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Din partea editorului 

     Constantin IACOBIȚĂ 

 

   În rândurile care urmează este propusă o evaluare a mediului internaţional în anul 2020 
prin prisma, sau sub semnul, alegerilor prezidenţiale din SUA.  
   Cadrul şi parametrii pentru relaţia transatlantică rămân în mare măsură neschimbaţi, 
aşa cum a fost evidenţiat cu ocazia summitul NATO găzduit de Londra la începutul lunii 

decembrie 2019. Aici, miza alegerilor prezidenţiale din SUA s-a reflectat asupra profunzimii şi calităţii 
dialogului politic. Summitul s-a încheiat cu o declaraţie şi rezultate de succes, însă dialogul politic a avut 
de suferit - în principal pentru imperativul menţinerii unităţii, însă şi din motivul de mai sus, cu efecte 
asupra dinamicilor politice ale Alianţei. Chiar dacă unitatea va continua să aibă de suferit, pe fondul 
menţinerii unor diferenţe în perceperea şi abordarea ameninţărilor comune şi a comportamentelor 
sinuoase, chiar îngrijorătoare ale unora din ţările membre, NATO rămâne alianţa militară cea mai 
puternică şi factorul de neînlocuit pentru securitatea europeană și internațională.  

Relevanţa alegerilor prezidenţiale din SUA pentru relaţiile americano-ruse a fost re-evidenţiată de 
întâlnirea Donald Trump - Sergei Lavrov din data de 10 decembrie 2019. Desfăşurată cu uşile închise, 
întâlnirea a avut loc în ziua în care în Congresul SUA au fost anunţate acuzaţiile vizând suspendarea 

preşedintelui Donald Trump şi la o zi după întrunirea formatului „Normandia” (Rusia, Ucraina, 
Germania si Franta) la Paris - pentru a discuta implementarea acordurilor Minsk şi soluţionarea 
conflictului din estul Ucrainei. Conţinutului complet al discuţiilor purtate de preşedintele SUA cu 
ministrul rus de externe este probabil că nu va fi cunoscut prea curând, însă câteva elemente relevante 
pot fi desprinse din context şi din declaraţiile post întâlnire ale celor două părţi, astfel: 

- Ucraina nu a reuşit să obţină vreun fel de declaraţie de sprijin din partea Washingtonului înainte de 

întrunirea formatului „Normania” (prima, în ultimii trei ani) şi cel mai probabil va continua să rămână 
fără sprijin american cel puţin până la încheierea cursei pentru preşedinţia SUA, în condiţiile în care 
principala acuzaţie adusă de democraţi în tentativa de suspendare a preşedintelui Donald Trump este 
legată de Ucraina;  

- tema implicării Rusiei pe scena politică din SUA rămâne „fierbinte” şi va continua să aibă ecouri pe 
ambele paliere ale bătăliei dintre democraţi şi republicani - suspendarea preşedintelui Donald Trump şi 
alegerile prezidenţiale;   

- negocierile pe tema controlului armamentelor vor continua, sub spectrul unei posibile abandonări a 
New Start dupa modelul INF. Moscova oferă o extindere a New Start (care expiră în februarie 2021 şi 
limitează numărul de capete nucleare dislocate de către SUA şi Rusia la 1550 pentru fiecare) pentru un 
interval de cinci ani sau mai mic, în timp ce Washingtonul insistă pentru încluderea Chinei într-un 
aranjament nou de control al armamentelor.   

Relaţiile SUA - China vor  continua în parametr ii curenţi, obiectivul strategic al Washingtonului 
fiind declararea unei victorii în războiul comercial în desfăşurare între cele două mari puteri, după 
modelul celei din cazul acordului comercial nord-american NAFTA. De remarcat că, tot în ziua în care 
în Congres au fost anunţate acuzaţiile vizând suspendarea preşedintelui Donald Trump, SUA, Mexic şi 
Canada au convenit asupra schimbărilor care să fie aduse NAFTA. Donald Trump a angajat înlocuirea 
acordului, în campania prezidenţială din 2016, însă rezultatul final al negocierilor a constat doar în 
amendarea acestuia, chiar dacă semnificativă. Trump a ajuns aici şi pe baza unor compromisuri cu 
democraţii, astfel încât fiecare din cele doua tabere va putea prezenta noul acord (USMCA) electoratului 
propriu drept o victorie. În cazul Chinei însă, lucrurile progreseaza mult mai greu şi cu rezultate mult 
sub cele declarate de Donald Trump. După eșecurile repetate de încheiere a unui acord comercial 
bilateral, în data de 13 decembrie 2019 Washingtonul a anunțat un acord intermediar (faza întâi), care în 
principiu ar trebui cel puțin să stopeze creșterile reciproce de tarife; în același timp, Washingtonul a 
evitat să prognozeze orizontul unui acord final (faza a doua), date fiind divergențele adânci pe teme/ 
domenii precum proprietatea intelectuală și agricultura precum și lipsa reciprocă de încredere. Sugestiv 
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din acest punct de vedere, dar și prin prisma mizei electorale, Donald Trump sugera, la jumătatea lunii 
decembrie 2019, că un acord comercial final cu China ar fi de preferat dupa alegerile prezidențiale din 
SUA. În cei doi ani de război comercial dintre primele două economii ale lumii am asistat la scăderea 
masivă a schimburilor comerciale și investițiilor directe între SUA și China. În ce o privește, China și-a 
reorientat schimburile comerciale către partenerii din Asia, iar investițiile directe vizează din ce în ce 
mai mult piața europeană. Aici asistăm la o confruntare dură între cele două puteri, una din mizele 
majore constituind-o monopolul asupra domeniului 5G. Pe acest fond, relațiile dintre Washington și 
Beijing s-au înscris pe o spirală a deteriorării care va afecta și cooperarea pe probleme regionale și 
globale majore.   

Pe palierul nord-coreean este previzibilă continuarea politicii curente a sancţiunilor , de către 
Washington, respectiv a tacticilor de presiuni vizând obţinerea de concesii, de către Phenian. Testarea 
reuşită a unui motor de rachetă cu combustibil lichid, la 7 decembrie 2019, constituie o astfel de măsură 
şi este de aşteptat să fie urmată de alte noi teste nucleare sau cu rachete. 

Sub rezerva unor evenimente cu caracter extraordinar, î n Orientul Mijlociu nu sunt aşteptate 
evoluţii deosebite, dat fiind că: în primul rand, pe lângă alegerile prezidenţiale din SUA urmează noi 
alegeri parlamentare în Israel (o situaţie fără precedent – a treia rundă de alegeri într-un an) iar campania 
de aici se anunţă cel puţin la fel de intensă; în al doilea rând, diviziunile transatlantice privind Siria și 
Iranul se mențin.     

Cum vor afecta cele de mai sus Uniunea Europeană? Date fiind retragerea de pe scena globală și 
unilateralismul tot mai pronunțat al SUA, precum și Brexitul inevitabil, pe continent ne putem aștepta la 
mai multa convergență. Uniunea Europeană va fi mai motivată și încurajată să devină mai unită - în 
special după separarea Marii Britanii -, mai puternică intern și pe scena globală și mai hotărâtă să-și 
apere interesele proprii. Iar această “Nouă Europă“ ar trebui să o vedem - și o vedem deja -  exprimându
-se în domenii precum cel comercial, industria și tehnologia, mediul, apărarea - unde se întreprind pași 
pe drumul către o viitoare “Uniune Europeană a Apărării”.  
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General de brigadă (r) dr. 
Mircea MÎNDRESCU1 

 

Deci, Quo vadis NATO? O 
î ntrebare deopotriva , normala , potrivita  ș i 
dificila  î n acelaș i timp. Normala , pentru ca  una 
din legile de aur ale geștiona rii orica rei 
organizat ii ește aceea care impune verificarea î n 
permanent a  a pozit iei, șituat iei ș i direct iei de 
evolut ie ale aceșteia. Potrivita , ava nd î n vedere 
ca  ș-au aniverșat 70 de ani de la șemnarea 
Tratatului Atlanticului de Nord ș i dificila , pentru 
ca , foloșind o conștruct ie verbala  inșpirata  va dit 
din filozofia chinezeașca , tra im vremuri 
intereșante î n afara NATO ș i î n interiorul 
Aliant ei.  
Se cuvine a informa ca  șunt un euro-atlantișt 

convinș, care vede cooperarea America-Europa 
î n domeniu apa ra rii ș i șecurita t ii ca fiind șingura 
șolut ie viabila  pentru așigurarea șecurita t ii 
Roma niei ș i a celorlalte ștate europene. Ca atare, 
orice critica  î ș i are șorgintea doar î n dorint a de 
î mbuna ta t ire a funct iona rii mecanișmului de 
decizie ș i act iune aliat. 

Îștoria arata  ca  orice conștruct politic, inclușiv 
organizat iile politico-militare de șecuritate de 
tipul NATO, are, ca orice mecanișm, un anumit 
nivel de frict iune interna  care o poate eroda. 
Î nt elegerea aceștora ește fundamentala . 
Act iunea neadecvata  așupra lor poate șa  
tranșforme acește frict iuni î n fort e de ruptura  

care pot șla bi ata t de mult organizat ia î nca t 
aceașta șa  devina  vulnerabila  î n fat a act iunilor 
externe șau pot conduce la implozie politica . De 
aceea, șe impune claritate î n obșervat ie ș i 
oneștitate î n analiza . Politica propriei ama giri, a 
reveriei diurne șau a refuzului de a accepta 
minușurile ș i a le remedia, adica  aș a-numita 
„politica  a ștrut ului”, nu ajuta , ci doar agraveaza .    

Deș i multa  lume ar fi aș teptat un ”șummit”, 
adica  o î nta lnire conșiștenta  cu mai multe 
șeșiuni de lucru concentrate pe temele de 
maxim intereș ș i de aceea ”mai bogata ” î n decizii 
politice andoșate la cel mai î nalt nivel, ș-a reuș it 
conșenșul doar pentru organizarea unui 
„meeting” adica  a unei modește „î nta lniri”, cu 
doar o șingura  șeșiune de lucru, chiar daca  a foșt 
organizata  la un club de golf exclușivișt din 
apropiere de Londra. Ar fi o greș eala  daca  
analiza meeting-ului londonez nu ar î ncepe cu 
aceșt așpect pentru ca  la aceșt î nalt nivel 
ștrategic totul are o șemnificat ie. Sunt de pa rere 
ca  accepta ndu-șe o tonalitate mai șca zuta  î n ceea 
ce priveș te formatul î nta lnirii, au foșt acceptate, 
implicit, ș i conșecint ele î n șpectrul ambit iilor 
politice privind anvergura ș i conșiștent a 
dezbaterilor pe teme de mare intereș care 
vizeaza  adaptarea pe mai departe a Aliant ei.  
Î n pofida declarat iilor ș ocante ale preș edintele 

Macron apa rute î n The Economișt cu o luna  
î nainte de eveniment, referitoare la aș a-numita  
„moarte cerebrala ” a NATO ș i a declarat iilor 
dure ale preș edint ilor Trump ș i Erdogan venite 

SECURITATEA EURO-ATLANTICĂ  

1. Generalul de brigadă (r) dr. Mircea MÎNDRESCU a îmbrățișat cariera militară în anul 1977 când a trecut pragul Liceului 
Militar ”Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc. Printre etapele de studiu parcurse după absolvirea acestui liceu sunt 
incluse Școala Militară de Ofițeri Activi de Transmisiuni, Academia de Înalte Studii Militare, Colegiul Regal al Țărilor de 
Jos, Colegiul Intercategorii de Forțe Armate al Marii Britanii, precum și Kennedy School of Government al Universității 
Harvard. În anul 2012 Universitatea Națională de Apărare i-a conferit titlul de Doctor în Știință Militară. 
Cariera militară a generalului de brigadă MÎNDRESCU a inclus poziții în cele mai importante domenii de activitate ale 
apărării naționale: unități și mari unități operative (parașutiști și misiuni speciale), învățământ militar, diplomație militară, 
teatre de operații, planificarea operațională, a apărării și în domeniul armamentelor, și posturi internaționale. Deține brevete 
de parașutist, alpinist și scafandru.  

Între 2013 și 2016 a fost primul comandant român al Joint Analysis and Lessons Learned Centre, la Lisabona, prima și 
singura structură pe care Romania o comandă (în alternanță cu Portugalia) în NATO. Ultima poziție ocupată a fost de Șef al 
Direcției planificare strategică din Statul Major General.  
Generalului de brigadă MÎNDRESCU a trecut în rezervă în anul 2017 după 40 de ani de carieră militară, iar în prezent este 
Președinte al Comitetului Academic executiv al Colegiului European de Securitate și Apărare, poziție în care a fost ales în 
anul 2017.  
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î n react ie la aceștea, î nta lnirea liderilor NATO de 
la Londra a foșt un șucceș mai mare deca t 
preconizau unii analiș ti. A foșt a patra reuniune 
la va rf conșecutiva  dupa  2014 care a avut pe 
agenda  adaptarea pe termen lung a Aliant ei la 
șchimba rile apa rute î n mediul de șecuritate 
dupa  invazia Ucrainei de ca tre Rușia ș i ocuparea 
ilegala  a Crimeii ș i de la aparit ia fenomenului 
terorișt organizat de ÎSÎL/Daeșh. T ina nd cont de 
experient a ultimelor î nta lniri ale aceștui areopag 
politic, unde declarat iile au foșt de o 
contondent a  greu de explicat î ntr-un grup de 
prieteni, relativa lipșa  a tonurilor dojenitoare pe 
timpul î nta lnirii î n format 29 ș i agrearea 
Declarat iei comune șunt de bun augur.  

Textul Declarat iei adoptate de Conșiliul Nord 
Atlantic, î n format ș efi de ștat ș i de guvern, 
cont ine doar noua  paragrafe fiind, dupa  ș tiint a 
mea, unul dintre cele mai lapidare documente de 
aceșt fel.   
Primul paragraf aminteș te de contextul celor 

70 de ani ai NATO ș i de î mplinirea a 30 de ani de 
la ca derea a ceea ce, inșpirat, ca de multe ori, 
Churchill a denumit, î n martie 1946, ”Cortina de 
fier”. Ește evident iata  eșent a NATO, care ește 
garantul șecurita t ii ș i integrita t ii teritoriale ale 
membrilor, șe vorbeș te deșpre valorile 
î mpa rta ș ite î n comun ș i deșpre cheia de bolta  a 
Aliant ei, formata  din șolidaritatea, unitatea ș i 
coeziunea aliat ilor. Totodata , șe reitereaza  
angajamentul pentru continuarea relat iei tranș-
atlantice ș i aderent a la articolul 5 al Tratatului, 
care prevede ca  un atac î mpotriva unui aliat va fi 
conșiderat ca fiind un atac î mpotriva tuturor 
aliat ilor. Toate acește afirmat ii nu reprezinta  
meșaje politice noi. Crea nd, ad hoc, o buca t ica  de 
iștorie contrafactuala , cred ca  nimeni nu ar fi 
foșt tentat șa  traga  un șemnal de alarma  privind 
viitorul NATO daca  aceșt paragraf ar fi lipșit din 
cuprinșul Declarat iei, ava nd î n vedere ca  aceșta 
ește deja un limbaj agreat î n alte documente, 
unele cu anvergura  internat ionala  ș i important a  
juridica  mai mare.  
Paragraful al doilea al Declarat iei ește ancorat 

î n ceea ce NATO defineș te generic ”partajarea 
echitabila  a reșponșabilita t ilor”. Baremele de 2 
% din PÎB alocat apa ra rii, reșpectiv 20 % din 
bugetul apa ra rii dedicate achizit iei de 

armamente ș i echipamente militare eșent iale, 
cuprinșe î n Angajamentul privind inveștit iile de 
apa rare (Defence Investment Pledge), adoptat la 
Summit-ul din T ara Galilor î n 2014, șunt 
reafirmate, fiind totodata  re-ștatuata  hota ra rea 
de a continua pe aceașta  linie. Linia narativa  
pozitiva  ește continuata  prin exemplificarea 
creș terii pentru al cincilea an conșecutiv al 
cheltuielilor de apa rare ale aliat ilor europeni, 
reprezenta nd pește 130 miliarde de dolari ș i de 
angajamentul aliat ilor de a continua trendul 
așcendent pe aceșt palier (”we must and will do 
more”). Ește intereșanta  foloșirea verbului 
”must”, cel mai puternic modal din limba engleza 
care defineș te obligat ia, î n diplomat ie fiind, î n 
principiu, rar î nta lnit, cu except ia unor texte 
ultimative. Aceașta  formulare apare ca urmare a 
inșiștent ei Adminiștrat iei de la Wașhington de a 
determina aliat ii europeni șa -ș i creașca  bugetele 
pentru apa rare, ș i, prin așta, de a elimina 
dependent a de capabilita t ile militare ale SUA.  

Dincolo de tipologia de tip tranzact ional a 
politicii externe a Preș edintelui Trump, 
leaderșhip-ului american î i ește din ce î n ce mai 
clar ca  SUA trebuie șa  șcruteze din ce î n ce mai 
mult Extremul Orient unde China șe afirma  
exponent ial ca putere comerciala , militara  ș i 
implicit politica , fiind perceputa  de SUA ca 
adverșar. De altfel, aceașta  tendint a  a 
reorienta rii politice americane nu apare odata  
cu actuala adminiștrat ie de la Wașhington, 
primele declarat ii î n aceșt șenș venind din 
perioada adminiștrat iei Obama. Una din 
implicat iile fireș ti ale aceștei pivota ri ca tre Așia 
ește ca  SUA, ava nd ș i alte priorita t i ștrategice ș i 
nu va mai putea aloca aceeaș i atent ie ș i nivel de 
reșurșe teatrului european, șecurita t ii ș i apa ra rii 
aliat ilor europeni. Ește evident ca  î n condit iile 
unei așertivita t i creșca nde a Rușiei, SUA 
aș teapta  ca aliat ii europeni șa  acopere deficitul 
de capabilita t i identificat la nivelul NATO ș i șa  șe 
implice mai mult î n așigurarea propriei 
șecurita t i ș i apa rarea propriului continent.  

Continua nd lectura declarat iei, vedem ca  
paragraful trei face referire la amenint a rile la 
care NATO trebuie șa  faca  fat a , fiind 
exemplificate explicit agreșivitatea act iunilor 
Rușiei ș i terorișmul î n toate formele șale. De 
remarcat ca  terorișmul a creșcut ca proeminent a  
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î n textele publice aliate ș i ește de preșupuș ca  
aliat ilor din șud, care șe conșidera  cei mai 
vulnerabili î n fat a aceștei amenint a ri, li șe vor fi 
ala turat ș i alte ștate aliate, victime ale atacurilor 
teroriște din ultimii ani. Mai ește ment ionat 
faptul ca  ordinea internat ionala  ește conteștata  
de actori ștatali ș i non ștatali. De așemenea, șunt 
amintite ș i amenint a rile de tip cibernetic ș i de 
natura  hibrida  la care Aliant a trebuie șa  faca  
fat a . De remarcat ca  nu Rușia agreșiva  
reprezinta  o amenint are, ci ”act iunile agreșive 
ale Rușiei șunt amenint a ri”, cele doua  poșibilita t i 
de formulare fiind șeparate de o nuant a  - 
diplomat ia ește î n fond o arta  a nuant elor - 
alegerea celei de a doua, mai put in puternica , 
fiind, probabil, produșul unui compromiș la care 
ș-a ajunș î n negocierile dintre aliat ii eștici care 
î ndeobș te pledeaza  pentru un limbaj mai 
tranș ant î n ceea ce priveș te definirea Rușiei ca 
amenint are ș i cei preocupat i de evitarea unei 
retorici potent ial generatoare de eșcaladare.  
Cel mai conșiștent ca dimenșiune dar ș i 

șubștant a , paragraful al patrulea, enumera  

principalele linii de angajare prin care Aliant a 
î nt elege șa -ș i î ndeplineașca  menirea î n contextul 
realita t ilor contemporane. Se accentueaza  clar 
ideea conform ca reia cheia principala  î n care 
NATO î ș i coordoneaza  ș i armonizeaza  toate 
act iunile ește data  de vocat ia defenșiva  a Aliant ei 
ș i de hota ra rea aceșteia de a aborda 
omnidirect ional toate amenint a rile (abordare de 
tip 360o, o exprimare deja mantra  î n declarat iile 
publice ale NATO dupa  Summit-ul de la Varș ovia 
din 2016) î n vederea așigura rii șecurita t ii zonei 
euroatlantice.  
Î n pofida apelurilor preș edintelui Macron 

pentru o mai mare apropiere de Rușia, aceașta 
ește numita  explicit î n relat ie cu ma șurile pe 
care NATO î nt elege șa  le ia ”într-un mod măsurat 
și responsabil” ca urmare a deșfa ș ura rii de ca tre 
Federat ia Rușa  a unor noi rachete cu raza medie 
de act iune. De așemenea, aliat ii î ș i reafirma  
deșchiderea pentru dialogul cu aceașta  t ara , 
ala turi de voint a politica  pentru edificarea unor 
relat ii bilaterale conștructive, î ncepa nd cu 
momentul î n care act iunile Rușiei vor face 

Sursa: https://www.msn.com/en-ie/news/world/in-photos-nato-summit-2019/ss-BBXJO6f#image=6 
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poșibil aceșt lucru. Se î nt elege aștfel, ca  
abordarea duala  (dual-track approach) în ceea ce 
priveș te relat iile cu Rușia, adoptata  la Varș ovia 
î n 2016, ra ma ne neșchimbata , NATO 
ment ina ndu-ș i deșchișe opt iunile de dialog cu 
Rușia î n paralel cu continuarea conșolida rii 
militare ș i adaptarea politicilor șale.  

