent ele suplimentare pe care acest fapt le 
genereaza , atunci ca nd este vorba de gestionarea 
masivului flux al migrat iei clandestine s i 
pozit ionarea comunitara  greu armonizabila  a 
statelor membre fat a  de acest fenomen. 
Nu este mai put in adeva rat ca  multe dintre 

dificulta t ile cu care se confrunta  efortul de 
armonizare s i unificare a politicilor 
migrat ioniste î s i au originea la nivel statal. Aici 
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se manifesta  o anumita  dependent a  a politicii de 
act iunea factorilor interni s i react ia societa t ii s i a 
opiniei publice, problemele demografie, 
structura s i evolut ia propropriei piet e a muncii, 
nivelul educat iei civice î n raport cu sentimentele 
s i tabuurile identitare s i culturale, potent ialul 
economic s i al infrastructurilor, configurat ia 
geografica  a vecina ta t ii sau a frontierelor 
nat ionale – terestre, maritime, apropierea sau 
depa rtarea de zonele care furnizeaza  flux 
migrator etc. I n egala  ma sura , pozit ionarea 
politicilor interne fat a  de acceptarea fluxului 
migrator continua  sa  fie marcata  de o reticent a  
endemica  fat a  de acceptarea alterita t ii pe care o 
presupune prezent a stra ina . 
De aproape doua  decenii, asista m la un nou gen 

de dezbateri care pun î n inferioritate 
preocuparea pentru aspectele de securitate 
t ina nd de migrat ie, sau teoria as a-numitei 
„migrat ii zero”, î n avantajul priorita t ii acordate 
unor probleme stringente care, la orizontul 
viitorilor zece ani, pot atinge s i chiar depa s i 
frontierele situat iilor de criza . 
S i este vorba de fenomene cu perspectiva  de 

dezvoltare critica : î mba tra nirea demografica  î n 
spat iul european, ascensiunea emigrat iei intra-
europene, determinata  de sperant a î ntr-o 
ameliorare a nivelului de viat a  material s i 
profesional, rarefierea, din aceasta  cauza , a 
potent ialului propriu al ma inii de lucru s i 
orientarea ca tre o mai larga  deschidere a 
port ilor î n fat a ma inii de lucru venita  din afara 
spat iului european, migrat ia elitelor intelectuale 
s i î nalt profesionalizate ca tre spat ii europene 
mai propice unei manifesta ri creative etc. 
Nu este necunoscut, pe de alta  parte, faptul ca , 

sub influent a globaliza rii, a circulat iei 
informat iilor s i a comunica rii, exista  percept ia 
potrivit ca reia lumea se polarizeaza  tot mai mult 
î ntre un Nord dezvoltat s i un Sud aflat î n curs de 
dezvoltare sau prea put in dezvoltat. Iar, din 
perspectiva  geografica , Europa privita  dinspre 
sud este s i va continua sa  fie receptata  ca un pol 
al prosperita t ii s i ca un reper de direct ionare a 
traiectoriilor s i destinat iilor migrat iei. 
Pentru Europa, cu persistent a declajelor sale 

î ntre mecanismele de gestionare a migrat iei, o 
„europenizare” efectiva  s i rat ionala  a pozit iilor s i 
aborda rilor î n acest segment ra ma ne 

instrumentul cel mai favorizant al politicilor 
pozitive. Se impune condit ia ca, î n comun, sa  se 
convina  asupra necesita t ii de î nla turare a 
confuziilor s i discrepant elor, pe de o parte, s i de 
renunt are la retorica ipocriziei care î nsot es te, 
î nca , discursul privitor la provocarea 
migrat ionista . 
T ine de ra spunderea „noii Uniuni Europene” de 

dupa  alegerile parlamenare din acest an, sa  î s i 
î nscrie pe agenda de lucru, o dinamizare s i o 
mobilizare mai sustenabila  a statelor membre s i 
a celor peste 500 milioane de ceta t eni europeni. 
Se simte nevoia unei rega ndiri inovatoare a 
propriei sale identita t i comunitare s i a locului pe 
care europeismul trebuie sa  il aiba  î n concertul 
global al nat iunilor lumii. Acest lucru se poate 
realiza fructifica nd î nva t a mintele desprinse din 
existent a de pa na  acum, pentru a da o noua  
dimensiune Europei asaltata  de provoca rile 
lumii de ma ine, inclusiv, provocarea 
migrat ionista .  

Vladimir - Adrian COSTEA1  

Abstract 
In this article, we highlight the main 

vulnerabilities to security and cooperation at the 
level of the European Union, referring to the 
stages of (re)defining and delimiting the internal 
and external borders of the European Union. Our 
objective is to identify the EU’s main steps 
regarding the management of internal and 
external borders, in the context of the migration 
crisis and the delimitation of the external border 
of the EU after the production of Brexit. Our 
analysis highlights the main steps and 
improvements that have contributed to 
achieving a security, freedom and justice 
environment within the Union, but which still 
needs support from the Member States in order 
to become stronger. 
Keywords: borders, migration crisis, Brexit, 

European Union. 
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Introducere  

Raporta ndu-ne la provoca rile la adresa unita t ii 
s i securita t ii Uniunii Europene din ultimii ani, î n 
acest articol problematiza m asupra 
demersurilor de (re)definire a frontierelor 
interne s i externe ale Uniunii, urma rind sa  
suprindem impactul generat de afluxul masiv de 
migrant i s i refugiat i, respectiv de negocierile 
asupra Brexit. Plsarea demersurilor UE privind 
(re)definirea s i delimitarea frontierelor interne 
s i externe î n raport cu gestionarea crizelor 
sociale, economice s i politice, ne ajuta  sa  
identifica m s i sa  î nt elegem principalele 
vulnerabilita t i care pot crea premisele limita rii 
coopera rii î ntre statele membre. 
Demersul nostru urma res te, de asemenea, 

identificarea principalelor direct ii de angajare a 
UE î n cadrul procesului de î nla turare a 
controalelor la frontierele interne s i de 
institut inalizare a controlului la frontierele 
externe.  
Conceptualizarea și (re)configurarea 

frontierelor UE 
Dezideratul unei “lumi fa ra  margini”2 evocat î n 

ultimele trei decenii de ca tre sust ina torii 
globaliza rii a fost infirmat de practicile complexe 
s i neuniforme de reglementare s i militarizare a 
frontierelor3. Brexit-ul s i alegerea lui Trump la 
Casa Alba  determina  transforma ri semnificative 
asupra modului î n care sunt definite s i 
delimitate granit ele4. Raporta ndu-se la decizia 
Regatului Unit al Marii Britanii de a ies i din 
Uniunea Europeana , Gilmartin, Burke Wood s i 
O’Callaghan identifica  doua  schimba ri majore, 
reprezentate de: a) readucerea î n prim plan a 
anxieta t ii generate de granit a terestra  de 310 
mile î ntre Irlanda s i Irlanda de Nord s i b) 
deblocarea normelor privind frontierele externe 
ale UE5. Reconfigurarea granit elor dintre Regatul 
Unit s i Uniunea Europeana  instaureaza  o 
imagine alternativa  asupra frontierelor, 
caracteristica principala  fiind reprezentata  de 
“modificarea mai larga  a granit elor î n cadrul 
UE6”. Lipsa consensului î n jurul granit elor 
constituie aparit ia unei “ga ndiri de frontiera  […] 
moment î n care imaginarul sistemului mondial 
modern e fisurat”7. Destabilizarea modelelor 
dominante de î nt elegere a frontierelor deschide 
nou model de redefinire a granit elor8. 

“Situri suverane de securitate, precum s i locuri 
mobile de î nta lnire”9, frontierele servesc la 
delimitarea teritoriului s i la aplicarea normelor 
de includere s i excludere a mutiplelor forme de 
mobilitate, pe care le ierarhizeaza  î n raport cu 
nivelul de amenint are10. Minca s i Rijke au 
observat astel ca  o atent ie mai mare acordata  
asupra granit elor a î nta rit de fapt retorica bazata  
pe construirea zidurilor11, tendint a  explicata  de 
Wendy Brown12 ca fiind “un semn al sca derii 
puterii statului, mai degraba  deca t un spectacol 
de fort a ”13. Arhitectura frontierelor a suferit 
modifica ri sub influent a globaliza rii s i aparit ia 
noilor tehnologii digitale s i de comunicare14. 
I n spat iul comunitar, granit ele au doba ndit 

init ial eminamente doua  componente 
(economica  s i de securitate), pe baza ca rora a 
fost structurat schimbului internat ional de 
capital, bunuri s i servicii, principalele politici de 
reforma  a Uniunii Europene urma rind 
î nla turarea obstacolelor î n vederea accesului la 
piet ele nat ionale ale statelor membre s i 
protejarea exertioara  a acestora15. 
Transforma rile frontaliere din UE s-au bazat 
simultan pe î nla turarea controalelor la 
frontierele interne s i pe institut inalizarea 
controlului la frontierele externe ale UE (dar î n 
acelas i timp frontiere ale statelor nat ionale)16. 
Caracterul supranat ional de granit a  externa  a UE 
atenueaza  î n mod substant ial rolul de frontiera  
nat ionala , datorita  proceselor ambivalente pe 
care UE le desfa s oara  (dintre care ment iona m 
aplicarea acquis-ului Schengen, controlul s i 
supravegherea frontierelor de ca tre agent ii de 
control din cadrul UE, apicarea politicilor de azil 
s i de vecina tate ale UE)17.  

“Fortress Europe”18 serves te “simultan ca 
bariere, poduri, resurse s i simboluri ale 
identita t ii”19. “Paradoxul frontierelor UE”20 este 
reprezentat de caracterul mobil21 s i eterogen22 
al acestora, situate î ntre demersurile privind 
“debordering” s i “rebordering”23. Analiza nd 
frontierele UE din perspectiva funct iilor, Etienne 
Balibar identifica  urma toarele atribute diferite: 
supra-determinarea, natura polisemica , 
omniprezent a s i eterogenitatea24. Entitate 
culturala  s i geografica , Uniunea Europeana  este 
descrisa  de William Wallace prin raportare la 
ambiguitatea procesului de extindere care nu 
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permite o definire clara  a frontierelor externe 
ale UE25. Criza migrat iei a accentuat î nsa  
imaginea de “Europa ca o forta reat a ” care î s i 
securizeaza  granit ele î mpotriva migrat iei 
neregulate s i nedorite, UE fiind prezenta  nu doar 
la granit ele externe ale statelor membre, ci s i î n 
zonele de frontiera  (cunoscute ca fiind zone 
tampon stabile)26. Pe plan intern, prin 
intermediul Acordului Schengen, UE a creat de 
facto o zonă de securitate internă între toți 
membrii spat iului Schengen, fiind î nla turate 
controalele la frontierele interne, î n timp ce 
“frontiera externa  a fieca rui stat membru al 
zonei Schengen a devenit o problema  de interes 
comun”27. Etapele de extindere a Uniunii  au 
modificat profund liniile de demarcat ie ale 
frontierei externe28, î n timp ce adoptarea 
Convenției de punere în aplicare a acordului 
Schengen din 14 iunie 1985 și a Regulamentului 
Dublin II (care a înlocuit Convenția de la Dublin 
din 1990) au urmărit crearea unui spațiu de 
libertate, securitate s i justit ie29 care confera  o 
identitate proprie (de natura  economica , sociala  
s i politica ) Uniunii Europene30. Frontierele UE 
nu reprezinta , astfel, doar suma frontierelor 
externe ale statelor membre aflate la periferie 
(din punct de vedere geografic), ci s i un 
ansamblu de norme s i demersuri care urma resc 
adoptarea s i aplicarea unei aborda ri comune din 
partea statelor membre31. 

 
Gestionarea frontierelor interne și externe 

ale UE 
Demersurile UE privind realizarea s i 

consolidarea spat iului Schengen (spat iu unic 
fa ra  controale la frontierele interne) s i aplicarea 
unor standarde comune la controalele la 
frontierele sale externe au servenit, grossso 
modo, în momentul intensifica rii fluxurilor 
migratorii s i a amenint a rilor î n materie de 
securitate. Momentul definirii frontierelor 
externe ale Uniunii Europene se suprapune 
peste î nceputul implica rii oficiale î n problemele 
interne s i externe de securitate comune, rolul UE 
fiind definit o data  cu intrarea î n vigoare a 
Tratatului de la Maastricht din 1993 32. Politica 
externa  s i de securitate comuna  (PESC, al doilea 
pilon al Uniunii), î mpreuna  cu Justit ia s i 
Afacerile interne (JHA, al treilea pilon al Uniunii) 

au reglementat, dupa  Maastricht, politicile s i 
demersurile Uniunii pentru a oferi ceta t enilor 
sa i “un spat iu de libertate, securitate s i justit ie, 
fa ra  frontiere interne, î n interiorul ca ruia este 
asigurata  libera circulat ie a persoanelor, î n 
corelare cu ma suri adecvate privind controlul la 
frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, 
precum s i prevenirea criminalita t ii s i 
combaterea acestui fenomen” (art. 3 alin. (2) din 
TUE)33. 
Conturarea primei forme de gestionare 

comuna  a frontierelor externe o identifica m î n 
urma semna rii Acordului Schengen34, completat 
cinci ani mai ta rziu cu Convent ia de punere î n 
aplicare a acordului Schengen35. Acquis-ul 
Schengen, integrat prin Tratatul de la 
Amsterdam î n ordinea juridica  a UE, cuprinde 
cinci categorii principale de ma suri, pilonul 
central fiind reprezentat de Codul frontierelor 
Schengen36, instrument care urma res te aplicarea 
uniforma  a normelor. Sistemul de informat ii 
Schengen (SIS) pune la dispozit ia autorita t ilor 
din UE un sistem informatic de schimb de 
informat ii care cont ine peste 80 de milioane de 
semnala ri privind persoane s i obiecte ca utate 
sau dispa rute37. Consultat î n 2017 de peste 5 
miliarde de ori de ca tre autorita t i, SIS a generat 
“peste 240 000 de rezultate pozitive privind 
alertele din alte t a ri (semnala ri emise de o alta  
t ara )”38, aduca nd astfel o importanta  contribut ie 
la ment inerea securita t ii internat ionale î n 
spat iul Schengen39. Reforma din 2018 a introdus 
categorii suplimentare de semnala ri î n sistem40, 
SISII fiind î nlocuit de trei regulamente privind 
cooperarea polit ieneasca  s i judiciara  î n materie 
penala 41, verifica rile la frontiera 42, respectiv 
returnarea resortisant ilor t a rilor tert e aflat i î n 
situat ie de s edere ilegala 43.  
Un alt instrument la care au acces statele 

membre ale Uniunii este reprezentat de Fondul 
pentru securitate interna  - componenta frontiere 
s i vize (FSI), mecanism care urma res te 
repartizarea sarcinilor s i compensarea 
costurilor alocate de ca tre statele membre 
pentru controlul frontierelor care coincid cu 
frontierele externe ale UE44. Pentru a asigura un 
nivel ridicat de securitate î n Uniune s i pentru a 
facilita ca la toriile legitime, UE a alocat pentru 
FSI 3,8 miliarde EUR pentru perioada financiara  



 

35 

Pulsul Geostrategic, Nr.276, Septembrie - Octombrie 2019                                                                www.pulsulgeostrategic.ro 

2014 - 202045. Adoptarea î n noiembrie 2017 a 
Regulamentului privind Sistemul de intrare/
ies ire (EES)46 a contribuit la accelerarea s i 
consolidarea verifica rilor la frontiere pentru 
resortisant ii t a rilor tert e47. Informatizarea EES a 
contribuit la consolidarea securita t ii interne, 
intensificarea luptei î mpotriva terorismului, 
reducerea timpului pentru verifica rile la 
frontiera , calcularea automata  a s ederii 
autorizate pentru fiecare ca la tor, accesul 
autorita t ilor la istoricul ca la torilor48. 
Extinderea domeniului de aplicare al 

activita t ilor Agent iei Europene pentru Polit ia de 
Frontiera  s i Garda de Coasta  (Frontex) 
reprezinta  un pas important î n vederea 
consolida rii efortului comun al Uniunii privind 
gestionarea migrat iei, lupta î mpotriva 
criminalita t ii transfrontaliere, respectiv 
operat iunile de ca utare s i salvare49. Concret, 
Frontex a doba ndit “un rol mai important î n 
returnarea migrant ilor î n t a rile lor de origine, î n 
conformitate cu deciziile luate de autorita t ile 
nat ionale”50, puta nd interveni s i acorda asistent a  
statelor membre, la solicitarea Consiliului, î n 
circumstant e except ionale (nerespectarea unei 
decizii obligatorii de ca tre un stat membru, 
punerea î n pericol a funct iona rii spat iului 
Schengen)51. Propunerea Comisiei, prezentata  î n 
septembrie 2018, se plaseaza  pe acelas i palier al 
consolida rii s i extinderii competent elor 
Frontex52. “Piatra de temelie” a noului 
Regulament (care urmeaza  sa  intre î n vigoare la 
sfa rs itul anului 2019) este reprezentata  de 
introducerea unei rezerve permanente de 
10.000 de polit is ti de frontiera  (pe deplin 
operat ionala  pa na  î n 2027), pentru a sprijini î n 
orice moment statele membre53. Merita  
ment ionata  contribut ia importanta  a 
Pres edint iei Roma niei la Consiliul UE, 
valorificata  prin acordul infornal cu 
reprezentant ii Parlamentului European, 
confirmat ulterior de ambasadorii la UE54. 
I n schimb, afluxul masiv de refugiat i s i migrant i 

a generat ata t criza umanitara  din Marea 
Mediterana , ca t s i o criza  politica  î n cadrul 
Uniunii. Ridicarea de garduri la frontierele 
externe ale spat iului Schengen s-a suprapus 
peste imaginea pierderii de viet i omenes ti pe 
rutele de migrat ie din Marea Mediterana , fiind 

astfel adusa  î n discut ie existent a unei crize 
valorice s i identitare a Uniunii. I nca lcarea 
prevederilor din Codul Frontierelor Schengen 
(art. 14, alin. (2)), blocajul decizional din cadrul 
Uniunii, accentuarea discursului antieuropean, 
populist s i nat ionalist, negocierile “incomode” cu 
Turcia, au evident iat limitele coopera rii î ntre 
statele membre, precum s i dificulta t ile de a 
ra spunde rapid provoca rilor care pun î n pericol 
securitatea la frontiere. Slovacia s i Ungaria au 
contestat la Curtea de Justit ie a UE decizia 
Consiliului privind cotele obligatorii de 
relocare55, î nsa  cele doua  act iuni au fost 
respinse56. Aceste demersuri evident iaza  î nsa  
lipsa consensului î ntre institut iile UE s i statele 
membre. 
Apa rut pe fondul alimenta rii “fobiei” de 

migrant i s i refugiat i, Brexitul a î nta rit nevoia 
unui ra spuns ferm s i rapid, sust inut de o 
abordare comuna  din partea celorlalte 27 de 
state membre. Spre deosebire de disputele 
politice s i ideologice generate de criza migrat iei, 
cele 27 de state membre au fa cut front comun, 
desemna nd o singura  persoana  pentru a purta 
negocierile î n numele Uniunii s i al statelor 
membre. Imperativul UE ca tre Regatul Unit de a 
pa stra o granit a  soft (deschisa ) ava nd î n vedere 
“situat ia unica  a Irlandei de Nord”57 (parte î n 
continuare a Uniunii vamale a UE)58, evident iaza  
“pozit ia hegemonica  asumata  de UE î n 
modelarea normelor î n jurul granit elor”59. 
Subiectul privind frontiera dintre Republica 
Irlanda s i Irlanda de Nord a dus î n impas 
negocierile asupra Acordului de retragere, 
genera nd inclusiv implicat ii de natura  
psihologica , Michel Barnier semnala nd ca  
“integrarea europeana  a ajutat la  eliminarea 
frontierelor care au existat ca ndva pe ha rt i s i î n 
minte. Brexit schimba  fronierele externe ale 
UE”60. 
(Re)ga ndirea frontierelor reprezinta  î nsa  un 

proces amplu, care necesita  sust inerea din 
partea statelor membre, scenariu care devine 
mai put in probabil daca  t inem cont de noua 
legislatura  a Parlamentului European s i de 
cres terea nivelului de fragmentare a grupurilor 
politice. 
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Concluzii 
I n acest articol, am evident iat necesitatea unei 

aborda ri unitare î mpreuna  cu utilizarea unor 
instrumente flexibile din partea Uniunii s i a 
statelor membre pentru gestionarea frontierelor 
interne s i externe ale UE. Demersul nostru a 
evident iat vulnerabilita t ile la adresa securita t ii 
s i coopera rii la nivel comunitar, identifica nd 
astfel principalele riscuri survenite î n procesul 
de (re)definire s i delimitare a frontierelor 
interne s i externe ale UE. 
Raporta ndu-ne la noile modifica ri privind 

gestionarea frontierelor, am identificat 
principalele progrese s i etape care au contribuit 
la realizarea unui spat iu de securitate, libertate 
s i justit ie î n cadrul Uniunii, dar care necesita  î n 
continuare o sust inere din partea statelor 
membre î n vederea consolida rii acestuia.  
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Relat iile dintre Turcia s i Uniunea Europeana  au 

o istorie î ndelungata , care dateaza  de la finele 
anilor ’50, ca nd Turcia a aderat ca membru 
asociat la Uniunea Europeana  (la acel moment 
Comunitatea Economica  Europeana ), mai exact 
la 31 iulie 1959. CEE a acceptat aderarea Turciei 
la 12 septembrie 1963, prin semnarea Acordului 
de stabilire a unei asocieri î ntre Comunitatea 
Economica  Europeana  s i Turcia, cunoscut s i sub 
denumirea de Acordul de la Ankara. Relat iile au 
continuat prin stabilirea unui Protocol adit ional, 
care reglementa perioada de tranzit ie a asocierii, 
î n perioada anilor ’70. 
Turcia a aderat ca membru cu drepturi depline 

la 14 aprilie 1987, relat iile atinga nd un nivel 
ridicat de colaborare odata  cu intrarea î n 
vigoare a Uniunii Vamale din 1996. De-a lungul 
acestui proces de durata , scopul principal al 
relat iilor dintre Turcia s i Uniunea Europeana  a 
fost ca Turcia sa  devina  membru cu drepturi 
depline, iar acest deziderat a fost impulsul care a 
stat la baza progresului relat iilor dintre cele 
doua  entita t i. Consiliul European de la Helsinki 
din 1999 a confirmat statutul de candidat al 
Turciei s i negocierile au demarat î n luna 
octombrie 2005. Cu toate acestea, negocierile au 

ra mas blocate, iar î n ultimii ani nu s-a î nregistrat 
niciun progres. 
Lucrarea de fat a  analizeaza  relat ia dintre 

Turcia s i UE din punct de vedere al securita t ii s i 
considera  ca  integrarea Turciei î n Uniunea 
Europeana  este foarte importanta  pentru 
securitatea acesteia din urma . Turcia este un 
partener strategic proeminent al UE pe 
probleme legate de migrat ie, contraterorism, iar 
dimensiunea de securitate a fost î ntotdeauna 
semnificativa  s i cu influent e asupra relat iei 
dintre Turcia s i UE. 