Sunt reafirmate așpecte cunoșcute privind: 
neceșitatea prega tirii pentru act iune a fort elor 
NATO, prin creș terea capacita t ii operat ionale ș i 
de ra șpunș, continuarea det inerii de capabilita t i 
nucleare, care, ala turi de capabilita t ile 
convent ionale ș i cele antiracheta  reprezinta  
pilonii deșcuraja rii ș i apa ra rii credibile a NATO. 
Textul ment ioneaza  ș i act iunile NATO care au î n 
vedere protejarea liberta t ii de miș care î n mediul 
maritim ș i cel aerian, accent pe care î l vedem ca 
fiind generat de exiștent a ș i î nta rirea șiștemelor 
de interzicere a acceșului ș i reștrict ionare 
regionala  (A2/AD) dișlocate de ca tre Rușia î n 
Kalinigrad, Crimeea, Siria.   

Paragraful cinci ește ancorat î n cea de-a treia 
șarcina  fundamentala  - ”șecuritatea prin 
cooperare”, î n aceșt șenș, fiind ment ionata  
î nta rirea ret elei de parteneriate ale NATO ș i 
relat iile cu ONU ș i Uniunea Europeana . Chiar 
daca  ește ment ionat en passant, continuarea 
angajamentului pe termen lung pentru 
șecuritatea ș i ștabilitatea Afganiștanului merita  
comentata . Poate ca  impactul NATO î n 
Afganiștan nu a foșt cel școntat la î nceput dar 
șigur a foșt unul șemnificativ ș i pozitiv. Î n acelaș i 
timp, operat iunea din Afganiștan a avut 
conșecint e pozitive așupra NATO, conduca nd la 
promovarea adaptabilita t ii inștitut ionale, 
coeziunii politice, eficient ei organizat ionale, a 
interoperabilita t ii militare.    

Paragraful ș așe, pe care mi-aș  lua libertatea de 
a-l numi ”tehnico-ș tiint ific”, șubliniaza  
important a ment inerii avantajului aliat î n aceșt 
domeniu. Sunt adușe la atent ie așpecte legate de 
neceșitatea creș terii rezilient ei ștatelor aliate, 
inclușiv î n ceea ce priveș te infraștructura critica , 
cu referire ș i la cea de comunicat ii, din cea de-a 
cincea generat ie ș i șecuritatea energetica . Se 
aduce la cunoș tint a  decizia privind 
recunoaș terea de ca tre NATO a șpat iului 
extratereștru ca domeniu operat ional, ala turi de 

cele patru deja recunoșcute anterior: tereștru, 
aerian, maritim, cibernetic.  

Ment ionarea Chinei, pentru prima data  î n 
documentele oficiale aliate, ca t ara  a ca rei 
creș tere ș i influent a  prezinta  ata t oportunita t i 
ca t ș i provoca ri, reprezinta  una din principalele 
veș ti de la Londra. Exercit iul de analiza  de la 
nivel aliat referitor la China va continua șa  șe 
afle pe agenda NATO pe termen lung, ava nd î n 
vedere ca  aceașta reprezinta , conform șpușele 
șecretarului general NATO Stoltenberg, ”o 
î ngrijorare creșca nda  pentru NATO, nu pentru ca  
NATO vrea șa  ajunga  î n Pacific, ci pentru ca  
China vine î n Europa”.  

Paragraful ș apte face referire la direct ionarea 
ștrategica  care prevede ca  Aliant a va demara un 
amplu proceș de reflect ie, î n context aliat, î n 
școpul î nta ririi dimenșiunii politice a NATO, 
inclușiv î n ceea ce priveș te conșulta rile. 
Cuvintele aceștui paragraf arata  ca  Londra celor 
70 ani de NATO ește va zuta  ca rampa  de lanșare 
pentru o dezbatere de șubștant a  privind 
dimenșiunea politica  a NATO ș i așta pentru mine 
ește cea mai importanta  vește de la Londra.  

Unde va conduce aceașta  dezbatere? Sper ca  la 
un NATO ș i mai puternic î n ceea ce priveș te 
unitatea ș i șolidaritatea î ntre aliat i, pentru ca  
aceașta ește fundamentul a tot ce reprezinta  
organizat ia. Sau, poate la adoptarea unui nou 
Concept Strategic, ava nd î n vedere ca  cel î n 
vigoare, data nd din 2010, are mare nevoie de 
actualizare, t ina nd cont ca , de exemplu, deșcrie 
mediul de șecuritate a regiunii euro-atlantice ca 
fiind unul ”la pace”, iar cooperarea dintre NATO 
ș i Rușia ”contribuie la crearea unui șpat iu 
comun de pace, șecuritate ș i ștabilitate”. Deș i 
ștructura șa pe trei șarcini fundamentale – 
apa rarea colectiva , managementul crizelor ș i 
șecuritatea prin cooperare – ește valida  ș i ar 
trebui șa  ra ma na  neșchimbata , meritul ștrategic 
al aceștui concept a foșt draștic limitat dupa  
șchimba rile dramatice din mediul de șecuritate 
dupa  2014. La aceșt moment Aliant a nu are 
vreun rival din punct de vedere militar, aceașta  
ștare de lucruri favoriza nd potent ialul propriu 
de deșcurajare iar NATO trebuie șa  continue 
eforturile pentru a-ș i ment ine aceașta  
șuperioritate. Nu trebuie uitat, î nșa , ca  
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șoliditatea militara  a Aliant ei are ca fundament 
șolidaritatea politica  a membrilor ei. De aceea 
ește ata t de important rezultatul proceșului de 
reflect ie care șe ga șeș te î n folderul ”to do”. Am 
convingerea ca  momentul de stock-taking și de 
analiza  a viitorului NATO va conduce la o Aliant a  
ș i mai coeziva  ș i de aceea ș i mai puternica .  

Dincolo de frazele bine conștruite ș i inșpirate 
ale Declarat iei reuniunii, elaborata , dupa  
cutuma , î n urma unor negocieri ”la șa nge” pa na  
î n preziua evenimentului, ește de remarcat ca  
aliat ii NATO au convenit șa  continue șprijinul 
militar pentru Turcia, î n pofida dezaproba rilor 
vehemente privind operat ia șa ofenșiva  din nord
-eștul Siriei din 9 octombrie a.c. ș i a acordului 
î ncheiat ulterior cu Rușia pentru așigurarea 
șecurita t ii granit elor de nord ale Siriei. Atacul, cu 
nume de cod Operat ia Izvorul Pa cii, ava nd ca 
t inta  lupta torii kurzi, partenerii de na dejde ai 
SUA î n lupta î mpotriva ÎSÎS, nu a ajutat nima nui, 
cu ata t mai put in Turciei. Aceșta nu a contribuit 
la șporirea șecurita t ii SUA, a Turciei ori a altui 
partener din regiune. Dimpotriva , a conduș la 
ada ncirea deștabiliza rii Siriei, la  moartea a 70 
de civili î n Siria, altor 20 î n Turcia ș i la 
dișlocarea fort ata  a 300.000 de locuitori din 
regiunile Aleppo, Hașakah ș i Raqqa, aflate șub 
raidurile fort elor aeriene turce.  
Deș i Spania anunt așe ca -ș i va retrage rachetele 

Patriot din Turcia (amplașate î n Baza aeriana  
Încirlik din Provincia Adana), ca proteșt la 
ofenșiva tranș-frontaliera  așupra Siriei, la 
reuniunea miniș trilor apa ra rii de la șfa rș itul 
lunii octombrie, Madridul, prin vocea miniștrului 
Margarita Robleș, a reconfirmat angajamentul 
Spaniei de a ment ine bateriile de rachete pentru 
î nca  ș așe luni. Acește șemnale de clement a  ale 
aliat ilor pentru Turcia șunt o dovada  a 
important ei ment inerii aceșteia î n cadrul 
Aliant ei, î n primul ra nd datorita  pozit iei șale 
geopolitice care ofera  NATO o prezent a  
ștrategica  î n Marea Neagra  ș i Marea Mediterana . 
Î n acelaș i timp, NATO are nevoie de armata 
puternica  a Turciei – a doua ca ma rime dupa  
SUA - pentru a face fat a  cu șucceș amenint a rilor 
venite din partea Rușiei î n Europa, precum ș i 

pentru apa rarea î mpotriva rachetelor baliștice 
din Îran ș i Coreea de Nord. Așta ește ș i motivul 
pentru care NATO nu a trecut dincolo de 
declarat iile de condamnare a acordului dintre 
guvernul Erdogan ș i Rușia domnului Putin 
pentru achizit ionarea de rachete antiaeriene       
S-400, î ncheiat î mpotriva obiect iilor puternice 
ale SUA ș i șfida nd pericolul șanct iunilor impușe 
Ankarei de adminiștrat ia de la Wașhington, care 
de altfel ș-au ș i concretizat pe 21 decembrie.   

Cel mai mult î nșa  a deranjat la nivel aliat 
opozit ia prelungita  a Ankarei privind un acord la 
nivel politic a planurilor de apa rare ș i reî nta rire 
î n caz de conflict pentru Polonia ș i ștatele 
baltice, oficialii turci condit iona ndu-l de 
agrearea de ca tre aliat i a nominaliza rii YPG2 ca 
organizat ie terorișta , ș i, implicit, ca amenint are 
î mpotriva Turciei ș i a NATO. Î n react ie la 
șcurgerile î n preșa internat ionala  privind aceșt 
așpect șenșibil ș i confident ial, Turcia cedeaza  
preșiunilor ș i ridica  veto-ul pentru aprobarea 
aceștor planuri, un exercit iu de ”face-șaving”, din 
nevoia de a nu fi privita  ca un aliat dificil, care șe 
opune așigura rii șecurita t ii altor aliat i. Î n pofida 
faptului ca  aceașta  ultima  criza  din inner 
sanctum-ul NATO pare că a foșt dezamorșată - 
aliat ii au ra șuflat uș urat i, iar preș edintele 
Erdogan a primit chiar felicita ri pentru 
flexibilitatea dovedita  – ește de aș teptat ca lupta 
Ankarei pentru recunoaș terea formala  la nivel 
aliat ca YPG ca șurșa  de terorișm șa  continue.  

 

Deci, în concluzie, încotro merge NATO?  
Rezultatele î nta lnirii liderilor NATO de la 

Londra au foșt evaluate ș i vor continua șa  fie 
șubiectul introșpect iilor analitice ma car pentru o 
vreme. Pentru mine, Londra a demonștrat î nca  o 
data  șoliditatea ș i puterea organizat iei. 
Soliditatea vine din faptul ca  membrii ei o 
conșidera  relevanta , capabila  șa  rezolve 
probleme complexe de ordin șecuritar ș i de 
aceea neceșara . Evident ca  exișta  tumult politic 
interior, dar nici nu poate fi altfel î ntre 29 ștate 
democratice, unite de valori comune, ale ca ror 
intereșe fundamentale coincid, dar care nu șunt 
totdeauna congruente î n ceea ce priveș te ca ile 

2. YPG – Unitățile de Apărare ale Poporului (în kurdă: Yekîneyen Parastina Gel/YPG), parte a Forțelor Democrate Siriene, 
constituie principala organizație militară a Comitetului Suprem Kurd. Formate inițial să protejeze zonele kurde, au devenit un 
oponent important și aliat al SUA împotriva Statului Islamic/ISIS  
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de atingere a obiectivelor. Î n î nt elepciunea lor, 
”pa rint ii fondatori” ai organizat iei au previzionat 
aceașta  poșibilitate, conștruind șolut ia î n 
cuprinșul articolului 4, cel al conșulta rilor, al 
dialogului la mașa rotunda  a Conșiliului Nord 
Atlantic, unde fiecare voce conteaza , fiecare aliat 
ește egal. Dialogul, î nt elegerea reciproca  ș i, î n 
final, compromișul, ra ma n șolut iile de ieș ire din 
impașuri mici șau crize profunde. Puterea, care 
ofera  andurant a  NATO, rezida  nu ata t din șuma 
capabilita t ilor militare, chiar daca  NATO 
reprezinta  o putere militara  redutabila , ca t mai 
aleș din fort a de a recunoaș te dificulta t ile ș i de a 
ga și șolut ii de a le depa ș i, ceea ce o face cea mai 
de șucceș aliant a  de pe glob.  

Î n 1949 conștruirea NATO a foșt ra șpunșul 
fireșc, logic al unor actori rat ionali, la momentul 
dificil de atunci, ca nd tancurile șovietice erau 
amplașate î n mijlocul Europei amenint a nd cu 
ocuparea î ntregului continent. ”Stimulul” 
șovietic a determinat așocierea Europei 
Occidentale cu America de Nord ș i crearea unor 
relat ii, lega turi, cadre de cooperare care șa  t ina  
”î n leșa ” pericolul șovietic ș i ideologia șa 
comunișta . Dișparit ia aceștui ”știmul”, prin 
implozia Uniunii Sovietice de la î nceputul anilor 
`90 a conduș la idei ș i șperant e neokantiene 
deșpre șfa rș it de iștorie ș i pace perpetua  care     
ș-au dovedit nerealiște. Î n ce priveș te Aliant a, ș-a 
conștatat o oarecare șla bire a coeziunii ș i o 
afirmare mai pregnanta  a intereșelor ș i 
obiectivelor nat ionale ș i ale unor ca i particulare 
de î ndeplinire a aceștora. Din nou logica politica  
la lucru: o noua  șituat ie genereaza  noi priorita t i, 
noi urgent e. Paradoxal, noua dinamica  interioara  
a aș ezat mai ferm nat iunile aliate ș i î mpreuna  au 
ra maș ”in bușineșș”. 
Rușia zilelor noaștre ește din ce mai ce mai 

agreșiva  î n urma rirea intereșelor șale neezita nd 
șa -ș i foloșeașca  fort a pentru a ataca ș i ocupa 
ștate șuverane. Prin politica ș i act iunile șale, 
Rușia,  chiar daca  nu are fort a pe care Uniunea 
Sovietica  o avea odinioara , șeama na  din ce î n ce 
mai mult cu ”știmulul” care a conduș la șfa rș itul 
anilor `40 la î nchegarea NATO. Cred ca  ceea ce    
ș-a î nta mplat atunci șe va î nta mpla ș i acum, cu 
deoșebirea ca  NATO nu mai trebuie creat, aceșta 
exișta  ș i are o experient a  de 70 de ani. Precum 
Uniunea Sovietica  î n trecut, Rușia î mpinge 

Aliant a la unitate, coeziune, șolidaritate. Cred ca  
ștatele aliate șunt conș tiente de avantajele pe 
care le aduce așocierea lor î n cadrul Organizat iei 
Tratatului Atlanticului de Nord ș i de aceea NATO 
va continua șa  fie garantul act iunii comune 
pentru așigurarea ș i apa ra rii î n șpat iul nord 
atlantic. 

S i mai ește o mare necunoșcuta  - 
China. Creș terea exponent iala  a activita t ilor 
Chinei î n Europa ș i î n jurul aceșteia a conduș î n 
ultimii ani la concentrarea atent iei oficialilor din 
domeniul șecurita t ii ș i apa ra rii din SUA ș i de la 
nivelul UE așupra aceșteia. Aceș tia parca  au foșt 
trezit i de provocarea globala , multi-
dimenșionala  a Chinei care include așpecte 
economice, politice, tehnologice ș i de șecuritate. 
Î ntr-un document agreat la î nceputul aceștui an 
la nivelul Comișiei Europene, China ește 
denumita  ”rival șiștemic”, ava nd î n vedere ca  
printre obiectivele ștrategice ale Beijingului șe 
numa ra  dominarea induștriei mondiale high-
tech prin intermediul gigantului tehnologic 
Huawei, dezvoltarea unei puteri militare 
comparabile cu cea a SUA ș i conectarea a unei 
mari pa rt i a populat iei globului prin intermediul 
Înit iativei One Belt One Road. Deja a foșt 
avanșata  ideea crea rii unui comitet conșultativ 
NATO – China, dupa  modelul altor formate 
bilaterale de aceșt fel pe care NATO le-a ștabilit 
de-a lungul timpului – Comitetul NATO-Rușia, 
Comișiile NATO–Ucraina ș i NATO-Georgia.  

Cred ca  aceașta  idee merita  a fi luata  î n 
conșiderare. 
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Eugene KOGAN1  

Relat iile dintre Turcia ș i NATO au o iștorie 
plina  de dișpute î nca  de la momentul adera rii 
Turciei la NATO, î n 1952. Turcia ș i NATO au 
î nceput șa  aiba  relat ii tenșionate cu mult î nainte 
de aș a zișa lovitura  de ștat eș uata , din 15 iulie 
2016. Tentativa eș uata  de lovitura  de ștat a 
intenșificat, î nșa , acește tenșiuni ș i ește oneșt șa  
preșupunem ca  ele vor perșișta. Î n acelaș i timp, 
relat iile dintre Turcia ș i NATO șunt dictate de un 
Tratat al Atlanticului de Nord care nu a mai foșt 
amendat de la șemnare, la 4 aprilie 1949. Ata ta 
timp ca t tratatul nu ește actualizat, nu șe pot face 
prea multe pentru ca relat iile dintre Turcia ș i 
NATO șa  șe șchimbe. 

 

Introducere 
Expert i militari afirma  ca , din punct de vedere 

geopolitic, Turcia joaca  un rol foarte important, 
î ntruca t ește dișpușa  î ntre regiunea tenșionata  a 
Orientului Mijlociu ș i Marea Neagra . Cu toate 
aceștea, foștul Preș edinte al Comitetului Militar 
al NATO, generalul german î n retragere Harald 
Kujat, a precizat, î n augușt 2016 î n cadrul unei 
emișiuni la poștul nat ional de radio al 
Germaniei, ca  „rolul Turciei nu ar trebui 
șupraeștimat ș i ca  Turcia a foșt dintotdeauna un 
aliat pe care nu te pot i baza î n totalitate.”2 Î n 
noiembrie 2009, guvernul conduș de Partidul 
Juștit iei ș i Dezvolta rii (cunoșcut șub denumirea 
de AKP - Adalet ve Kalkinma Partiși) a foșt ferm 
privind ștatutul militarilor turci care participa  la 
mișiuni ÎSAF (Înternational Security Așșiștance 
Force - Fort a Înternat ionala  de Așiștent a  pentru 
Securitate), inșișta nd ca  nu șunt fort e 
combatante3 ci trupe foloșite pentru mișiuni de 
prega tire. Aceșt așpect a deranjat mult, mai aleș 
fortele britanice ș i americane, care doreau șa  
aiba  militari turci î n mișiuni de lupta . Din aceșt 
motiv, autorul ește de acord cu opinia exprimata  
de gl. Kujat, conform ca ruia rolul Turciei ește 
important dar nu trebuie șupraeștimat. Aștfel, 

tenșiunile dintre aliat ii NATO au exiștat ș i 
î nainte de aș a zișa lovitura  de ștat eș uata , din 15 
iulie 2016. 
Î ncepa nd cu 15 iulie 2016, î n șpecial, relat iile 

dintre Turcia ș i aliat ii NATO ș-au deteriorat 
șemnificativ, dupa  cum șe va vedea î n ra ndurile 
ce urmeaza . Î n ciuda aceștor tenșiuni, Secretarul 
General al NATO, Jenș Stoltenberg, a afirmat î n 
nenuma rate ra nduri ca  Turcia „det ine o pozit ie 
ștrategica  din punct de vedere geografic”3, „ește 
un partener cheie pentru șecuritatea Europei ș i 
nu exișta  dubii privind faptul ca  NATO va fi mai 
put in puternic fa ra  ea.”4 Chiar ș i dupa  furnizarea 
ca tre Turcia a primelor componente ale 
șiștemului S-400 ș i dupa  decizia SUA de a 
exclude Turcia din programul F-35, Jenș 
Stoltenberg î ncearca  șa  așigure Turcia ca  aria 
lega turilor aceșteia cu aliant a depa ș eș te 
programul F-35.5 Stoltenberg a declarat, la 17 
iulie 2019, ca  niciun ștat membru al aliant ei nu a 
puș problema excluderii Turciei din NATO. 
„Turcia ește un membru important al NATO ș i 
niciun ștat membru al aliant ei nu a aduș î n 
dișcut ie aceașta  problema  [cea a excluderii 
Turciei] deoarece tot i î nt elegem ca  depindem 
unii de alt ii.”6 

Putem afirma cu certitudine ca  Turcia ș i-a ga șit 
„șușt ina torul” î n perșoana Secretarului General 
Stoltenberg. Deci șe pare ca , ata t timp ca t 
Stoltenberg ra ma ne Secretar General, 
preș edintele Erdogan ș i adminiștrat ia șa vor 
avea un aliat pe care șa  șe bazeze. 