 
Turcia, ava nd la dispozit ie trei atuuri 

importante (membru al NATO, capacita t ile 
militare considerabile s i pozit ia strategica ), este 
un actor de neî nlocuit î n sistemul de securitate 
din perioada post Ra zboi Rece. I n primul ra nd, 
prin exercitarea votului sau î n cadrul NATO, 
Turcia det ine un instrument institut ional care 
poate afecta aspirat iile UE privind apa rarea. I n al 
doilea ra nd, capacita t ile militare ale Turciei sunt 
esent iale î n desfa s urarea operat iunilor din zona 
extinsa  de securitate a UE. I n al treilea ra nd, s i 
dintr-o perspectiva  geopolitica , este evident 
faptul ca  Turcia, datorita  pozit iei sale la 
congruent a dintre Sud-Estul Europei, Orientul 
Mijlociu, Balcani s i regiunea Ma rii Caspice-
Caucaz, este menita  sa  aiba  un rol cheie î n 

1. Dr. Ug ur Gu ngo r a absolvit Academia Militara  î n 1991. Det ine o diploma  de master î n S tiint e Politice s i Relat ii 
Internat ionale î n cadrul Universita t ii Bog aziçi. A obt inut diploma de doctor î n relat ii internat ionale la Universtitatea 
Bilkent. I n perioada 2011-2012 a urmat studiile post-doctorale din cadrul Universita t ii Princeton. A promovat ca 
profesor asociat î n anul 2014 s i ca profesor î n anul 2019. 
   Dr. Ug ur Gu ngo r a participat la misiunea ISAF din Afganistan î n perioada 2010-2011. A fost consilier pentru relat ii 
internat ionale î n cadrul Statului Major General al Apa ra rii al Turciei î n perioada 2008-2011. A fost S eful de Stat Major 
al Centrului de Excelent a  al Apa ra rii î mpotriva Terorismului, î n perioada 2012-2014. I n perioada 2014-2015 a fost 
consilier pe probleme politice al Comandantului Fort elor Armate ale Turciei. S-a retras din Fort ele Armate ale Turciei 
î n 2015, ava nd gradul de colonel superior. 
   La acest moment este profesor asociat - relat ii internat ionale - î n cadrul Universita t ii Başkent, precum s i director al 
S colii de Limbi Stra ine. 
   Preda  la Universitatea Bas kent, Academia Militara , Centrul de Formare al Parteneriatului pentru Pace, Centrul pentru 
Excelent a  î n Apa rarea î mpotriva Terorismului s i la Academia Diplomatica  din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al 
Turciei. 
   Este ca sa torit s i are doi copii. 
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securitatea europeana  s i î n problematica 
referitoare la politica externa 2. 
I n plus fat a  de aceste atuuri, o serie de 

evenimente recente, precum atacurile teroriste 
din SUA din 9 septembrie 2011, Prima vara 
Araba  s i criza refugiat ilor au demonstrat 
important a strategica  a Turciei s i a relat iilor 
Turcia-UE. Des i Ra zboiul Rece a jucat un rol 
hota ra tor î n relat ia din trecut, abordarea UE a 
raporturilor cu Turcia din ultima decada  nu 
poate fi analizata  separat de crizele ment ionate 
mai sus s i de schimba rile pe plan internat ional. 
Strategia Europeana  de Securitate (SES) 

considera  ca  terorismul internat ional, 
proliferarea armelor de distrugere î n masa , 
conflictele regionale, statele es uate s i crima 
organizata  sunt cele mai mari amenint a ri la 
adresa securita t ii UE. Acestea se rega sesc s i î n 
textul Ca rt ii Albe referitoare la politica de 
apa rare a Turciei la nivelul anului 2000: „Turcia 
considera  ca  ... lupta î mpotriva terorismului 
internat ional la nivel global, traficul ilegal de 
armament, traficul de stupefiante s i proliferarea 
armelor de distrugere î n masa  ocupa  un rol 
important î n asigurarea pa cii regionale s i 
globale.” Statele membre UE pot privi Turcia 
drept o oportunitate de securitate, î n ma sura î n 
care care valorile s i viziunea acesteia asupra 
lumii converg cu cele ale UE. 
Pe de alta  parte, î n aceasta  Carte Alba  privind 

viitorul Europei, Pres edintele Comisiei 
Europene, Jean-Claude Junker a identificat 
amenint a rile la adresa securita t ii, migrat ia 
ilegala , declinul puterii de influent a  s i 
î mba tra nirea societa t ii drept provoca ri 
principale pe care UE trebuie sa  le gestioneze. Pe 
fiecare din aceste aspecte, Turcia deja aduce 
contribut ii semnificative. 

 

Contribuția la misiunile și operațiunile UE 
 
Odata  cu î ncheierea Ra zboiului Rece, Turcia a 

avut o contribut ie semnificativa  la operat iunile 
ONU s i NATO la nivel mondial. I ncepa nd cu 
misiunile OONUSOM din Somalia din 1992, 
Turcia a contribuit cu militari, cunos tint e s i 
mijloace logistice la multe dintre operat iunile de 
ment inere a pa cii ale ONU s i NATO. 
I n plus fat a  de aceste operat iuni, Turcia a mai 

participat s i la cele conduse de UE, la î nceputul 
anilor 2000 - „Concordia” s i „Proxima”3. Turcia a 
contribuit cu noua  membri s i la prima 
operat iune independenta  a UE - „Operat iunea 
Artemis”, care s-a desfa s urat î n Republica 
Democrata  Congo, î n perioada 15 iunie - 1 
septembrie 2003. 
Turcia continua  sa  contribuie la unele 

operat iuni s i misiuni ale UE de ment inere a pa cii, 
cum ar fi „Operat iunea Althea” aflata  î n 
desfa s urare. Turcia a furnizat pentru aceasta  
operat iune aproximativ 350 de persoane. Turcia 
colaboreaza  cu UE s i î n cadrul primei operat iuni 
civile de gestionare a crizelor - Misiunea de 
Polit ie a Uniunii Europene din Bosnia s i 
Herzegovina. I n data de 9 decembrie 2008, UE a 
demarat misiunea de sprijinire a supremat iei 
legii EULEX din Kosovo, la care Turcia 
contribuie, curent, cu 91 de persoane. De fapt, 
Turcia este al doilea contribuitor ca ma rime din 
cadrul misiunii, dupa  SUA. 

Prin participarea la noua  din cele 30 de 
operat iuni sub egida UE, Turcia este cel mai mari 
contributor (la operat iuni UE) dupa  Frant a, 
Germania s i Marea Britanie. I n plus, aportul 
Turciei la aceste operat iuni contribuie la 
cres terea î ncrederii reciproce. Turcia este un 
actor  important  pe  scena  securita t ii   europene  

2. Baç, Meltem Mu ftu ler. (2000) “Turkey’s Role in the EU’s Security and Foreign Policies.” (Rolul Turciei î n politicile de 
securitate s i externa  ale UE), Security Dialogue (Dialogul pe teme de securitate) 31- 4. U mit Kurt, “A Glance to Turkey-
EU Relations from the Security Perspective: Incorporation of Turkey into the EU is Necessary for European Security, 
which would Strengthen the Prospects of Turkey’s Integration” (Scurta  privire asupra relat iilor dintre Turcia s i UE, din 
perspectiva securita t ii: integrarea Turciei î n UE este necesara  pentru asigurarea  securita t ii Uniunii Europene; 
asigurarea securita t ii va facilita integrarea Turciei î n UE), European Journal of Economic and Political Studies (Jurnalul 
economic euopean de studii politice), ejeps-1, 2008, pp.59-76  
3. Prima misiune militara  a UE, Operat iunea Concordia din Macedonia care a asigurat 11 militari. UE a preluat 

misiunea la 31 martie 2003 de la NATO - Operat iunea „Allied Harmony”. Turcia î t i ment ine contribut ia prin furnizarea 
a unui numa r de opt militari î n cadrul operat iunii „Proxima”. Operat iunea era dedicata  managementului crizei civile 
care a urmat operat iunii „Allied Harmony”.  
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aflata  î n continua  schimbare, iar participarea sa 
la operat iuni sub egida UE contribuie la 
asigurarea succesului acestora. 

 
Combaterea terorismului 
Unul din cele mai importane aspecte ale relat iei 

dintre Turcia s i UE este cooperarea î n 
combaterea terorismului. Daca  UE dores te sa -s i 
apere interesele de securitate, integrarea Turciei 
î n Uniune este foarte importanta . Perioada de 
dupa  9 septembrie 2011 a expus Europa din ce 
î n ce mai mult la provoca rile terorismului global. 
Ava nd î n vedere ca  sursele acestuia î s i au 
majoritatea originilor î n Orientul Mijlociu, 
integrarea Turciei î n UE ar crea condit iile 
necesare ca Uniunea sa  aiba  acces la 
capabilita t ile militare avansate ale celei dinta i, î n 
confruntarea cu astfel de amenint a ri4. 
Expertiza s i experient aTurciei î n contracararea 

terorismului demonstreaza  nevoia statelor de a 
coopera la nivel nat ional, regional s i 
internat ional pentru prevenirea s i eradicarea 
terorismului. Turcia foloses te orice ocazie 
pentru a declara ca  este prega tita  pentru orice 
forme de cooperare î n acest domeniu s i este 
dispusa  sa -s i î mpa rta s easca  cunos tint ele s i 
experient a pe care le-a doba ndit î n lupta 
î ndelungata  pe care a dus-o î mpotriva 
terorismului. 
Accederea Turciei î n UE ar contribui la 

procesul de integrare europeana  î n ceea ce 
prives te problemele legate de terorism, care la 
acest moment amenint a  î ntreaga umanitate s i ar 
demonstra dorint a UE de a se angaja î n 
combaterea terorismului. 
I n contextul coopera rii regulate pe linia 

combaterii terorismului, Turcia s i UE au derulat, 
la 08 iunie 2016, la Bruxelles, Dialogul Turcia-UE 
pe linia combaterii terorismului. Terorismul 
reprezinta  o amenint are comuna  pentru Turcia 
s i UE, precum s i pentru ceta t enii lor. Turcia s i UE 
au confirmat important a unei colabora ri stra nse, 
î n calitate de parteneri strategici s i aliat i, pentru 
a combate aceste amenint a ri la adresa propriei 
securita t i s i pa ci. 
Ambele pa rt i au condamnat vehement atacurile 

teroriste recente din UE s i din Turcia s i au 
reiterat decizia de a lucra î mpreuna  î n scopul 
combaterii tuturor manifesta rilor s i formelor 
terorismului, î n conformitate cu normele 
dreptului internat ional aplicabile drepturilor 
omului s i refugiat ilor. UE s i Turcia au reiterat 
angajamentul lor privind intensificarea 
eforturilor de a combate amenint area 
reprezentata  de DAESH s i de a stopa afluxul de 
teroris ti stra ini. 
UE a recunoscut faptul ca  Turcia este serios 

amenint ata  de terorismul PKK (Partidul 
Muncitorilor din Kurdistan). UE s i Turcia au 
reiterat decizia de a colabora î ndeaproape 
pentru combaterea terorismului PKK, entitate 
care, î ncepa nd cu 2001, se afla  pe lista UE a 
organizat iilor teroriste. 
Migrația și refugiații 
Criza migrant ilor a adus o noua  dimensiune 

relat iilor dintre Turcia s i UE, î n ceea ce prives te 
securitatea. I ncepa nd cu 2011, ra zboiul civil din 
Siria a provocat stra mutarea a circa 13 milioane 
de persoane, aproximativ juma tate din populat ia 
acestui stat. Din cele 63,3 milioane de persoane 
stra mutate la nivel global, sirienii sunt cei mai 
mult i. I ncepa nd cu 3 octombrie 2019, î n Turcia 
se afla  3.671.553 de refugiat i sirieni. Prin 
oferirea de ada post celor peste 3,5 milioane de 
sirieni s i prin î ntreruperea afluxului de refugiat i 
- de ordinul miilor - pe ruta Ma rii Egee, Turcia a 
î mpiedicat declans area unei crize umanitare 
majore î n Europa. Prin urmare, Turcia a devenit 
un actor global s i regional esent ial î n problema 
migrat iei. 
Turcia a ra spuns init ial numa rului mare de 

migrant i sirieni care i-au trecut granit ele 
adopta nd o politica  deschisa  s i a ajuns sa  le 
ofere, treptat, protect ie temporara , a instaurat 
principiul nereturna rii fort ate s i le-a acordat 
asistent a  umanitara , toate acestea î n timp ce 
afluxul continua . Pe de alta , parte ra spunsul UE 
la fluxul de refugiat i s-a la sat as teptat pa na  î n 
vara anului 2015, ca nd migrant ii sirieni s i-au 
schimbat traseul ca tre statele UE s i peste un 
milion de refugiat i au trecut granit ele Europei. 
Criza refugiat ilor sirieni, care poate evolua    

4. Oğuzlu H.Tarık (2003), “An analysis of Turkey’s Prospective Membership in the European Union from a Security 
Perspective. Security Dialogue” (Analiză privind perspectiva integrării Turciei în Uniunea Europeană, din punct de vedere al 
securității. Dialogul pe probleme de securitate), 34-3, p.285-299  
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î ntr-o „criza  europeana ”, a î ncurajat dezvoltarea 
relat iilor bilaterale dintre Turcia s i UE. Turcia a 
î nchis traseul din Marea Egee s i a stopat fluxul 
migrator ca tre UE s i, mai important, a prevenit 
pierderea de viet i omenes ti î n ra ndul 
refugiat ilor. 

 
Sistemul de rachete S-400 
Turcia pare ca  se stra duies te sa  ment ina  un 

echilibru î ntre relat iile sale cu Federat ia Rusa  s i 
cele cu Occidentul. Decizia Turciei de a 
achizit iona sistemul de rachete S-400 a dat 
nas tere unei serii de controverse î n ceea ce 
prives te pozit ia acestui stat î n cadrul blocului de 
securitate occidental. Cu toate acestea, la 8 
noiembrie 2017 Turcia a semnat un acord cu 
unele state membre ale NATO, precum Frant a s i 
Italia, prin care se angajeaza  sa  dezvolte 
capacita t ile nat ionale de apa rare antiaeriana  s i 
antiracheta  î n ”spat iul” disponibil, pe baza ca ruia 
UE poate coopera mai stra ns cu Turcia.  
Concluzie 
La momentul î n care acest articol este 

conceput, Turcia a demarat (la 9 octombrie) 
operat iunea „Izvorul Pa cii”, î n nord estul Siriei. 
Scopul principal al acestei operat iuni este 
asigurarea securita t ii granit elor s i reî ntoarcerea, 
î n condit ii de sigurant a , a refugiat ilor sirieni î n 
Turcia. Crearea unei zone de sigurant a  î n criza 
din Siria este cea mai practica  metoda  pentru 
asigurarea repatrierii refugiat ilor. Daca  Turcia 
nu poate repatria milioanele de refugiat i sirieni 
î n cel mai scurt timp, utiliza nd aceasta  metoda , 
mai devreme sau mai ta rziu aces tia vor bate la 
poarta Europei. 

 
 

 
 

Incapacitatea UE de a sprijini planul privind 
zona de sigurant a  va avea ca rezultat 
amplificarea crizei migrat iei î n Europa. Cu toate 
acestea, Germania s i Frant a au suspendat 
exportul de armamente ca tre Turcia, sust ina nd 
ca  operat iunea Turciei din nordul Siriei 
reprezinta  o amenint are la adresa securita t ii 
europene. Securitatea s i migrat ia sunt probleme 
comune pe care Turcia s i UE trebuie sa  le 
solut ioneze î n colaborare. UE are nevoie de 
Turcia la fel de mult cum Turcia are nevoie de 
UE. 
Referindu-se la criza din Afganistan, ministrul 

apa ra rii german la acel moment, Peter Struck 
declara, î n 2002, ca  „securitatea germana  este 
apa rata  î n [munt ii] Hindukus ”.     
Asta zi, referindu-ne la criza din Siria, putem 

spune ca  securitatea europeana  este apa rata  la 
granit a dintre Turcia s i Siria. 

 

Anunţuri şi publicitate în cadrul buletinului pot fi inserate, în spaţiul disponibil sau pe 
pagină/pagini separate.  

 

Pentru detalii şi condiţii  vă rugăm să ne contactaţi  la office@pulsulgeostrategic.ro.  

 

 Ne rezervăm dreptul de a nu da curs unor solicitări care credem că nu corespund 
profilului acestui buletin. 
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Ambasador prof. Dumitru CHICAN 
Aflat î n vizita  î n Roma nia, la sfa rs itul lunii 

august 2011, adica  la s apte luni de la 
declans area ra zboiului civil sirian, fostul 
ministru de Externe s i prim-ministru al Turciei, 
Ahmet Davutog lu, autor al celebrei teorii 
intitulata  „Zero probleme cu vecinii”, declara ca  
politica externa  a t a rii sale se bazeaza  pe 
principiile paradigmei ment ionate, adica  a 
pa stra rii unui echilibru stabil î ntre libertate s i 
securitate. „Stabilitatea interna  a unei t a ri, 
spunea demnitarul turc, depinde de echilibrul 
dintre libertate s i securitate. Daca  sacrifica m 
libertatea î n favoarea securita t ii, se va ajunge la 
un regim totalitar, iar daca , dimpotriva , 
sacrifica m securitatea î n favoarea liberta t ii, 
ajungem la anarhie.” 
De atunci, es ichierul intern s i vecina tatea 

orientala  a Turciei au cunoscut o neî ntrerupta  
serie de ra sturna ri dramatice. Aflata  î n ca utarea 
echilibrului ideal dintre libertate s i securitate, 
Turcia s-a implicat activ s i constant î n evolut iile 
din proximitate, ra zboiul intern din Siria oferind 
cele mai frecvente prilejuri de manifestare sui 
generis a doctrinei de politică regională a 
regimului Erdogan, inclusiv prin intervent ii 
armate. Operat iunile „Scutul Eufratului” s i 
„Ramura de Ma slin”, desfa s urate î n interiorul 
teritoriului nat ional al Siriei, departe de a urma ri 
echilibrarea dintre dintre securitate s i libertate 
s i solut ionarea, pe cale politica , a crizei siriene 
au avut, aproape exclusiv, doua  obiective de 
natura  eminamente securitara . Pe de-o parte 
este vorba despre eliminarea „terorismului 
kurd”, considerat, prin tradit ie, la Ankara, drept 
o amenint are existent iala  la adresa integrita t ii s i 
unita t ii nat ionale. Pe de cealalta  parte, este 
vorba despre eliminarea fenomenului terorist 
islamist, privit nu ata t ca o amenint are la adresa 
securita t ii, ca t, mai degraba , ca o provocare la fel 
de amenint a toare pentru modelul islamului 
laicist, din a ca rui diseminare pres edintele 

Erdogan s i-a fa cut un titlu definitoriu al trecerii 
sale prin istorie. 
Acestui dublu obiectiv i-au fost circumscrise, 

prin fort a î mprejura rilor, s i relat iile de aliant a  
stabilite cu alt i doi actori capitali activi pe scena 
conflictului sirian - Federat ia Rusa  s i Iranul. 
I mpreuna  cu aces tia Ankara s-a angajat î n as a-
numitul „proces Astana – Soci” care, paralel daca  
nu chiar opus „Procesului Geneva” de pacificare 
a Siriei sub auspiciile ONU, au elaborat s i pus î n 
aplicare un sistem de „zone de descaladare”. 
Acestea au fost amplasate î n punctele cele mai 
fierbint i ale frontului sirian, ca premize pentru o 
extindere ulterioara  s i progresiva  a 
„detensiona rii” la nivelul î ntregului es ichier 
politico-militar sirian. Chiar daca  o asemenea 
formula  nu s i-a dovedit eficient a s i utilitatea 
credibila , sau, mai degraba , tocmai din acest 
motiv, Turcia a ga sit î n acestea un pretext s i un 
argument pentru promovarea obsesiva  a 

doctrinei sale profund ostila  comunita t ii kurde 
siriene. Comunitatea î n cauza  este considerata  a 
fi aripa militara  a Partidului Muncitoresc Kurd 
(PKK) al lui Abdullah Ocalan, lidera  a coalit iei 
arabo-kurde antiterorist-islamiste, sust inuta  de 
Statele Unite s i cu o contribut ie notorie la 
victoriile pe care aliat a multistatala  condusa  de 
SUA le-a obt inut î mpotriva grupa rii teroriste 
ISIS/DAISH. Astfel, doctrinarii s i planificatorii 
turci ai regimului Erdogan au lansat ideea crea rii 
unei „centuri de securitate” de-a lungul 