 
Relațiile (bilaterale) dintre Turcia și NATO 

sunt deteriorate 
Trebuie șa  șubliniem ca  relat iile bilaterale 

dintre Turcia ș i Olanda, Turcia ș i Germania ș i 
Turcia ș i SUA, î n mod șpecial, ș-au deteriorat 
șemnificativ î ncepa nd cu 2017 ș i șunt tenșionate 
ș i așta zi. Pentru a reaminti cititorului, preciza m 
ca  parlamentul german - Bundeștag - a șușt inut, 
î n iunie 2017, decizia de a reloca 260 de militari 
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(germani) de la baza aeriana  Încirlik la o baza  
aeriana  din Îordania. Surșe diplomatice au 
afirmat ca  eventuala act iune a Berlinului a foșt 
prima dată [așpect șubliniat de autor] în iștoria 
NATO, ca nd un ștat membru urma șa  retraga  o 
unitate militara  apart ina nd unui alt aliat ș i șa  o 
mute î ntr-un ștat care nu ește membru al 
aliant ei, ș tiind ca  aceșt demerș ar urma șa  aiba  
efect negativ așupra coeziunii aliant ei.7 Un 
incident recent care a avut loc î n cadrul 
exercit iului militar „Trident Javelin”, deșfa ș urat 
î n perioada 8-17 noiembrie 2017, la Centrul 
Î ntrunit de Lupta  al NATO din Norvegia, a 
generat tenșiuni î ntre Turcia ș i NATO. O 
fotografie a pa rintelui Turciei moderne, Muștafa 
Kemal Ataturk ș i o fotografie a preș edintelui 
Recep Tayyp Erdogan au foșt foloșite pentru a 
î nfa t iș a inamicii NATO. Pa rt i apart ina nd 
șpectrului politic turc au declarat ca  nu mai au 
î ncredere î n aliant a .8 Dupa  cum șcria Metin 
Gurcan î ntr-un articol recent, un cutremur la 
șcara  mica  a zdruncinat relat iile dintre NATO ș i 
Turcia, membrul șa u din ce î n ce mai rebel, ca nd 
la 3 mai 2019 o delegat ie de cipriot i greci a foșt 
inclușa  pe lișta de invitat i pentru o ceremonie. 
Militari ș i civili apart ina nd celor 29 de ștate 
membre NATO ș i diverș i parteneri au participat 
la ceremonia de î nveștire a generalului american 
(de fort e aeriene) Tod Volterș, care a preluat 
funct ia de Comandant Surpem al Fort elor Aliate 
ale NATO î n Europa (SACEUR), cu o exceptie - 
Turcia. Conform unor șurșe diplomatice din 
Turcia, „marea eroare” privind invitat ia a marcat 
șoșirea lui Volterș ș i a avut ca rezultat aparit ia 
unei „crize de î ncredere” î ntre Turcia ș i șediul 
militar al NATO care „nu va fi depa ș ita  prea 
cura nd”. Fie ca  a foșt o gafa  nevinovata , fie o 
reșpingere a Ankarei, incidentul legat de 
invitat ia de la șediul militar al NATO denota  
relat iile tenșionate cu care Turcia ș i NATO 
trebuie șa  șe confrunte î ncepa nd din luna iunie.9 
Ca rezultat, ește de aș teptat ca î ntre Turcia ș i 
aliat ii NATO șa  exiște noi tenșiuni. 
Un alt factor care a afectat șemnificativ relat ia 

dintre Turcia ș i SUA a foșt declarat ia miniștrului 
apa ra rii turc, Fikri Îșik, din 21 noiembrie 2016, 
conform ca reia „Ankara a demarat proceșul de 
negociere cu Moșcova - inamicul NATO - de 
achit ionare a șiștemului rușeșc de apa rare 

aeriana  S-400.”10 Cele mai recente așpecte legate 
de livrarea aceștui șiștem vor fi abordate mai joș. 
Declarat ia miniștrului turc a contribuit, fa ra  
î ndoiala , la diștant area SUA ș i a aliat ilor NATO 
fat a  de Turcia, î n contextul apropierii aceșteia 
fat a  de Federat ia Rușa . Jill Aitoro, coreșpondent 
pentru „Defenșe Newș”, a precizat ca , la 
î nceputul anului 2016 l-a î ntrebat pe 
șubșecretarul de ștat pentru induștria apa ra rii, 
Îșmail Demir, daca  Turcia va fi nevoita  î n cele 
din urma  șa  aleaga  î ntre Rușia ș i NATO. Demir a 
ra șpunș ca : „șituat ia Turciei nu poate fi 
comparata  cu cea a ștatelor NATO care nu au 
granit a  comuna  cu Rușia șau [nu] șe afla  î ntr-o 
zona  de conflict. Din acește motive noi ne 
î ncadra m î n alt i parametri, iar relat iile noaștre 
trebuie șa  șe ment ina  favorabile fat a  de celelalte 
ștate din zona .” Acește relat ii favorabile, 
argumenta aceșta, șunt benefice NATO. Unii ar 
putea conteșta faptul ca  opiniile de fat a  contrazic 
principiile care ștau la baza aliant ei, depinza nd 
de ca t de departe șunt dișpuș i șa  mearga .11 
Argumentul lui Demir poate fi comba tut foarte 
uș or exemplifica nd prin faptul ca  ștatele baltice 
membre ale NATO au de-a face cu Rușia î n mod 
direct ș i pot deveni zone de conflict î n orice 
moment. Deci, parametrii invocat i de Demir cu 
referire la Turcia șunt nejuștificat i ș i lipșit i de 
credibilitate. Nu exișta  nicio î ndoiala  legata  de 
faptul ca  livrarea șiștemului S-400 Turciei a 
produș pagube șerioașe ata t relat iilor dintre 
Tucia ș i SUA, ca t ș i celor dintre Turcia ș i NATO, 
mai aleș ca  aliat ii ș-au angajat șa  elimine 
șiștemele șovietice livrate ștatelor membre ale 
Tratatului de la Varș ovia. Î n pluș, 
interoperativitatea ește eșent iala  pentru 
apa rarea colectiva  a NATO, iar decizia Turciei de 
achizit ionare a șiștemului S-400 a afectat 
conșiderabil apa rarea colectiva  aeriana  a NATO. 

 
Deteriorarea relațiilor dintre Turcia și 

NATO cunoaște un nou apogeu: livrarea către 
Turcia a componentelor sistemului S-400 
Prima livrare a componentelor șiștemului 

rușeșc S-400 ca tre Turcia a avut loc la 12 iulie 
2019. Rezultatul a foșt, conform preciza rilor lui 
Simon Waldman (cerceta tor așociat la „King’ș 
College” din Londra), care șpunea ca  „la 
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momentul î n care va primi șiștemul S-400, 
Turcia șe va ga și din ce î n ce mai izolata  î n 
cadrul ștructurilor civile ș i militare ale NATO.” 
Aceșta a î ncercat șa  șublinieze faptul ca  Turcia 
ar putea ajunge șa  fie un membru al Aliant ei 
doar cu numele. Foștul ambașador Suha Umar 
ește de acord cu faptul ca  achizit ionarea 
șiștemului S-400 va crea, cel mai probabil, 
probleme Turciei î n NATO, șpecifica nd ca  „nu 
exișta  nimeni î n NATO care șa  fie de acord cu 
acește demerșuri. Articolul 5 - tot i pentru unul ș i 
unul pentru tot i - ar putea fi abrogat î n cazul 
Turciei, din cauza aceștei cheștiuni.”12 Îan 
Leșșer, directorul German Marșhall Fund din 
Bruxelleș, a declarat ca  „implicat iile politice ale 
achizit iei șiștemului S-400 șunt foarte șerioașe, 
deoarece livrarea aceștuia confirma  multora 
concept ia conform ca reia Turcia se î ndreapta  
[așpect șubliniat de autor] ca tre o alternativa  
opușa  celei occidentale. Aceșt lucru va genera 
neliniș te ș i reșentimente î n cadrul NATO - cu 
șigurant a  va altera șentimentele fat a  de Turcia 
î n interiorul Aliant ei.”13 Aștfel, șe poate șpune ca  
ra cirea relat iilor dintre Turcia ș i NATO continua  
ș i șe pare ca  adminiștrat ia preș edintelui 
Erdogan tinde șa  trateze cu indiferent a  achizit ia 
șiștemului S-400, tra ind cu șperant a ca  ceilalt i 
aliat i vor privi aceașta  act iune ca pe un fait 
accompli. 
 

Epurări, spălări pe creier și exoduri de 
creiere în cadrul Forțelor Armate ale Turciei 
Cela lalt factor care contribuie la deteriorarea 

relat iilor dintre Turcia ș i NATO ește concedierea 
mașiva  la nivelul conducerii Fort elor Armate 
(FA) ale Turciei ș i campaniile de influent are a 
ofit erilor turci î n direct ia loializa rii fat a  de 
regimul preș edintelui Erdogan ș i î ndepa rta rii de 
NATO, î n general ș i de SUA î n mod șpecial. Ește 
nevoie șa  șubliniem ca  nou î nfiint ata 
Univerșitate Nat ionala  de Apa rare din Îștanbul a 
preluat un rol principal î n educarea ș i prega tirea 
militarilor turci dupa  tentativa eș uata  de 
lovitura  de ștat din 15 iulie 2016. Aproximativ 
500 de ofit eri ș i 3000 de șubofit eri vor fi 
prega tit i î n cadrul Univerșita t ii Nat ionale de 
Apa rare ș i a Academiei Jandarmeriei ș i Pazei de 
Coașta . Univerșitatea nou î nfiint ata  va prelua 
rolul liceelor militare î nchișe dupa  tentativa 

eș uata  a loviturii de ștat.14 

Conform foștului SACEUR, amiralul (î n rezerva ) 
Jameș Stavridiș, „ește foarte probabil ca 
important a ș i competent a de a șervi î n NATO a 
FA ale Turciei șa  șe diminueze. Din pa cate ește 
poșibil ca armata, ca urmare a loviturii de ștat șa  
șe concentreze pe controverșe interne, 
inveștigat ii fa ra  șfa rș it ș i verifica ri legate de 
loialitate ș i șa  î ncerce șa  reziște ca inștitut ie. 
Aceșt lucru va avea un efect de diminuare a 
nivelului de prega tire ș i performant ei armatei. 
Deș i la baza aeriana  de la Încirlik au foșt reluate 
unele operat iuni eșent iale, multe canale de 
cooperare cu SUA ș i NATO au foșt î nchișe.”15 
Surșe din interiorul Aliant ei precizeaza  ca  
aceașta  concediere mașiva  a militarilor, care a 
î nceput la 15 iulie 2016, a șubminat 
Comandamentul Militar Întegrat al NATO ș i a 
duș la creș terea tenșiunilor din interiorul 
Aliant ei. Doi ofit eri care au foșt detaș at i î n cadrul 
NATO ș i șolicita  acum azil politic î n Europa au 
ment ionat ca  42 din cei 53 de ofit eri turci care 
lucrau la șediul NATO de la Bruxelleș au foșt 
eliberat i din funct ie, î n timp ce doua  treimi din 
cele 600 de poșturi apart ina nd Turciei î n cadrul 
comandamentului Aliant ei au avut aceeaș i 
șoarta . 

Generalul Curtiș Scaparrotti, Comandantul 
Suprem al Fort elor Aliate din Europa pa na  î n 
vara 2019, a precizat ca  dișponibilizarea 
perșonalului militar turc „are impact [așupra 
Comitetului Militar Înternat ional al NATO] 
deoarece era compuș î n mare parte din perșoane 
cu experient a , de care nu șe mai poate beneficia. 
Lucram cu oameni talentat i ș i capabili, iar aceșt 
demerș da uneaza  echipei mele din punct de 
vedere al talentului, experient ei ș i efortului 
depuș.”16 Conform generalului Scaparrotti, 
Ankara a î ncadrat aproape juma tate din 
poșturile devenite vacante î n cadrul 
comandametului NATO ș i a promiș șa  gra beașca  
î nlocuirea celorlalt i angajat i retraș i. Conform 
unor ofit eri ment ionat i mai șuș, NATO „va șimt i 
î n cura nd diferent a [așpect șubliniat de autor] 
dintre noi ș i cei care ne vor î nlocui. Unii din ei 
șunt turci ultranat ionaliș ti, iar alt ii au un trecut 
î ndoielnic.”17 
Generalul Scaparrotti șușt inea ca  aceașta  
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concediere mașiva  a afectat capacitatea de 
ra șpunș a Turciei. „Unul din acește domenii ește 
cel al fort elor aeriene. Cei care au foșt 
î ndepa rtat i erau pilot i cu experient a , aștfel ca  la 
aceșt moment prega teșc pilot i tineri. A avut un 
oarecare impact. Nu aș  șpune ca  unul foarte 
mare, dar ește vizibil.”18 Trebuie șa  șubliniem 
faptul ca  prega tirea pilot ilor tineri dureaza  patru 
șau cinci ani. Î n aceșt timp, Fort ele Aeriene ale 
Turciei șe confrunta  cu o lipșa  de pilot i cu 
experient a  care afecteaza  negativ modul î n care 
opereaza  î n Siria. 
Î n martie 2017 au apa rut informat ii conform 

ca rora Fort ele Armate ale Turciei (FAT) au foșt 
afectate șemnificativ de concedierile mașive. 
Ca teva mii de militari au foșt eliberat i din funct ie 
ș i 40% din generalii FAT au foșt î nlocuit i de 
ofit eri loiali preș edintelui Erdogan. Potrivit lui 
Marc Pierini, foștul ambașador al UE î n Turcia, î n 
prezent profeșor așociat la Carnegie Europe 
ava nd șediul la Bruxelleș, „la nivelul Turciei șe 
î nregiștreaza  o vizibila  ștare de dișconfort, 
deoarece au foșt î ndepa rtat i foarte mult i ofit eri 
ș i toate lega turile perșonale [dintre aceș tia ș i 
comandamentul NATO] ș-au pierdut.” Brookș 
Tigner concluzioneaza  ca  aceașta  concediere î n 
mașa  î ntreprinșa  de Erdogan î n cadrul armatei 
turce va continua neștingherita .19 Din pa cate 
pentru FAT, concedierile î ș i vor ment ine curșul 
de pa na  acum, ceea ce va continua șa  șubmineze 
puterea aceștora. Î n pluș fat a  de cei care au foșt 
areștat i o parte din ofit erii șuperiori ai FAT au 
șolicitat azil politic î n SUA șau î n alte ștate. 
Conform unor șurșe confident iale, numa rul celor 
care au șolicitat azil politic î n SUA variaza  de la 
ca teva duzini pa na  la 100-150, majoritatea fiind 
ofit eri șuperiori.20 
Nu exișta  nicio î ndioala  ca  pierderea lega turilor 

î ntre militari, concedierea ofit erilor FAT, 
neî ncrederea manifeștata  de preș edintele 
Erdogan ș i partenerii șa i politici î n NATO î n 
general ș i î n SUA î n mod șpecial, precum ș i 
fragilitatea relat iilor dintre Turcia ș i NATO 
șubmineaza  coeziunea ș i ștabilitatea Aliant ei.  
Î n contextul deplorabil de mai șuș, pot fi luate 

î n conșiderare trei opt iuni privind viitorul 
relat iilor dintre Turcia ș i NATO: 
 

Opțiunea 1: Turcia rămâne în NATO și se 
comportă precum o cârtiță 

Aceașta  opt iune - ca unul din membri șa  
ra ma na  î n Aliant a , șa  î ș i urmeze agenda proprie 
ș i șa  o influent eze din interior - ește de coș mar 
pentru NATO. Conducerea militara  a NATO ar fi 
î nt eleș ca  Turcia trebuie conșiderata  un ștat 
problema  ș i un partener pe care nu șe poate 
baza, ceea ce ar avea drept rezultat î mpiedicarea 
participa rii militarilor turci la dișcut ii pe teme 
de informat ii ș i alte probleme legate de 
șecuritate. Cu toate aceștea, militarii turci ar 
putea lua parte la exercit ii militare, dar î n numa r 
foarte reduș. Î n cazul unui conflict militar 
izbucnit, șpre exemplu, î n regiunea Ma rii Negre 
ș i î n care șa  fie implicate Roma nia ș i Bulgaria, 
Turcia ar ra ma ne neutra  î n pofida tuturor 
ramificat iilor faimoșului Articol 5 al Tratatului 
Atlanticului de Nord. 
Foș tii comandant i militari șeniori ai NATO ar 

reșpinge din ștart aceașta  opt iune. Totuș i, 
trebuie șa  ne amintim ca  aceș tia șunt șubiectivi 
î n ceea ce priveș te Turcia ș i șunt noștalgici dupa  
o Turcia care, nu mai ește ce a foșt.21 Aceș tia tind 
șa  creada  ca  ceea ce ș-a î nta mplat î n Turcia dupa  
tentativa eș uata  de lovitura  de ștat ește o 
aberat ie ș i șpera  ca, î n viitorul apropiat, șituat ia 
șa  șe î mbuna ta t eașca . Sușt in ca  apropierea 
dintre Turcia ș i Rușia ește temporara  ș i ca  î ntre 
acește doua  ștate exișta  mai multe divergent e, 
iar î ntre Turcia ș i NATO exișta  mai multa  
compatibilitate. Aceșt șcenariu ește conșiderat 
plauzibil ș i preș edintele Erdogan ar putea fi 
intereșat șa  î l urmeze.  

 

Opțiunea 2: În așteptarea unui miracol, sau 
mai degrabă „În așteptarea lui Godot” 
Aceașta preșupune ca  NATO nu doreș te șa  

renunt e la Turcia, î n ciuda tenșiunilor 
perșiștente pe care Aliant a ș i unele din ștatele 
membre le au î n relat ia cu Turcia. Exișta  o 
expreșie care șpune ca  „șperant a moare ultima” 
ș i care deșcrie șituat ia relat iilor dintre Turcia ș i 
NATO. Dupa  cum am precizat ș i anterior, din 
cauza izola rii ș i marginaliza rii militarilor turci î n 
interiorul NATO, exișta  șperant a ca  preș edintele 
Erdogan va utiliza Articolul 1322 ș i va pa ra și 
ștructurile militare de comanda  din cadrul 
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NATO23, dar va ra ma ne î n ștructura politica  a 
Aliant ei. Î n aceșt caz, Articolul 5 nu va acoperi 
Turcia î n șituat ia unei agreșiuni militare 
[externe]. 
Î n pluș, șușt ina torii apartenent ei Turciei la 

NATO afirma  ca  achizit ia șiștemului rușeșc S-
400 ește un caz șingular, Turcia nu va activa 
șiștemul ș i va reveni î n șa nul NATO, precum „fiul 
ra ta citor”. Aceșt lucru ește put in probabil, 
deoarece preș edintele Erdogan doreș te 
activarea șiștemului de rachete S-400 pentru a 
apa ra Turcia, î n loc șa  î l depoziteze, șa  î l 
șușpende, șau șa  î l trimita  î n Azerbaidjan. Totuș i, 
aș teptarea unui miracol î i acorda  preș edintelui 
Erdogan timp șa  joace jocul unei achizit iona ri 
potent iale a șiștemului de apa rare aeriana  
SAMP/T, care foșt luata  î n calcul î n ultimii cinci 
ani. Î n ceea ce priveș te poșibila achizit ionare a 
șiștemului de apa rare Patriot, adminiștrat ia 
Trump a reziliat contractul î n valoare de 3,5 
miliarde de dolari dupa  ce Turcia a primit, î n 
iulie 2019, șiștemul rușeșc S-400.24 De fiecare 
data  ca nd cele doua  pa rt i șe apropiau de 
șemnarea contractului, preș edintele Erdogan ș i 
adminiștrat ia șa au conșiderat ca  așpectele 
financiare ale afacerii nu erau șuficient de 
avantajoașe, iar cheștiunea tranșferului de 
tehnologie a î mpiedicat șemnarea contractului. 
Cu toate aceștea, NATO ia î n conșiderare toate 
opt iunile privind ment inerea Turciei î n aliant a , 
iar Hanș Binnendijk șușt ine î n articolul șa u 
aceașta  varianta .25 Aștfel, aceașta  opt iune are 
50% ș anșe de materializare. 

 

Opțiunea 3: reformarea Alianței 

Pentru ca Aliant a șa  fie reformata  șunt 
neceșare trei șchimba ri șemnificative: 

1. Proceșul decizional bazat pe conșenș 
trebuie tranșformat î ntr-un proceș decizional 
bazat pe decizia majorita t ii (ex.: doua  treimi); 

2. Puterea de facto a veto-ului ștatelor 
membre ar trebui abolita , aștfel î nca t niciun ștat 
membru șa  nu poata  bloca prima șchimbare, ș i 

3. Î n Tratatul Atlanticului de Nord aștfel 
actualizat ș i modificat ar trebui introduș un nou 
articol referitor la șușpendarea ș i, î n ultima  
inștant a , excluderea din Aliant a  a unui ștat 
membru.  

Acește șchimba ri ar neceșita, î nșa , un nivel 
extraordinar de voint a  politica  din partea 
conducerii politice a NATO, din partea actualului 
Secretar General ș i î n șpecial din partea ștatelor 
membre, inclușiv Turcia. Prin urmare, aceașta  
opt iune ește put in probabil șa  șe materializeze, 
mai aleș î n condit iile î n care Secretarul General 
Jenș Stoltenberg, adept al conșenșului, ește 
î mpotriva șchimba rilor radicale ș i prefera  o 
politica  de calmare a relat iilor tenșionate ș i a 
diferendelor ocazionale din interiorul aliant ei. 
Cu alte cuvinte, „totul e bine ca nd șe termina  cu 
bine.” 

 

Concluzie 
Ata t timp ca t Erdogan guverneaza  Turcia iar 

Jenș Stoltenberg ra ma ne la conducerea Aliant ei, 
relat iile dintre Turcia ș i NATO vor continua șa  
fie tenșionate ș i condit ionate de un Tratat al 
Atlanticului de Nord care nu ește nici actualizat, 
nici modificat. Î n pluș, cum Secretarul General 
Stoltenberg ește cunoșcut ca adept al 
conșenșului, preș edintele Erdogan ește liber șa  
creada  ca  Turcia nu va fi șușpendata  ș i, î n cele 
din urma , exclușa  din aliant a , din moment ce 
Tratatul Atlanticului de Nord nu cont ine un 
capitol referitor la șușpendarea șau excluderea 
din Aliant a  aunui ștat membru. Ca ta  vreme 
fiecare membru det ine un drept de veto de facto, 
formularea de amendamente la Tratatul 
Atlanticului de Nord ș i mai aleș implementarea 
aceștora va fi o mișiune impoșibila , deoarece 
unele membre ar vota î mpotriva . Ar putea exișta 
o șolut ie la cercul vicioș prezentat mai șuș, dar 
aceașta nu va fi implementata . 
Ca rezultat, ește foarte probabil șa  fim martori 

la izolarea ș i î ndepa rtarea conștanta  a Turciei de 
la proceșul decizional al Aliant ei. Preș edintele 
Erdogan î nt elege aceșt așpect dar nu ește 
prega tit șa  pa ra șeașca  ștructurile de comanda  
militare ș i civile ale Aliant ei unilateral, confom 
Articolului 13 din Tratatul Atlanticului de Nord. 
Ește conș tient de faptul ca , î n ciuda izola rii ș i 
marginaliza rii, Turciei î i ește mai bine î n NATO 
deca t î n afara . Deci, șugeștiile lui Omer Tașpinar 
ș i Michael O’Hanlon conform ca rora, daca  Turcia 
inșișta  șa  continue cooperarea tehnologica  ș i 
militara  cu Rușia, Wașhington ar trebui șa  
î ncurajeze Ankara șa  ia î n conșiderare aceașta  
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șolut ie gaullișta 26 ș i va anunt a ca  aceașta din 
urma  a pa ra șit aliant a de una șingura , nu ește o 
opt iune pe care preș edintele Erdogan o ia î n 
conșiderare. Aceșta ește conș tient ca  a fi 
membru î n NATO ește avantajoș, î n timp ce 
ieș irea din Aliant a  ar î nșemna șa  fie șub un fel de 
patronaj al preș edintelui Putin. Î n pluș, trebuie 
șa  șubliniem î nca  odata  ca  Rușia ș i Turcia nu 
șunt parteneri egali. Î ntr-o aștfel de șituat ie, 
preș edintele Putin ar fi conduca tor, iar 
preș edintele Erdogan șubaltern, ceea ce aceșta 
din urma  nu ește prega tit șa  accepte. Chiar mai 
mult, preș edintele Putin va continua cooperarea 
cu Turcia ata ta timp ca t șerveș te intereșelor 
Rușiei. Ar pune capa t aceșteia imediat daca  
Turcia ș-ar î ntoarce î mportiva șa. Î n aceșt caz, ar 
putea impune chiar șanct iuni economice 
zdrobitoare așupra Turciei. 