REGIUNILE MAREA NEAGRĂ – MAREA MEDITERANĂ  ORIENTUL MIJLOCIU 
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frontierei dintre nordul Siriei s i Turcia, de la 
intrarea Eufratului pe teritoriul sirian, la nord-
vest, pa na  la punctul extrem din nord-est al 
granit ei dintre Siria s i Irak. Ava nd o lungime de 
480 km s i o profunzime de 30-40 kilometri î n 
zona siriana  de prezent a  a comunita t ii etnice 
kurde, zona-tampon este conceputa  ca un 
coridor de separare î ntre aceasta s i teritoriul 
turc. Este controlata  de armata turca  s i 
„cura t ata ” de orice sursa  de amenint are de 
securitate la dresa Turciei din partea 
„teroris tilor kurzi”. I n plus, Recep Tayyp 
Erdogan are î n vedere ca proiectata „zona  
securizata ” sa  devina  destinat ie pentru cca. 2 
milioane (din 3.5 milioane) de refugiat i sirieni 
aflat i î n prezent pe teritoriul turc s i care ar urma 
sa  fie repatriat i s i stabilit i î n aceasta  regiune a 
Siriei. 
Sust inut intens de mijloacele turces ti de 

informare î n masa  s i de retorica oficiala  a 
conducerii de la Ankara, proiectul a fost 
prezentat de î nsus i pres edintele Erdogan de la 
tribuna recentei sesiuni de toamna  a Aduna rii 
Generale a ONU (vezi foto). Ulterior, s eful 
statului turc a reiterat î n mai multe ocazii decizia 
de a interveni, aerian s i terestru, î n nord-estul 
Siriei „î n orice moment s i fa ra  o notificare 
prealabila ”. 
I ntr-o prima  react ie la intent iile lui Erdogan, 

pres edintele american Donald Trump s i-a 
exprimat dezacordul î n termeni categorici, 
amenint a nd chiar ca , î n cazul unei intervent ii 
turces ti î n zona aliat ilor kurzi sirieni ai Americii, 
va impune Turciei sanct iuni drastice care vor 
î nsemna „disparit ia totala  a economiei turces ti”. 
Dar, î n urma unei discut ii telefonice cu Erdogan, 
la 7 octombrie, liderul de la Casa Alba  s i-a 
schimbat pozit ia, anunt a nd ca  Statele Unite nu se 
vor implica militar î ntr-un nou episod de ra zboi 
î n Siria s i ca  cei cca 200 de soldat i americani 
desfa s urat i î n nord-estul sirian vor fi retras i din 
zona lor de prezent a , decizie care a s i î nceput sa  
fie pusa  î n practica  doua  zile mai ta rziu.  
React ii nu mai put in ostile proiectului turcesc 

au venit, cum era s i firesc, din partea comunita t ii 
kurde siriene s i a format iunilor sale armate care, 
cu sprijinul coalit iei antiteroriste internat ionale 
s i cu sacrificii umane evaluate la cca 11.000 de 
oameni, au reus it sa -s i extinda  aria de prezent a  

la sud de fluviul Eufrat. Acolo au constituit un 
sistem propriu de administrat ie locala , fa ra  a 
aspira î n mod explicit la o forma  de 
independent a  statala  (Rojava), ci doar la 
consolidarea propriului regim de autonomie 
administrativa . Liderii kurzi nu au î nta rziat sa -s i 
declare dreptul la autoapa rare î n cazul unei 
intervent ii militare turces ti, avertiza nd ca  
aceasta ar putea sa  î nsemne reaprinderea unui 
ra zboi de amploare î n Siria s i noi valuri de 
refugiat i stra mutat i fie pe teritoriul sirian, fie î n 
afara acestuia. Fort ele armate ale minoritarilor 
kurzi, as a-numitele „Unita t i de Apa rare a 
Poporului” constituie, î n momentul de fat a , cea 
mai mare s i mai bine antrenata  s i î narmata  
componenta  a Aliant ei Fort elor Democrate 
(QSD) din Siria, care î nglobeaza  fact iunile 
combatante ale opozit iei siriene. 
Analis tii din presa arabofona  se refera  s i la alte 

riscuri majore atrase de o act iune turceasca  de 
amploare care, cu timpul, ar putea sa  se 
transforme î ntr-o ocupat ie cu tendint e 
anexioniste, ata ta vreme ca t comunitatea 
internat ionala  nu are pa rghii eficiente de 
descurajare a unor asemenea posibile derapaje. 
Este vorba, asfel, de faptul ca  proiectul lui 

Recep Tayyp Erdogan incumba  riscul unei 
reactiva ri de riposta  a separatismului kurd din 
Turcia, ceea ce ar î nsemna revenirea acestei t a ri 
la lungul s i sa ngerosul conflict cu etnicii kurzi pe 
care Turcia l-a cunoscut î n istoria sa moderna . 
Este vorba, î n al doilea ra nd, de posibilitatea ca, 

î n schimbul pa ra sirii lor de ca tre administrat ia 
americana , kurzii sirieni sa  se orienteze - cu 
acordul s i sust inerea Federat iei Ruse - ca tre 
identificarea unui modus vivendi cu regimul 
sirian al lui Bashar Al-Assad, ceea ce ar tulbura 
î n profunzime termenii actualei ecuat ii de pace - 
s i as a s ubreda  -, duca nd la o riscanta  prelungire 
pe termen indefinit a ra zboiului civil din aceasta  
t ara . Nu trebuie uitat ca , î n 2018, atunci ca nd 
administrat ia de la Washington a vorbit pentru 
prima data  de o posibila  retragere masiva  a 
prezent ei americane din Siria, etnicii kurzi au 
ba tut la us a Damascului, cu propuneri de 
reconciliere s i aliant a , eventual î ntr-o formula  
federativa . Este adeva rat ca , la vremea 
respectiva , negocierile s-au î mpotmolit, dar tot 
ata t de adeva rat este ca , pentru kurzi, 



 

47 

Pulsul Geostrategic, Nr.276, Septembrie - Octombrie 2019                                                                www.pulsulgeostrategic.ro 

„alternativa Bashar Al-Assad” ra ma ne de 
actualitate, ca solut ie de rezerva  î n situat ii 
extreme. De alfel, la 9 octombrie guvernul de la 
Damasc a produs o declarat ie î n care î i chema pe 
conceta t enii kurzi „sa  se î ntoarca  spre Damasc s i 
spre Siria, care este patria lor de veacuri”. Apelul 
oficial sirian a intervenit la o zi dupa  raidurile de 
bombardament conduse de aviat ia turca  asupra 
unei baze a Aliant ei Fort elor Democratice din 
zona oras ului Hasaka, din nord-estul sirian. 
Este vorba, pe de alta  parte, de riscul ca o 

intervent ie a Turciei î n Siria sa  conduca  la un 
climat favorabil reactiva rii terorismului jihadist. 
Nu trebuie ignorat faptul ca  fort ele kurde au î n 

custodie (î n î nchisori sau tabere de detent ie) 
cca.10.000 de prizonieri jihadis ti din care î n jur 
de 2.000 sunt ceta t eni non-arabi. Ori, î n condit ii 
de ra zboi, aces tia ar putea fi pus i î n libertate sau 
evada, ceea ce ar î nsemna o afluire ca tre zonele 
des ertice centrale s i ca tre frontierele de sud-est 
ale t a rii, cu scopul de a activa celule combatante 
aflate î n conservare, sau de a ajunge î n alte t a ri 
din afara regiunii, cu toate consecint ele 
previzibile care ar rezulta din aceasta. Deja, un 
oficial kurd afirma, î n primele zile ale 
intervent iei turce, ca , „pentru kurzi, prioritatea 
absoluta  o va constitui riposta la intervent ia 
Turciei s i nu paza teroris tilor jihadis ti det inut i”. 
Va putea (sau va vrea?) Turcia sa  î mpiedice 
acest exod terorist? 
Nu î n ultimul ra nd, intent ia declarata  a 

pres edintelui turc de a reloca î n zona-tampon 
cca 2 milioane de refugiat i sirieni (la o populat ie 
kurda  siriana  de cca. 5 milioane (cf. Wikipedia, î n 
timp ce alte surse indica  î n jur de 2 milioane,) ar 
avea un impact puternic destabilizator asupra 
morfologiei demografice siriene, cu deosebire 
î ntr-o regiune al ca rui specific este dat de 
caracterul multietnic s i multiconfesional, ceea ce 
ar conduce la conflicte sociale s i inter-etnice 
puternic destabilizatoare. 

Date și fapte. Către „Ziua Z” ( I ) 

9 octombrie 
- Evita nd orice referire la avertismentele 

anterioare privind „distrugerea totala  a 
economiei turces ti” î n cazul î n care Turcia va 
interveni î n nord-estul Siriei s i pe fondul 
criticilor mediilor politice interne - democrate s i 
republicane -  Donald Trump a afirmat, î ntr-o 

postare pe ret eaua Twitter (la 9 octombrie) ca  
„sunt prea mult i cei care uita  cu us urint a  ca  
Turcia este un mare partener comercial al 
Americii, ca  turcii sunt cei care produc scheletul 
de ot el al avioanelor „F35” s i ca  Turcia are un loc 
proeminent î n noua Aliant a  a Atlanticului de 
Nord”. 

- I cepa nd cu noaptea de 8-9 octombrie, 
convoaie de blindate s i transportoare ale 
armatei turce au î nceput sa  fie concentrate î n 
districtul Urfa Reihanli din proximitatea 
frontierei sud-estice a Turciei cu frontiera 
nordica  a Siriei. 

- Un comunicat al Casei Albe informeaza  ca , la 
invitat ia personala  a pres edintelui Donald 
Trump, s eful statului turc, Recep Tayyp Erdogan 
va efectua o vizita  la Washington, la 13 
noiembrie, „ca oaspete personal” al liderului 
american s i pentru a discuta „aspecte ale 
relat iilor bilaterale s i ale evolut iilor din Siria”. 

 
10 octombrie 
- I ntr-o declarat ie pentru Reuters, Badran Jiya 

Kurd, membru î n conducerea coalit iei Fort ele 
Siriei Democratice, sub conducere kurda , a 
afirmat ca  fort ele siriano-kurde de opozit ie 
armata  au î n vedere init ierea de negocieri cu 
guvernul de la Damasc s i cu Federat ia Rusa , 
ca rora le vor propune ma suri comune pentru 
„umplerea vidului la sat î n nord-estul sirian prin 
retragarea din zona  a prezent ei militare 
americane. Conducerea administrat iei autonome 
kurde a proclamat stare de alerta  generala  î n 
zona locuita  de aceasta  etnie, pe o perioada  
init iala  de trei zile. Ceta t enii kurzi au fost 
chemat i sa  se deplasese ca re frontiera cu Turcia, 
prega tit i sa  opuna  rezistent a  unei intervent ii din 
partea t a rii vecine. 

- La Moscova, ministrul de Externe al 
Federat iei Ruse, Serghei Lavrov, a lansat un 
avertisment de î ngrijorare fat a  de „semnalele 
contradictorii pe care Washingtonul le lanseaza  
î n lega tura  cu retragerea fort elor americane din 
nord-estul sirian. O asemenea pozit ie poate sa  
conduca  la incendierea î ntregii regiuni, ceea ce 
trebuie evitat cu orice pret ”, a mai spus 
demnitarul rus. 

- La 10 octombrie, ora locală 10.00 (ora 
13.00 Greenwich), președintele Recep Tayyp 
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Erdogan a anunțat declanșarea ofensivei 
turce în Siria, sub numele de cod „Izvorul 
Păcii”. „Armata noastra  î mpreuna  cu Armata 
Nat ionala  Siriana  (format iunile armate ale 
opozit iei, n.n.) au declans at operat iunea „Izvorul 
Pa cii”, î mpotriva Statului Islamic, a unita t ilor 
kurde s i ale Partidului Muncitoresc din 
Kurdistan (PKK, n.n.)” a spus pres edintele 
Erdogan. Ulterior, î ntr-un mesaj postat pe 
ret eaua Twitter, Erdogan a anunt at: „prin 
operat iunea „Izvorul Pa cii”, vom pa stra unitatea 
teritoriala  a Siriei s i vom elibera populat ia din 
regiune de terorism”. 
La ofensiva  participa , ala turi de blindate, 

artilerie s i fort e terestre, avioane de 
bombardament apart ina nd armatei turce, care 
au decolat de la baza aeriana  Dyarbakir din 
sudul t a rii. 
Potrivit unui comunicat al Ministerului turc al 

Apa ra rii, despre declans area operat iunilor au 
fost informate, î n prealabil, SUA, Federat ia Rusa , 
Marea Britanie, Germania, Frant a, 
comandamentul NATO s i secretarul general al 
ONU. 
Imediat dupa  î nceperea ofensivei, 

vicepres edintele Turciei, Fuat Otkay, a declarat 
pentru CNN, ca  „teritoriile eliberate (de prezent a 
kurda , n.n.) vor fi remise proprietarilor sirieni 
de drept.”  
12 octombrie 
Dupa  patru zile de lupte grele s i 

bombardamente de aviat ie, blindate, mortiere s i 
mitraliere grele, unita t ile turce au intrat î n 
oras ul kurd Ra’s Al-Ain, î nainta nd dinspre est 
spre vest, î n direct ia oras elor Tell Abyad, Minbaj 
(unde se afla  o baza  aeriana  a armatei ruse) s i 
Kobane, î n vecina tatea ca ruia sunt concentrate 
unita t i americane (vezi addenda foto). Potrivit 
unui comunicat al Ministerului Turc al Apa ra rii, 
î n ra ndul fort elor kurde au fost î nregistrat i peste 
400 de mort i s i ca teva sute de ra nit i, î n aceeas i 
perioada  de timp. Potrivit unor surse ONU, î ntre 
190.000 s i 200.000 de locuitori din zonele de 
lupte s i-au pa ra rsit locuint ele, iar valul de 
refugiat i continua  sa  creasca , amenint a nd cu o 
depopulare masiva  a regiunii. Observatorii 
subliniaza  ca  aici s-ar putea repeta, pe scara  
larga , ma surile adoptate de Turcia î n contextul 
raidurilor sale precedente î n zona kurda , unde 

au ocupat oras ele Afrin s i Kobane pe care le-au 
supus, ulterior, unui intens proces de turcizare 
administrativa , lingvistica , economica  s i 
administrativa , ava nd dimensiunile s i 
perspectivele unei veritabile epura ri etnice. 

 
13 octombrie 
- Unita t ile turces ti au pa truns pe o ada ncime de 

12 km î n interiorul teritoriului care ar urma sa  
constituie „centura de sigurant a ” cu o la t ime de 
30-40 kilometri, cucerind, î n acelas i timp, s i 
oras ul Tell Abyad, cea mai mare dintre 
localita t ile de frontiera . 

- La 13 octombrie, secretarul american al 
apa ra rii, Mark Esper, a evocat posibilitatea 
iminenta  ca SUA sa  evacueze î nca  1.000 de 
soldat i din nordul Siriei, exista nd riscul ca a 
ces tia sa  ajunga  î ntre focurile î ncrucis ate ale 
beligerant ilor din teren. 

- Acelas i demnitar s ef al Pentagonului, precum 
s i mai mult i comentatori americani, au apreciat, 
pornind de la informat iile din zona frontului, ca  
fort ele turce s i arabe de opozit ie comit atrocita t i 
î mpotriva kurzilor militari s i civili care pot fi 
catalogate drept crime de ra zboi. 

 
Reacții externe 
1. La Washington, președintele Donald 

Trump a respins mai multe propuneri ale 
consilierilor sa i - militari s i de la Casa Alba  - ca 
Statele Unite sa  ofere sprijin unita t ilor 
combatante kurde s i ale opozit iei siriene 
angajate î n luptele cu efectivele armatei turces ti. 
I ntr-o alocut iune rostita  la Washington, liderul 
american a afirmat: „etnicii kurzi sunt î n curs de 
evacuare a fa s iei de securitate avuta  î n vedere a 
fi î nfiint ata  de regimul de la Ankara. Sa -i la sa m 
pe turci sa -s i rezolve problemele pe care le au la 
frontiera . Nu cred ca  soldat ii nos tri trebuie sa  
aiba  un amestec î n aceasta  problema ”.  
2. Uniunea Europeană s-a ment inut î n 

limitele dezavua rii init iale a ofensivei turces ti. 
Bruxelles-ul s-a limitat la a cere î ncetarea 
imediata  a ofensivei turces ti, dupa  ce, pe un ton 
considerat a fi unul de s antaj, pres edintele 
Erdogan a amenint at ca  î n cazul î n care 
comunitatea europeana  va continua sa  
foloseasca  sintagma „invazie” pentru a denumi 
intervent ia turca , va ordona deschiderea port ilor 
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pentru cca. 3,6 milioane de refugiat i sirieni 
prega tit i sa  se î ndrepte spre Europa (N.B.: î n 
acest caz, va renunt a Erdogan la intent iile sale 
umanitare declarate, privitoare la relocarea 
acestor refugiat i î n „zona de securitate”?). 
3. La ONU, o tentativă a Consiliului de 

Securitate de adoptare a unei rezolut ii de 
dezavuare a intervent iei turce î n nordul Siriei a 
fost blocata , prin veto, la 11 octombrie, de 
Federat ia Rusa  s i SUA. 
4. La Paris, un comunicat comun al 

Ministerelor Apa ra rii s i Afacerilor Externe a 
anunt at, la 12 octombrie, decizia pres edintelui 
Emmanuel Macron de a suspenda orice livra ri de 
armament s i material militar ca tre Turcia.  
O decizie similara  a fost anunt ata  s i la Berlin, 

unde ministrul de externe Heiko Maas a anunt at 
decizia Germaniei de a nu mai emite nicio licent a  
pentru furnituri militare ca tre armata turca . 

Addenda foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Reunita  î n sesiune extraordinara  la nivelul 
minis trilor de externe, Liga Araba  a adoptat, î n 
unanimitate, o declarat ie de condamnare a 
intervent iei militare a Turciei, precum s i decizia 
de a lua ma suri concrete î mpotriva regimului 
Erdogan, î ntre care restrict ionarea sau 
suspendarea relat iilor diplomatice s i economice 
cu Ankara. A fost evocata  s i urmeaza  a fi 
analizata  s i cererea formulata  de Liban, de 
reprimire imediata  a Siriei ca membru cu 
drepturi depline al Ligii Arabe. 

 
6. La Bagdad, Consiliul Securita t ii Nat ionale a 

ordonat armatei s i milit iilor „Mobilizarea 
Populara ” (Al-Hashd Al-Shaabiy-pro-iraniene) sa  
ia ma surile ce se impun pentru securizarea s i 
apa rarea frontierei de vest cu Siria s i, la nord, cu 
Turcia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arealul kurd din nord-estul Siriei și cordonul de securitate proiectat de Turcia. (banda hașurată) 
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Date și fapte ( II ) 
 

14 octombrie  
- Potrivit unui acord î ncheiat î ntre guvernul 

sirian și Unitățile kurde de Apărare a 
Poporului, efective ale armatei loialiste 
siriene au fost desfa s urate î n zona oras ului Ain 
Issa, situat pe linia inferioara  de demarcat ie a 
„cordonului de securitate”, la nord de oras ul 
Rakka. I n alte segmente din zona , armata siriana  
a î naintat pa na  la cca. 6 kilometri de frontiera cu 
Turcia, lua nd sub control s i zona marelui baraj 
de acumulare Tabka de pe cursul ra ului Eufrat. 
Nu au fost î nregistrate incidente î ntre soldat ii 
sirieni loialis ti s i cei turci, dar un comunicat al al 
Ministerului sirian al Apa ra rii a precizat ca  
scopul acestei desfa s ura ri de fort e este acela de 
a „contracara agresiunea turca ”. 

Potrivit agent iei de presa  „Interfax”, pentru 
prevenirea unor incidente armate, pe liniile de 
demarcat ie î ntre zonele de prezent a  ale 
armatelor siriana  s i turca  au fost desfa s urate 
efective ale polit iei militare ruse, ava nd 
misiunea de observare s i de prevenire a unor 
posibile confrunta ri armate î ntre sirieni s i turci. 
I n replica , Turcia a dislocat importante î nta riri 

umane, militare s i logistice suplimentare î n 
vestul „coridorului de securitate”, î n perimetrul 
oras elor strategice Manbij, Afrin s i Kobane 
situate pe direct ia de î naintare a efectivelor 
kurde s i siriene loialiste. 
Analis tii apreciaza  ca  acordul militar survenit 

î ntre etnicii kurzi s i armata regimului Bashar Al-
Assad are potent ialul de a influent a evolut ia 
frontului î n persectiva imediata . Negocierile care 
au condus la acest acord s-au desfa s urat la baza 

Densitatea demografică a nordului sirian (punctele roșii)  
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aeriana  rusa  Hmeimim din apropierea oras ului - 
port Lattakia. Odata  cu desfa s urarea armatei 
siriene î n nordul t a rii, aproape simultan cu 
anunt ul pres edintelui Donald Trump privitor la 
retragerea a î nca  1.000 de soldat i americani, se 
poate spune ca  prezent a s i rolul Statelor Unite î n 
Siria s-a î ncheiat. Acest acord va permite 
guvernului de la Damasc sa -s i extinda  controlul 
asupra î ntregului teritoriu nat ional existent la 
î nceputul ra zboiului civil s i sa  aiba  o pozit ie 
consolidata  î n viitoarele negocieri politice 
pentru pacificarea t a rii. 
I n acest context, surse independente, regionale 

s i europene au anunt at evadarea din locurile de 
detent ie a cca. 800 de combatant i ai „Statului 
Islamic” sau simpatizant i ai acestuia, aflat i î n 
custodia penitenciara  a etnicilor kurzi. 