Cu toate aceștea, trebuie șa  șubliniem faptul ca , 
deș i ește marginalizata  ș i izolata , Turcia poate 
prejudicia șemnificativ aliant a din interior. 
Împreșia ește ca  preș edintele Erdogan va 
provoca aliant ei ata tea pagube ca te poate, din 
interior, deș i aceașta  evaluare ar fi reșpinșa  din 
ștart de preș edintele Erdogan ș i adminiștrat ia 
șa. Așpectul ar trebui, î nșa , î nt eleș pe deplin de 
ca tre tot i membrii Aliant iei ș i de fiecare î n parte. 
Aceș tia trebuie șa  î nt eleaga  ca  pagubele 
iremediabile produșe de Turcia așupra coeziunii, 
unita t ii ș i reziștent ei Aliant ei șunt î n intereșul lui 
Vladimir Putin. Pe aceșt așpect Putin ș i Erdogan 
nu numai ca  șunt de acord î n mod tacit, ci șe ș i 
î nt eleg. 
Aliat ii UE ș i NATO șunt divizat i profund ca nd 

ește vorba deșpre ceea ce ar trebui fa cut î n 
privint a Turciei. Aceașta  lipșa  de coerent a  
convine perfect guvernului turc. Încapacitatea 
ștatelor membre UE ș i NATO de a ajunge la o 
î nt elegere privind maniera î n care șa  
î ngra deașca  șau chiar șa  șanct ioneze Turcia 
politic ș i economic ește î nt eleașa  foarte bine de 
ca tre preș edintele Erdogan, care le șfideaza  ș i 
exploateaza  aceașta  șla biciune. Ar fi nevoie î n 
mod clar de conducerea SUA, pentru a init ia o 
actualizare/modificare a Tratatului Atlanticului 
de Nord. Ar fi o exagerare mare șa  șe afirme ca  
ma șurile punitive ale NATO la adreșa Turciei ar 
trimite-o pe aceașta direct î n brat ele Rușiei. 
Agenda preș edintelui Erdogan de apropiere fat a  

de Federat ia Rușa  a foșt init iata  î n 2016 ș i nu 
dupa  ce a primit primele componente ale 
șiștemului rușeșc S-400, la 12 iulie 2019. 
Livra rile șunt planificate șa  continue pa na  î n 
aprilie 2020. Prin urmare, o integrare completa  a 
Turciei î n NATO nu mai ește o opt iune optima  
pentru toate pa rt ile implicate. Î n aceașta  
privint a  autorul nu ește de acord cu concluzia lui 
Bongiovanni conform ca reia, î n ciuda creș terii 
aparente a nemult umirilor ș i rupturilor din 
cadrul Aliant ei, ș anșele șunt ca americanii, 
europenii ș i turcii șa  î nt eleaga  ca  NATO 
funct ioneaza  pentru tot i ș i ca  lumea lor ar fi mult 
mai neșigura  fa ra  Aliant a .27 NATO fa ra  Turcia nu 
numai ca  ar șupraviet ui, ci ar fi chiar mai 
rezilienta  ș i mai unita  î n fat a amenint a rilor 
comune. Turcia fa ra  NATO ar fi mai șlaba  ș i ește 
pașibila  șa  devina  o prada  pentru Rușia ș i 
vecinul șa u, Îran. Ma șura î n care adminiștrat ia 
de la Ankara ește doritoare ș i capabila  șa  
î nt eleaga  conșecint ele deciziilor pe care le 
adopta  depa ș eș te tematica aceștui articol. 
Privind din exterior, șe pare ca  adminiștrat ia lui 
Erdogan tinde șa  interpreteze greș it șemnalele 
de la Wașhington ș i de la membrii nemult imit i ai 
NATO ș i UE, din cauza incapacita t ii lor evidente 
de a ajunge la un numitor comun.  

 
Ce va urma 

Ește probabil ca relat iile tenșionate dintre 
Turcia ș i NATO șa  continua ata t timp ca t Recep 
Tayyp Erdogan ra ma ne preș edintele Turciei. 
Totuș i, chiar ș i dupa  ce mandatul preș edintelui 
Erdogan va fi expirat, nu exișta  niciun fel de 
garant ie ca  șucceșorul aceștuia va șchimba 
natura aceștor relat ii tenșionate. Orientarea 
Turciei ca tre Rușia ș i achizit ionarea șiștemului 
de apa rare aeriana  S-400 din Rușia ar trebui 
va zute î n contextul de anșamblu al relat iilor 
marcate de neî ncredere dintre Turcia ș i NATO, 
pe parcurșul ultimilor ani. Î mbuna ta t irea 
relat iilor dintre Turcia ș i Rușia va continua î n 
viitorul apropiat, șpre dezama girea aliat ilor 
NATO. Î n acelaș i timp, relat iile dintre Turcia ș i 
NATO șunt limitate de Tratatul Atlanticului de 
Nord, șemnat la 4 aprilie 1949, care nu a mai foșt 
actualizat/modificat. Ata ta timp ca t ra ma ne 
membru al NATO ș i det ine drept de veto î n 
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cadrul aliant ei Turcia poate bloca, șpre exemplu, 
includerea Ciprului greceșc î n Aliant a , șau 
cooperarea cu UE, dar nu ștate membre precum 
Auștria. Mai exișta  un factor care trebuie incluș 
î n relat iile NATO - Turcia, anume î ndepa rtarea 
continua  a ofit erilor turci inștruit i de NATO ș i 
curentul de î ndoctrinare viza nd loialitatea noii 
generat ii de ofit eri fat a  de preș edintele Erdogan, 
comandantul șuprem al armatei. Aceașta  noua  
generat ie de ofit eri are o identitate mușulmana  
ș i nu are î ncredere î n NATO î n general ș i î n SUA 
î n mod șpecial. Aceșt din urma  așpect va avea 
conșecint e pe termen lung așupra puterii ș i 
calita t ii armatei turce, precum ș i a contribut iei 
aceșteia î n cadrul Aliant ei. Armata Turciei ește a 
doua ca ma rime î n NATO ș i a foșt șerioș afectata  
din punct de vedere calitativ de epura rile mașive 
î n deșfa ș urare. Pe cale de conșecint a , ește de 
aș teptat ca aportul militar al Turciei la activita t i 
NATO î n regiunea Ma rii Negre, șpre exemplu, șa  
fie minim deoarece Turcia nu ește intereșata  șa  
șupere Rușia. Î n final, ata ta timp ca t va ra ma ne 
Secretarul General al NATO, Jenș Stoltenberg va 
face tot ce î i șta  î n putint a  șa  ment ina  Turcia î n 
Aliant a , chiar î n detrimentul aceșteia ș i î n pofida 
î ngrijora rilor conducerii militare a NATO privind 
Turcia. 

Notă: Acest articol a fost publicat prima dată în 
Military Power Revue der Schweizer Armee – Nr. 
2 / 2019 

 
NOTE: 
1. Dr. Kogan ește expert î n domeniul tehnologiilor de 

apa rare. A colaborat cu o șerie de inștitute europene de 
preștigiu, inclușiv Deutșche Geșellșchaft fuer Aușwaertige 
Politik, Stiftung Wișșenșchaft und Politik, Agent ia de 
Cercetare Suedeza  pentru Apa rare, Colegiul Nat ional de 
Apa rareal Suediei. A foșt cooptat recent ca cerceta tor 
așociat la Centrul pentru Studii Așia-Pacific al Univerșita t ii 
din Stockholm, precum ș i î n cadrul Departamentului 
pentru Relat ii Înternat ionale al Univerșita t ii Tehnice a 
Orientului Mijlociu. Î n ultimii cinci ani a foșt angajat ca 
cerceta tor așociat î n cadrul Înștitutului Înternat ional 
pentru Politici Liberale cu șediul la Viena. 

Dr Kogan publica  regulat lucra ri pe urma toarele 
șubiecte: 

Înduștria de aviat ie militara a Rușiei, 

Fort ele aero-șpat iale ale Rușiei, 

Exportul de armament rușeșc, 

Politica induștriala  de apa rare î n Europa de Eșt, inclușiv 
Bulgaria ș i Roma nia; 

Politica exportului de armament, 

Politica induștriei de apa rare ș i ștrategia de exporta 
Îșraelului, 

Reșurșele energetice ș i șecuritatea energetica  î n zona 
euro-așiatica , 

Relat ia dintre Rușia ș i Turcia, 

Relat ia dintre Turcia ș i NATO, 

Agenda de șecuritate ș i apa rare a ștatelor din Caucazul 
de Sud. 

Dr. Kogan locuieș te î n aceșt moment î n Tbiliși ș i lucreaza  
ca expert pe probleme de șecuritate ș i apa rare. 

2.Pentru articolul complet conșultat i Bernd Riegert, 
“NATO and Turkey: Allieș, not Friendș” („NATO ș i Turcia: 
aliat i, nu prieteni”), online la: http://www.dw.com/en/
nato-and-turkey-allieș-not-friendș/a-19444991- 2 Augușt 
2016. Citat ca Riegert, “NATO and Turkey” (NATO ș i 
Turcia). Î n ceea ce priveș te important a ștrategica  a 
Turciei, citit i urma torul text. “Pe durata Summit-ului 
NATO din 25 mai 2017, de la Bruxelleș, oficiali militari din 
cadrul aliant ei au recunoșcut faptul ca  pozit ia geografica  a 
Turciei ește prea șenșibila  ca ștatul șa  fie la șat șa  șe 
î ndepa rteze, nu conteaza  î n ce direct ie. Erdogan ește 
conș tient de aceșt așpect ș i șe aș teapta  șa  profite la 
maxim”. Pentru articolul complet vedet i Brookș Tigner, 
“Turkey to be ‘Elephant in the Room’ at NATO 
Summit” („Turcia, marea problema  a șummit-ului NATO”), 
online la: http://janeș.ihș.com/Janeș/Dișplay/1805867 - 
17 May 2017. Citat ca Tigner, “Turkey to be 
‘Elephant’” („Turcia, o problema ”). Calitatea de membru 
NATO a Turciei ș i pozit ia șa geografica  ștrategica  
î nșeamna  ca  acest stat nu va fi criticat voalat de ca tre 
NATO [așpect șubliniat de autor]. Pentru articolul complet 
vedet i Tigner “NATO Recallș Turkey’ș Failed Coup aș 
Attack’ș on Democracy, Deșpite Claimș of Contrary 
Evidence” („NATO vede î n tentativa eș uata  de lovitura  de 
ștat un atac la dreșa democrat iei, î n ciuda afirmat iilor 
referitoare la exiștent a unor dovezi contrare”), online la: 
http://janeș.ihș.com/Dișplay/1812361 - 18 iulie 2017. Î n 
contradict ie cu declarat ia generalului Kujat, ambașadorul 
SUA la NATO, Kay Bailey Hutchinșon a declarat la 17 
noiembrie 2017 ca  „Turcia ește un aliat foarte valoroș 
pentru NATO. S i-a î ndeplinit rolul. Ește unul din cele patru 
ștate prezente î n Afghaniștan la aceșt moment ș i depune 
eforturi evidente. A ra șpunș șolicita rilor de fiecare data  
ca nd NATO a apelat la ea.” Pentru articolul complet vedet i 
Valerie Înșinna, “Ambașșador to NATO Unșure if US Will 
Împoșe Sanctionș on Turkey for S-400 Buy” („Ambașador 
la NATO nu ește șigur daca  SUA va impune șanct iuni 
Turciei pentru achizit ia S-400”), online la: httpș://
www.defenșenewș.com/global/europe/2017/11/18/
ambașșador-to-nato-unșure-if-uș-will-impoșe-șanctionș-
on-turkey-for-ș-400-buy/ - 17 noiembrie 2017. Turcia 
ește nat iune cadru pentru Fort ele de Întervent ie Rapida  
ale NATO (Very High Readineșș Joint Tașk Force-VJTF) ș i ș
-a oferit șa  conduca  format iunea î n 2021. Aaron Stein, 
“The New Turkey: Making Senșe of Turkișh Decișion-
Making” („Noua Turcie: î nt elegerea proceșului decizional 
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turceșc”), revișta NATO, April 2018, nr. 6. Citat ca Stein, 
“The New Turkey” („Noua Turcie”). 

3.La 1 noiembrie 2009, î n paralel cu preluarea 
conducerii comandamentului ÎSAF din Kabul, Turcia a 
creșcut numa rul elementelor non-combatante din 
Afghaniștan cu apropape 1000 de membri, totaliza nd 
1750 de perșoane. Ambașadorul SUA, Jameș Jeffrey ș i 
conșilierul pe probleme de șecuritate nat ionala  Jameș 
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Erdogan” („Preș edintele Obama șe î nta lneș te cu premierul 
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șiștemului antiracheta  S-400”), online la: httpș://
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buna  î nt elegere a motivului care a ștat la baza deciziei 
preș edintelui Erdogan de achizit ionare a șiștemului S-400 
ș i a reziștent ei la preșiunile SUA ș i NATO î mpotriva 
aceștui demerș, vedet i Karako, op.cit. Pentru explicat ii 
șuplimentare, vedet i ș i Kerim Haș, “Turkey, Rușșia, and 
the Looming S-400 Crișiș” („Turcia, Rușia ș i criza iminenta  
a S-400), Middle Eașt Înștitute (MEÎ), online la: httpș://
www.mei.edu/publicationș/turkey-rușșia-and-looming-ș-
400-crișiș - 10 iulie 2019 

13.Semih Îdiz, “How Will S-400 Affair Affect Turkișh-
NATO Tieș?” („Cum va afecta afacerea S-400 relat iile 
dintre Turcia ș i NATO”), online la: httpș://www.al-
monitor.com/pulșe/originalș/2019/06/turkey-ușa-rușșia
-how-ș400-affair-affected-turkișh-nato-tieș.html - 20 iunie 
2019. Citat ca Îdiz, “How Will S-400” („Cum va afecta S-
400?”). Putet i vedea ș i afirmat iile intereșante ș i o poșibila  
cale de ieș ire a Turciei din impașul actual venind din 
partea lui Jim Townșend, foștul adjunct pentru Europa al 
așiștentului șecretarului apa ra rii, î n prezent la Center for a 
New American Security (Centrul pentru o noua  șecuritate 
americana ). Aaron Mehta, “Turkey Haș the S-400. The 
Trump’ș Adminiștration iș Silent” („Turcia a achizit ionat 
șiștemul S-400. Adminiștrat ia Trump ment ine ta cerea”), 
online la: httpș://www.defenșenewș.com/
pentagon/2019/07/12/turkey-haș-the-ș-400-the-trump-
adminiștration-iș-șilent/. Poșibila cale de ieș ire a Turciei 
din impașul actual propușa  de Jim Townșend nu șe va 
materializa deoarece preș edintele Erdogan doreș te șa  
utilizeze șiștemul S-400, nu șa  î l depoziteze. Vedet i ș i 
șugeștiile amiralului american î n rezerva  Jameș Stavridiș, 
î n articloul șa u intitulat “Kicking Turkey out of NATO 
Would Be a Gift to Putin” („Excluderea Turciei din NATO 
ar fi un cadou pentru Putin”), online la: httpș://
www.themoșcowtimeș.com/2019/07/19/kicking-turkey-
out-of-nato-would-be-a-gift-to-putin-a66484. A treia 
șolut ie pe care amiralul Stavridiș o ofera  ește depozitarea 
șiștemului S-400 ș i achizit ionarea ulterioara  a unui nou 
șiștem avanșat de apa rare aeriana , î nșa  aceșt lucru nu va fi 
acceptat de preș edintele Erdogan. Citat ca Stavridiș 
“Kicking Turkey” („Excluderea Turciei”). Preș edintele 
Erdogan ește hota ra t ș i nu î ș i va șchimba decizia privind 
utilizarea șiștemului S-400. Nu trebuie șa  uita m faptul ca , 
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„Patriot”, iar Frant a ș i Îtalia i-au oferit î n 2014 șiștemul 
SAMP/T. Pentru cel mai recent articol privind propunerea 
preș edintelui Trump referitoare la inactivarea șiștemului 
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bulgarianmilitary.com/2019/07/26/donald-trump-pleadș
-turkey-not-to-activate-the-ș-400-mișșile-defence-
șyștem/. Acește propuneri nu vor fi luate î n conșiderare 
de preș edintele Erdogan ș i adminiștrat ia șa.  
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Getș Shipment of Rușșian Mișșile Syștem, Defying 
US” („Turcia primeș te șiștemul rușeșc de rachete, șfida nd 
SUA”), online la: httpș://www.nytimeș.com/2019/07/12/
world/europe/turkey-rușșia-mișșileș.html  

15.Pentru articolul complet vedet i: http://
www.hurriyetdailynewș.com/turkey-to-train-3500-

officerș-in-national-defenșe-univerșity-103193 - 24 
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op.cit. 
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turkișh-officerș-have-left-poșt-coup/ 
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importanta  deoarece așigura  orele de odihna  neceșare 
unui pilot î ntre zboruri, fa ra  șa  afecteze funct ionalitatea 
Fort elor Aeriene. Vedet i Aaron Stein, “Turkey’ș Fighter 
Pilot Problemș” („Problemele Turciei privind pilot ii de 
lupta ”), NATO, MENA, online la: httpș://
www.atlanticcouncil.org/blogș/menașource/turkey-ș-
fighter-pilot-problemș/ - 8 șeptembrie 2017.  

19.Tigner, op.cit  

20.Pentru articolul complet vedet i Tigner, “Turkey to be 
‘Elephant’” („Problema Turcia”). Conform datelor furnizate 
de agent ia de ș tiri Anadolu (controlata  de ștat), numa rul 
generalilor ș i amiralilor turci a șca zut cu 40% din cauza 
dișponibiliza rilor de dupa  tentativa eș uata  de lovitura  de 
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tentativa eș uata  de lovitura  de ștat. Pentru celelalte date 
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www.hurriyetdailynewș.com/number-of-turkișh-generalș
-decreașeș-40-percent-with-poșt-coup-attempt-dișmișșalș
--115852 - 23 iulie 2017. 

21.Eugene Kogan, “US-Turkișh Relationș in 
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Number of Turkișh Military Officerș Seek Așylum in the 
US” („Numa rul ofit erilor turci care șolicita  azil politic î n 
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vedet i Peter Robertș and Seth Newkirk, “Turkey, the US 
and the S-400: A Counter-Narrative” („Turcia, SUA ș i S-
400: argumente î mpotriva ”), Royal United Serviceș 
Înștitute (RUSÎ), comentariu online la: httpș://ruși.org/
commentary/turkey-uș-and-ș-400-counter-narrative - 15 
augușt 2019.  

23.Pentru articolul complet vedet i: httpș://
www.nato.int/cpș/en/natolive/official_textș_17120.htm  

24.Franceșco Bongiovanni prezinta  o analiza  pertinenta  
a ceea ce șe va î nta mpla daca  Turcia decide șa  pa ra șeașca  
NATO. “Turkey: The NATO Alliance’ș Wild Card” („Turcia, 
așul din ma neca NATO”), Turkișh Policy Quarterly, 17:2 
(vara 2018), online la: http://turkișhpolicy.com/
article/919/turkey-the-nato-allianceș-wild-card - 28 
șeptembrie 2018, 7-8. Citat ca Bongiovanni, 
“Turkey” („Turcia”). Ceea ce nu ment ioneaza  ește ca  
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ata t cea militara , ca t ș i cea politica . Exișta  ș i precedente. Î n 
1966, preș edintele Charleș de Gaulle a aleș ca Frant a șa  
pa ra șeașca  ștructurile militare ale NATO, dar a ra maș î n 
cele politice. Î n 1974, Grecia a deciș șa  pa ra șeașca  
ștructurile militare ale NATO, dar a ra maș î n cele politice. 
Pentru articolul complet vedet i: httpș://en.wikipedia.org/
wiki/Hiștory_of_NATO. Pentru poșibila ieș ire a Turciei din 
NATO vedet i Omer Tașpinar and Michael O’Hanlon, “A 
Gaullișt Option for Turkey in NATO” („O opt iune gaullișta  
pentru Turcia î n NATO”), online la: httpș://
www.berggruen.org/the-worldpoșt/articleș/a-gaullișt-
option-for-turkey-in-nato/ - 18 iunie 2019. Citat ca 
Tașpinar and O’Hanlon, “A Gaullișt Option” („O opt iune 
gaullișta ”) vedet i ș i Îdiz, “How Will S-400” („Cum va S-
400…”)  
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«Patriot» pentru Turcia anulata , dupa  livrarea șiștemului S
-400”) online la: httpș://www.al-monitor.com/pulșe/
originalș/2019/08/turkey-patriot-offer-dead-ș400-
delivery.html - 22 augușt 2019.  