- La 14 octombrie, numa rul refugiat ilor s i 
persoanelor stra mutate pe fondul ofensivei 
turces ti din nordul Siriei a atins nivelul de 
160.000. 

 
15 octombrie 
Unita t i ale armatei siriene au pa truns, fa ra  

lupte s i fa ra  participarea combatant ilor kurzi, î n 
oras ul strategic Manbij, aflat, din 2018, sub 
controlul administrat iei civile kurde. 
Combatant ii arabo-kurzi se regrupeaza  fa ra  a 
angaja act iuni de lupta  î mpotriva armatei turce. 
Este vorba, dupa  toate aparent ele, de o tactica  
inspirata  de Federat ia Rusa , prin care armata 
siriana  are î n vedere recucerirea principalelor 
localita t i strategice din „zona de securitate”, 
crea nd, astfel, multiple bariere î ntre invadatorii 
turci s i fort ele kurde, î n condit iile î n care Ankara 
evita  orice conflict armat direct cu armata 
loialista  a lui Bashar Al-Assad. I n atare 
î mprejura ri, se pune î ntrebarea daca  armata 
turca  va mai dispune de coeziunea s i unitatea 
necesare continua rii operat iunilor militare pa na  
la „î ndeplinirea tuturor obiectivelor stabilite”, 
as a cum declara, repetititv, pres edintele 
Erdogan. 

 
16 octombrie 
- La o sa pta ma na  de la declans area operat iunii 

„Izvorul Pa cii”, numa rul refugiat ilor din nordul 
Siriei a atins cifra de 275.000, din care cca. 
70.000 sunt copii. O noua  criza  umanitara  de 

proport ii se prefigureaza  î n regiune, î n condit iile 
î n care toate entita t ile care activeaza  î n 
domeniul asistent ei umanitare s i-au î ntrerupt 
activita t ile s i s i-au retras personalul. Aliant a 
arabo-kurda  a cerut ONU s i Ligii Arabe o 
intervent ie neî nta rziata  s i furnizarea prioritara  
de alimente, nedicamente s i echipament 
medical. 

- Pe front, un convoi militar al armatei siriene 
loialiste aflat î n drum spre oras ul strategic 
Manbij a fost t inta unui atac „suspect” cu tiruri 
de mortiere. Activis ti de la fat a locului au 
atribuit Fort elor Siriei Democratice - de opozit ie 
- atacul, survenit î n contextul î n care aliant a 
kurda -araba  s i armata guvernului de la Damasc 
se afla  î ntr-o cursa  contra cronometru pentru a 
avea î nta ietatea ocupa rii oras ului Manbij. 
I n ziua precedenta , Casa Alba  anunt a ca , „î n 

urma toarele 24 de ore”, vicepres edintele 
american Mike Pence se va deplasa la Ankara, î n 
tentativa de a-l determina pe Recep Tayyp 
Erdogan sa  î nceteze imediat aventura militara  î n 
Siria. O misiune pe care presa de peste Ocean a 
descris-o ca fiind „sortita  es ecului s i tradiva .” 

 
17 octombrie 
Printre bombardanente, amenint a ri s i 

penalita t i - put ina  diplomat ie: vicepres edintele 
american Mike Pence s i secretarul de stat Mike 
Pompeo au ajuns la Ankara pentru a-l convinge 
pe Erdogan sa  nu ris te intrarea î n istorie sub 
semnul stigmatului de „noul Satan” (Donald 
Trump dixit). Ra spunsul liderului de la Bosfor a 
fost formulat chiar î nainte de sosirea celor doi 
„trimis i speciali”: nici un fel de sanct iune nu va 
opri desfa s urarea pa na  la capa t a campaniei 
militare î n Siria!  
Kremlinul a anunt at, la ra ndul sa u, o noua  

init iativa  diplomatica : î nainte de sfa rs itul lunii 
octombrie, Vladimir Putin s i Recep Tayyp 
Erdogan se vor î nta lni la Moscova pentru a 
discuta despre Siria. Tema principala : 
convenirea modului î n care nordul sirian de 
dupa  „Izvorul Pa cii” va fi î mpa rt it î n zone de 
prezent a  s i control rusesc. Aceasta, desigur, 
pentru ca s i turcii s i rus ii sa -s i respecte 
angajamentele de ment inere s i garantare a 
integrita t ii s i unita t ii teritoriale a Siriei! 
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Kurzii, un popor risipit în lume 
Popor cu o demografie cifrata , asta zi, la 25 - 35 

milioane de oameni, descendent i ai vechilor 
mezi din anticul imperiu persan, islamizat i î n 
ritul confesiunii sunnite, dar ava nd s i comunita t i 
non-musulmane, kurzii sunt un popor risipit, î n 
Orientul Mijlociu, pe un areal de aproape o 
juma tate de milion de km8 î n patru state, 
respectiv Turcia (20% din populat ie), Irak (20-
25%), Siria (15%) s i Iran (cca. 10% din 
populat ia totala ). Comunita t i kurde importante 
se î nta lnesc î n Asia (Kazahstan, Ka rga stan, 
Armenia, Azerbaidjan, Turkmenistan, Georgia, 
Afghanistan, Liban) s i din Africa s i sudul 
Peninsulei Arabice (Somalia, Eritreea, Yemen). O 
diaspora  kurda  viet uies te s i î n Europa, ava nd o 
dimensiune demografica  estimata  la 1,5-1,7 
milioane persoane. I n Roma nia 500 de persoane 
s i-au declarat apartenent a la etnia kurda . 
De-a lungul fra ma ntatei lor istorii, kurzii au 

lupat constant mai î nta i pentru recunoas terea 
unor drepturi sociale s i culturale (dreptul de 
folosire a limbii materne, de educat ie î n limba 
materna , de afirmare a identita t ii etnice s i 
culturale etc.), apoi pentru crearea unui stat 
propriu pentru acelas i singur popor risipit î n 
cele patru state orientale importante ment ionate 
mai sus. 
Dezmembrarea Imperiului Otoman, la sfa rs itul 

primului Ra zboi Mondial, a adus o prima  raza  de 
sperant a  î n acest sens. Dupa  victoria revolut iei 
lui Mustafa Kemal Ataturk, Tratatul de la Se vres, 
din 1920, a preva zut crearea unei entita t i statale 
kurde î n Anatolia s i î n actuala provincie Mossul 
din Irak. Acest vis treca tor s-a destra mat trei ani 
mai ta rziu ca nd, prin Tratatul de la Lausanne 
(din 1923) a fost consacrat regimul de tutela  al 
Turciei asupra Iranului, cel al Marii Britanii î n 
Irak s i cel al Frant ei asupra Siriei. 
O a doua tentativa  s-a consumat dupa  al doilea 

Ra zboi Mondial ca nd, î n 1946, cu sprijinul URSS, 
î n Iran a fost proclamata  as a numita „Republica  
kurda  de la Mehabad”, a ca rei existent a  a î ncetat 
î n 1947. 
I n 1978, î n Turcia s i Irak este î nfiint ata  

format iunea politico-militara  separatista  
„Partidul Muncitorilor din Kurdistan” (Partiya 
Karkeren Kurdistane -PKK), ca format iune de 
sta nga, nat ionalista  s i independenta . Conflictele 

armate dintre aceasta s i regimurile din Turcia s i 
Irak s-au soldat cu peste 40.000 de victime 
omenes ti î n perioada 1984-2015 (cî nd este 
realizat un armistit iu vremelnic î ntre PKK s i 
armata turca ). 
Dupa  proclamarea s i expansiunea teritoriala  a 

„Statului Islamic” s i ocuparea de ca tre acesta a 
oras ului irakian Mossul, î n 2014, milit iile kurde 
cunoscute drept „Unita t ile de Apa rare a 
Poporului” (constituite din kurzii sirieni, cu un 
efectiv uman de 25.000 combatant i) creeaza , 
î mpreuna  cu Fort ele Democratice Siriene de 
opozit ie (5.000 de membri), o coalit ie de lupta  
î mpotriva jihadismului islamist. Sprijinita , 
î narmata  s i instruita  de SUA, aliant a a obt inut o 
serie de victorii decisive î mpotriva grupa rii 
„Statul Islamic”, î ncepa nd cu eliberarea oras ului 
sirian Rakka, pa na  la cucerirea, î n martie 2019, a 
ora s elului Baghouz - ultimul bastion teritorial al 
„Statului Islamic”, situat î n zona de centru a 
frontierei siro-irakiene. I n ofensiva anti-terorista  
s i cu pret ul a 11.000 de viet i omenes ti, etnicii 
kurzi au reus it sa -s i extinda  teritoriul controlat 
la sud de Eufrat, instituind î n î ntregul Kurdistan 
sirian un regim de autonomie s i administrat ie 
locala  federativa  compusa  din trei cantoane cu o 
suprafat a  totala  de cca 30% din teritoriul 
nat ional sirian. 
Pentru Turcia vecina , chestiunea kurda  este 

perceputa  ca o amenint are existent iala  la adresa 
integrita t ii teritoriale s i a suveranita t ii nat ionale, 
î n vreme ce statele occidentale au sust inut, 
constant, o pozit ie potrivit ca reia aparit ia unei 
entita t i statale kurde î n Orientul Mijlociu 
reprezinta  o amenint are la adresa stabilita t ii s i 
pa cii regionale s i, implicit, a intereselor 
strategive vestice î n aceasta  parte a lumii.  

 
* 

I n urma  cu un an, î n cadrul unei conferint e la 
New York, pres edintele Donald Trump afirma, 
patetic: „Kurzii sunt singurii aliat i ai nos tri î n 
Siria, î mpotriva grupa rii Statul Islamic. Kurzii au 
luptat uma r la uma r cu noi s i au murit î mpreuna  
cu noi. Nu vom uita niciodata !”. Asta zi, acelas i 
Donald Trump i-a uitat, totus i, pe fos tii „singuri 
aliat i î n ra zboiul din Siria”, nemaidorind ca 
America  sa    mai  fie  implicata   „î ntr-un   ra zboi  
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nesfa rs it s i lipsit de sens” s i, mai ales, 
neprofitabil pentru America. 
Marcata , de la bun î nceput, de confruntarea 

î ntre obsesiile s i obstinat ia lui Recep Tayyp 
Erdogan  de  a  pacifica  s i  a securiza vecina tatea  
regionala , pe de o parte, s i sinusoida pe care 
evolueaza    aborda rile  s i  deciziile  liderului   din  
Biroul Oval, pe de alta  parte, s i aflata , î nca , î n 
etapa incipienta , expedit ia turca  î n Siria face 
prematura  s i riscanta  elaborarea de scenarii s i 
prognoze de viitor. 
Ceea ce se poate afirma, î nsa , cu o larga  marja  

de credibilitate, este ca  ra zboiul actual se va 
transforma - daca  nu este, chiar, î n curs sa  
devina  - î ntr-un veritabil laborator î n care se va 
ma sura gradul real de tra inicie al relat iilor 
dintre Turcia s i administrat ia de la Washington, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 î ntre Turcia s i Europa, î ntre Turcia s i Aliant a 
Atlanticului de Nord s i, î n aceeas i ma sura , va 
preciza mai coerent locul s i acceptabilitatea 
viitoare a Turciei î n proximitatea sa araba  s i 
musulmana . 
Rezultatele care vor ies i din „laboratorul 

sirian” vor marca adeva rata identitate a „noului 
Orient Mijlociu”, desenat, de data aceasta, nu de 
un Henry Kissinger sau de o Condoleeza Rice, ci 
de oamenii s i „prima verile” acestui „nou” Orient 
Mijlociu. 

 
Ra ma ne de va zut daca  din „izvorul” lui Erdogan 

va curge cu adeva rat pacea egala  s i durabila , sau 
va t a s ni, ca din ulciorul fermecat din „O mie s i 
una de nopt i”, duhul malefic, aduca tor al altor 
nefericiri. 
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Dr. Munir SALAMEH, Ramallah 
 
I 

La 13 septembrie a.c. s-au î mplinit 26 de ani de 
ca nd, î n fat a Casei Albe a avut loc semnarea 
„Acordurilor de la Oslo”. Dupa  doi ani de 
negocieri dificile nu numai cu frazeologia 
juridica , ci s i, mai ales, cu zidul neî ncrederii 
reciproce s i cu propriile mentalita t i inert iale, 
vechi de un secol, ministrul de externe israelian, 
Shimon Perez, î n numele guvernului de la Tel 
Aviv s i Mahmud Abbas, actualul pres edinte al 
Statului Palestina, î n numele Organizat iei de 
Eliberare a Palestinei, î s i puneau semna turile pe 
as a-numita „Declarat ie de Principii pentru 
Aranjamentele de instituire a unei Autorita t i 
Palestiniene Autonome interimare”. Declarat ia 
este cunoscuta , î n utilizarea comuna , drept 
„Acordurile de la Oslo”, dupa  numele capitalei 
norvegiene care ga zduise cea mai consistenta  
parte a rundelor de negocieri palestiniano-
israeliene. Aceasta era, dupa  un veac de conflict, 
primul acord de conciliere î ntre palestinieni s i 
israelieni.  
Ea prevedea, ca perspectiva  fundamentala , 

continuarea  negocierilor  pa na   la  realizarea, î n 
decurs de cinci ani, a unui stat palestinian 
independent s i solut ionarea altor dosare critice. 
Printre acestea se numa rau statutul 
Ierusalimului, viitorul refugiat ilor palestinieni, 
configurat ia frontierelor, as eza rile evreies ti din 
teritoriile autonome sau probleme economice s i 
de securitate. Sub privirile protectoare ale 
fostului pres edinte american Bill Clinton, 
premierul israelian Yitzak Rabin s i liderul 
palestinian Yasser Arafat, inamicii ireductibili de 
pa na  mai ieri, î s i da deau acolada cu ga ndul la un 
viitor pe care nu au mai avut s ansa s ansa de a-l 
tra i. 

 
II 

La 7 iulie a.c., î n cadrul unei conferint e de presa  
desfa s urata  la Ramallah, pres edintele 
palestinian Mahmud Abbas avertiza î n lega tura  
cu posibilitatea ca partea palestiniana  sa  

denunt e, in integrum, toate documentele 
convenite la Oslo s i semnate la Washington î n 
1993.  
 Acesta semnala intent ia de a î nceta orice 

cooperare de securitate cu autorita t ile israeliene 
s i, in extremis, retragerea recunoas terii, de ca tre 
Organizat ia de Eliberare a Palestinei, a statului 
Israel s i a Rezolut iilor 242 s i 338 ale Consiliului 
de Securitate, î n cazul î n care Israelul nu va 
adopta ma suri de punere î n practica  a 
angajamentelor sale, asumate la Oslo s i semnate 
la Washington. Argumentul invocat de liderul 
palestininian: „I nca  de la semnarea Acordurilor 
de la Oslo, Israelul nu a î ncetat sa  saboteze s i sa  
distruga  Acordurile convenite s i semnate î n 
comun”. I n plus, Mahmud Abbas reitera o serie 
de declarat ii anterioare prin care partea 
palestiniana  anunt a ca  nu mai recunoas te 
calitatea Statelor Unite de mediator s i sponsor 
neutru al procesului de pace, s i ca , î n consecint a , 
nu va mai accepta vreun rol al Washingtonului î n 
demersurile de negociere s i de identificare a 
unei solut ii echitabile pentru contenciosul 
palestiniano-israelian. 

Dupa  aproape 30 de ani de la negocierea, 
convenirea s i semnarea Acordurilor de la Oslo, 
semnatarul palestinian era primul care declara 
decesul acestui document considerat, la vremea 
respectiva , ca ava nd o dimensiune s i o 
î nsemna tate istorica .  
I n ma sura î n care nu s i-a atins obiectivele 

pentru care a fost init iat, respectiv pacea s i 
coexistent a î ntre cele doua  tabere aflate î n 

Semnarea „Acordurilor de la Oslo”, Washington DC, 13.09.1993. 
Fotografie: Wikimedia Commons. 
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conflict s i crearea unui stat palestinian suveran 
s i durabil, „procesul Oslo” este un es ec dramatic. 
Cauzele sunt numeroase s i implica  ambele pa rt i, 
dar s i factori t ina nd de evolut iile geopolitice 
regionale s i internat ionale. A pune acest es ec î n 
responsabilitatea exclusiva  a uneia sau a alteia 
dintre pa rt i ar î nsemna abordarea superficiala  a 
unui proces complex s i puternic vulnerabil la 
impactul mentalita t ilor s i al semnificat iei pe care 
conceptul de pace o are de o parte s i de cealalta  
a baricadelor. 
Dar dincolo de lacunele imputabile chiar 

documentului final de la Oslo, exista  s i elemente 
palpabile, vizibile s i cuantificabile care au erodat 
s i sabotat continuitatea demersurilor politico-
diplomatice. Se cuvin ment ionate, doar ca teva 
dintre cele mai dinamice. 
1. Contextul de pe es ichierul politic israelian, 

care a dat ca s tig de cauza  continua rii s i chiar 
intensifica rii politicii de implementare a 
as eza rilor evreies ti î n teritoriile palestiniene 
„autonome”. Daca  î n 1993, anul î n care a fost 
semnata  „Declarat ia de Principii”, î n Cisiordania 
tra iau 120.000 de colonis ti israelieni, î n 2014 
numa rul acestora a crescut la peste 200.000, ca 
ulterior sa  ajunga  la 382.000. Un numa r similar 
(incluza nd s i arabi israelieni) este î nregistrat s i 
î n Ierusalimul de Est. I n prezent exista  121 de 
as eza ri evreies ti oficial recunoscute, la care se 
adauga  „insule” izolate s i construite ilegal. 
2. Mis carea palestiniana , care a fost puternic 

fracturata  odata  cu alegerile legislative din anul 
2006, adjudecate, î n Gaza, de mis carea islamista  
Hamas, promotoare a vechii paradigme a 
Frat ilor Musulmani. Aceasta nu recunoas te 
existent a statului Israel, propuna ndu-s i crearea 
unui stat arab islamic pe î ntregul teritoriul 
Palestinei istorice s i proclama nd lupta armata  s i 
violent a drept singur mijloc de lupta  î mpotriva 
Israelului. Cu un „Fatahland” î n Cisiordania s i cu 
un „Hamasland” î n Fa s ia Gaza, mis carea 
palestiniana  nu a fa cut deca t sa  ofere Israelului 
un argument forte pentru evitarea orica ror 
negocieri de pace, sub argumentul ca  
palestinienii nu constituie un partener de 
discut ii unificat, credibil s i consecvent. I ntre 
iunie 2006 s i iulie 2014, armata israeliana  a 
ra spuns atentatelor cu rachete s i cu alte mijloace 
violente s i as a-numitelor „mars uri ale 

î ntoarcerii” regizate de Hamas, cu nici mai mult 
nici mai put in de cinci operat iuni represive 
provocatoare de mari pierderi umane s i 
materiale (act iunile „Ploaie de vara ” – iunie 
2006, „Iarna fierbinte” – februarie 2008, 
„Plumbul topit” – decembrie 2008, „Sta lpul de 
apa rare” – noiembrie 2012 s i „Bordura de 
apa rare” – iulie 2014). Un climat de ura  
rena scuta  î l determina pe fostul s ef al Statului 
Major al Tzahalului, generalul Moshe Yaalon, sa  
se pronunt e public pentru „marcarea cu fierul 
ros u a cons tiint ei palestiniene, asfel î nca t 
palestinienii sa  î nt eleaga  î n profunzime ca  sunt 
un popor î nvins”. I n acelas i timp, oficiali 
palestinieni din Gaza î s i î ndemnau, public, 
conceta t enii, „sa  ucida  ca t mai mult i sraelieni”. 
3. Venirea la Casa Alba  a Administrat iei Trump, 

care a î nsemnat trecerea politicii orientale a 
Statelor Unite de la gestionarea conflictului din 
regiunea Orientului Mijlociu s i a contenciosului 
palestiniano-israelian pe baza conceptului „celor 
doua  state”, la implicarea directa  s i pa rtinitoare 
î n act iuni de impunere a unor proiecte 
dezechilibrarte. Acestea vin î n dezavantajul 
pa rt ii palestiniene s i î n sust inerea deschisa  a 
viziunii politice a dreptei politice israeliene, î n 
frunte cu format iunea Likud, condusa  de 
premierul Benjamin Netanyahu. Recunoas terea 
Ierusalimului drept capitala  unificata  s i eterna  a 
statului Israel s i mutarea î n „oras ul sfa nt” a 
ambasadei americane, î nchiderea reprezentant ei 
diplomatice palestiniene î n SUA s i î ncetarea 
asistent ei financiare americane pentru Agent ia 
ONU de sprijin al refugiat ilor palestinieni 
(UNRWA) sunt doar ca teva forme de 
manifestare pragmatica  a noii politici americane 
legata  de solut ionarea problemei palestiniene. 
Cel mai recent, acestor pas i li s-a ada ugat 
lansarea celebrei init iative americane de pace 
cunoscuta  drept „afacerea secolului”, care, 
demarata  î n urma  cu aproape un an, nu a fost, 
î nca , finalizata , sau, cel put in anunt ata , deca t 
formal s i î n mod fragmentar s i produca tor de vii 
controverse.  

III 
I ncredint at, pentru coordonarea procesului de 

elaborare s i promovare, la doi dintre 
colaboratorii sa i apropiat i – respectiv Jared 
Kushner, consilier (s i ginere) prezident ial s i 
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Jason Greenblatt, consilier al pres edintelui 
pentru relat iile cu Israelul s i emisar special 
pentru problemele Orientului Mijlociu (funct ii 
din care acesta s-a retras din motive familiale, la 
juma tatea lunii septembrie a.c.) – proiectul 
american pe care î nsus i pres edintele Donald 
Trump l-a calificat drept „afacerea secolului” ar 
urma sa  fie alca tuit din doua  pa rt i. Fiecare 
abordeaza  î n mod distinct problemele cu 
caracter economic s i financiar, respectiv 
fundamentele politice ale pa cii palestiniano-
israeliene. Daca  despre primul segment 
Administrat ia a oferit o serie de informat ii s i 
demersuri publice, proiectul politic de pace este 
î nva luit î n mister, urma nd a fi oficializat, 
eventual, dupa  al doilea scrutin legislativ 
israelian – de la juma tatea lunii septembrie a.c. 