26.A Lașt Chance for Turkey? There Could Still be Time 
to Fix the S-400 Îșșue” („O ultima  ocazie pentru Turcia? 
Mai ește timp pentru șolut ionarea problemei S-400?”) 
online la: httpș://www.defenșenewș.com/opinion/
commentary/2019/07/29/a-lașt-chance-for-turkey-there
-could-știll-be-time-to-fix-the-ș-400-ișșue/.  

27.A Gaullișt Option” („O opt iune gaullișta ”); pentru o 
pledoarie î n favoarea ment inerii Turciei î n Aliant a , vedet i 
ș i Stavridiș, “Kicking Turkey” („Excluderea Turciei”).  

28.Bongiovanni, “Turkey” („Turcia”), 14. Aceleaș i 
concluzii apar ș i î ntr-un articol apart ina nd generalului 
locotenent î n rezerva  Ben Hodgeș, “Time for Turkey-USA 
2.0” („Turcia-SUA 2.0”), Center for European Policy 
Analyșiș (CEPA) (Centrul pentru Analiza  Politica  
Europeana ), online la: httpș://www.cepa.org/time-for-
turkey-ușa-2 - 26 iulie 2019. Pentru o analiza  mai veche, 
conform ca reia integrarea î n NATO a Turciei reprezinta  
cea mai buna  șolut ie pentru tot i, vedet i Muștafa Aydin, 
“Turkey’ș Weștern Connection” („Lega tura occidentala  a 
Turciei”), online la: http://www.hurriyetdailynewș.com/
opinion/muștafa-aydin/turkeyș-weștern-connection-
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Conf. univ. dr. ing. Gheorghe 
SAVU1  

 
Deș i, de-a lungul exiștent ei Uniunii Europene 

au foșt numeroașe tentative de punere î n 
dezbatere a șubiectului apa ra rii europene 
autonome, care șa  așigure Uniunii o dependent a  
redușa  de Aliant a Atlanticului de Nord, pa na  î n 
prezent nu șe poate dișcuta deșpre o apa rare 
europeana  comuna  reala . Aștfel, apa rarea 
europeana  ește așigurata  î n continuare de 
Aliant a  iar relevant a lega turii tranșatlantice 
devine mai importanta  ca orica nd dupa  1990, ca 
urmare a amenint a rilor din șud ș i eșt ca rora 
comunitatea euroatlantica , inclușiv Uniunea 
Europeana , trebuie șa  le faca  fat a . Totuș i, 
î ncepa nd cu 2016, î n urma adopta rii Strategiei 
Globale pentru Politica  Externa  ș i Securitate a 
Uniunii Europene,2 Uniunea Europeana  a luat 
decizii importante î n școpul î nta ririi coopera rii 
militare î ntre ștatele membre. Î n numai trei ani 
de zile ș-au î nregiștrat progreșe remarcabile î n 
domeniul Politicii Comune de Securitate ș i 
Apa rare (Common Security and Defence Policy - 
CSDP) prin agrearea de ca tre ștatele membre a 
unor init iative concrete menite șa  î ncurajeze 
cooperarea î n domeniul apa ra rii. Scopul aceștei 
coopera rii ește evident: generarea unor 

capacita t i militare europene care șa  reduca  
dependent a apa ra rii europene de NATO ș i, 
implicit, de America de Nord, mai aleș de SUA. 
Mai mult, capacita t ile europene de apa rare care 
șe doreșc a fi create vor avea ș i menirea de a 
î nta ri profilul UE de actor global prin crearea 
unei induștrii de apa rare competitive pe plan 
mondial ș i deșfa ș urarea de operat iuni militare 
acolo unde Aliant a Nord-Atlantica  nu ește 
intereșata  șa  intervina . 
Î n conformitate cu rezultatele 

Eurobarometrului din martie 2018,3 ceta t enii 
europeni au mari aș tepta ri de la UE î n ceea ce 
priveș te garantarea șecurita t ii ș i pa cii pe 
continent, 68% dintre aceș tia exprima ndu-ș i 
dorint a ca UE șa  faca  mai mult î n domeniul 
apa ra rii. Acește rezultate confirma  ceea ce a 
reieș it î n urma Eurobarometrului pe șecuritate 
ș i apa rare din 20174; conform aceștuia, 75% 
dintre ceta t enii UE șunt î n favoarea politicii de 
șecuritate ș i apa rare a UE iar 55% șușt in chiar 
crearea unei capacita t i militare (armata ) a UE. 
Pornind de la acește rezultate, liderii politici 
europeni au î nt eleș faptul ca  ceta t enii Europei 
doreșc mai mult de la Uniunea Europeana  î n 
ceea ce priveș te contracararea comuna  a 
amenint a rilor de șecuritate cu care șe confrunta  
ștatele membre. Mai mult, lideri precum 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

1.  Autorul, foșt 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 aceștea fiind S ef al 
Direct iei Înformat ii Militare ș i Director general al Direct iei Generale de Înformat ii a Apa ra rii. Î n perioda 2012-2017, a 
î ndeplinit funct iile de miniștru conșilier î n cadrul Reprezentant ei Permanente a Roma niei la UE ș i de Reprezentant 
Militar al Roma niei la NATO ș i UE. Din anul 2017, ește profeșor așociat la Univerșitatea Nat ionala  de Apa rare, 
Academia Nat ionala  de Înformat ii Mihai Viteazul, Colegiul Nat ional de Apa rare ș i S coala Nat ionala  de Studii Politice ș i 
Adminiștrative, unde preda  curșuri de șecuritate euroatlantica , liderșhip ștrategic, diplomat ia apa ra rii, șiștemul 
decizional al UE, management ș i decizie î n conflictele politico-militare. 
2. Strategia Globala  pentru Politica  Externa  ș i de Securitate a Uniunii Europene, httpș://eeaș.europa.eu/topicș/eu-
global-ștrategy/17304/global-ștrategy-european-unionș-foreign-and-șecurity-policy_en  
3.DELIVERING ON EUROPE CITIZENS’ VIEWS ON CURRENT AND FUTURE EU ACTION, httpș://
www.europarl.europa.eu/at-your-șervice/fileș/be-heard/eurobarometer/2018/
delivering_on_europe_citizenș_viewș_on_current_and_future_eu_action/report.pdf  
4. Special Eurobarometer 461, Designing Europes future: Security and Defence, httpș://ec.europa.eu/
commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/șearch/defence/șurveyKy/2173  

https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/17304/global-strategy-european-unions-foreign-and-security-policy_en
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preș edintele francez Macron, conduș i de 
intereșe politice mai mult șau mai put in 
obiective, au lanșat idei precum cea a unui 
proiect militar european.5 Germania, un alt 
important actor european î n domeniul 
șecurita t ii ș i apa ra rii, a afirmat prin vocea 
cancelarului Merkel (Parlamentul European, 
noiembrie 2018) ca  ,,trebuie sa  lucra m pe baza 
viziunii conform căreia într-o zi se va înființa 
armata europeană.” Acește idei au foșt 
î mbra t iș ate ș i de Comișia Europeana , aș a cum 
reieșe din Raportul privind Starea Uniunii 
prezentat de preș edintele Jean-Claude Juncker î n 
șeptembrie 20176: ,,Până în 2025 trebuie să avem 
o Uniune Europeană a Apărării unanim 
recunoscută. Avem nevoie de ea. Și NATO o 
dorește.” 

Măsuri luate de UE pentru creșterea 
cooperării în domeniul apărării 

Î n conformitate cu Tratatul privind 
funct ionarea Uniunii Europene (Tratatul de la 
Lișabona, art. 42(2)), deș i politica de șecuritate 
ș i apa rare comuna  ește legiferata  la nivelul 
Uniunii, șe șpecifica  foarte clar important a 
apa ra rii ș i rezilient ei nat ionale a ștatelor 
membre, inclușiv reșponșabilita t ile care reieș 
din ștatutul de membru NATO șau de 
neutralitate. Dupa  adoptarea Tratatului de la 
Lișabona (2009), UE a declanș at un amplu 
proceș menit șa  implementeze act iuni 
ambit ioașe î n domeniul apa ra rii ș i șecurita t ii, 
aloca nd mai multe reșurșe, știmula nd eficient a, 
facilita nd cooperarea ș i șprijinind dezvoltarea 

5.  DISCOURS D'EMMANUEL MACRON POUR UNE EUROPE SOUVERAINE, UNIE, DÉMOCRATIQUE, 26 SEPTEMBRE 
2017, HTTPS://WWW.ELYSEE.FR/EMMANUEL-MACRON/2017/09/26/ÎNÎTÎATÎVE-POUR-L-EUROPE-DÎSCOURS-D-
EMMANUEL-MACRON-POUR-UNE-EUROPE-SOUVERAÎNE-UNÎE-DEMOCRATÎQUE 2. Strategia Globala  pentru Politica  
Externa  ș i de Securitate a Uniunii Europene, httpș://eeaș.europa.eu/topicș/eu-global-ștrategy/17304/global-ștrategy-
european-unionș-foreign-and-șecurity-policy_en  
6.State of the Union Address 2017, httpș://ec.europa.eu/commișșion/preșșcorner/detail/en/
SPEECH_17_3165  
7. https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190621PHT55026/20190621PHT55026_original.jpg   

Figura nr.1, Opinia ceta t enilor UE privind creș terea rolului Uniunii î n domeniul șecurita t ii ș i apa ra rii 7 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/09/26/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/17304/global-strategy-european-unions-foreign-and-security-policy_en
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/17304/global-strategy-european-unions-foreign-and-security-policy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_17_3165
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_17_3165
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190621PHT55026/20190621PHT55026_original.jpg
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de capacita t i. Componentele principale ale 
aceștui proceș șunt: 

- Cooperarea Permanentă Structurată 
(Permanent Structured Cooperation - PESCO), 
lanșata  î n decembrie 2017. Î n prezent exișta  25 
de ștate participante, Marea Britanie, Cipru ș i 
Îrlanda deciza nd șa  nu faca  parte. Înit iativa ș-a 
dovedit a avea un șucceș mai mare deca t șe 
eștima la lanșarea ei, fiind aprobate 34 de 
proiecte, care beneficiaza  deja de angajamente 
concrete din partea ștatelor participante. Din 
perșpectiva articolului de fat a , cele mai 
relevante proiecte șunt: Comandamentul 
Medical European, Siștemul de Supraveghere 
Maritima , așiștent a reciproca  î n domeniul 
șecurita t ii cibernetice, S coala UE Î ntrunita  de 
Înformat ii ș i capabilita t i de react ie rapida ; 

- Planul European de Apărare (European 
Defence Fund - EDF), lanșat î n iunie 2017 ș i 
marca nd o premiera  î n iștoria UE prin faptul ca , 
pentru prima data , cooperarea î n domeniul 
apa ra rii ește co-finant ata  din bugetul UE. Fondul 
deștinat co-finant a rii apa ra rii ește parte 
diștincta  a urma torului cadru financiar 
multianual (2021-2027), are o valoare de 13 
miliarde de euro ș i ește deștinat cerceta rii ș i 
dezvolta rii induștriale î n domeniul apa ra rii. 
Fondul European de Apa rare ește menit șa  
completeze inveștit iile la nivel nat ional ș i șa  
așigure știmulente practice ș i financiare pentru 
cooperarea î n domeniul cerceta rii (4,1 miliarde 
euro) ș i al dezvolta rii ș i achizit iei î n comun a 
echipamentelor ș i tehnologiilor militare (8,9 
miliarde euro). De ment ionat ca , î nca  din 
actualul ciclu financiar, UE aloca  590 milioane 
euro pentru cooperare î n dommeniul apa ra rii, 
din care 90 milioane de euro șunt deștinat i 
cerceta rii; 

- Planul pentru facilitarea mobilita t ii militare 
pe î ntreg teritoriul UE, menit șa  așigure un 
ra șpunș mai rapid la crize prin facilitarea 
deplașa rii perșonalului ș i tehnicii militare. 
Planul propune ma șuri concrete privind 
cerint ele militare, infraștructura de tranșport ș i 
așpectele de natura  legala  ș i procedurala , mai 
aleș î n ceea ce priveș te tranzitul frontierelor 
ștatelor membre. Din aceașta  perșpectiva , î n 
perioada 2019-2020 Comișia Europeana  are 

urma toarele obiective principale: identificarea 
acelor șegmente ale ret elei de tranșport care 
șunt potrivite pentru uz militar î n vederea 
moderniza rii aceștora aștfel î nca t șa  așigure 
tranșportul vehiculelor militare; identificarea 
șinergiilor civil-militare privind tranșportul de 
ma rfuri periculoașe; propunerea de ma șuri 
pentru reducerea timpului de acordare a 
permișiunii de tranzit tranșfrontalier; 
dezvoltarea mobilita t ii generale î n școpul 
contracara rii amenint a rilor, inclușiv a celor 
hibride; 

- finanțarea mai eficientă a misiunilor 
militare și civile, printr-o abordare 
cuprinza toare a aceștora, printr-o mai buna  
planificare ș i conducere, prin coordonarea la 
nivel regional ș i cu Delegat iile UE din regiune ș i 
prin coordonarea tuturor inștrumentelor 
financiare deștinate unei anumite regiuni; 

- îmbunătățirea gestiunii crizelor prin 
î nfiint area Capacita t ii de Conducere ș i 
Planificare Militara  (Military Planning and 
Conduct Capability - MPCC), î n completarea 
Capacita t ii de Conducere ș i Planificare Civila  
care exișta deja. 

Aceștea șunt cele mai relevante init iative luate 
la nivelul UE dupa  anul 2016 î n domeniul 
apa ra rii ș i șecurita t ii, care au menirea de a șe 
așigura ca  UE poate act iona autonom î n 
domeniul șecurita t ii ș i apa ra rii î n șituat iile î n 
care NATO decide șa  nu intervina . Categoric, 
acește ma șuri vor î nta ri profilul militar ș i de 
șecuritate al Uniunii. De aici ș i î ngrijorarea unor 
ștate membre ca nu cumva șa  șe ajunga  la 
crearea unei armate europene care șa  
duplicheze eforturile pe care aceștea le fac î n 
cadrul NATO. La o analiza  profunda  a aceștei 
problematici devine evident ca  UE ește departe 
de a ajunge î ntr-o așemnea șituat ie, deoarece 
toate mșa rile adoptate pa na  î n prezent au 
menirea de a conștrui acele capabilita t i care ș-au 
dovedit deficitare cu ocazia planifica rii ș i lanșa rii 
mișiunilor șale militare. Î n pluș, șe are î n vedere 
eficientizarea cheltuilelilor militare la nivelul UE 
prin evitarea fragmenta rii ș i duplica rii ș i 
dezvoltarea tehnologica  militara , care ește cu 
mult î n urma celei americane. 
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Eficientizarea cheltuielilor militare 
Î n urma unei ample analize a cheltuielilor 
militare ale ștatelor membre, UE a ajunș la 
concluzia ca , deș i vor cheltui mai mult pentru 
apa rare ca urmare a angajamentelor luate la 
Summit-ul NATO din 2014, ștatele membre care 
apart in ș i NATO continua  șa  șe confrunte cu o 
ineficient a  mare ca urmare a lipșei coordona rii 
la nivelul UE. Î n conșecint a , î nta rirea apa ra rii UE 
nu î nșeamna  numai creș terea cheltuielilor 
pentru apa rare, ci ș i, mai aleș, î mbuna ta t irea 
eficient ei aceștora. Dupa  SUA, ștatele membre 
UE așigura  - cumulat - cel mai mare buget pentru 
apa rare, eștima ndu-șe o pierdere anuala  de 
aproximativ 26,4 miliarde euro ca urmare a 
duplica rii, fragmenta rii, procedurilor nat ionale 
reștrictive î n domeniul achizit iilor militare ș i 
lipșei de coordonare a șuportului logiștic. Dintre 
acește cauze, fragmentarea afecteaza  cel mai 
mult eficient a cheltuielilor militare ale ștatelor 
UE, daca  ește șa  lua m î n calcul chiar ș i numai 
faptul ca  numa rul șiștemelor tehnice militare 
utilizate î n Europa ește de ș așe ori mai mare 
deca t î n cazul SUA. (Figura nr.2). 
 
Aspecte de natură legală 
Cadrul legal neceșar implementa rii unei politici 

de apa rare comune a UE care șa  poata  duce la o 
capacitate de apa rare europeana  comuna  ește 
oferit de Tratatul de la Lișabona. Î n cei zece ani 
șcurș i de la adoptarea Tratatului de la Lișabona, 
mediul geopolitic ș-a tranșformat șemnificativ ș i 
au apa rut amenint a ri noi la adreșa șecurita t ii 
europene, inclușiv de natura  militara . Î n acelaș i 
timp, aș a cum rezultatele Eurobarometrelor o 
demonștreaza , au creșcut ș i aș tepta rile 
ceta t enilor europeni î n ceea ce priveș te 
așumarea unui rol mai important la nivelul UE 
pentru așigurarea protect iei continentului. Î n 
conșecint a , ștatele membre UE au deciș 
implementarea unora dintre prevederile 
Tratatului de la Lișabona î n domeniul apa ra rii. 
Totuș i, UE ește departe de a ajunge la o apa rare 
comuna  reala , bazata  pe mecanișme ș i capacita t i 
militare care șa  fie dezvoltate la nivelul Uniunii. 
Sprijinul ceta t enilor UE pentru apa rarea ș i 

șecuritatea comuna  ește indubitabil generat de 
creș terea inștabilita t ii la nivel global ș i regional. 
Amenint a rile teroriște din interiorul ș i 

exteriorul Europei, crizele din Orientul Mijlociu, 
Africa ș i Așia Centrala , amenint area militara  
rușa  la granit a de eșt a UE, traficul ilegal de 
perșoane, reaș ezarea relat iilor marilor puteri, 
denunt area unor tratate internat ionale î n 
domeniul nuclear, proliferarea armelor de 
diștrugere î n mașa  etc. conștituie rișcuri ș i 
amenint a ri de șecuritate care au generat 
dinamizarea dezbaterii pe probleme de 
șecuritate ș i apa rare la nivelul UE ș i al ștatelor 
membre. Acește rișcuri ș i amenint a ri nu șunt 
conjuncturale, ele vor continua șa  modeleze 
mediul internat ional de șecuritate pe o perioada  
lunga  de timp. Tocmai din aceșt motiv, ata t 
Conșiliul Uniunii Europene, ca t ș i Parlamentul 
European au șolicitat implementarea totala  a 
prevederilor Tratatului de la Lișabona î n ceea ce 
priveș te Politica de Securitate ș i Apa rare 
Comuna  (Common Security and Defence Policy - 
CSDP), parte a Politicii Externe ș i de Securitate 
Comune (Common Foreign and Security Policy - 
CFSP). Deș i acește doua  politici continua  șa  
apart ina  șferei interguvernamentale î n ceea ce 
priveș te șiștemul de luare a deciziilor, aș a cum   

       Figura Nr.2, Beneficiile coopera rii militare la nivelul UE  
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ș-a ment ionat anterior, au foșt lanșate multe 
init iative menite șa  î nta reașca  cooperarea î n 
domeniul apa ra rii ș i șecurita t ii la nivelul UE. 
Aceștea au potent ialul de a genera o politica  de 
apa rare comuna  care șa  fie embrionul unei 
uniuni a apărării, care, în fapt, șă fie ceea ce deja 
șe numeș te armata europeana . Î n acelaș i timp, 
UE a procedat la î nta rirea coopera rii șale cu 
NATO prin intermediul declarat iilor comune din 
2016 ș i 2018, care au identificat multe domenii 
de cooperare î ntre cele doua  organizat ii, mai 
put in dezvoltarea de capacita t i militare comune. 
Î n lumina aceștor evolut ii, una dintre cele mai 

importante dezbateri legate de apa rarea 
europeana  ește cea referitoare la ștabilirea 
obiectivului final al unei eventuale uniuni a 
apa ra rii. Complexitatea conceptului armatei 
europene a generat ample dezbateri î n ceea ce 
priveș te șemnificat ia ș i școpul aceștuia, inclușiv 
î n contextul dinamiza rii relat iilor UE-NATO, al 
relat iei tranșatlantice ș i obt inerii autonomiei 
ștrategice a UE, aș a cum ește definita  î n Strategia 
Globala . Î n timp ce exișta  multa  î ngrijorare la 
nivelul unor ștate membre generata  de pericolul 
crea rii unei armate europene care șa  fie î n 
contradict ie cu NATO, liderii francezi ș i germani 
au î ncercat permanent șa  elimine aceașta  
percept ie prin așigurarea faptului ca  UE doreș te 
î nta rirea coopera rii ș i complementarita t ii cu 
NATO, inclușiv î n ceea ce priveș te dezvoltarea ș i 
utilizarea capacita t ilor militare. 

Î n aceșt moment ește dificil de eștimat daca  va 
fi conștruita  o uniune a apa ra rii reala , cum va 
ara ta aceașta  uniune ș i ca t timp va dura î ntregul 
proceș. Trebuie șubliniat faptul ca  potent ialul 
Tratatului de la Lișabona ește departe de a fi 
epuizat din aceașta  perșpectiva  ș i, tocmai din 
aceșt motiv, la nivelul inștitut iilor UE șe 
deșfa ș oara  un amplu proceș de identificare de 
init iative noi, viabile ș i acceptate de ștatele 
membre. Pare ca  acum aceșt proceș ește mai 
aproape mai mult deca t orica nd de a fi 
implementat, ca urmare a BREXÎT-ului intrat 
deja î n linie dreapta  dupa  victoria categorica  a 
Partidului Conșervator î n alegerile din Marea 
Britanie din decembrie 2019. 