 
Jason Greenblatt (sta nga) s i Jared Kushner, Vars ovia, Polonia, 
14.02.2019. (Sean Gallup/Getty Images) 
 

I n as teptarea „zilei Z” din init iativa americana , 
forumul economic desfa s urat î n capitala 
Bahreinului î ntre 25-26 iunie, sub deviza „De la 
pace la prosperitate”, s i-a propus sa  dezva luie, 
ante-factum, o parte din beneficiile dezvolta rii 
pe care viitoarea „pax americana” le va reva rsa, 
ca dintr-un generos corn al abundent ei, asupra 
poporului palestinian – considerat o 
abstract iune fa ra  nicio lega tura  cu ideea de stat 
s i identitate nat ionala . O asistent a  financiara  de 
43 miliarde euro din care 24 miliarde euro ar 
urma sa  fie acordata  pentru Cisiordania s i Gaza, 
la care sa  se adauge 7,9 miliarde, respectiv 6,5 
miliarde s i 5,5 miliarde euro pentru palestinienii 
din Egipt, Iordania s i Liban, î n perspectiva unei 
ipotetice integra ri economice a acestui areal 
demografic. I n viziunea lui Jared Kushner, 
aceasta va î nsemna, î ntr-un orizont de maximum 
zece ani, dublarea Produsului Intern Brut, 

reducerea masiva  a ratei s omajului s i 
reformarea de fond a economiei palestiniene 
sufocata  de decenii de criza . 

„Fa ra  î ndoiala , avem nevoie de finant e s i de 
ajutor, dar, î nainte de acestea, trebuie sa  avem o 
solut ie politica ”, a fost react ia pres edintelui 
palestinian Mahmud Abbas. 
Conferint a din Bahrein a promis un „viitor” 

prosper pentru palestinieni, ca ci, as a cum crede 
unul din cei doi artizani ai „afacerii”, consilierul 
prezident ial Jason Greenblatt, „pacea ar debloca 
potent ialul incredibil pe care î l are economia 
palestiniana ”. De partea cealalta , pentru oficialii 
palestinieni, scopul real al forumului de la 
Manama a fost acela de „a ocoli problema 
politica ” s i „de a cumpa ra de la palestinieni 
renunt area la identitatea statala  s i nat ionala ”. 
I ntr-un interviu acordat, la 13 iulie a.c., 

cotidianului de limba  araba  Al-Sharq Al-Awsat 
(care apare la Londra), consilierul Jason 
Greenblatt „dezva luia”, foarte condensat, de 
altfel, unele considerat ii privind componenta 
politica  a init iativei americane. Afirma nd explicit 
ca  „sintagma celor doua  state” nu face parte din 
lexicul viitoarei „afaceri a secolului”, 
intervievatul preciza ca , prioritara  pentru 
destinul pa cii s i, implicit, al prosperita t ii, este 
„rezolvarea” a doua  noduri gordiane. Acestea 
sunt prezent a î n Gaza a mis ca rilor palestiniene 
Hamas s i Jihadul Islamic, care constituie „cauza 
principala ” a suferint elor poporului palestinian 
s i crearea unui cadru propice pentru 
continuarea negocierilor directe î ntre Mahmud 
Abbas s i premierul israelian. Cei doi sunt 
singurii î n ma sura  sa  stabileasca  agenda 
negocierilor, cu ment iunea ca  tot ceea ce se va 
conveni î n acest cadru va fi acceptabil s i pentru 
Statele Unite. Lectura in extenso a expozeului 
fa cut de Jason Greenblatt sugereaza , mai 
degraba , impresia ca  se vorbes te despre doua  
vehicule circula nd, fiecare, pe sensuri opuse s i ai 
ca ror conduca tori se saluta , eventual, din mers, 
cu o fluturare de ma na . Ceea ce, din pa cate, este 
prea put in pentru o afacere a secolului. 

 
Alegerile israeliene și „afacerea secolului” 
La numai o sa pta ma na  î nainte de alegerile 
anticipate de la 17 septembrie, premierul 
Benjamin Netanyahu, s i-a anunt at intent ia de a 
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act iona pentru anexarea coloniilor evreies ti din  
Cisiordania s i proclamarea suveranita t ii 
israeliene asupra Va ii Iordanului s i teritoriului 
din nordul Ma rii Moarte, daca  va ra ma ne î n 
fruntea gruvernului. Anunt ul a sta rnit react ii 
virulente de condamnare din partea guvernelor 
arabe, Ligii Statelor Arabe s i Organizat iei 
Coopera rii Islamice. Ca  a fost vorba de un joc 
preelectoral sau de o intent ie reala  nu vom putea 
s ti deca t dupa  formarea noului Executiv 
israelian. Dar aplicarea unei asemenea ma suri î n 
contextul s i as a deteriorat al climatului regional, 
nu va avea, dupa  toate probabilita t ile, deca t 
repercusiuni negative asupra procesului general 
al pa cii arabo-israeliene s i palestiniano-
israeliene. 
Dupa  numa rarea a 95% din voturi, la 18 
septembrie, rezultatele scrutinului au evident iat 
un puternic avans al format iunilor politice de 
dreapa, ava nd, î n fruntea plutonului s i cu 
diferent e nesemnificative, Partidul Likud condus 
de Benjamin Netanyahu, partidul – de aceeas i 
coloratura  politica  – „Albastru s i Alb”, ava ndu-l 
ca lider pe omul politic Benny Ganz s i 
format iunea nat ionalista  de dreapa „Israel, 
Beitenu” (Israel, casa noastra ) condusa  de fostul 
ministru de externe s i al apa ra rii Avigdor 
Lieberman. Niciuna din aceste format iuni nu s i-a 
adjudecat numa rul de 61 fotolii parlamentare 
necesar sa -i asigure o majoritate pe muchie de 
cut it care sa -i permita  constituirea guvernului, 
astfel î nca t es ichierul politic israelian va fi 
martor la intense demersuri, consulta ri s i 
pertracta ri pentru formarea unei aliant e care sa  
constituie baza de formare a unui guvern de 
uniune nat ionala . Dar, chiar s i î n acest caz, este 
greu de î ntreva zut ca  politica regionala  a 
Israelului, inclusiv fat a  de problema palestiniana  
sau de dosarul fierbinte al conflictului cu Iranul, 
va cunoas te schimba ri semnificative î n sensul 
compromisului. Benjamin Netanyahu promitea 
ca  va oferi israelienilor un „guvern sionist 
puternic”, î n vreme ce Benny Ganz s i Avigdor 
Lieberman vorbeau despre necesitatea unui 
guvern care sa  impuna  vocea Israelului pe 
es ichierul global s i sa  manifeste inflexibilitate î n 
politicile privind problemele Orientului Mijlociu. 
Pentru conducerea palestiniana , rezultatul 
alegerilor este, potrivit pres edintelui Mahmud 

Abbas, o „simpla  problema  interna ” care nu va 
aduce nimic î ncurajator pentru negocierile de 
pace, î n vreme ce oficiali ai Mis ca rii Hamas din 
Gaza proclamau ideea potrivit ca reia nu alegerile 
israeliene vor schimba ceva î n bine pentru 
procesul de pace, ci continuarea, la cote sporite, 
a „luptei de rezistent a  î mpotriva dus manului 
sionist”. 
Israelienii s i-au spus cuva ntul, î n sect iile de 
votare. Este ra ndul lui Donald Trump sa  faca  
publica  faimoasa „afacere a secolului”. 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 
Nu peste multa  vreme se î mplinesc doi ani de la 

9 decembrie 2017, ca nd fostul premier al 
Irakului, Haider Abadi, anunt a, triumfa tor s i 
solemn, eliberarea î ntregului teritoriu nat ional 
de prezent a structurii terorist-jihadiste „Statul 
Islamic” („Daesh”, dupa  acronimul arab) s i, î n 
consecint a , î ncheierea ra zboiului î mpotriva 
fenomenului terorist jihadist î n t ara dintre Tigru 
s i Eufrat. 

A trebuit, î nsa , sa  mai treaca  î nca  trei luni 
pentru ca, la 24 martie 2018, coalit ia 
multistatala  condusa  de Statele Unite sa  anunt e, 
la ra ndul sa u, pe un ton mai ret inut s i cu referire 
la frontul antiterorist islamist din Siria, 
„î nfra ngerea teritoriala ” a fostului s i efemerului 
„califat islamic” din aceasta  t ara . Anunt ul a fost 
î nsot it, î nsa , de avertismente oficiale ca , î n 
contradict ie cu declarat iile festiviste, activismul 
s i capacitatea de rezilient a  a Daesh ra ma n active, 
impuna nd continuarea operat iunilor de 
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lichidare efectiva  a influent ei, a structurilor, a 
canalelor de subzistent a  s i finant are ale entita t ii 
islamist-radicale.  
De la aceste doua  repere cronologice s i pa na  î n 

momentul de fat a , „Statul Islamic din Irak s i 
Levant” nu a î ncetat sa  ofere, î ntr-un ritm 
aproape cotidian, suficiente dovezi ca  aceasta  
entitate continua  sa  existe s i sa  parcurga  nu 
numai un proces de regenerare lenta  dar 
continua  ci s i sa -s i puna  î n evident a  capacitatea 
de adaptare la noile condit ii ale ra zboiului 
clandestin. Rezultatele acestei realita t i s-au 
materializat s i continua  sa  se concretizeze î n 
ritmul atacurilor violente, al atentatelor 
suicidare s i, î n general, al recursului la aceeas i 
panoplie de procedee, tactici s i acte care au 
î nsa ngerat regiunea s i lumea î n scurta viat a  a 
fenomenului Daesh. La 16 septembrie, fundat ia 
„Al-Furqan”, considerata  aripa mediatica  a ISIS, a 
difuzat un nou mesaj audio al liderului „istoric” 
al grupa rii, Abu Bakr Al-Baghdadi prin care 
acesta averitza ca  „atacurile executate de 
gruparea terorista  vor continua s i vor ajunge, î n 
cura nd, la un ritm cotidian de execut ie”. Ultimul 
mesaj, atribuit lui Al-Baghdadi, a fost difuzat î n 
luna aprilie a.c., ava nd un cont inut aproximativ 
similar cu cel de la 16 septembrie, fapt care i-a 
determinat pe analis ti sa  considere ca  este 
vorba, mai cura nd, nu de o amenint are iminenta , 
ci de o tentativa  a „califului” Al-Baghdadi de a 
mobiliza noi jihadis ti s i de a reafirma, ca  
gruparea ISIS exista  s i se afla  î ntr-o perioada  de 
refacere cu perspectiva  imprecisa  ca gruparea sa  
mai revina  vreodata  la dinamica s i nocivitatea 
prin care s-a impus î n perioada sa de apogeu. 
Potrivit depozit iilor unor jihadis ti Daesh aflat i î n 
custodia autorita t ilor irakiene, Abu Bakr Al-
Baghdadi se afla  ada postit î n zona oras ului sirian 
Al-Bukamal de la frontiera siriano-irakiana . 
Informat ii similare au fost difuzate s i de alte 
agent ii de presa  regionale s i occidentale. 
Acestea, î n ma sura î n care sunt credibile, au 
generat urma toarea î ntrebare fireasca : „Daca  as a 
stau lucrurile s i locul î n care se afla  teroristul 
sunt cunoscute, cum se explica  absent a orica rei 
tentative de capturare a acestuia, sau de 
lichidare a lui? Exista  interesul ca Al-Baghdadi sa  
fie la sat î n libertate pentru a fi folosit, la nevoie, 
î n complicatul joc politico-militar care se 

desfa s oara , î nca , î n arealul dintre Eufratul sirian 
s i Mesopotamia irakiana ? O privire de ansamblu 
pe harta arealului geografic siro-irakian pune î n 
evident a  faptul ca  enclave teroriste aflate î n 
stare latenta  sau sub forma as a-numitelor 
„celule” active continua  sa  existe. I n Siria, 
acestea sunt identificabile î n partea ra sa riteana  
a cursului sirian al Eufratului, î ndeosebi î n zona 
des ertica  din jurul Palmirei, s i î n proximitatea 
oras ului s i guvernoratului sirian Deir Az-Zor din 
nord-estul t a rii. Pe teritoriul irakian, acestea 
sunt distribuite î n „oaze” situate de-a lungul 
frontierei dintre Irak s i Siria s i pe o fa s ie 
desfa s urata  la limita sud-vestica  a Kurdistanului 
irakian. Fa s ia este delimitata  de districtul Sinjar 
la nord-est s i de Ramadi s i vecina tatea nordica  a 
capitalei Baghdad. 
Atacurile teroriste s i operat iunile de riposta  

armata  anti-terorista , cu o frecvent a  intensa  (s i 
cu potent ial distructiv î nsemnat) au ridicat, î n 
mediile analitice, î ntrebarea daca  nu cumva 
asista m la un proces de „reî ncarnare” a grupa rii 
imamului Abu Bakr Al-Baghdadi. Sau este oare 
vorba doar de potent ialul de rezilient a  al 
fenomenului, sortit, î nsa , mai devreme sau mai 
ta rziu, sa  se epuizeze progresiv pa na  la extinct ia 
naturala ? 
A devenit un truism afirmat ia ca  deconstruct ia 

teritoriala  s i organizatorica  a Daesh nu 
î nseamna , cu necesitate, s i destra marea 
ideologica  s i doctrinara  a acestei ret ele. I n 
acelas i timp, analiza realita t ilor actuale trebuie 
sa  ia î n considerare multiplele s i variatele 
diferent e specifice existente î ntre Siria s i Irak. 
Vorbim ata t din punct de vedere social, ca t s i din 
perspectiva modului diferit î n care aceste doua  
state au evoluat pe plan intern, dupa  î nla turarea 
regimului baasist al dictatorului Saddam 
Hussein î n Irak, î n 2003, s i dupa  declans area, î n 
2011, a „prima verii arabe” s i a ra zboiului civil, î n 
spat iul sirian.  
1. Irak: Între voință și realități 
„Iradat Al-Nasr” – voint a de a î nvinge, a fost 

numele de cod al unei ample ofensive declas ata  
la 7 iulie a.c. de ca tre aramata s i fort ele irakiene 
de securitate î mpotriva mozaicului de bastioane 
enclavizate ale Daesh. La un an dupa  ce ex-
premierul Heidar Abbadi proclamase victoria s i 
î nfra ngerea Daesh, planificarea s i declans area 
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acestei operat iuni este, prin ea î nsa s i un 
argument peremptoriu î n favoarea analizelor 
care sust in ideea ca  lupta î mpotriva 
islamismului irat ional este departe de a se fi 
î ncheiat. Frontul pe care s-a desfa s urat ofensiva 
a avut o geografie care se î ntindea de la frontiera 
vestica  a Irakului cu Siria s i, spre ra sa rit, ca tre 
districtul Ninive, cu capitala la Mosul; adica  un 
„Sahel” geografic stra ba ta nd Irakul de la Vest la 
Est. Dupa  î ncheierea „oficiala ” a ra zboiului 
î mportiva Daesh, regiunea î n discut ie ra ma ne 
principalul „banthustan” jihadist-terorist î n care 
celulele rezultate din fostul „califat” î s i planifica  
s i is i lanseaza  atacurile executate î n celelalte 
districte irakiene. Pe fondul epuiza rii s i al uzurii 
provocate de trei ani de ra zboi armatei s i 
fort elor de securitate ale Irakului, Statul Islamic 
a reus it sa  exploateze rapid retragerea din 
aceste regiuni a combatant ilor kurzi din 
format iunile Peshmerga pentru a-s i consolida 
prezent a s i a-s i reface structurile organizatorice. 
I n zonele petroliere din arealul Kirkuk-Mosul, 
armata nat ionala  irakiana  este preocupata  cu 
prioritate, de protect ia s i ment inerea î n 
funct iune a ca mpurilor petroliere, a instalat iilor 
de rafinare s i transport al petrolului s i al 
derivatelor de hidrocarburi. Se poate spune ca  
lupta anti-terorista  a statului irakian are, 
predominant, un caracter reactiv, de ra spuns la 
operat iunile Daesh s i mai put in unul preventiv, 
de identificare s i eliminare a insulelor de 
terorism islamist de pe teritoriul nat ional, ale 
ca ror amplasa ri teritoriale sunt, de altfel, 
cunoscute de ca tre planificatorii s i strategii 
irakieni. 
O asemenea situat ie faciliteaza  combatant ilor 

jihadis ti desfa s urarea unui ra zboi de gherila  
favorizat ata t de mediul natural muntos sau 
des ertic, ca t s i de sust inerea unor segemnte 
tribale ale societa t ii irakiene, dezama gite s i 
nemult umite de incapacitatea guvernului din 
Bagdad de a le oferi avantajele promise s i 
binefacerile de dupa  „victoria” impotriva fostului 
stat islamic. A ret inut atent ia s i faptul ca , î n unul 
din ultimele mesaje atribuite „califului” Abu 
Bakr Al-Baghdadi, la î nceputul lunii mai, acesta 
declara, ritos, ca  „ra zboiul Islamului s i al 
credicios ilor musulmani î mpotriva cruciat ilor s i 
a aliat ilor lor va fi lunga . Lupta pe care o ducem 

asta zi este, temporar, una de uzura  pentru 
s ubrezirea inamicilor nos tri care vor trebui sa  
î nt eleaga  ca  jihadul va continua pa na  la sfa rs itul 
timpurilor”. 
2. Siria: Un „califat” eliminat dar...activ 

I n luna martie a.c, a ca zut ultimul bastion 
det inut de Daesh î n Siria, î n ora s elul Baghouz, de 
la frontiera estica  dintre Siria s i Irak. Mai multe  
zeci de mii de combatant i islamis ti – musulmani 
nativi s i occidentali convertit i la ideologia 
jihadului – precum s i un important numa r de 
membri ai familiilor acestora, femei s i copii, au 
fost capturat i de fort ele aliant ei arabo-kurde sau 
au fost ret inut i s i plasat i î n tabere de detent ie 
sau penitenciare organizate ad-hoc. Pe teritoriul 
sirian funct ioneaza , î n prezent, patru principale 
asemenea centre amplasate î n nordul t a rii, 
respectiv campusul Ain Issa din nordul oras ului 
Raqqa: campusul Al-Hol, î n vecina tatea estica  a 
oras ului Hasaka s i î nchisorile Roj s i Derek din 
extremitatea nord-estica  a teritoriului sirian, nu 
departe de frontiera irakiana . I n acestea sunt 
det inute, î n condit ii mai mult deca t precare, cca. 
70.000 de persoane. Ata t fort ele coalit iei, 
minoritarii kurzi ca t s i surse guvernamentale 
accentueaza  realitatea ca , departe de a diminua 
fantatismul celor aflat i î n custodie penitenciara , 
aceste aglomerat ii constituie centre foarte active 
de proliferare a radicalismului s i fanatismului. I n 
perspectiva plauzibila  a elibera rii lor, prizonierii 
reprezinta  un focar de amenint a ri serioase s i, 
mai ales, un rezervor pentru refacerea 
potent ialului uman al grupa rii terorist-jihadiste. 
I n ceea ce prives te combatant ii „statului islamic” 
care nu au fost capturat i, aces tia s-au organizat, 
ca s i comilitonii lor din Irak, î n celule aflate î n 
conservare, dar active ca t prives te capacitatea 
de executare a unor atacuri (amplasarea unor 
dispozitive explozive improvizate, î ndeosebi pe 
arterele de circulat ie rutiera  utilizate de fort ele 
kurde s i ale aliant ei internat ionale, organizarea 
de ambuscade, folosirea mas inilor capcana , 
atacuri letale inclusiv î n scopuri de jaf etc). 
Este, se poate spune, o perioada  î n care 

activismul terorist jihadist, ata t î n Siria, ca t s i î n 
Irak are drept obiectiv fundamental verificarea 
s i ment inerea capacita t ilor de supraviet uire, î n 
perspectiva unei reveniri progresive pe doua  
fronturi – cel sirian s i irakian. Exista , î nsa  prea 
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put ine perspective de a reus i ca, î n plan social, 
economic, institut ional, confesional s i politic, sa  
se elimine cauzele profunde care au fa cut 
posibila   aparit ia, proliferarea  s i  implementarea  

 
Reza SHAHRESTANI 

La 22 septembrie a.c., s-au î mplinit 30 de ani de 
la primul ra zboi din Golf, î ntre Irakul baasist al 
lui Saddam Hussein s i Republica Revolut ionara  a 
Iranului condusa  de ayatollahul Ruhollah 
Khomeini. Supranumit de ca tre regimul de la 
Bagdad „Qadisiya lui Saddam” (dupa  numele 
locului unde, î n secolul al VII-lea, armatele arabe 
musulmane au î nvins os tirile imperiului persan), 
acest ra zboi, care a î nceput î n 1980 s i s-a 
î ncheiat î n 1988, la sa nd î n urma  circa un milion 
de mort i s i nici un î nvinga tor strategic, este 
considerat de istoriografi s i analis tii conflictelor 
drept cel mai feroce din istoria moderna  a 
Orientului Mijlociu. A fost un conflict care, prin 
mizele sale, prin amploare, brutalitate s i durata , 
a avut consecint e profunde asupra echilibrului 
de fort e s i a competit iei globale pentru putere s i 

influent a  nu numai î n regiunea Golfului Arabo-
Persic, ci s i la nivelul ha rt ii politice globale de la 
sfa rs itul secolului trecut s i î nceputul acestuia. 
Declans area „Primului Ra zboi din Golf” s-a 

produs, de fapt, ca o prelungire a ra sturna rilor 
generate de revolut ia islamica  iraniana  din 1979. 
Lumea occidentala , î n frunte cu Statele Unite ale 
Americii a constituit, î nca  de la î nceput, inamicul 
ireductibil al Iranului persan s i musulman s iit s i 
principala piedica  î n calea „exportului de 
revolut ie”  islamica   la  nivel  regional  s i   extra- 

militantismului terorist-jihadist islamic. 
I ntre „voint a de a î nvinge” s i obt inerea victoriei 

certe s i definitive, drumul este î nca  lung s i 
imprevizibil. 

regional. Din acest punct de vedere – s i prin 
retorica ofensiva  s i expansionista  a noului regim 
teocratic – dar s i, î n egala  ma sura , prin influent a 
pe care acesta s i-a ca pa tat-o sau a impus-o, 
Republica Islamica  a constituit, pentru dictatura 
laica  din Irak, ata t o amenint are î n competit ia 
pentru putere regionala , ca t s i, î n condit iile de 
î nceput al revolut iei, izolata  pe plan regional s i 
internat ional, o posibila  prada  vulnerabila  s i 
us or de supus. 
Cei opt ani de ra zboi nu i-au adus lui Saddam 

Hussein î mplinirea visului sa u de a face din Irak 
o avangarda  a arabismului s i o paradigma -model  
                                                                                                  

de unica  putere pe es ichierul Orientului Mijlociu. 
De cealalta  parte a Golfului, ambit iile 
„exportatorului de revolut ie musulmana ” 
Khomeini s i ale succesorului sa u, Ali Khamenei 
au avut drept rezultat o tensionare ascensionala  
a relat iilor Iranului î ndeosebi cu monarhiile 
petroliere din regiune, dar s i cu restul 
comunita t ii occidentale. Tensiunile au fost 
aplanate vremelnic de semnarea, î n 2015, a 
„Acordului nuclear” î n formula 5+1, a ca rui 
denunt are unilaterala  de ca tre Administrat ia 
Donald Trump, a readus starea conflictuala  
dintre Statele Unite s i Iran, proiecta nd-o la cote 
foarte apropiate de linia ros ie a unui conflict 
militar. Un conflict î n care, dupa  toate 
aparent ele, Irakul, eliberat de dictatura lui 
Saddam Hussein, de ra zboiul civil devastator s i 
de de tirania brutala  s i irat ionala  a „califatului 
jihadist”, pare amenint at sa  devina  placa 
turnanta  s i „curtea din spate” a noii confrunta ri 
î ntre „America First” de dincolo de Ocean s i 
Revolut ia islamica  de dincolo de Golf, aspiranta  
s i ea, tot la calificativul de „first”. 