Parlamentul European pare a fi deciș șa  fie un 
actor important ș i activ î n aceșt șenș, din 

moment ce doreș te ca Sub-Comitetul pe 
Securitate ș i Apa rare (Sub-Committee on 
Security and Defence - SEDE) șa  fie ridicat la 
rangul de comitet. Aceșt lucru ar permite 
creș terea numa rului de init iative proprii î n 
domeniul șecurita t ii ș i apa ra rii ș i i-ar permite șa  
recomande teme de rapoarte ș i raportori direct 
Conferint ei Preș edint ilor, șa  adopte rapoarte ș i 
șa  le șupuna  dezbaterii șeșiunilor plenare. Mai 
mult deca t ata t, Parlamentul European a șolicitat 
Î naltului Reprezentant/Vicepreș edinte al 
Comișiei (HR/VP) șa  demareze proceșul de 
elaborare a unei Carte Albe pornind de la 
Strategia Globala  ș i a propuș evaluarea 
poșibilita t ii crea rii unei funct ii de Director 
General pentru Apa rare î n cadrul Comișiei. Î n 
ultimii ani, Parlamentul European a așigurat un 
șprijin conștant pentru utilizarea inștrumentelor 
CSDP la potent ial maxim, coordonarea act iunilor 
nat ionale ș i partajarea mai eficienta  a reșurșelor. 
A șubliniat î n mod conștant important a 
șolut iona rii problemelor de natura  operat ionala  
î n ceea ce priveș te dișlocarea grupurilor de lupta  
ale UE (EU Battle Groupș - EU BG) î n teatre de 
operat ii, demonștra nd voint a politica  de 
operat ionalizare completa  a inștrumentelor 
CSDP ș i de implementare a init iativelor care î ș i 
ga șeșc baza legala  î n prevederile Tratatului de la 
Lișabona. 
De partea cealalta , Comișia Europeana  a emiș - 

î n 2017 - un document de reflect ie privind 
viitorul apa ra rii europene care reprezinta , î n 
fapt, viziunea aceșteia așupra a ceea ce numim 
uniunea apărării UE. Cu un orizont de timp până 
î n 2025, Comișia prezinta  trei viziuni așupra 
apa ra rii UE. Cea mai ambit ioașa  dintre aceștea o 
reprezinta  șecuritatea ș i apa rarea comuna , care 
ar urma șa  șe realizeze prin finant area ș i 
achizit ia comuna  de capacita t i militare din 
bugetul UE, prin partajarea echipamentelor 
militare coștișitoare ș i a eforturilor privind 
inovarea tehnologica  î n școpul reducerii 
coșturilor apa ra rii. La aceștea șe aduga  crearea 
capacita t ilor neceșare lanșa rii de operat iuni 
militare UE cu mandat executiv, toate î n 
complementaritate cu NATO. Comișia propune 
analizarea poșibilita t ii proprieta t ii comune 
așupra unor echipamente militare, bugetului 
militar ș i doctrinei de act iune comune. La 
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aceștea șe aduga  o cultura  ștrategica  UE comuna  
care, protrivit preș edintelui Macron, ar putea 
facilita crearea unei fort e comune de intervent ie. 

Din punct de vedere legal, Articolul 42(2) al 
Tratatului de la Lișabona ofera  cadrul neceșar 
crea rii unei politici de apa rare comune a UE. 
Daca  aceșt articol ar fi exploatat la potent ialul 
șa u maxim, Conșiliul European ar putea decide 
așupra unei apa ra ri comune a UE, care șa  fie 
aprobata  de ștatele membre î n conformitate cu 
prevederile lor conștitut ionale. Conform 
Tratatului de la Lișabona, aceșt lucru nu ar 
trebuie șa  afecteze caracterul șpecific al politicii 
de șecuritate ș i apa rare a unor ștate membre ș i 
ar trebui șa  reșpecte obligat iile aceștora fat a  de 
NATO. De așemenea, al doilea șub-paragraf al 
articolului 42(2) introduce o limitare clara  î n 
ceea ce priveș te politica de apa rare a UE, 
șpecifica nd prioritatea politicii nat ionale de 
apa rare a ștatelor membre, inclușiv ștatutul de 
neutralitate șau de membru NATO. Practic, 
ștatutul de neutralitate al Auștriei, Ciprului, 
Finlandei, Îrlandei, Maltei ș i Suediei trebuie 
reșpectat. Aștfel, decizia privind apa rarea 
comuna  a UE apart ine ștrict Conșiliului 
European, care nu poate fi adoptata  deca t prin 
unanimitate. Aceașta ește șituat ia cea mai dificila  
î n ceea ce priveș te viitorul apa ra rii europene, 
deș i ar putea fi invocat principiul șubșidiarita t ii 
care, î n intepretarea celor î n favoarea apa ra rii 
europene, permite implementarea politicii de 
apa rare la nivelul UE, inclușiv î nfiint area de 
ștructuri militare comune. 
Viitorul apărării europene 

Daca  doreș te șa  realizeze nivelul de ambit ie 
așumat prin Strategiea Globala , î n cooperare ș i 
complementaritate cu NATO, î n urma toarea 
decada  UE trebuie șa -ș i conșolideze cooperarea 
î n domeniile șecuritate ș i apa rare. Statele 
membre UE trebuie șa  decida  daca  doreșc 
î nta rirea coopera rii lor militare care șa  duca  la o 
Uniune a Apărarii Europene și, poșibil, pe termen 
lung la o Armata  Europeana . Pentru aceașta ește 
neceșara  î nta rirea actualului cadru inștitut ional, 
inclușiv prin crearea unui comișar pentru 
apa rare ș i a unui directorat general (Directorate 
General - DG) î n cadrul Comișiei, care șa  așigure 
coerent a aloca rii ș i cheltuirii eficiente a 

bugetului alocat apa ra rii comune. Uniunea va 
trebui șa  aloce mai multe reșurșe financiare 
pentru apa rare care șa  fie cheltuite pe proiecte 
comune ș i mai eficient deca t î n prezent. Î n aceșt 
fel șe poate obt ine reducerea coșturilor cauzate 
de fragmentare ș i duplicare ș i alocarea de 
fonduri neceșare pentru implementarea 
programelor militare comune de cercetare ș i 
dezvoltare. 
Î n ciuda aceștor init iative ambit ioașe, pentru 

urma toarea perioada  ește de aș teptat ca 
Uniunea Europeana  șa  continue șa  ra ma na  ceea 
ce șe cheama  soft power. Concomitent, Uniunea 
ar trebui șa  procedeze la dezvoltarea treptata  a 
inștrumentelor șpecifice hard power, ca urmare 
a mediului internat ional de șecuritate î n 
continua  șchimbare, care genereaza  rișcuri ș i 
amenint a ri ca rora UE trebuie șa  le faca  fat a . 
Pa ștra nd complementaritatea cu NATO, ștatele 
membre trebuie șa -ș i accelereze eforturile de 
cooperare militara  pentru ca Uniunea șa  poata  
face fat a  provoca rilor viitoare de șecuritate de 
natura  neconvent ionala  șau chiar covent ionala . 
UE trebuie șa  ia ma șurile neceșare pentru 
î nta rirea autonomiei șale ștrategice aștfel î nca t 
șa -ș i poata  promova ș i apa ra principiile ș i 
valorile șale, șa -ș i protejeze ceta t enii, șa  
contribuie la apa rarea ordinii internat ionale ș i 
șa  ra șpunda  la amenint a rile cu care ștatele 
membre șe vor confrunta individual șau colectiv. 
Pentru aceașta, UE trebuie șa -ș i î nta reașca  
cooperarea militara , principalele domenii de 
act iune fiind: cultura ștrategica  comuna , 
conșolidarea inștitut ionala  ș i decizionala  î n 
domeniul apa ra rii, implementarea totala  a 
prevederilor Tratatului de la Lișabona î n 
domeniile șecuritate ș i apa rare ș i utilizarea 
rat ionala  ș i î n comun a reșurșelor deștinate 
apa ra rii. Î n ceea ce priveș te cultura ștrategica  
comuna , implementarea CSDP a duș la definirea 
aceșteia iar Strategia Globala  demonștreaza  din 
plin aceșt lucru. Î n acelaș i timp, î n ultimii zece 
ani UE a reuș it șa  faca  paș i important i î n 
domeniul conșolida rii inștitut ionale ș i 
decizionale î n domeniul apa ra rii, recent 
î nfiint ata MCPP fiind un exemplu relevant din 
aceașta  perșpectiva . Aștfel, exploatarea 
potent ialului Tratatului de la Lișabona ș i 
alocarea de reșurșe bugetare comune pentru 
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proiecte mililitare ra ma n domeniile principale 
de act iune î n domenile șecuritate ș i apa rare 
pentru perioada urma torilor 10-20 de ani. 

 

Aprecieri finale 
Î n ceea ce priveș te implementarea totala  a 

prevederilor Tratatului de la Lișabona î n 
domeniile șecuritate ș i apa rare ș i utilizarea 
eficienta  ș i î n comun a reșurșelor deștinate 
apa ra rii, ștatele membre au î nca  multe lucruri de 
clarificat pentru a șe ajunge la o uniune a 
apa ra rii. Progreșul î nregiștrat dupa  adoptarea 
Strategiei Globale, î n ceea ce priveș te cooperarea 
î n domeniul apa ra rii europene, ește remarcabil. 
Cu toate aceștea, ștatele membre trebuie șa  
act ioneze mai departe î n școpul î nta ririi 
coopera rii daca  doreșc șa  atinga  nivelul de 
ambit ie ștabilit prin Strategia Globala , aștfel 
î nca t șa  poata  geștiona provoca rile generate de 
un mediu internat ional tot mai volatil ș i greu de 
progonozat. De așemenea, ștatele membre 
trebuie șa  defineașca  termenii cadrului 
inștitut ional pentru cooperarea î n domeniul 
apa ra rii prin implementarea î n totalitate a 
prevederilor Tratatului de la Lișabona. Aștfel, șe 
va putea crea o uniune a apa ra rii europene care, 
pe termen lung ș i î n funct ie de decizia ștatelor 
membre, șa  șe bazeze pe o armata  europeana . Î n 
acelaș i timp, toate acește dezvolta ri la nivelul UE 
trebuie șa  reșpecte ștatutul de neutralitate al 
unora dintre membrii șa i, șa  î nta reașca  
cooperarea cu NATO convenita  î n Declarat iile 
Comune din 2016 ș i 2018 ș i șa  genereze 
cheltuirea mai eficienta  a banului public pe 
apa rare prin proiecte dezvoltate î n comun. 

Î n ceea ce priveș te perșpectivele crea rii unei 
uniuni a apa ra rii europene, Noua agenda  
strategică 2019-2024,8 adoptata  de Conșiliul 
European î n iunie 2019 ește ca t șe poate de 
edificatoare: ,,PESC s i PSAC ale UE trebuie sa  
devină mai reactive și mai active și să fie mai bine 
conectate la celelalte domenii ale relațiilor 
externe. De asemenea, UE trebuie să îşi asume o 
mai mare responsabilitate pentru propria 
securitate şi apărare, în special prin 
consolidarea investițiilor în domeniul 
apărării, a dezvoltării capabilităților şi a 

pregătirii operaționale; va coopera 
îndeaproape cu NATO, cu respectarea deplină 
a principiilor stabilite în tratate şi de către 
Consiliul European, inclusiv a principiilor de 
incluziune, reciprocitate şi autonomie 
decizională a UE.” Aștfel, ește indubitabil faptul 
ca  î n aceșt moment, la nivel oficial, UE nu î ș i 
propune mai mult deca t consolidarea 
investițiilor în domeniul apărării, dezvoltarea de 
capabilități și pregătirea operațională, toate 
aceștea printr-o cooperare apropiata  cu NATO. 
Ește evident ca  aceșt lucru nu preșupune crearea 
unei aș a-numite armate europene, ci o mai buna  
utilizare a reșurșelor financiare prin colaborarea 
ștatelor membre la nivelul UE. 

Î n opinia autorului, ește de aș teptat ca, cel 
put in î n urma torii zece ani, UE șa -ș i 
operat ionalizeze PESCO prin implementarea 
proiectelor deja aprobate, aștfel î nca t Uniunea șa  
devina  un actor important î n conceperea ș i 
dezvoltarea de capacita t i militare. Î n aceșt fel, 
UE poate șa -ș i așigure un nivel tehnologic care 
șa  șe apropie de cel al SUA, ceea ce i-ar permite 
nu numai șa -ș i doteze fort ele armate cu 
echipamente dintre cele mai moderne, ci ș i șa -ș i 
dezvolte propria induștrie de apa rare, aștfel 
î nca t șa  devina  competitiva  pe plan international 
raportat la SUA. Prin urmare, miza conșta  î n 
dezvoltarea unei induștrii de apa rare moderne ș i 
puternice, care șa  aduca  pluș valoare fort elor 
armate ale ștatelor membre ș i șa  așigure o baza  
de export mai puternica  deca t î n prezent. Pentru 
aceașta, ștatele mari UE, precum Frant a ș i 
Germania, trebuie șa  î nt eleaga  faptul ca  ș i ștatele 
membre UE mai mici trebuie șa  fie parte activa  a 
proceșului. Aceștea trebuie șa  contribuie la 
cercetarea ș i dezvoltarea militara  europeana  
pentru a șe dezvolta tehnologic ș i a avea 
motivat ia neceșara  achizit iei cu prioritate a 
echipamentelor militare fabricate î n UE. 
Principiul incluziunii ește mereu ment ionat î n 
toate documentele care reglementeaza  PESCO ș i 
trebuie reșpectat de ștatele mari daca  vor ca 
proiectele agreate de cele 25 de ștate membre 
participante șa  aiba  șucceș. 
Categoric, î n paralel cu activitatea de cercetare-

dezvoltare militara , la nivelul UE șe vor produce 

8. https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-2024/#    

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-2024/
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tranșforma ri î n domeniul apa ra rii care șa  
elimine deficient ele curente conștatate mai aleș 
cu ocazia lanșa rii de mișiuni ș i operat iuni 
militare pentru geștionarea crizelor î n zone î n 
care exișta  intereș comunitar pentru act iune iar 
Aliant a nu ește intereșata  șa  intervina . Î n aceșt 
școp, trebuie conștruite capacita t i comune de 
react ie rapida , trebuie așigurat șprijinul logiștic, 
medical ș i cu informat ii, trebuie conștruite 
capacita t i de tranșport ș i comunicat ii ștrategice 
ș i capacita t i de cercetare ș i șupraveghere 
maritima . Aceștea șunt capacita t i abșolut 
neceșare UE pentru a-ș i așigura șecuritatea ș i 
rolul de actor global, aș a cum ș i-a propuș prin 
Strategia Globala . Î nșa , de aici pa na  la o uniune 
europeană a apărării/armată europeană ește un 
drum lung, care ește impoșibil de parcurș, cel 
put in pa na  î n 2030. 

Pa na  atunci, cooperarea ș i complementaritatea 
UE-NATO î ș i vor pa ștra relevant a î n ceea ce 
priveș te apa rarea Europei, iar lega tura 
tranșatlantica  va ra ma ne fundamentul 
șecurita t ii ș i apa ra rii euroatlantice ș i va fi 
î nta rita  de implementarea celor 74 de proiecte 
convenite prin Declarat iile Comune NATO-UE 
din 2016 ș i 2018. Ata t partea europeana  ca t ș i 
cea nord-americana  a comunita t ii euroatlantice 
trebuie șa  î nt eleaga  faptul ca  exișta  o competit ie 
induștriala  î n domeniul apa ra rii care dișpune de 
potent ialul de a le tranșforma din competitori î n 
adeva rat i adverșari, daca  toate acește așpecte nu 
șunt pușe î n dezbaterea reuniunilor la nivelul 
NATO ș i UE. Dintr-o eventuala  lipșa  de 
dișponibilitate pentru dialog conștructiv î ntre 
pa rt ile implicate, șecuritatea ș i apa rarea 
comunita t ii euroatlantice vor avea de șuferit, iar 
din punct de vedere ștrict comercial vor avea de 
ca ș tigat ștate precum China, Federat ia Rușa  șau 
Îșrael. 

Î n ciuda dezbaterii conștante așupra nevoii de 
partajare a efortului militar î ntre ambele pa rt i 
ale Oceanului Atlantic ș i a creș terii bugetelor de 
apa rare, ește greu de imaginat faptul ca  î nta rirea 
coopera rii NATO-UE nu va prevala. Cooperarea 
militara  a î ntregii comunita t i euroatlantice șta  la 
baza unei aliant e militare puternice, eficiente ș i 
de șucceș, care î mpa rta ș eș te aceleaș i valori ș i 
act ioneaza  pentru contracarea aceloraș i 
amenint a ri cu care șe confrunta  toate ștatele 

membre UE ș i/șau NATO. Fa ra  potent ialul 
militar nord-american Europa nu șe va bucura 
de ștarea de șecuritate actuala , aș a cum Aliant a 
Nord-Atlantica  ar fi mult mai șlaba  fa ra  
contribut ia pilonului UE, chiar ș i dupa  BREXÎT. 
Î nta rirea coopera rii militare la nivelul UE va 
duce la creș terea cheltuielilor militare ale 
ștatelor membre ș i la eficient a aceștora, mai aleș 
î n ceea ce priveș te creș terea ș i modernizarea 
capacita t ii de lupta  europeana , reducerea 
fragmenta rii ș i a duplica rii echipamentelor, 
șiștemelor ș i ștandardelor militare ale ștatelor 
membre UE. Reșpecta nd principiul ,,unui șingur 
șet de fort e” pe care niciun ștat membru UE nu î l 
pune șub șemnul î ntreba rii, ștatele membre ale 
celor doua  organizat ii nu vor avea nicio 
reștrict ie privind dișlocarea aceștora î n 
operat iuni NATO ș i/șau UE. Aștfel, ambit ia de 
autonomie ștrategica  a UE poate fi dezvoltata  î n 
complementaritate cu NATO. 
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Alexis CHAPELAN1  

De la stânga la dreapta: Jo Swinson (Lib Dem), Jeremy Corbyn (Labour), 

Boris Johnson (Conservatori) și Nigel Farage (Brexit Party)  
 

La 12 decembrie 2019, ziua î n care pește 45 de 
milioane de britanici erau aș teptat i la urne, 
publicat ia The Guardian titra: „Se deșchid șect iile 
de votare pentru cel mai important șcrutin î ntr-o 
generat ie”.2 Îar pentru publicat ia 
conșervatoare The Spectator, în data de 56 șe 
jucau „cele mai importante alegeri din iștoria 
moderna  a Marii Britanii”.3 Potrivit The Financial 

Times, alegătorii erau confruntați cu o „alegere 
impoșibila ” î ntr-un șcrutin crucial care poate 
fixa traiectoria Marii Britanii pentru generat iile 
viitoare.4 Preșa ștra ina  a adoptat un ton 
așema na tor. Cotidianul italian La 
Republica prezenta o t ara  șfa ș iata  de o dilema  
hamletiana : „Regatul Dezunit voteaza ”.5 
Publicat ia daneza  Berlingșke evoca, la ra ndul ei, 
„cele mai importante alegeri din ultimele 
decenii”.6 
Michael Gove, miniștru î n cabinetul Johnșon, 

recunoș tea la BBC ca  votul din 12 decembrie 
ește cel mai important pe care l-a tra it,7 iar 
Nicola Sturgeon, preș edinta Partidului Nat ional 
Scot ian, declara ca  „acește alegeri șunt cele mai 
importante din ultimele decenii pentru Scot ia, 
determina nd viitorul t a rii noaștre pentru mult 
timp de acum î nainte”. 8 
Limbajul paroxiștic adoptat ata t de 

obșervatorii media, ca t ș i actorii politici î nș iș i, a 
conștruit planul șimbolic al ultimelor alegeri 
britanice, șub șemnul rupturii ș i dișcontinuita t ii 
ș i mai aleș șub șemnul fort ei dișruptive a Brexit-
ului. Tenșiunea ideologica  acumulata  î n urma 

1. ALEXÎS CHAPELAN ește doctorand al Faculta t ii de Stiint e Politice, î n cadrul Univerșita t ii Bucureș ti. Abșolvent al unui 
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ariile șale de intereș acopera  extrema dreapta , populișmul ș i conșervatișmul european. Teza doctorala , coordonata  de 
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www.bbc.com/news/av/uk-politics-50741415/general-election-2019-most-important-election-in-my-lifetime-gove, accesat 13 
decembrie 2019   
8.„Nicola Sturgeon: General Election the ‘most important’ in decades”, The National, 30 octombrie 2019, https://
www.thenational.scot/news/18003238.nicola-sturgeon-general-election-most-important-decades/, accesat 13 decembrie 2019  

https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/12/polls-open-in-most-important-general-election-in-a-generation
https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/12/polls-open-in-most-important-general-election-in-a-generation
https://www.spectator.co.uk/2019/12/this-is-the-most-important-election-in-modern-history-so-vote-and-vote-tory/
https://www.spectator.co.uk/2019/12/this-is-the-most-important-election-in-modern-history-so-vote-and-vote-tory/
https://www.ft.com/content/51b6b1f6-1120-11ea-a225-db2f231cfeae
https://www.ft.com/content/51b6b1f6-1120-11ea-a225-db2f231cfeae
https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2019/12/11/news/il_voto_nel_regno_disunito-243227113/
https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2019/12/11/news/il_voto_nel_regno_disunito-243227113/
https://www.berlingske.dk/internationalt/briterne-gaar-til-valg.-her-er-din-haandbog-til-et-uforudsigeligt
https://www.berlingske.dk/internationalt/briterne-gaar-til-valg.-her-er-din-haandbog-til-et-uforudsigeligt
https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-50741415/general-election-2019-most-important-election-in-my-lifetime-gove
https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-50741415/general-election-2019-most-important-election-in-my-lifetime-gove
https://www.thenational.scot/news/18003238.nicola-sturgeon-general-election-most-important-decades/
https://www.thenational.scot/news/18003238.nicola-sturgeon-general-election-most-important-decades/
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referendumului pentru ieș irea din UE pa rea șa  
caute, î nca , un debuș eu, pe care tempo-ul normal 
al parlamentarișmului britanic nu î l oferea. Din 
2015, britanicii au foșt chemat i la urne de cinci 
ori, trei din acește șcrutine fiind alegeri 
parlamentare generale (î n 2015, 2017 ș i 2019). 
Aceașta  labilitate a unui șiștem reputat ca  fiind, 
iștoric, printre cele mai reziștente ș i ștabile din 
lume a alimentat narat iunea unui colapș total al 
modelului Weștminșterian, incapabil șa  mai 
fabrice o majoritate neta  ș i șa  inștitut ionalizeze 
î n mod credibil oferta ideologica  pletorica  
emana nd de la format iunile politice: „Britișh 
politicș iș broken, abșolutely broken” decreta 
The Economist.9 

Deșigur, conceptualizarea realita t ii politice î n 
termenii exceptionalișmului ș i al „crizologiei” 
reprezinta  o ștrategie de comunicare î n șpatele 
ca reia tranșpar imperativele tactice fieca rui 
actor implicat: prezenta nd alegerile ca un 
moment iștoric fa ra  precedent, partidele politice 
î ncearca  nu numai șa  î ș i mobilizeze bazele 
electorale reșpective, dar ș i șa  le extinda  
atinga nd port iuni mai șlab politizate ale 
electoratului, șușceptibile î n alt context șa  nu î ș i 
fi exercitat dreptul de vot. Dar, dincolo de 
cinișmul uneori decelabil î n șpatele aceștei 
retorici hiperbolice, exiștau î ntr-adeva r o șerie 
de mize politice ș i ideologice ale șcrutinului de 
pe 12 decembrie, a ca ror magnitudine pentru 
viitorul Marii Britanii ș i a Europei nu poate fi 
șubeștimata .  

 

Brexit și câmpul politic britanic 
Platforma britanica  de ș tiri TLDR Newș a 

organizat un șondaj de opinie pe un eș antion de 
8367 de perșoane, î n cadrul ca ruia fiecare 
participant a notat de la 1 la 5 o șerie de arii de 
politici, î n funct ie de important a lor.10 Î n urma 
șondajului, cele mai mari școruri au foșt obt inute 

de reformarea șiștemului medical (4,11), 
protect ia mediului (3,918), Brexit (3,913) ș i 
relanșarea economiei (3,88). Alte teme 
identificate ca  fiind importante de ca tre 
participant i au foșt educat ia (3,86) ș i locuint ele 
șociale (un școr de 3,47). Îmigrat ia ș i 
independent a Scot iei au primit cele mai mici 
școruri, anume 2,70 puncte ș i 2,20 puncte. 
Surprinza tor, lupta î mpotriva criminalita t ii avea 
un școr relativ modeșt, de numai 3,30 de puncte, 
dar trebuie luat î n conșiderare faptul ca  
șondajul, publicat pe 1 decembrie, a foșt realizat 
î nainte de atacul de la Podul Londrei de pe 29 
noiembrie,11 care a propulșat din nou î n prim 
plan angoașele șecuritare ș i identitare ș i 
acuzat iile de laxișm judiciar.12 

Figura 1: Evoluția sondajelor de opinie pe perioada 

februarie-decembrie 2019. Liniile continue reprezintă 

tendințele generale, punctele sondajele de opinie. Sursă: 

Financial Times, https://www.ft.com/content/263615ca-

d873-11e9-8f9b-77216ebe1f17, accesat 25 decembrie 2019 

Brexit continua  șa  domine agenda politica , 
blocajul parlamentar din toamna anului 2019 
fiind de aștfel cel care a determinat guvernul 
Johnșon șa  fort eze organizarea de alegeri 
anticipate. Dar Brexit ește mai mult deca t un 
doșar tehnic șau o „politica  publica ” de 
implementat.  

9. The Economist, „Why Britain’s election won’t end the Political Chaos”, Youtube, 12 decembrie 2019, https://
www.youtube.com/watch?v=mc8AWFoyBYo, accesat 13 decembrie 2019  
10.TLDR News, „Comparing all the parties NHS Plans (2019 General Eelections) – TLDR Explains”, YouTube, 1 decembrie 
2019, https://www.youtube.com/watch?v=NWEkrbfTS_M, accesat 13 decembrie 2019  
11.„Usman Khan attack at London Bridge: what we know so far”, The Guardian, 30 noiembrie 2019, https://
www.theguardian.com/uk-news/2019/nov/30/usman-khan-attack-at-london-bridge-what-we-know-so-far, accesat 13 decem-
brie 2019  
12.„Boris Johnson blames Labour for release of London Bridge killer”, The Guardian, 1 decembrie 2019, https://
www.theguardian.com/uk-news/2019/dec/01/boris-johnson-blames-labour-for-release-of-london-bridge-killer-usman-khan, 
accesat 13 decembrie 2019  

https://www.ft.com/content/263615ca-d873-11e9-8f9b-77216ebe1f17
https://www.ft.com/content/263615ca-d873-11e9-8f9b-77216ebe1f17
https://www.youtube.com/watch?v=mc8AWFoyBYo
https://www.youtube.com/watch?v=mc8AWFoyBYo
https://www.youtube.com/watch?v=NWEkrbfTS_M
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/nov/30/usman-khan-attack-at-london-bridge-what-we-know-so-far
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/nov/30/usman-khan-attack-at-london-bridge-what-we-know-so-far
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/dec/01/boris-johnson-blames-labour-for-release-of-london-bridge-killer-usman-khan
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/dec/01/boris-johnson-blames-labour-for-release-of-london-bridge-killer-usman-khan
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Pozit ionarea fat a  de tema pa ra șirii blocului 
european a tinș, in ultimii 3 ani, șa  șe șubștituie 
clivajelor tradit ionale, fa ra  a le dizolva complet, 
dar șubșuma nd și reorganiza nd dihotomiile care 
anterior ștructurau ca mpul ideologic. Împactul 
Brexit-ului așupra binarita t ii politice 
caracteriștice modelului Weștminșterian ește 
evident; puternicul tropișm bipolar ș-a 
eștompat, la șa nd locul unui ca mp politic din ce 
in ce mai fragmentat. O șerie de șondaje 
realizate î n perioada mai-șeptembrie 2019 
iluștrau erodarea bipartișmului. Î n mai, un 
șondaj YouGov șitua Partidul Liberal-Democrat 
și Brexit Party pe primele locuri, cu 24% ș i 
reșpectiv 22%, î n fat a Conșervatorilor (19%) ș i a 
Laburiș tilor (17%);13 intent iile de vot combinate 
ale celor doua  mari partide de guverna ma nt 
î nșumau 36%, ceea ce reprezenta un minim 
iștoric. Declinul celor doua  format iuni iștorice 
poștbelice era dublat de un pușeu î n intent iile de 
vot al unor partide noi, șau care î n trecut aveau 
un rol șecundar. Aștfel, un alt inștitut de șondaj 
indica pentru prima data , la finalul lunii mai 
2019, un numa r de 5 partide care șa  depa ș eașca  
pragul șimbolic de 10%: Brexit Party (26%) și 
Labour (22%) conduceau, urmate de 
Conșervatori (17%), Liberal-Democrati (16%) și 
Partidul Verzilor - care ajungea la 11% din 
intent iile de vot.14 Aceașta  dubla  evolut ie a 
șiștemului partizan pa rea confirmata  de cele 
doua  șcrutine din mai 2019: alegerile locale ș i 
cele parlamentare au conșacrat un raport de 
fort e care punea șub șemnul î ntreba rii î nșa ș i 
șupraviet uirea bipartișmului Weștminșterian pe 
termen mediu. Pe 2 mai 2019, dupa  alegerile 
locale, deș i Conșervatorii ș i Laburiș tii ra ma neau 
cele doua  principale partide (cu 28% din voturi 
fiecare), obșervatorii conștatau pușeul Liberal 
Democrat ilor (19%), al Verzilor ș i al candidat ilor 
independent i. În total, Conșervatorii pierdușera  

1334 (aproximativ o treime din cele det inute 
anterior) de mandate de conșilier local, Labour 
minimizașe reculul (numai 82 de mandate î n 
minuș fat a de 2015), Liberal Democrat ii 
ca ș tigașera  703 de mandate adit ionale 
(dubla ndu-ș i școrul din 2015), Verzii 198 (o 
creș tere de 400%), iar un numa r mare de 
candidat i independent i ș-au impuș î n fat a 
candidat ilor partidelor tradit ionale.15  Dar 
adeva ratul ș oc ș-a produș cu ocazia alegerilor 
europene din 23 mai. Cu toate ca  alegerile 
europene, prin utilizarea unui șiștem 
proport ional, au o dinamica  proprie care a foșt 
mereu defavorabila  marilor partide tradit ionale, 
șcrutinul a avut efectul unui șeișm. Brexit Party, 
recent fondat de Nigel Farage, a obt inut pește 
31% din voturi la nivel nat ional, urmat la o 
oarecare diștant a  de Liberal Democrati (20,3%). 
Cu numai 14%, Laburiș tii nu aveau nici 2 puncte 
avanș fat a  de Verzi (12,9%). Partidul 
Conșervator, conduș de Tereșa May, nu a depa ș it 
nici ma car pragul de 10%. 16 

Lunile mai-augușt 2019 au reprezentat o 
șecvent a  politica  decișiva , cu niș te lect ii extrem 
de complexe. Bipartișmul britanic, chiar daca  
putea fi ment inut artificial de ca tre șiștemul 
electoral, era î n pericol de a șe decupla complet 
de votul popular, ceea ce pe termen mediu ar fi 
provocat grave blocaje politice.17 Dar cea mai 
revelatoare lect ie politica  privea reconfigurarea 
ca mpului ideologic, de-a lungul faliei șociologice 
ș i culturale generate de Brexit. Leavers 
(promotorii pa ra șirii Uniunii Europene) ș i 
Remainers (care doreșc revenirea așupra deciziei 
referendumului din 2015, fie printr-un al doilea 
vot popular fie printr-o decizie parlamentara ) 
alca tuieșc doua  blocuri ideologice ș i axiologice, 
doua  culturi politice coerente. Lua rile de pozit ie 
partizane privind Brexit-ul șunt mai șușceptibile 
de a fi generatoare de polarizare extrema  deca t 

13. „Westminster Voting Intention Poll – YouGov/Times 28-29 May 2019”, Opinion Bee, https://opinionbee.uk/poll/4075/
yougov-times-28-29-may-2019-westminster-voting-intention, accesat 14 decembrie 2019  
14. „Westminster Voting Intention Poll – Opinium/Observer 28-30 May 2019”, Opinion Bee, https://opinionbee.uk/poll/4076/
opinium-observer-28-30-may-2019-westminster-voting-intention, accesat 14 decembrie 2019  
15. „Local elections: results in maps and charts”, BBC News, 3 mai 2019, https://www.bbc.com/news/uk-politics-48091592, 
accesat 14 decembrie 2019 
16.„The UK’s European Elections 2019”, BBC News, 24 mai 2019, https://www.bbc.com/news/topics/crjeqkdevwvt/the-uks-
european-elections-2019,  accesat 14 decembrie 2019  
17.A se vedea Ian Simpson, „Voters are going beyond left-right divide, and the system can’t handle it”, Electoral Reform 
Society, 17 iunie 2019, https://www.electoral-reform.org.uk/why-uk-parties-are-starting-to-embrace-brexit-driven-electoral-
pacts/, accesat 14 decembrie 2019  

https://opinionbee.uk/poll/4075/yougov-times-28-29-may-2019-westminster-voting-intention
https://opinionbee.uk/poll/4075/yougov-times-28-29-may-2019-westminster-voting-intention
https://opinionbee.uk/poll/4076/opinium-observer-28-30-may-2019-westminster-voting-intention
https://opinionbee.uk/poll/4076/opinium-observer-28-30-may-2019-westminster-voting-intention
https://www.bbc.com/news/uk-politics-48091592
https://www.bbc.com/news/topics/crjeqkdevwvt/the-uks-european-elections-2019
https://www.bbc.com/news/topics/crjeqkdevwvt/the-uks-european-elections-2019
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orice identificare partinica  tradit ionala : un 
șondaj Britișh Social Atitudeș demonștreaza  ca , 
î n timp ce numai 8% dintre reșpondent i 
declarau ca  șe identifica  ca niș te șușt ina tori 
„foarte hota ra t i” ai vreunui partid politic, pește 
40% șe declarau ca fiind „foarte opuș i” șau, 
dimpotriva , „foarte favorabili” ieș irii din UE.18  

Un alt ștudiu conduș de inștitutul Populuș a 
ajunș la concluzii identice: 88% din populat ia 
Marii Britanii șe conșidera  ca fiind fie Leaver șau 
Remainer, iar 72% afirma  ca  șe identifica  „foarte 
șau deștul de mult” cu aceașta  eticheta . Prin 
comparat ie, numai 62% șe identifica  cu un 
partid politic (dintre care 47% șe identifica  
„foarte șau deștul șe mult” cu o oarecare 
identitate partizana ).19 Pozit ionarea pro șau anti
-Brexit coaguleaza , deci, doua  identita t i politice 
partizane puternic ștructurate, cu ra da cini î ntr-
un fond ata t șocio-cultural ca t ș i moral-axiologic. 
Geografia electorala  a votului „Leave” a 
demonștrat ca  aceșta șe concentreaza  î n zonele 
defavorizate economic, fiind influent at puternic 
ș i de indicatori precum nivelul de educat ie ș i/
șau calificare profeșionala , nivelul de venit ș i 
va rșta.20 Î n zonele rurale ș i î n oraș ele mici, votul 
popular a î nclinat de așemenea net î n favoarea 
pa ra șirii blocului comunitar.21 Aceșt model 
explicativ al unui vot „periferic”22 agregat î n 
zone economic marginale, care replica pattern-ul 
votului anti-șiștem î n alte ștate europene 
precum Frant a,23 șau î n Statele Unite,24 trebuie 
completat prin integrarea unei dimenșiuni 
culturale ș i ideologice. Î ntr-adeva r, atitudinea cu 

privire la pedeapșa cu moartea ește un indicator 
mult mai șigur al votului Leave deca t clașa 
șociala  șau nivelul de venit:25 aceșt așpect indica  
faptul ca  exișta  o corelat ie robușta  î ntre 
propenșiunea votului „Leave” ș i un ataș ament 
fat a  de valori conșiderate „autoritare” șau 
„conșervatoare” (î n șenș larg, nu î n șenșul 
afilierii la toryișmul britanic).  

 

Moartea clivajelor tradiționale: Brexit ca un 
substitut de clivaj pe durată determinată 

Î n șpatele votului Brexit șe profileaza  liniile de 
fractura  ale unui clivaj deloc șuperficial. Ește 
î nșa  juștificat, pentru a explica natura 
fenomenului Brexit, recurșul la not iunea de 
critical juncture ?  
În literatura de șpecialitate, termenul atribuit 

lui Seymour Martin Lipșet ș i Stein Rokkan26 
deșcrie un moment fondator puternic polarizant 
ș i cu o profunda  î nca rca tura șimbolica  ș i 
emot ionala , care va determina configurat ia 
ulterioara  a clivajelor. Mobilizata  î ndeoșebi î n 
cadrul paradigmei inștitut ionalișmului iștoric, 
unde ește ștra nș corelata  cu conceptul de path 
dependency (dependența de cale, care caută șă 
explice modul prin o anumita  opt iune, î ntr-un 
moment definitoriu, va modela decișiv deciziile 
ș i evolut iile viitoare),27 not iunea de critical 
juncture ește înșă utilă mai aleș în ștudiul duratei 
lungi iștorice, nu a imediatului politic: î n ștudiul 
lor clașic, Lipșet ș i Rokkan citau drept 
„conjuncturi critice” î n iștoria occidentala  

18. National Center for Social Research, „The UE debate – Has Brexit polarized Britain”, British Social Atitudes nr. 36, 2019, 
https://www.bsa.natcen.ac.uk/media/39294/8_bsa36_the_eu_debate.pdf, accesat 14 decembrie 2019  
19. „The importance of Remainer and Leaver identities”, Populus, 15 aprilie 2019, https://www.populus.co.uk/
insights/2019/05/the-importance-of-remainer-and-leaver-identities/, accesat 14 decembrie 2019  
20.Sascha O. Becker, Thiemo Fetzer și Dennis Novy, „Who voted for Brexit? A comprehensive district-level analysis”, 
Economic Policy, 2017/10, vol. 32, issue 92, pp. 603-651  
21.„UK vote for Brexit : CLA analysis of rural voting”, CLA, 24 iunie 2016, https://www.cla.org.uk/latest/lobbying/brexit-
new-opportunities/brexit-news/eu-referendum-cla-analysis-rural-voting#, accesat 14 decembrie 2019  
22.Notiunea de „periferie” a fost mobilizată de geograful francez Cristophe Guilluy in La France périphérique : comment on a 
sacrifié les classes populaires (Flammarion, Paris, 2014), pentru a elabora un model explicativ al absenționismului și al 
votului în favoarea formațiunii populiste Frontul Național 
23.Sascha O. Becker, Thiemo Fetzer și Dennis Novy, op. cit., pp. 638-640  
24.A se vedea Pippa Norris și Ronald Inglehart, Cultural Backlash: Trump, Brexit and Authoritarian Populism , Cambridge 
University Press, Cambridge, 2019  
25.Alex Burton, „The link between Brexit and the death penalty”, BBC News, 17 iulie 2016, https://www.bbc.com/news/
magazine-36803544, accesat 14 decembrie 2019  
26.A se vedea Seymour M. Lipset și Stein Rokkan, „Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments”, in Seymour 
M. Lipset și Stein Rokkan (eds.), Party Systems and Voter Alignments. Cross-National Perspectives, Free Press, New York, 
pp. 1– 64.  
27.Giovanni Cappocia și Daniel Kelemen, „The Study of Critical Junctures: Theory, Narrative, and Counterfactuals in Histori-
cal Institutionalism”, World Politics, vol. 59, no. 3 (2007), pp. 341–369  
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Reforma religioașa , Revolutia nat ionala  ș i 
Revolut ia induștriala, șecvent e iștorice ample, 
extinșe pe mai multe decenii, cu un impact 
modelator imenș așupra tectonicii șocieta t ilor28. 
Diferent a de magnitudine face dificila  o 
comparat ie cu Brexit. Ește prea devreme pentru 
a șpune daca  Brexit-ul nu ește deca t un 
epifenomen grefat pe niș te mutat ii șubterane pe 
termen lung, șau are î ntr-adeva r o dimenșiune 
matriciala  care șa  induca  o reștructurare 
profunda  a peișajului politic britanic. 

Conceptul iștoric rokkanian de clivaj nu apare, 
deci, drept cel mai adecvat pentru î nt elegerea 
faliei – foarte reale, dar î nca  șlab 
inștitut ionalizate – î ntre taba ra „Leave” ș i 
„Remain”. Un alt model teoretic tranșcrie mai 
bine realitatea aceștei remodela ri ideologice. 

Politologul Daniel Louiș Seiler, deșcriind 
peișajul politic eșt-european poșt-comunișt, 
evoca coagularea î n fazele init iale ale tranzit iei a 
unor substitute de clivaj cu o durata  de viat a  
tranzitorie, legate de imediatul politic dictat de 
geștionarea ieș irii din vechiul regim.29 Un aștfel 
de șubștitut de clivaj pe durata  determinata  era, 
de exemplu, cel î ntre neocomuniș ti ș i „opozit ia 
democratica ”.30 Un șubștitut de clivaj reprezinta  
o linie de demarcat ie generatoare de polarizare, 
dar ește greu de imaginat un î nghet  î n 
perșpectiva , cel put in șub forma actuala  (pe ca nd 
modelizarea lui Lipșet ș i Rokkan șe baza tocmai 
pe aceașta  capacitate de „î nghet are” ș i 
ștabilizare pe termen lung a conflictului). De 
așemenea, el nu are capacitatea de a anihila 
complet alte dihotomii exiștente î n șocietate, ci 
șe grefeaza  pe ele, eștompa ndu-le temporar.  
Mai aleș, fiind determinat de actualitatea 

politica  imediata , conflictul nu a avut timp șa  șe 

inștitut ionalizeze șub forma unor partide 
politice.  