* * * 
O frontiera  de 1.400 km desparte Irakul de 

vecinul sa u iranian de care depinde, î ntr-o 
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ma sura  consistenta , asigurarea celor necesare 
supraviet uirii î n limitele unei normalita t i 
precare. Energia electrica  de care Irakul are 
nevoie zilnic, adica  1.300 megawat i, sau gazele 
naturale – 28 milioane m9 zilnic – sunt asigurate 
de Iran. I n contextul sanct iunilor economice 
impuse Iranului de ca tre Administrat ia de la 
Washington, noua conducere politica  de la 
Baghdad – pres edintele Barham Saleh s i 
premierul Adel Abdul Mahdi – au reus it, dupa  
pertracta ri dificile, sa  obt ina  o except ie de 45 de 
zile de la aplicarea sanct iunilor economice de 
ca tre SUA, urmata , dupa  aceleas i negocieri 
dificile, de o prelungire a except iei pa na  la finele 
anului î n curs. Oficialii irakieni considera , î n mod 
critic, ca  pentru Irak nu va fi nevoie deca t de cel 
mult cinci ani, î n condit iile ment inerii 
sanct iunilor economice anti-iraniene, pentru ca 
economia (irakiana ) sa  fie, î nca  o data , s i cu 
consecint e imprevizibile, stangulata  pa na  „la 
marginea pra bus irii”. 
Preocupat i pa na  la obsesie de provocarea unei 

implozii a regimului Islamic iranian, chiar daca , 
spre sfa rs itul lunii iulie, pres edintele Trump 
declara ca  „nu dores te schimbarea regimului din 
Iran”, planificatorii s i decident ii de la 
Washington par prea put in dispus i sa  accepte 
concesii sau except ii î n sprijinul Irakului. Iar 
acest fapt ar putea sa  aiba  consecint e greu de 
controlat î ntr-o t ara  puternic afectata  pe toate 
planurile chiar de intervent ia militara  americana  
din 2003, î n care Statele Unite continua  sa  aiba  o 
prezent a  activa  de peste 5.000 de militari 
americani s i care î nca  nu s-a eliberat pe deplin 
nici de activismul terrorist, nici de urma rile 
psihice, economico-sociale s i institut ionale ale 
nefastului ra zboi î mpotriva as a-zisului „califat 
Islamic” al lui Abu Bakr Al-Baghdadi – irakian s i 
el, ca mult i dintre jihadis tii ale ca ror acte au 
î nsa ngerat, ani de-a ra ndul, pa ma ntul dintre 
Tigru s i Eufrat s i nu numai. Rata î nalta  a sa ra ciei 
sociale, volatilitatea institut ionala  s i corupt ia 
maligna  continua , s i acestea, sa  ment ina , la 
nivelul cons tiint ei colective, sentimentul 
î nsingura rii, al izola rii s i abandonului, î ntr-un 
Irak î n care peste doua  milioane de locuitori au 
statut de persoane dislocate s i care, potrivit 
estima rilor „Transparency International”, se 
situeaza  pe locul al 12-lea mondial, î n plutonul 

cu cel mai î nalt grad de corupt ie s i 
coruptibilitate. 

* * *  

Actuala stare conflictuala  dintre Statele Unite s i 
Iran s i ma surile de „î ncercuire” aplicate de 
Administrat ia Trump î mpotriva regimului 
ulemalelor s i mollahilor de pe malul ra sa ritean 
al Golfului plaseaza , inevitabil, Irakul î n postura 
deloc comfortabila  a unei t a ri aflate î ntre 
ciocanul american s i nicovala iraniana . Aceasta  
pozit ionare este problematica  s i î n ma sura î n 
care, de la revolut ia khomeinista , î ntre Baghdad 
s i Teheran s-a instaurat o relat ie de profunda  s i 
multiforma  simbioza  – sociala , confesionala , 
economica , mercantila . Asta zi, relat ia este ata t 
de profunda  s i de î nra da cinata  î nca t a devenit, î n 
buna  ma sura , imuna  la practica sanct iunilor. 
Printr-o simpla  comparat ie a ceea ce poate fi 
sesizabil de ca tre observatorul obis nuit, se poate 
constata fa ra  dificultate ca  prezent a iraniana  î n 
Irak, pragmatica  s i operat ionala , are puternice 
ra da cini î n ceea ce î nseamna  „statul profund” 
irakian s i societatea sa. La opul opus, prezent a 
americana  este „superficiala , conjuncturala  s i 
paralela  cu esent a genuina  a societa t ii irakiene”, 
as a cum remarca un diplomat african aflat la 
post î n Bagdad. Una dintre entita t ile  cel mai 
solid infiltrate î n t esa tura intima , sociala  s i 
institut ionala  irakiana  este ret eaua milit iilor 
ideologice, confesionale s i paramilitare irakiene. 
Aceasta  ret ea este irakiana  din perspectiva 
identita t ii ceta t enes ti, dar puternic pro-iraniana  
î n ceea ce prives te apartenent a confesionala  la 
ritul islamic s iit, finant area, dotarea, prega tirea 
s i doctrina. Constituita  î n 2014, din init iativa 
marelui ayatollah Ali Sistani, liderul comunita t ii 
s iite irakiene, î n contextul ra zboiului civil s i al 
campaniei î mpotriva „Statului Islamic”, 
organizat ia numita  „Mobilizarea populara ” (Al- 
Hashd Al-Sha‘biy), cu un efectiv uman estimat la 
100.000-120.000, beneficiaza  de sust inerea 
guvernului de la Bagdad. Aceasta este apreciata  
pentru rolul fundamental avut î n campania 
î mpotriva Statului Islamic ata t î n Irak 
(eliberarea oras ului Mosul), ca t s i î n Siria 
(eliberarea districtului s i oras ului Raqqa, fosta 
„capitala ” siriana  a „califului” Abu Bakr Al-
Baghdadi).  
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Organizat ia este, asta zi, o coalit ie a 
principalelor milit ii active î n Irak, respectiv: 
Asaib Ahl Al-Haqq („Cetele celor 

dreptcredincios i”), o mis care desprinsa  din fosta 
„Armata  a lui Mahdi”, condusa  de clericul 
Moqtada Al-Sadr s i cunoscuta  pentru sust inerea 
acordata  fostului premier s iit irakian Nouri Al-
Maliki s i pentru actele de represiune î mpotriva 
radicalismului sunnit. Este considerata  a fi foarte 
apropiata  de Iran s i, î ndeosebi, de ghidul suprem 
iranian, Ali Khamenei. 
Faylaq Badr sau Kataeb Al-Badr (Brigăzile 

sau Falangele Al-Badr), creata  î n timpul 
ra zboiului dintre Irak s i Iran (1980-1988) de 
ca tre Gardienii Revolut iei Islamice (Pasdaran), 
din dezertori s i prizonieri din armata irakiana . 
I n 1991 a participat la insurect ia irakiana  es uata  
impotriva regimului Saddam Hussein, iar din 
2003 se stabiles te î n Irak, implica ndu-se s i î n 
viat a politica  a acestei t a ri. Liderul s i 
comandantul sa u, Hadi Al-Amiri, a det inut mai 
multe fotolii ministeriale î n guvernul irakian s i a 
fost unul dintre co-fondatorii aliant ei 
„Mobilizarea populara ”. I ntre 2014-2016 a 
det inut portofoliul internelor î n guvernul 
Heydar Abbadi. 
Kataeb Hezbollah (Brigăzile Hezbollah), 

create î n 2003 ca unita t i combatante î mpotriva 
trupelor americane de intervent ie î n Irak. Ava nd 
efective umane estimate la sub 1.000, figureaza  
pe lista americana  a organizat iilor teroriste 
externe s i este condusa  de Jamal Ibrahimi (alias 
Abu Mahdi Al-Muhandis) care este s i vice-
pres edintele coalit iei „Mobilizarea Populara ”. 
Saraya Al-Salam (Detașamtele păcii), 

constituita  î n 2014 prin desprinderea de 
curentul politico-militar al clericului Moqtada Al
-Sadr. I n anul 2016 efectivele sale erau estimate 
la cca. 15.000 oameni. 
Harakat Hezbollah Al-Nujabā’ (Mis carea 

Virtuos ilor Hezbollah). 
Pe la nga  aceste format iuni adunate sub cupola 

„Mobiliza rii populare”, î n Irak mai act ioneaza  un 
numa r de milit ii independente care se disting 
printr-o relat ie mult mai strî nsa  s i o dependent a  
directa  fat a  de regimul iranian s i, cu deosebire, 
de armata paralela  a Gardienilor Revolut iei 
Islamice. Mai importante, din punct de vedere al 
efectivelor s i al capacita t ii combative se cuvin 

amintite: 
Kataeb Al-Imam Ali (Brigăzile Imamului 

Ali), constituite î n 2014, ca ramura  militara  a 
partidului islamist irakian s iit „Mis carea Islamica  
Irakiana ”. 
Liwa Abu Fadl Al-Abbas (Brigada Abu Fadl 

Al-Abbas), constituita  î n 2012 pentru a combate 
format iunile jihadiste sunnite din Irak s i Siria, 
sub comanda „consilierilor” iranieni. 
Saraya Tali’a Al-Khorasani (Unitățile de 

lupta  Khorasan), constituite ca format iuni de 
lupta  î mpotriva Statului Islamic din Irak s i Siria, 
cu un efectiv de cca. 3.000 de oameni. Se 
subordoneaza , pe linie de comandament, 
biroului militar al ghidului suprem iranian, Ali 
Khamenei. 
Brigăzile Ashurā, constituite în 2014 ca 

aripa  militara  a Consiliului Suprem Islamic, 
organ de conducere doctrinara  a comunita t ii 
s iite irakiene.  
Dincolo de concluziile, contradictorii, ale 

analizelor referitoare la ceea ce î nseamna  
prezent a milit iilor pro-iraniene pe es ichierul 
politico-militar al Irakului de asta zi, acestea 
capa ta  o semnificat ie pe ca t de complexa , pe ata t 
de amenint a toare, î n contextul î n care Irakul se 
afla  la intersect ia tirurilor politice s i militare 
dintre Statele Unite s i regimul iranian. 
I n aceste noi conjuncturi s i privite dinspre 

Manhattan, format iunile ment ionate reprezinta  
tot ata tea prelungiri s i instrumente ale 
controlului iranian asupra Irakului s i, ipso facto, 
tot ata tea instrumente care, î n condit ii 
conflictuale, pot fi mobilizate de Teheran. 
Urma nd modelul Hezbollah-ului libanez, al 
Hamas-ului palestinian din Gaza, al houthi din 
Yemen, sau al grupa rilor din Asia î nconjura toare, 
adica  tot ata tea componente ale unui ra zboi prin 
interpus i, acestea reprezinta  elemente utile î n 
confrunta ri asimetrice pe care ayatollahii 
iranieni le pot mobiliza. Este o rat iune pe care 
Administrat ia a î nt eles-o s i care a determinat, î n 
consecint a , apelurile intense ale lui Donald 
Trump, personal, sau prin î nalt ii sa i demnitari – 
dintre care nu lipsesc secretarul de stat Mike 
Pompeo s i fostul consilier pentru probleme de 
securitate nat ionala , belicosul John Bolton 
(î nlocuit la 10 septembrie cu Robert O’Brien). 
Aces tia au cerut, ultimativ, guvernului de la 
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Bagdad sa  reediteze nefericita inspirat ie a 
administratorului civil american de dupa  invazia 
din 2003, Paul Bremer, sub a ca rui presiune a 
avut loc „dezra da cinarea” armatei, a serviciilor 
de informat ii s i a tuturor institut iilor de fort a  din 
vremea lui Saddam Hussein. I n urma acestui  
demers mii de oameni au fost la sat i pe drumuri, 
apuca nd calea radicalismului s i a vendetei. 
Actualul guvern de la Bagdad propune s i sust ine 
– pentru a ca ta oara ? – insert ia milit iilor î n 
structurile militare institut ionale ale statului 
irakian, ceea ce ar aduce un plus de „irakizare” a 
acestora s i ar servi, indirect, strategiei 
americane a conflictului cu persanii musulmani. 
Solut iile radicale, de „dezra da cinare” s i-au ara tat 
consecint ele. De alfel, de acest adeva r par a fi 
convinse s i cercurile decizionale irakiene care au 
refuzat cu politet e diplomatica  presiunile de 
buldozer  ale  lui  Mike  Pompeo  s i  ale  Adminis- 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 
La 30 septembrie 2019, s-au î mplinit patru ani 

de ca nd pres edintele Vladimir Putin a autorizat 
intervent ia militara  a Rusiei î n ra zboiul civil din 
Siria. Decizia a fost fundamentata , oficial, pe 
temelia solicita rii formale a guvernului sirian 
pentru ajutor militar î mpotriva „conspirat iei 
externe” – î n esent a  occidentale – la adresa 
independent ei s i suveranita t ii nat ionale a Siriei”, 
precum s i î mpotriva „fenomenului terorist 
intern s i a jihadismului radical Islamic, sust inut 
de puteri s i fort e stra ine”. 
Activita t ile militare ruses ti au constat î n 

lovituri aeriene, lovituri de rachete de croaziera  
– lansate de pe bastimentele ruses ti din apele 
Mediteranei ra sa ritene – folosirea intensa  a 
consilierilor militari pe front s i a fort elor 
speciale s i unita t ilor ruses ti de elita . Acestea au 
fost î ndreptate î mpotriva grupurilor militare ale 
opozit iei siriene, precum s i î mpotriva 
format iunilor combatante islamiste ale „Statului 
Islamic din Levant s i Irak” (Daesh), ale Frontului 
„Jabhat Al-Nusra” – ca filiala  siriana  a Ret elei Al-
Qaida – s i a altor format iuni jiadiste mercenare, 
î n ra ndul ca rora au fost angrenat i combatant i  

 trat iei î n ansamblu. Ar trebui sa  nu se uite ca , 
î ncepa nd cu Abu Musab Al-Zarqawi, succesorul 
lui Osama Bin Laden la conducerea filialei 
irakiene a ret elei Al-Qaida s i continua nd cu Al-
Baghdadi s i Abu Muhammad Al-Julani (liderul 
Frontului Al-Nusra, filiala Al-Qaida din Siria), 
aces tia s-au slujit de fos ti soldat i, ofit eri, 
subofit eri s i specialis ti pe care „dezra da cinarea” 
lui Paul Bremer i-a î mpins ca tre extremism – 
forma schizofrenica  a religiei s i instrument de 
„gestionare a barbariei”. 
I n conflictul care activeaza  î n prezent 

germenele ra zboiului, nimeni nu are nevoie de 
incendii. Decident ii de care depinde 
supraviet uirea comunita t ii umane ar trebui sa  
nu uite oriunde ar fi, î n Irak, î n Iran, î n Golf sau 
altundeva, vechiul dicton care ne spune ca  
„diavolul sta  ascuns î n detalii”. 

 

provenit i din peste 60 de state stra ine – arabe, 
europene, transatlantice s i asiatice.  
Dupa  primii doi ani s i juma tate de implicare 

nemijlocita  î n operat iunile de pe front, la 14 
martie 2016, pres edintele Vladimir Putin anunt a 
ca  misiunea siriana  a efectivelor ruses ti „a fost î n 
mare parte î ndeplinita ”, urma nd ca principala 
parte a fort elor expedit ionare ruses ti sa  fie 
retrasa . Dupa  o redesfa s urare simbolica , fort ele 
ruses ti din Siria au continuat s i continua  s i asta zi  
sa  act ioneze activ î n sprijinul guvernului sirian. 
Despre implicarea militara  ruseasca  pe 

es ichierul ra zboiului civil sirian, ca s i despre 
reus itele sau es ecurile unei asemenea expedit ii 
armate a Federat iei Ruse î n regiunea Levantului 
s-a scris î n flux continuu s i î n mai toate limbile 
Terrei. Toate aceste act iuni nu au obnubilat 
abundent a de î ntreba ri la care î nca  nu s-au dat 
ra spunsuri s i care, î n esent a lor, se refera , cu 
predilect ie, la morfologia intima  a strategiei pe 
care Moscova a dezvoltat-o î n ultimii patru ani, 
la capacitatea reala  a decident ilor sau la 
interesele reale s i strategiile Rusiei, pe tabla de 
s ah a Siriei s i a Orientului Mijlociu. Un asemenea 
punct de ra scruce reprezentat de intervent ia 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_Civil_din_Siria
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_Civil_din_Siria
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ruseasca  nu a venit din nimic s i nici nu trebuie 
judecat ca un act izolat. Sa  nu uita m ca  numai cu 
un an î nainte, î n 2014, Vladimir Putin aruncase 
comunita t ii occidentale o î ndra zneat a  sfidare 
prin anexarea peninsulei Crimeea, deschiza nd, 
asfel, nu numai un nou dosar conflictual cu 
implicarea Ucrainei, ci s i o noua  abordare a 
relat iilor geostrategice ale noului secol. 
Implicarea ruseasca  î n Siria nu era, î n 
consecint a , deca t un nou episod de escaladare 
politico-militara  din serialul î nceput de Vladimir 
Putin î n 2008, prin expedit ia armata  î n Georgia 
care a constituit preambulul pentru redesenarea 
ha rt ilor de influent a  ruseasca  î n spat iul 
defunctei Uniuni Sovietice. 

Asta zi, la patru ani de la intervent ia militara  
ruseasca  î n Siria, aceias i analis ti s i expert i 
constata  ca , î n procesul de elaborare s i 
implementare a politicii sale î n chestiunea 
conflictului sirian, Kremlinul se vede confruntat 
cu o serie de provoca ri s i dificulta t i, care 
evolueaza  pe o traiectorie ascensionala . Iar una 
dintre acestea î s i are originea tocmai î n fisurile 
apa rute î n funct ionarea î nt elegerilor convenite 
î ntre Rusia s i Turcia lui Recep Tayyp Erdogan. 
Ne referim la stabilirea s i funct ionarea as a-
numitelor „zone de de-escaladare” sau „zone de 
securitate” î n diverse districte administrative ale 

Siriei s i, cu deosebire, î n arealul kurd s i î n zona 
de frontiera  nordica  dintre Siria s i Turcia. La 
acestea se ada uga  dinamizarea s i intensificarea 
prezent ei s i act iunilor militare americane î n 
aproximativ aceleas i zone nordice s i ra sa ritene 
î n care se intersecteaza  s i se î nta lnesc interesele 
Federat iei Ruse s i Turciei. Ori, aceste elemente 
amenint a  sa  produca  o limitare semnificativa  a 
s anselor de implementare a unora dintre cele 
mai importante sloganuri, î n baza ca rora a fost 
construita  strategia ruseasca . I ntre ele, pe un loc 
de frunte, se situeaza  „pa strarea s i consolidarea 
unita t ii s i suveranita t ii teritoriale a Siriei î n 
teritoriul sa u nat ional”. 

 

Totodata , degradarea brusca  a situat iei pe 
frontul din zona districtului s i oras ului Idlib din 
nord-vestul Siriei s i revenirea î n prim plan a 
opt iunii militare pentru stabilizarea acestei zone 
ca urmare a negocierilor de la Astana (patronate 
de trioul Rusia-Turcia-Iran) sunt de natura  sa  
reactiveze incertitudinile privind competit ia 
pentru reconfigurarea ariilor de influent a  s i 
control teritorial ata t î ntre principalii actori 
prezent i pe frontul din Siria, ca t s i î ntre mozaicul 
de milit ii diseminate, practic, pe î ntreg teritoriul 
t a rii. Aceasta î nseamna , î n acelas i timp, o 
competit ie s i o confruntare î ntre Rusia, pe de o 
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parte, s i fiecare din Turcia s i Iran, pe de alta  
parte. I nseamna  o implicare mai dinamica  a 
Israelului î n propria lichidare de conturi cu 
prezent a iraniana  s i cu milit iile sust inute de 
regimul teocratic din Teheran. I n atari 
conjuncturi se poate constata, fa ra  prea mare 
dificultate, ca  pozit ionarea s i politica rusa  î n 
chestiunea dosarului sirian evolueaza  pe o 
traiectorie care merge dinspre conceputul init ial 
al ra zboiului rapid î ncheiat s i ca s tigat s i 
consolidarea suverana  a prezent ei ruses ti î n 
Siria s i î n regiunea Orientului Mijlociu, î nspre o 
î mpotmolire tot mai profunda  î n ha t is ul 
problemelor, conexiunilor, s i calculelor 
regionale s i internat ionale. La aceasta se adauga  
surplusul de efort politic, economic s i militar pe 
care î l presupune, inevitabil s i pe termen cu 
durata  imprevizibila . 
Nu mai put in preocupante sunt, pentru 

decident ii rus i, evolut iile sinuoase î ntre Statele 
Unite s i Turcia. Tensiunile î ntre Washington s i 
Ankara, pe fondul „aluneca rii” lui Recep Tayyp 
Erdogan ca tre Federat ia Rusa , concretizat, mai 
recent, î n livrarea ca tre Turcia a sistemelor 
ruses ti de rachete sol-aer „S-400”, apoi î n 
react iile punitive americane de excludere a 
Turciei din programul product iei s i livrare a 
avionului de lupta  F-35, nu au î mpiedicat  
convenirea î ntre Donald Trump s i Erdogan a 
unui modus vivendi et operandi î n nordul s i 
estul sirian. Aici se are î n vedere crearea unei 
„zone de securitate” care sa  satisfaca  ata t nevoile 
tactice americane, de sust inere a rebelilor kurzi, 
ca t s i interesele Ankarei de eliminare a orica rei 
amenint a ri kurde la adresa intereselor nat ionale 
s i de securitate ale Turciei.  
Asemenea oscilat ii ridica  un serios semn de 

î ntrebare cu privire la s ansele de reus ita  ale 
tacticii s i strategiei pe termen lung a Moscovei, 
elaborata  ca urmare a permenentiza rii 
disensiunilor turco-americane î n Siria s i, 
implicit, a rezilient ei de lunga  durata  a 
raporturilor funct ionale dintre Moscova s i 
Ankara. O sincopa  accentuata  care ar afecta 
aliant a dintre Putin s i Erdogan, ar constitui un 
pas decisiv ca tre pierderea de ca tre partea rusa  
a dinamismului, eficient ei s i credibilita t ii 
procesului de la Astana.  
Acesta este considerat a fi pa rghia de control 

rusesc asupra procesului de solut ionare politica  
a ra zboiului sirian, î n opozit ie cu varianta 
Geneva a negocierilor, exponenta  a aborda rilor 
s i viziunilor occidentale î n „competit ia pentru 
Siria”. I n aceste condit ii, strategia pe termen 
lung a Federat iei Ruse se vede tot mai mult 
confruntata  cu un nou obstacol, generat de 
ecuat ia iraniana  s i de dificulta t ile care afecteaza  
dorint ele s i demersurile de ment inere a unui 
echilibru suportabil î ntre relat iile ruso-iraniene, 
pe de o parte, s i raporturile ruso-israeliene pe 
es ichierul sirian s i regional, pe de alta  parte. Este 
adeva rat ca , î n anul trecut, Moscova a reus it 
performant a importanta  de a determina o 
retragere a prezent ei militare iraniene la cca. 80 
kilometri depa rtare de frontiera siriano-
israeliana  din Podis ul Golan (ra spunza nd, astfel, 
revenidica rilor formulate de guvernul Benjamin 
Netanyahu).  
Tot ata t de adeva rat este s i faptul ca  acest 

acord cu mollahii s i cu „Pasdaranii” ayatolahului 
Khamenei s-a dovedit a fi pur formal s i efemer, 
î n ma sura î n care, î n ultimele luni, observatorii s i 
mijloacele de informare publica  semnaleaza  o 
reconstruct ie s i o consolidare a aceleias i 
prezent e iraniene î n regiunile sudice ale Siriei, î n 
triungliul sud-vestic de la frontiera cu Regatul 
Hashemit al Iordaniei s i cu I na lt imile Golan. I n 
paralel cu restabilirea pozit iona rii iraniene pe 
vechile amplasamente s i cu activismul militar 
intens al Hezbollahului libanez î n proximitatea 
aceloras i zone, comentatorii de la Moscova atrag 
atent ia asupra perspectivei ca, sub argumentele 
protect iei de securitate, guvernul lui Netanyahu 
sa  nu mai ceara  acordul s i chiar sa  nu mai 
informeze partea rusa  asupra unei eventuale 
angaja ri militare preventive de amploare 
î mpotriva Iranului s i a milit iilor acestuia. Acest 
demers ar priva Federat ia Rusa  de orice 
capacitate reala  de a preveni o reaprindere de 
proport ii a frontului sirian s i ar avea consecint e 
dramatice asupra planurilor s i strategiilor 
ruses ti pentru pacificarea s i „apa rarea unita t ii 
teritoriale s i a suveranita t ii statale” a Siriei. 

* * * 
Decizia lui Vladimir Putin din toamna anului 

2015,  de implicare nemijlocita  pe frontul 
ra zboiului civil sirian, a avut drept cauza  
decisiva  convingerea liderului de la Kremlin ca  
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Siria, aflata , la vremea respectiva , î ntr-un 
moment critic din punct de vedere militar, 
oferea Federat iei Ruse un ultim prijlej pentru 
ies irea din limitele î nguste ale spat iului sa u de 
influent a  strategica . Ocazia favoriza orientarea 
ca tre spat iul global s i ca tre implicarea î ntr-un 
nou cadru de securitate regional s i internat ional. 
Materializarea acestui cadru avea sa  devina , mai 
devreme sau mai ta rziu, o realitate î n care 
urmau sa  fie implicat i, î n diverse proport ii, tot i 
actorii deja prezent i pe frontul ra zboiului civil 
sirian.  
Ori, î n aceasta  abordare, Federat ia Rusa  trebuia sa  
î s i asigure propriul loc s i rol. I n aceeas i ma sura , 
conducerea de la Moscova a pornit de la ideea de 
asigurare a unor relat ii echilibrate s i 
nonconflictuale cu celelalte puteri active ata t î n 
Siria, ca t s i la nivelul Orientului Mijlociu. I n acest 
sens, Rusia ar fi acordat o atent ie aparte 
dezvolta rii   unor  relat ii  cooperatiste  cu   puterile  

Dinu Costescu 
Cu î ncepere din luna mai, Golful Persic s i 

stra mtoarea Ormuz au revenit î n prim-planul 
confrunta rilor s i rivalita t ilor geostrategice, 
amplificate de starea de nici pace nici ra zboi 
care caracterizeaza  climatul relat iilor dintre 
comunitatea occidentala  (sau, mai exact, o parte 
a acesteia), î n frunte cu Statele Unite, pe de o 
parte s i regimul teocratic islamic din Teheran, pe 
de alta  parte. Au avut loc atacuri cu drone, 
atentate care apart in, mai degraba , domeniului 
terorismului, sabotaje s i sechestra ri maritime î n 
care au fost implicate deja 19 nave comerciale 
(petroliere) de diferite nat ionalita t i, inclusiv 
iraniana . 
pa rt ile nu obosesc sa -s i proclame 
disponibilitatea pentru dialog s i negocieri 
„condit ionate” î n vreme ce prega tirile belicoase 
nu contenesc. 
„Ra zboiul petrolierelor” nu face nota  aparte prin 
comparat ie cu alte sta ri precedente de tensiuni, 
fiind s i el î nsot it de un ra zboi paralel, pe frontul  

regionale influente, ceea ce ar fi oferit o mai mare 
libertate de act iune s i ar fi diminuat restrict iile pe 
care politica ruseasca  le-ar fi î nta mpinat din partea 
comunita t ii occidentale, î n frunte cu Statele Unite 
ale Americii.  
Aceasta explica  apropierea s i acordurile î ncheiate 
de Moscova cu Israelul, Turcia, Iran, dar s i cu 
monarhiile arabe petroliere. Ar fi superficial sa  se 
creada  ca  factori conjuncturali s i interesele 
contradictorii ale puterilor regionale vor afecta 
fundamental proiectele ruses ti s i relat iile 
complexe s i multiforme dintre Moscova s i 
capitalele regionale – Ankara, Teheran, Tel-Aviv, 
Riad, Abu Dhabi.  
Aceste inadvertent e nu au potent ialul de a 
produce reorienta ri semnificative î n strategia 
ruseasca  privitoare la Siria s i la arealul regional. 
Ra zboiul sirian este, î nca , departe de î ncheiere, cu 
toate sacrificiile pe care o prelungire a acestuia le 
va impune, î n primul ra nd sirienilor. 

manifesta rilor discursive care nu duc lipsa  de o 
ipocrizie lesne de deslus it s i î n care pa rt ile nu 
obosesc sa -s i proclame disponibilitatea pentru 
dialog s i negocieri „condit ionate” î n vreme ce 
prega tirile belicoase nu contenesc.  
Acestui context i se circumscrie s i declarat ia pe 

care pres edintele iranian Hassan Rohani o fa cea 
dupa  ce Gardienii Revolut iei anunt asera  intrarea 
î n serviciu a trei noi categorii de rachete 
ofensive cu raza  medie de act iune. 
Reinterpreta nd s i adapta nd stra vechea sintagma  
a vendetei – legiuita  î nca  de mesopotamianul 
Hammurabi s i continuata  de profet ii biblici s i de  
sharia islamica  – „ochi pentru ochi, dintre pentru 
dinte, ma na  pentru ma na ”, retorica iraniana  
aducea î n discut ie o inedita  ecuat ie de securitate 
regionala , exprimata  prin cuvintele „securitate 
pentru securitate, stra mtoare pentru stra mtoare 
s i petrol pentru petrol”. 
De ce sunt tocmai aceste trei mize evocate de 

s eful statului iranian? Vorbind de securitate, 
Rohani avea î n vedere argumentul potrivit 
ca ruia „nu poate fi acceptabil ca Occidentul sa -s i 
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asigure propria securitate, incusiv prin mijloace 
militare, î n detrimentul securita t ii iraniene”. 
Schimbul de tancuri petroliere propus este 
motivat de un argument mai pragmatic: 
eliberarea petrolierului iranian sechestrat de 
Marea Britanie î n Gibraltar sub suspiciunea ca  
transporta combustibili destinat i regimului 
sirian s i ca react ie la capturarea î n apele Golfului 
a unui bastiment britanic, î nca rcat cu petrol. La 
fel de simplu este, din perspectiva  iraniana , s i 
argumentul hidrocarburilor. As a cum 
comunitatea occidentala  a fost s i este vital 
interesata  de garantarea s i protejarea fluxului de 
petrol provenit din zona Orientului Mijlociu s i, 
cu deosebire, din Golful Arabo-Persic, î n aceeas i 
ma sura  Iranul este interesat de a-s i putea 
trimite propriul petrol ca tre piet ele de profil ale 
lumii. I n plus, Iranul cere, drept condit ie sine 
qua non pentru acceptarea orica rui contact cu 
occidentalii, ridicarea î n totalitate a penalita t ilor 
s i embargoului impus regimului de la Teheran 
de ca tre Administrat ia Trump. 
Dupa  primele incidente maritime din Golf, pe 

care Iranul a fost acuzat de a le fi provocat direct 

sau indirect, pres edintele Donald Trump a 
lansat, î nca  din luna iunie, un apel la crearea 
unei coalit ii internat ionale maritime care sa  
asigure protect ie pentru traficul de petrol î n 
aceasta  parte a lumii, respectiv î n stra mtoarea 
Ormuz dintre Golful Persic s i Golful Oman. 
Aceasta ar presupune o „armada” care sa  
patruleze î ntr-o regiune sensibila , dar a ca rei 
constituire, cu put ine except ii, bate pasul pe loc. 
Statele Unite sust in ideea ca  fiecare stat 
interesat ar trebui sa  furnizeze o escorta  militara  
pentru propriile nave care tranziteaza  zona 
Golful Persic-Stra mtoarea Ormuz, cu sprijin 
aerian american. Cu except ia Frant ei s i a Marii 
Britanii, europenii au primit cu rezerve s i 
neî ncredere proiectul lansat de pres edintele 
Donald Trump, manifesta nd prea put ina  
disponibilitate pentru tactica „maximei presiuni” 
î mpotriva Iranului promovata  de Administrat ie. 
Dincolo de argumentele destinate consumului 
mediatic, pozit ia comunita t ii europene, sau, cel 
put in a unei pa rt i a acesteia, ra ma ne legata  de 
interesul s i de sperant a unei posibile rezolva ri 
amiabile a diferendului, care sa  permita  
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funct ionarea pe mai departe a „acordului 
nuclear” din care America s-a retras unilateral î n 
2018. 
O distant are neta  a cancelarului Angela Merkel 

de propunerile americane a fost exprimata  la 
Berlin, amenint a nd sa  tensioneze s i mai mult 
î ncordarea instaurata  î n raporturile dintre 
Germania s i Administrat ia Trump. Este dificil de 
ra spuns la î ntrebarea daca  o asemenea situat ie 
se datoreaza  – as a cum sust in unii observatori – 
refuzului german de a-s i suplimenta 
contribut iile financiare la trezoreria NATO, sau 
este datorata , mai cura nd, î ngrijora rii resimt ita  
la Casa Alba  fat a  de curtea asidua  care se 
desfa s oara  î ntre Germania s i Federat ia Rusa  s i 
care, din punct de vedere american, incumba  
amenint area unei luneca ri a Germaniei s i a 
spat iului european spre o dependent a  
economica  fat a  de Moscova. 

De la „războiul petrolierelor” la „războiul 
petrolului” 

I n acest context, la 14 septembrie s-a produs o 

evolut ie imprevizibila , ca nd doua  complexe 
petroliere apart ina nd colosului saudit ARAMCO 
din zona petroliera  estica  au fost t intele unui 
atac cu drone s i rachete de croaziera  care au 
lovit cca. 19 puncte de impact, provoca nd 
distrugeri masive s i sca derea la cca. juma tate a 
product iei de petrol saudit. Din primul moment, 
la Washington atacurile au fost atribuite Iranului 
(care a negat acuzat ia, pe care a considerat-o 
drept un pretext î n plus folosit de Administrat ia 
Trump pentru declans area unui ra zboi 
î mpotriva Iranului), î n vreme ce tirurile au fost 
revendicate de rebelii houthi din Yemen, 
sust inut i de Iran. „Sa ngele este mai pret ios deca t 
petrolul” se spunea î ntr-o declarat e a rebelilor 
yemenit i. Dupa  ce houthit ii au acumulat o bogata  
istorie de atacuri la adresa Arabiei Saudite, s i 
dupa  ce a devenit, de multa  vreme, notoriu 
faptul ca  rebelii yemenit i de la Bab El-Mandeb s-
au afirmat, practic, ca filiala  externa  a 
Gardienilor Revolut iei Iraniene, are mai put ina  
important a  daca  dronele s i rachetele au venit 
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din sudul Yemenului sau din sudul Iranului, 
ata ta vreme ca t î n cazul acestei mis ca ri 
scizioniste pro-iraniene Teheranul a dovedit, nu 
o data , ca  el este furnizorul armei, cel care 
planifica  atacul s i cel care, cu ma na interpus ilor 
sa i, apasa  tra gaciul dezastrului. 
Atacul de la juma tatea lunii septembrie 

î mpotriva colosului petrolier saudit „Aramco” 
este elocvent ca t prives te climatul s i starea de 
lucruri pe es ichierul tensiunilor din zona 
Golfului, iar caracteristica predominanta  a 
acestuia poate fi sintetizata  ca fiind, î n 
continuare, ezitanta  s i aflata , î nca , î ntr-o 
perioada  de tatonare. Este ezitanta  pentru ca  
actorii nu vor ra zboi, dar sust in, î n acelas i timp, 
formule zgomotoase precum cea a „ra zboiului 
total cu multe victime”. Iranul este cons tient ca  
nu mai poate, asta zi, sa  repete experient a 
embargoului petrolier impus de produca torii de 
petrol î n ra zboiul arabo-israelian din octombrie 
1973. Amintim ca  acesta a dus la î ncetarea 
luptelor pe front, dar nu a schimbat nimic 
deosebit î n ecuat ia strategica  generala  existenta . 
Pres edintele Trump cons tientizeaza  ca  o noua  
aventura  militarista  î n Golf, purta nd semna tura 
sa, nu este cea mai potrivita  oferta  electorala  
care i-ar determina pe americani sa  î i acorde un 
al doilea mandat prezident ial. 

Analizele s i evalua rile globale pe marginea 
acestei noi crize a Golfului s i a piet ei strategice 
energetice se afla  î n faza  de fermentat ie. Iar 
aparit ia viitorului numa r al Pulsului Geostrategic 
are toate s ansele sa  se petreaca  fie î n contextul 
unei „victorii a la Phyrrus”, fie î ntr-o ra sturnare 
de perspective s i aborda ri globale s i regionale al 
ca rui crochiu este greu de fixat acum î ntr-o 
imagine ca t mai put in fantezista . 

 
Penalizăm, dar nu atacăm... 

Pe de o parte, incertitudinea care persista  î n 
cazul pozit iilor actorilor direct implicat i î n 
„ra zboiul petrolului” (Iranul, Statele Unite, 
monarhiile arabe din Golf, rebelii houthi 
yemenit i, milit iile irakiene – „Mobilizarea 
Populara ”) exprima  faptul ca  niciunul dintre 
aces tia nu a luat o decizie strategica  s i nici nu 
dores te sa  opteze pentru o asemenea decizie 
care va î nsemna o degenerare de proport ii a 
conflictului. 
I n al doilea ra nd, un ra zboi de uzura , purtat 

prin interpus i, este va zut la Teheran ca o 
alternativa  cu un dublu obiectiv, fa ra  a fi vorba 
de un ra zboi de amploare. Ea produce presiuni 
de pret  pe piat a internat ionala  a hidrocarburilor 
s i exercita , astfel, presiuni asupra 
consumatorilor occidentali, î n sensul unei 
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revizuiri a pozit iilor lor fat a  de sanct iunile 
aplicate iranienilor s i, î n general, fat a  de „dosarul 
nuclear” iranian. 
Nu î n ultimul ra nd, Iranul dores te sa  

demonstreze ca  vecinii sa i arabi s i produca torii 
de petrol, î n frunte cu Arabia Saudita , sunt 
vulnerabili s i neprega tit i pentru un conflict 
militar de amploare, as tepta nd protect ie din 
partea aliatului american s i, eventual, a statului 
Israel. 
De altfel, î ntr-o prima  react ie la atacul asupra 

colosului saudit „Aramco”, pres edintele Donald 
Trump nu s i-a ascuns iritarea: „Statele Unite, 
spunea el, nu au renunt at la ideea unui summit 
politic cu Iranul (î n contextul sesiunii de toamna  
a Aduna rii Generale a ONU, n.n. unde o 
asemenea î nta lnire nu a avut loc), ada uga nd 
î nsa , fraza nu lipsita  de semnificat ii, ca  „SUA 
sunt, î n continuare deschise la dialog s i sunt 
dispuse sa  ofere aliat ilor protect ie, contra plata , 
dar ca  s i Arabia Saudita  trebuie sa  ia propriile 
ma suri de autoprotect ie”. 

 
O diplonație neputincioasă? 

I nca  de la recentul summit al Grupului G7 de la 
Biarritz, pres edintele francez Emmanuel Macron 
vorbea despre s ansele ca, grat ie demersurilor 
intense desfa s urate de diplomat ia franceza  î n 
direct ia unei „de-escalada ri” î n relat iile 
americano-iraniene, sa  poata  avea loc o 
reuniune î ntre pres edint ii Donald Trump s i 
Hassan Rohani î n contextul sesiunii anuale de 
toamna  a Aduna rii Generale a ONU. De partea sa, 
proaspa t numitul premier britanic Boris Johnson 
propunea alternativa unei renegocieri in 
integrum a unui alt „acord nuclear cu Iranul”. I n 
sfa rs it, cu put ina  vreme î nainte de plecarea spre 
New York, pentru a vorbi lumii de la tribuna 
Aduna rii Generale a ONU, s eful statului iranian, 
Hassan Rohani, anunt a intent ia de a propune 
comunita t ii regionale s i internat ionale o 
init iativa  de pace care sa  evite degenerarea 
ireversibila  a situat iei din Golful Persic ca tre un 
ra zboi de amploare. Secretarul General al 
organizat iei mondiale, Antonio Guterres, atra gea 
atent ia asupra faptului ca  situat ia creata  î n zona 
petroliera  a Orientului s i a Golfului Persic se afla  
„pe marginea pra pastiei”, din punct de vedere 
militar s i al securita t ii. 

Negocierile, consulta rile s i dialogurile din 
culisele ONU nu au adus la vedere as teptata 
„luminit a  de la capa tul tunelului”. Discursul 
rostit de pres edintele Trump ar fi putut sa  
poarte titlul „Adunarea Generala  a ONU – Iran, 
Iran, Iran”, un discurs devotat paradigmei deja 
cunoscute a balansa rii î ntre „presiuni maxime” s i 
aripi de porumbel, fa ra  ca metaforele sa  schimbe 
ceva semnificativ din traiectoria conflictului î n 
discut ie. Rohani, din partea s i î n numele 
Iranului, a propus o alternativa  romantica  – 
realizarea unui pact de pace î ntre Iran s i restul 
lumii, incusiv America s i Arabia Saudita . O 
propunere pur formala  s i un fel de aruncare a 
mingii î n terenul celorlalt i - iar cei ca rora mingea 
le-a fost pasata  au ales sa  se retraga  pe marginea 
terenului. I n rest, diplomat ia s i, odata  cu ea, 
Organizat ia Nat iunilor Unite, s-au dovedit sub 
limita as tepta rilor, chiar daca  acestea au fost 
modeste. 

NOTĂ 
Ce semnificat ie au avut atacurile î mpotriva 

unui sector economic vital nu numai al Arabiei 
Saudite, ci la nivelul î ntregii geostrategii 
energetice globale? 
Este neî ndoielnic ca , prin atacurile de la Abqaiq 

s i Khuraish, Teheranul a urma rit, pe de o parte, 
sa  î ngra deasca  opt iunile de react ie ale 
Administrat iei Trump, demonstra nd ca  „politica 
americana  a presiunii extreme” nu are 
capacitatea de a impune iranienilor o pliere î n 
fat a condit iona rilor americane. I n acelas i timp, 
actul agresiv î n discut ie s-a dorit a fi s i un „balon 
de î ncercare” pentru capacitatea s i voint a SUA s i 
a comunita t ii europene de a-s i pune î n aplicare 
avertismentele mart iale la adresa regimului 
teocratic. 
Din aceasta  perspectiva , o lipsa  de react ie 

ferma  din partea Occidentului va oferi o unitate 
de ma sura  privind marja de act iune pe care 
Iranul s i-ar putea-o permite î n perioada 
urma toare a conflictului. O atitudine 
internat ionala  de „non-combat” ar î nsemna, 
pentru iranieni, o dovada  de sla biciune s i 
dezorientare nu numai din partea americanilor, 
ci s i a unei comunita t i internat ionale afectata  î n 
mod direct de sfidarea iraniana  la adresa î ntregii 
piet e de consumatori ai hidrocarburilor de 
provenient a  saudita . 
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Imediat dupa  producerea atacului de la 
„Aramco”, s eful diplomat iei americane, Mike 
Pompeo, s-a deplasat de urgent a  la Riad pentru a 
discuta cu aliat ii saudit i ma surile de riposta  care 
se impun. I n acelas i context, la 17 septembrie, 
alegerile legislative din Israel anunt a  o 
continuitate a liniei dure a dreptei israeliene î n 
politicile regionale. Ceea ce, î n principiu, 
î nseamna  o continuare a confrunta rilor dintre 
statul evreu s i actorii vecini care servesc 
politicile Iranului. Ceea ce, î n egala  ma sura , 
î nseamna  ment inerea s i chiar accentuarea 
sta rilor conflictuale î n î ntreaga zona  a Orientului 
Mijlociu. Lucrurile par a fi dominate tot mai mult 
nu de î ntrebarea daca  un conflict de amploare cu 
Iranul va avea loc, ci ca nd s i î n ce forme se va 
manifesta acesta. Daca , dupa  scurtul „ra zboi al 

Ambasador prof. Dumitru CHICAN 
Ceea ce era de as teptat (mai ales de ca tre 

triumviratul Recep Tayyip Erdogan - Donald 
Trump - Vladimir Putin) s-a î nta mplat, chiar mai 
repede deca t cele mai optimiste evalua ri ale 
planificatorilor. Dupa  exact doua  sa pta ma ni de la 
declans are, operat iunea  „Izvorul Pa cii” din 
nordul Siriei, destinata  alunga rii „teroris tilor” 
kurzi de la frontiera nordica  dintre Kurdistanul 
sirian s i teritoriul Turciei s-a î ncheiat, 
„nemaifiind necesara ”, dupa  chiar spusele lui 
Recep Tayyip Erdogan. Prima react ie la acest 
anunt  „istoric” a venit din partea pres edintelui 
Donald Trump care, urbi et orbi, anunt a 
ridicarea tuturor sanct iunilor impuse Turciei, cu 
amendamentul-avertisment ca  acestea vor fi 
reactivate î n caz ca  aliatul sa u de la Cornul de 
Aur ar recidiva dintr-un motiv oarecare s i ar la sa 
sa  curga , iara s i, „izvorul pa cii”. 
Cum a fost cu putint a ? 
Formal, ra spunsul este ca t se poate de simplu. 

La 3 octombrie,  reunit i - pentru a ca ta oara ? - la 
Soci, liderul de la Kremlin s i omologul sa u de la 
„Palatul Alb” au convenit, î n numai patru ore de 
„negocieri amicale”, un „Memorandum of 
Understanding” privind î ncetarea operat iunii 
„Izvorul pa cii” s i implementarea pe termen lung  

 petrolierelor” - care nu a vut consecint e 
deosebite pentru Iran - regimul de la Teheran va 
depa s i, fa ra  consecint e, tensiunea creata  prin 
atacurile de la „Aramco”, nu ar fi exclus ca 
regimul ayatollahilor sa  decida  a face î nca  unul 
sau mai mult i pas i î nainte, prin noi act iuni 
î mpotriva aliat ilor regionali ai Americii – fie ca  
este vorba de monarhiile arabe din Golf, de 
Israel, sau chiar de prezent a americana  î n zona . 
Iar o escaladare a î ncorda rii nu-i va la sa 
indiferent i pe alt i actori, care ar putea sa  
foloseasca  evenimentele din Golf pentru a-s i 
rezolva sau a-s i impune punctele de vedere î n 
dosare strategice inflamante – Rusia s i dosarele 
sirian s i ucrainean, China, confruntata  cu situat ia 
din Hong Kong, sau chiar Coreea de Nord s i 
alambicatele sale relat ii cu Administrat ia Trump. 

a unei solut ii unanim acceptabile pentru nodul 
gordian care este problema kurda  î n contextul 
ra zboiului intern sirian. Pentru economia 
analizei de fat a , dar s i pentru interesul informal 
s i documentar, reda m traducerea integrala  a 
documentului, as a cum a fost publicat pe site-ul 
oficial al Kremlinului, precum s i, pentru fiecare 
punct, interpretarea posibila .  

1. „Pa rt ile î s i reafirma  angajamentul de 
pa strare a unita t ii politice s i a integrita t ii 
teritoriale a Siriei, precum s i de apa rare a 
securita t ii nat ionale a Turciei.” 
Interpretare: Ata t Federat ia Rusa , ca t s i Turcia 

se angajeaza  sa  act ioneze î ntr-o maniera  care sa  
nu fragmenteze teritoriul sirian, inclusiv prin 
perpetuarea prezent ei î n acest teritoriu a unor 
fort e s i interese stra ine. Turcia reconfirma  ca  nu 
are intent ia de a anexa, î n perspectiva , teritorii 
care, juridic, apart in Republicii Arabe Siriene. 

 
„2. Pa rt ile î s i reitereaza  hota ra rea de a combate 

terorismul î n toate formele s i manifesta rile sale 
s i de a î mpiedica punerea î n aplicare a agendei 
separatiste î n teritoriul sirian.” 
Interpretare: Rusia î s i exprima  nu numai 

disponibilitatea de a continua campania 
antiterorista , ci s i de a fi ala turi de abordarea 
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Ankarei î n ceea ce prives te terorismul 
minoritarilor kurzi. 

 
3. „I n acest cadru, va fi implementat s i 

ment inut status-quo-ul stabilit î n aria curenta  a 
operat iunii „Izvorul Pa cii”, incluza nd oras ele Tel 
Abyad s i Ras Al-Ain, pe o ada ncime de 32 
kilometri.” 
Interpretare: Status-quo-ul „stabilit” prin 

operat unea „Izvorul Pa cii” este, din punct de 
vedere retoric, doar un eufemisn care î s i 
propune sa  legitimizeze prezent a pe termen 
nedefinit a fort elor militare turces ti î n teritoriul 
sirian controlat la data ca nd acordul de la Soci a 
fost semnat. 

 
4. „Ambele pa rt i reafirma  important a 

Acordului de la Adana, î n condit iile actuale, 
partea rusa  devenind garant al aplica rii acestui 
acord.” 
Interpretare: Rusia nu accepta  protestele 

repetate prin care Siria nu agreeaza  o revenire la 
Acordul de la Adana î nainte ca Turcia sa -s i 
retraga  prezent a militara  de pe teritoriul sirian. 
Dupa  cum se opune implicit vocilor 
internat ionale î n dezacord cu politica teritoriala  
a Turciei. 
Nota : Acordul de la Adana este un document 

semnat de fos tii pres edint i sirian Hafez Al-Assad 
s i turc Suleyman Demirel, prin care Siria a 
acceptat sa  î nceteze sust inerea s i ga zduirea pe 
teritoriul sa u a format iunii Partidului 
Muncitoresc din Kurdistan (PKK) condus de 
Abdullah Ocalan s i a acordat Turciei dreptul de a 
î ntreprinde raiduri de control anti-PKK pe o 
profunzime de 5 km î n teritoriul sirian. 
La Soci, da ndu-s i acordul asupra constituirii de 

patrule mixte î ntre partea turca  s i Federat ia 
Rusa , Turcia a acceptat, de fapt, un compromis 
decurga nd din aplicarea modificata  a 
documentului de la Adana, î n ma sura î n care aria 
de act iune a acestor format iuni comune nu va fi 
mai lata  de zece kilometri î n teritoriul sirian, 
ceea ce î nseamna  o diminuare severa  a 
revendica rilor init iale – zona de securitate sa  
aiba  o profunzime de cca. 30 de kilometri. 

 
5. „I ncepa nd cu orele 12,00 din ziua de 23 

octombrie 2019, polit ia militara  a Federat iei 

Ruse s i efectivele siriene de frontiera  se vor 
desfa s ura î n partea siriana  a frontierei turco-
siriene s i î n afara zonelor de desfa s urare a 
operat iunii „Izvorul Pa cii”, pentru a facilita 
evacuarea fort elor Unita t ilor de Apa rare a 
Poporului s i a armamentelor acestora pa na  la 
maxim 30 km. de la frontiera cu Turcia. Aceste 
demersuri trebuie finalizate î n 150 de ore. Din 
acel moment, efective apart ina nd Federat iei 
Ruse s i Turciei vor î ncepe sa  patruleze î n arealul 
de desfa s urare a operat iunii „Izvorul Pa cii”, de la 
vest la est, pe o profunzime de 10 km (s ase 
mile), cu except ia oras ului Qamlishli. 
Interpretare: Rusia cere ca guvernul de la 

Damasc s i patrulele s i milit iile sale sa  fie 
partenere al polit iei ruse pentru evacuarea 
efectivelor militare kurde din zonele î n care 
acestea sa afla . 

 
„6. Toate milit iile kurdo-arabe vor trebui ca, 

pa na  la orele 12,00, sa  evacueze oras ele Manbij 
s i Tel Rifaat (n.n. localita t i sub control rusesc s i 
kurdo-arab la ora semna rii acordului).” 
Interpretare: „Aliat ii” kurzi vor fi silit i sa  

renunt e la doua  dintre amplasamentele 
strategice controlate anterior. 

 
„7. Ambele pa rt i vor lua ma surile care se impun 

pentru a î mpiedica infiltra rile elementelor 
teroriste.” 
Interpretare: Un articol vag, care care nu 

precizeaza  clar care sunt obiectivele care vor 
trebui protejate de infliltra rile teroriste, cu 
deosebire î n „zona de securitate”. Se poate 
î nt elege ca  fort ele ruses ti vor act iona de partea 
efectivelor turce. 

 
„8. Vor fi puse î n aplicare ma suri comune 

pentru a asigura revenirea benevola  s i î n 
condiit ii de sigurant a  a refugiat ilor sirieni.” 
Interpretare: Este un alt punct vag s i 

interpretabil al acordrului, î n ma sura î n care nu 
specifica  daca  este vorba de o relocare a 
refugiat ilor sirieni din Turcia î n „zona de 
securitate”, as a cum sust inea Erdogan, sau de 
libera revenire î n „toata  Siria” a acestora. 

 
„9. Ambele pa rt i vor stabili un mecanism de 

monitorizare a ma surii î n care se respecta  
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angajamentele asumante prin prezentul 
memorandum de î nt elegere.” 
Interpretare: Fiecare dintre pa rt i se va asigura 

ca  partea cealalta  î s i va respecta cuva ntul dat 
care, pentru Rusia î nseamna  chestiunea siriana  
s i kurda , iar pentru Turcia î nseamna  
reî ntoarcerea refugiat ilor la ca minele lor. 

 
„10. Rusia s i Turcia vor continua sa  identifice o 

solut ie politica  de durata  la ra zboiul civil din 
Siria, respecta nd termenii negocierilor de la 
Astana s i sprijinind activitatea Comitetului 
Constitut ional”. 
Sintetiza nd „istoricul” acord de la Soci care, cu 

certitudine, va fi urmat de alte acorduri la fel de 
„istorice”, putem ret ine ca , î n cele ca teva ore 
petrecute î mpreuna  î n stat iunea turistica  de la 
Marea Neagra , t arul de la Kremlin a oferit 
sultanului de la Dardanele – care s i-a dorit 
î nainte de toate, mai degraba  din orgoliu deca t 
din teama  – o solut ie la problemele existent iale 
turces ti („zona de securitate” din nord-estul 
vecinului sirian s i, î n acelas i timp, o ies ire cu fat a 
curata  din foarte abundentul Izvor al Pa cii pe 
care l-a ada ugat scutului Eufratului s i Ramurii de 
ma slin). Toate expedit iile militare î mpotriva 
kurzilor reprezinta  î mplinirea a î nca  unui pas 
ca tre consfint irea statutului Turciei de mare 
putere regionala . 
Ceea ce a surprins î n tot acest „big deal” 

levantin a fost faptul ca  „prezentul absent” 
Bashar Al-Assad a acceptat prin ta cere soarta 
Siriei, decisa  la Soci. Mai mult, aceasta a fost 
consfint ita  prin declarat ia potrivit ca reia 
„poporul arab sirian” este prega tit sa  accepte 
cooperarea cu orice entitate care lupta  
î mpotriva agresorului turc”, î nt elega ndu-se prin 
aceasta minoritatea kurda . Minoritatea î n cauza  
a pla tit cu viat a a 11.000 de coreligionari s i 
coetnici pentru zdrobirea califatului condus de 
imamul schizofrenic Al-Baghdadi, victorie 
asumata  cu senina tate de ca tre ... Donald Trump, 
dar data  uita rii pentru simplul motiv ca  „etnicii 
kurzi nu au participat la debarcarea din 
Normandia” s i pentru ca  „America nu poate 
tra da un aliat î n NATO (alias Erdogan) de dragul 
kurzilor”. I n cuvintele locatarului din Biroul Oval 
exista  un foarte grav s i amenint a tor avertisment, 
pe care francezii î l sintetizeaza  î n zicerea a  bon 

entendeur salut, sau pe limba română. „cine are 
urechi de auzit, sa  auda !” 
Dincolo de analizele speculative, ra ma ne, 

totus i, realitatea de neignorat ca , daca  acordul 
de la Soci poate fi considerat o victorie 
importanta  pentru Turk Silahli Kuwetleri – 
Armata de Apa rare a Turciei – el nu este, cu 
necesitate, o pierdere pentru Siria lui Bashar Al-
Assad, chiar daca  cele convenite la Soci se 
situeaza  sub nivelul a ceea ce regimul Assad ar fi 
dorit s i a sust inut discursiv. Aranjamentele Putin
-Erdogan lasa  port ile î ntredeschise pentru 
schimba ri care, cu certitudine, se vor produce. 
Aceste schimba ri vor fi de natura  sa  dea 
satisfact ie s i revendica rilor proclamate de ca tre 
guvernul lui Bashar Al-Assad, î n sensul 
desfa s ura rii armatei sale î n zone din nordul t a rii, 
dupa  cum ofera  satisfact ii s i rebelilor kurzi, care 
î s i vor putea ment ine, fie s i, „bastuntanizata ” din 
punct de vedere teritorial, zona de as a-zisa  
autonomie administrativa  proclamata  î nca  
î nainte de î nfra ngerea Statului Islamic. 
Imediat dupa  summit-ul de la Soci, un alt 

moment „istoric” a survenit atunci ca nd, la 23 
octombrie, reprezentantul ONU pentru Siria, 
norvegianul Geir Pedersen, a anunt at ca , la 30 
octombrie, la Geneva, urmeaza  a se î ntruni 
„comitetul sirian pentru elaborarea noii 
constitut ii a t a rii, ava nd î n component a  
reprezentant i ai tuturor actorilor sirieni – 
guvern s i opozit ie – s i ava nd drept misiune 
punctuala  aplicarea Rezolut iei 2254 a Consiliului 
de Securitate, referitoare la î ncetarea ra zboiului 
s i asigurarea trecerii la perioada de tranzit ie î n 
cursul ca reia ar urma sa  aiba  loc alegeri generale 
s i prezident iale î n Siria. Comenta nd pe marginea 
anunt ului sa u, emisarul Pedersen a apreciat ca  
„revenirea la procesul Geneva, coroborata  cu 
cele convenite la î nta lnirea Putin-Erdogan, 
respectiv cu spiritul procesului Astana, 
„constituie un pas important pentru renunt area 
la arme, î n favoarea negocierilor politice pentru 
pacificarea Siriei î ntr-un viitor previzibil.” 
Desigur, toate acestea s i, cu deosebire, 

î ncetarea operat iunilor armate turce î n nordul 
sirian sunt semnale î ncurajatoare, chiar daca  
„viitorul previzibil” de care vorbea Geir 
Pedersen ar putea, î nca , sa  nu fie chiar ata t de 
apropiat. 
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Operațiunea „Izvorul Păcii” s-a încheiat. 

Care este bilanțul? 
 

La o prima  evaluare, bilant ul cu care s-a 
î ncheiat intervent ia militara  turca  î n nordul s i 
nord-estul kurd al Siriei este cel put in confuz î n 
ma sura î n care aceasta  operat iune, cu o durata  
de numai doua  sa pta ma ni, a la sat î n urma  o 
mixtura  de schimba ri î n datele tactice ale 
conflictului intern sirian, dar s i de probleme 
ra mase î n suspensie sau care creeaza  premize 
favorabile pentru ca situat ia tulbure a frontului 
sirian sa  cunoasca  noi degrada ri. 
O prima  constatare poate fi aceea ca  o armata , 

cea a Turciei, situata  pe locul noua  î n lista celor 
mai puternice armate la nivel global, nu a reus it 
sa  cucereasca  deca t enclave risipite pe teritoriul 
avut î n vedere, acestea fiind, cu except ia a doua  
oras e (Tel Abyad s i Ras Al-Ain) o zona  rurala , 
î nt esata  cu as eza ri fa ra  î nsemna tate strategica  
sau economica  deosebita . 
I n al doilea ra nd, dar nu mai put in importanta , 

este observat ia ca  î n zona de conflict s-a produs 
o ra sturnare dramatica  î n ecuat ia prezent ei 
politico – militare î n Siria a Federat iei Ruse s i 
Statelor Unite ale Americii. 
Pe de o parte, daca  î nainte de operat ia „Izvorul 

Pa cii” partea americana  dispunea de o 
constelat ie de cel put in zece baze (î ntre 17 s i 20, 
potrivit unor surse), distribuite î ntre extremul 
vest al Kurdistanului sirian s i extremul estic al 
aceluias i teritoriu, î n prezent nu se mai poate, 
practic, vorbi de o prezent a  militara  americana  
î n Siria. 
Pe de alta  parte, dupa  un lung s ir de suis uri s i 

cobora s uri politice, militare s i diplomatice, 

Federat ia Rusa  poate fi considerata  drept 
puterea care controleaza  î ntregul front sirian s i, 
î n buna  ma sura , evolut iile geopolitice s i 
geostrategice ale Siriei s i ale Orientului Mijlociu. 
Vorbim, î n acels i timp, s i de faptul ca , pentru 

prima data  de la î nceputul ra zboiului civil sirian, 
î n urma  cu opt ani, armata lui Bashar Al-Assad 
revine î n nord-estul t a rii, considerat nu numai 
gra narul Siriei, ci s i depozitarul principalelor 
resurse energetice s i hidrografice siriene. 
I n lista bilant ului trebuie consemnat s i faptul ca  

Turcia nu a reus it sa  creeze „zona – tampon” î n 
dimensiunile planificate init ial (pe toata  
lungimea frontierei de nord a Siriei s i cu o 
profunzime de 30 de kilometri î n teritoriul 
acestui stat). Iar aceasta ridica  semne de 
î ntrebare ca t prives te un alt obiectiv planificat 
de pres edintele Erdogan, anume relocarea î n 
„zona de securitate” a peste un milion de 
refugiat i sirieni aflat i, cu statut de refugiat i, pe 
teritoriul Turciei. 
Din punct de vedere umanitar, un bilant  este, 

î nca , dificil de elaborat. Potrivit organizat iei 
nonguvernamentale norvegiene „Norwegian 
Refugee Council”, operat iunile armate s-au 
soldat cu moartea a 235 civili, î ntre care 22 de 
copii, cu 677 ra nit i s i cu exodul a 300.000 de 
persoane - dintre care cca. 4.000 au luat calea 
Kurdistanului irakian, ada uga ndu-se, astfel, celor 
270.000 sirieni deja refugiat i î n custodia 
guvernului regional al Regiunii autonome 
irakiene a Kurdistanului. 
Intervent ia turca  s-a dovedit a fi, astfel, una î n 

care „izvorul pa cii” a secat fa ra  a aduce 
perspectiva unei pa ci pusa , pe termen lung, sub 
protect ia ramurii de ma slin.  
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