Deșcoperim ca  peișajul politic poșt-Brexit ește 
ștructurat de o forma  de conflictualitate 
partizana  remarcabil de șimilara  celei 
evident iate – deș i î ntr-un șpat iu politic foarte 
diferit – de aceșt model teoretic. Conflictul 
privitor la Brexit, odata  proceșul pa ra șirii 
blocului comunitar finalizat, nu poate fi î nghet at 
î n timp deca t cu pret ul unei reorienta ri reale a 
dișcurșului. Î n prezent, retorica partidelor 
deșchiș pro-europene ește ancorata  î n orizontul 
limitat al unei reverșibilita t i a votului de pe 23 
iunie 2016, fie șub forma revoca rii articolului 50 
(aceașta  opt iune ește cea a Partidului Liberal 
Democrat31) fie șub forma unui al doilea 
referendum (opt iune șușt inuta  de Labour ș i de 
Verzi32). Pe termen lung, î n șituat ia î n care 
Conșervatorii reuș eșc șa  școata  Marea Britanie 
din UE – cea ce pare așta zi o cheștiune de luni – 
relevant a unui aștfel de dișcurș va fi pușa  șub 
șemnul î ntreba rii. Ește put in probabil ca 
tehnicitatea dezbaterilor privind relat ia 
comerciala  ș i geopolitica  poșt-Brexit cu blocul 
comunitar șa  ofere bazele unei retorici șuficient 
de mobilizatoare, ș i nu exișta  apetit pentru un 
nou referendum de adeziune î n viitorul 
apropiat33. Îdentitatea politica  pro-europeana  va 
fi obligata , pentru a șupraviet ui, șa  șe agrege de-
a lungul unor axe mai șolide, care î nșa  nu au foșt 
î nca  articulate.34 De așemenea, falia dintre 
taberele „Leave” ș i „Remain” nu a dișlocat 
complet vechile dihotomii ștructurante ale viet ii 
politice. Sta nga ș i dreapta nu ș i-au pierdut total 
relevant a. Ește adeva rat ca  diada șta nga-dreapta 
nu poate fi unica cheie de lectura  a votului Brexit 
din 2016, ș i nici ale alegerilor ulterioare din 

28. Seymour M. Lipset și Stein Rokkan, op. cit., pp. 37-39  
29.Louis Daniel Seiler, „Les partis politiques dans l’Europe de Centre-Est. Le cas de la social-democratie. Essai de 
théorisation”, in Mario Telo, De la Nation en Europe. Paradoxes et dilemmes de la social-démocratie, Bruylant, Bruxelles, 
3/3, 1991  
30.Ibidem, p. 148  
31.„Liberal Democrat manifesto 2019 : 12 key policies explained”, BBC News, 20 noiembrie 2019, https://www.bbc.com/
news/election-2019-50459123, accesat 18 decembrie 2019  
32.„UK election 2019 : Where does each party stands on Brexit”, Euronews, 15 noiembrie 2019, https://
www.euronews.com/2019/11/01/uk-election-2019-where-does-each-party-stand-on-brexit, accessat 18 decembrie 2019  
33.„Battle for UK to remain in the UE is now lost and rejoining won’t be prospect for 20 years from now, admits Lord 
Heseltine”, The Independent, 14 decembrie 2019, https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/uk-brexit-heseltine-remain-
eu-rejoin-peoples-vote-referendum-a9246611.html, accesat 18 decembrie 2019  
34.„Remain and Revoke  hasn’t worked for the Lib Dem. So where do they go form now”, The Independent, 17 decembrie 
2019, https://www.independent.co.uk/voices/liberal-democrats-remain-revoke-rejoin-brexit-election-core-vote-
a9249761.html, accesat 18 decembrie 2019  
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2017 ș i 2019. Dar noua dihotomie pro- ș i anti-
UE nu ește nici ea exhauștiva , șuprapuna ndu-șe 
mai degraba  deca t anula nd alte șurșe 
tradit ionale de conflictualitate politica .  
Îdeologic, agenda campaniei electorale ește 

marcata  de puternica vizibilitatea a temelor 
șociale. Sondajul independent conduș de 
platforma de ș tiri TLDR indica clar ca  teme 
domeștice precum ștarea șiștemului de șa na tate, 
aușteritatea șau protect ia mediului puteau egala 
șau chiar depa ș i Brexit-ul î n termeni de 
vizibilitate î n timpul campaniei electorale. Tema 
Brexit-ului, deș i indubitabil proeminenta , nu 
ește hegemonica : conform unui șondaj YouGov, 
Brexit era î ntr-adeva r printre problematicile 
cele mai relevante pentru alega tori (68% 
conșiderau ca  Brexit ește cea șau printre cele 
mai importante mize ale șcrutinului), dar ș i 
șa na tatea (pentru 40% din reșpondent i, tema 
șa na ta t ii ește cea șau printre cele mai 
importante), șecuritatea (28%), protect ia 
mediului (25%) șau economia (25%) erau citate 
de un numa r mare de reșpondent i. 35 

Pe 18 noiembrie, Brexit șca zușe la 59%, iar 
ștarea șiștemului de șa na tate urcașe la 45% ș i 
protect ia mediului la 28%.36 Mai mult, alte 
șondaje condușe î n ultimele șa pta ma ni de 
campanie plașau șa na tatea ș i ștarea șiștemului 
medical de ștat, grav afectat de aușteritatea 
bugetara , î n fat a preocupa rilor legate de 
pa ra șirea UE.37 Conștata m deci ca , pe la nga  o 
tema  predominanta  – Brexit – care șe șuștrage 
î ntr-adeva r grilei de lectura  a regiștrelor clașice 
de șta nga ș i dreapta, campania a foșt marcata  de 
ment inerea î n ca mpul ideologic a altor 
problematici tradit ional ancorate î n dișcurșul de 

șta nga șau de dreapta: ștarea șerviciilor publice, 
aușteritatea bugetara , șau șecuritatea ș i 
criminalitatea.38  

Din punct de vedere ștructural, conșidera nd 
Partidul Laburișt ca fiind vehiculul tradit ional al 
șta ngii ș i Partidul Conșervator vehiculul 
tradit ional al dreptei, conștata m ca  degringolada 
de la alegerile locale ș i europene a foșt ștopata  
net. În decembrie 2019, cele doua  mari partide 
au î nșumat aproape 76% din voturi (43,6% 
pentru Conșervatorii conduș i de Boriș Johnșon, 
32,2% pentru Laburiș ti).39 Dincolo de 
mecanișmele șpecifice de fabricare a unei 
majorita t i parlamentare de ca tre șiștemul 
electoral britanic, Conșervatorii au obt inut al 
doilea mai mare procentaj de voturi din iștoria 
poștbelica  a Marii Britanii: î n 1979, partidul lui 
Margaret Thatcher primea 43,9% din voturi, cu 
numai 3 șutimi mai mult deca t școrul lui 
Johnșon, î ntr-o victorie care a ra maș î n iștorie40. 
Nu șe poate deci, î n conjunctura actuala , vorbi de 
un bipartișm agonizant, branș at la aparate ș i 
ment inut î n viat a  artificial de ca tre șiștemul first 
past the post. Cu atât mai mult cu cât partidele 
„noi”, care șe identifica  î n ma șura  redușa  cu 
etichetele de șta nga șau de dreapta, au avut 
școruri foarte modește (11,5% pentru Lib Dem, 
2,7% Verzi, 2% Brexit Party41).  
Aceșt ultim așpect ne duce la principalul punct 

pentru care conșidera m ca  Brexit-ul șe 
conștituie mai degraba  ca un șubștitut de clivaj 
tranzitoriu. Un clivaj ește, potrivit definit iei 
clașice a lui Lipșet ș i Rokkan, o forma  de 
conflictualitate interna  institut ionalizata  de 
partide politice coagulate în jurul acestei 
rivalități. Brexit-ul a avut neî ndoielnic un impact 

35. „Which issues will decide the general election”, YouGov, 7 noiembrie 2019,  
https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2019/11/07/which-issues-will-decide-general-election, accesat 18 decem-
brie 2019  
36.„Top Issues Tracker Great Britain”, YouGov, 2 decembrie 2019, https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/
document/ea7kube6g2/YG%20Trackers%20-%20Top%20Issues_W.pdf, accesat 18 decembrie 2019  
37.„General election 2019: Will this be a Brexit election”, BBC News, 7 noiembrie 2019, https://www.bbc.com/news/uk-
politics-50303512, accesat 18 decembrie 2019  
38.„UK elections: What are the big issues?”, Deutsche Welle, 12 decembrie 2019, https://www.dw.com/en/uk-election-what-
are-the-big-issues/a-51571400, accesat 18 decembrie 2019   

39.„Elections results 2019 : what party got the most votes…and other questions”, BBC News, 13 decembrie 2019, https://
www.bbc.com/news/election-2019-50779901, accesat 18 decembrie 2019 
40.„1979: Tory win landslide”, BBC News, 5 aprilie 2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/vote_2005/
basics/4393311.stm, accesat 18 decembrie 2019 
41.„Elections results 2019 : what party got the most votes…and other questions”, The Independent, 17 decembrie 2019, 
https://www.independent.co.uk/voices/liberal-democrats-remain-revoke-rejoin-brexit-election-core-vote-a9249761.html, ac-
cesat 18 decembrie 2019  
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imenș așupra șocieta t ii britanice, crea nd o 
puternica  polarizare ș i genera nd, î n decurșul a 
ca torva luni, identita t i politice antagoniște. Dar 
inștitut ionalizarea identita t ilor „Leave” ș i 
”Remain” – eșent iala  pentru ștabilizarea î n timp 
al clivajului – a foșt part iala  ș i imperfecta . Pro-
europenii ș-au grupat î n mai multe format iuni 
deja exiștente, de la Labour la Partidul Verzilor. 
O șingura  format iune ș-a na șcut din Brexit pe 
partea pro-europeana , efemerul partid de centru 
Change UK, dizolvat î n decembrie 201942. 
Principalul vehicul electoral al identita t ii 
„Remain” a foșt partidul Liberal-Democrat – 
partid șucceșor al vechiului partid anti-
abșolutișt Whig, care a dominat politica 
britanica  î n șecolele XVÎÎÎ-XÎX. Taba ra „Leave” a 
foșt inștitut ionalizata  mai eficient, î n principal 
î ntruca t beneficia dinainte de referendum de un 
vehicul politic robușt, partidul UKÎP, care 
depa ș ea confortabil pragul de 10% (î n 2015, 
partidul lui Farage a primit 12,65% din voturi43) 
ș i care ș i-a conștruit identitatea politica  î n jurul 
reșentimentului anti-european44. Creat î n 
ianuarie 2019 de foștul preș edinte UKÎP, Nigel 
Farage, Brexit Party ește un single issue party45 
coagulat î n jurul unei neî ncrederi – arhetipal 
populișta  – ca  un partid mainștream, „al elitelor”, 
precum Partidul Conșervator poate negocia un 
clean Brexit fără șă trădeze voința populară. 
Scorul except ional al format iunii lui Farage la 

alegerile europene nu a oprit, î nșa , degringolada 
de la alegerile parlamentare din decembrie 
2019. Brexit Party a foșt afectat de revirimentul 
a patru europarlamentari aleș i pe liștele 
partidului, care ș i-au anunt at șprijinul pentru 
Conșervatori pentru a nu diviza electoratul 
„Leave”46, dar ș i de o ștrategie electorala  timida , 
concilianta  cu Partidul Conșervator, pe care a 
aleș șa  nu î l contește î n cele 317 circumșcript ii 
deja det inute de aceșta47. Rezultatul a foșt un 
școr cataștrofal, nu ata t prin impoșibilitatea de a 
ca ș tiga un șingur mandat la Weștminșter (î n 
trecut, UKÎP-ul a foșt șiștematic penalizat de 
șiștemul firșt past the post)48, ca t prin 
procentajul reduș de voturi primite la nivel 
nat ional (2%). Brexit Party a capitalizat excelent 
votul de proteșt, domina nd confortabil alegerile 
europarlamentare - unde alega torii șunt 
motivat i de o logica  punitiva  dirijata  î mpotriva 
partidelor de guverna ma nt.49 Format iunea lui 
Farage a foloșit un știl populișt, exploata nd 
dihotomia popor vș. elite ș i racorda nd abil 
narat iunea anti-europeana  la narat iune anti-
șiștem50. Farage a replicat cu Brexit Party ret eta 
de șucceș a UKÎP-ului: o formula  anti-europeana  
„multiștratificata ” unde retorica anti-europeana  
șerveș te drept proxy pentru un reșentiment anti
-elitișt mai amplu, dirijat de data așta ca tre 
interior, șpre clașa politica  nat ionala  ș i media 
tradit ionala 51. Mai credibil î n poștura antișiștem 

42. A se vedea „The party that didn’t quite change UK politics”, BBC News, 11 septembrie 2019, https://www.bbc.com/news/
uk-politics-49638633, accesat 18 decembrie 2019  
43.„Election 2015 – results”, BBC News, https://www.bbc.com/news/election/2015/results, accesat 18 decembrie 2019. 
44.Andrea Pareschi și Alessandro Albertini, “Immigration, Elites and the European Union. The Framing of Populism in the 
Discourse of Farage's UKIP”, Comunicazione politica: Quadrimestrale dell'Associazione Italiana di Comunicazione Politica, 
no. 2/2018 
45.Simon Usherwood, „The dilemmas of a single-issue party – The UK Independence Party”, Representation, vol. 44, nr. 3, 
pp. 255-264   
46.„Brexit Party imploding after four MEPs defect  to back Boris Johnson”, Euractiv, 5 decembrie 2019, https://
www.euractiv.com/section/uk-europe/news/brexit-party-imploding-after-four-meps-defect-to-back-boris-johnson/, 18 decem-
brie 2019  
47.„Brexit Party will not contest 317 Tory-won seats, Farage says”, The Guardian, 11 noiembrie 2019, https://
www.theguardian.com/politics/2019/nov/11/brexit-party-will-not-contest-317-tory-seats-nigel-farage-says, accesat 19 decem-
brie 2019  
48.„The winners and losers of Britain’s first past the post electoral system”, The Economist, 8 iunie 2019, https://
www.economist.com/graphic-detail/2017/06/08/the-winners-and-losers-of-britains-first-past-the-post-electoral-system, ac-
cesat 19 decembrie 2019  
49.A se vedea Hix, Simon și Marsh, Michael, „Punishement or protest? Understanding European Parliament Elections”, 
Journal of Politics, 2007, vol. 69, nr. 2, pp. 495-510  
50.„Rage, rapture and pure populism. On the road with Nigel Farage”, The Guardian, 19 mai 2019, https://
www.theguardian.com/politics/2019/may/19/nigel-farage-brexit-party-on-the-road-populism, accesat 20 decembrie 2019  
51.A se vedea Paul Taggart, „A Touchstone of Dissent: Euroscepticism in Contemporary Western European Party Systems”, 
European Journal of Political Research,  vol. 33, nr. 2, pp. 363–88  
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deca t Partidul Conșervator, format iunea – 
izolata  de refuzul lui Johnșon de a forma o 
aliant a  î n vederea alegerilor din decembrie52 – 
nu a reuș it, î nșa , șa  devina  un vehicul credibil al 
Brexit-ului ca proiect nat ional. În lumina 
rezultatului de pe 12 decembrie, Brexit Party 
ra ma ne prizonier dinamicii debilitante care 
fușeșe proprie ș i UKÎP-ului: cea a unui partid 
care evolueaza  la periferia șiștemului, capabil șa  
influent eze agenda politica  dar fa ra  șa  preia un 
rol politic de prim plan care șa  juștifice o 
reorganizare a șiștemului partinic.  

 

Concluzie: o noua stângă, o noua dreaptă? 
Mutații interne ale conservatismului și 
laburismului post-Brexit  
Brexit nu ș-a conștituit ca un nou clivaj 

matricial credibil care șa  î nlocuiașca  tradit ionala 
dihotomie dintre Laburiș ti ș i Conșervatori. 
Principala lect ie a alegerilor din decembrie 2019 
a foșt deci rezilient a modelului Weștminșterian, 
cel put in î n Anglia ș i T ara Galilor (î n Scot ia ș i 
Îrlanda de Nord, unde tentat ia independent ei șe 
coaguleaza  șecreta nd o reșpingere tot mai 
marcata  a marilor partide nat ionale, 
obșervatorul are nevoie de o alta  grila  de 
analiza , mai adaptata  dinamicilor locale53). 
Secvent a mai-augușt 2019 – punctata  de doua  
șcrutine, localele la î nceputul lunii mai, 
europenele la finalul aceleaș i luni – pa rea șa  
preconizeze erodarea definitiva  a bipartișmului 
tradit ional ș i impunerea unor noi vehicule 
politice precum Brexit Party ș i Lib Dem șau 
Partidul Verzilor, mai aliniate noilor linii de 
demarcat ie care traverșau șocietatea britanica  
poșt-Brexit. În perioada iulie-augușt, Brexit 
Party ș i Liberal Democrat ii, dupa  doua  luni de 
creș tere șpectaculoașa  î n șondaje, erau pe 
punctul de a depa ș i, î n intent iile de vot ma șurate 
la nivel nat ional, școrul Laburiș tilor ș i 
Conșervatorilor (a șe vedea figura 1)54.  

Toamna 2019 a inverșat trendul așcendent al 
micilor format iuni, cimenta nd din nou tropișmul 
bipolar care guverneaza  șiștemul politic britanic 
poștbelic. Alegerile din 2019 șunt un ecou, din 
aceșt punct de vedere, al celor din 2017: atunci, 
cele doua  partide de guverna ma nt au acaparat 
î mpreuna  pește 80% din voturi55 (î n comparat ie 
cu put in pește 67% î n 2015, î nainte de Brexit56). 
Deliberat am aleș șa  compara m cifrele 
procentajului din votul popular ș i nu numa rul de 
șcaune parlamentare, deoarece rezilient a votului 
Labour șau Conșervator nu șe reduce la un 
automatișm al șiștemului first-past-the-post. 
Concluzia ește ca , deș i raportul de fort e î ntre 
cele doua  mari partide de guverna ma nt 
evolueaza  conștant, antagonișmul dintre ele 
continua  șa  fie, pe plan politic, de departe cel 
mai relevant î n Anglia ș i T ara Galilor.  

Dar daca , indeniabil, fractura Brexitului nu a 
dizolvat tradit ionalul clivaj șta nga-dreapta, care 
ș i-a demonștrat rezilient a prin șupraviet uirea 
celor doua  mari vehicule politice, ideologice ș i 
electorale ale șale (Partidul Laburișt ș i Partidul 
Conșervator), ș ocul referendumului de pe 23 
iunie 2016 a foșt catalizatorul unor mutat ii 
profunde î n natura celor doua  partide ș i, î ntr-
adeva r, î n definit ia î nșa ș i a not iunii de șta nga ș i 
de dreapta. Brexit a reprezentat, din punct de 
vedere ideologic, ruperea conșenșului blairișt 
care, dupa  epuizarea Revolut iei Conșervatoare 
thatcheriene, a așigurat ștabilitatea relativa  a 
șiștemului britanic. Pentru eșeiștul ș i jurnaliștul 
Tom Mctague, „ret eta Blair” (the Blair playbook) 
– care recomanda liderilor partidelor de 
guverna ma nt de șta nga ș i de dreapta o 
circumșpect ie șporita  fat a  de propriile nuclee 
militante „radicalizate” ș i incita prin platforme 
programatice centriște, de tip catch-all, la o 
deșchidere ca t mai ampla  ca tre electoratul șlab 
politizat – a î ncetat progreșiv șa  mai fie 
operativa  î n șpat iul britanic dupa  Brexit57. Daca  

52. „General election 2019 : Boris Johnson rejects pact with Nigel Farage”, BBC News, 1 noiembrie 2019, https://
www.bbc.com/news/election-2019-50264395, accesat 21 decembrie 2019  
53.„UK Election: Scots vote no to Brexit, yes to independance”, Press TV, 13 decembrie 2013, http://french.presstv.com/
Detail/2019/12/13/613605/UK-Election-Scotland-Brexit-Independence, accesat 25 decembrie 2019  
54.„UK general election poll tracker”, Financial Times, 12 decembrie 2019, https://www.ft.com/content/263615ca-d873-11e9-
8f9b-77216ebe1f17, accesat 25 decembrie 2019  
55.„Election 2017 – results”, BBC News, https://www.bbc.com/news/election/2017/results, accesat 25 decembrie 2019  
56. „Election 2015 – results”, BBC News, https://www.bbc.com/news/election/2015/results, accesat 25 decembrie 2019  
57.Tom McTague, „The Clinton-Blair playbook has been junked”, The Atlantic, 3 octombrie 2019, https://
www.theatlantic.com/international/archive/2019/10/boris-johnson-and-jeremy-corbyn-upend-tony-blair-playbook/599302/, 
accesat 25 decembrie 2019  
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î n trecut liderii politici șe temeau ca polarizarea 
șa  nu aduca  partidul î ntr-o șituat ie de 
inșularitate ideologica  debilitanta  electoral, 
Brexit a redefinit regulile jocului, radicalitatea 
î nceta nd șa  mai fie limitativa : ata t Jeremy 
Corbyn ca t ș i Boriș Johnșon (dar ș i liderii unor 
format iuni mai mici, precum Jo Swinșon de la 
Liberal Democrat i58) au fa cut pariul unei 
campanii a intranșigent ei ș i purita t ii ideologice, 
nu a compromișului pragmatic.  

A doua mutat ie a redefinit î n profunzime șoclul 
șociologic al șta ngii ș i al dreptei: clașele 
defavorizate ș i marginalizate economic voteaza  
î n proport ie din ce î n ce mai mare la dreapta, pe 
ca nd pa turile educate ș i relativ ștabil economic 
șe orienteaza  ideologic ca tre șta nga. Spre 
deoșebire de prima evolut ie evocata , ește o 
tendint a  obșervabila  pe termen lung, 
documentata  î nca  din anii 1950 de economiștul 
francez Thomaș Picketty care a ștudiat î n 
perșpectiva  comparata  Partidul Laburișt, 
Partidul Socialișt francez ș i Partidul Democrat 
american59.  „Brahmanizarea” șta ngii șocial-
democrate (denumirea aleașa  de Picketty pentru 
a deșcrie „exodul muncitoreșc” ca tre dreapta 
conșervatoare șau partidele anti-șiștem, ș i 
recompozit ia șta ngii î n jurul unui electorat 
format din clașa de mijloc diplomata  urbana  – de 
unde referint a la cașta brahmanilor, care 
compunea elita intelectuala  î n șocietatea 
hindușa  tradit ionala ) nu a foșt ștopata  de șinteza 
corbynișta , care î n î nșa ș i promișiunea de 
radicalitate ș i ruptura  exprima î n eșent a  
dezideratul ș i fruștrarea unui electorat de șta nga 
ta na r, diplomat ș i urban; pe teme precum 
drepturile minorita t ilor, ecologie, imigrat ie, șau 
moș tenirea imperiala  britanica  (Jeremy Corbyn 
a foșt î n anii 1970, pe ca nd era un deputat al 

aripii dure a Labour, principala portavoce al unei 
retorici rezolut anti-imperialiște60) exișta o 
evidenta  decuplare î ntre dișcurșul Labour ș i 
agenda baștioanelor muncitoreș ti „roș ii” din 
Midlandș  ș i Nordul Angliei. Supranumita  „zidul 
roș u”, aceașta  zona  compușa  din circumșcript ii 
tradit ional loiale Partidului Laburișt ș i care 
concentreaza  un electorat proletar (ș i unde votul 
„Leave” a foșt deoșebit de robușt î n 2016) a 
bașculat î n 2019 la dreapta, pentru prima oara  
î n decenii, daca  nu î ntr-un șecol. Ește cazul 
diștrictului Burnley, o foșta  zona  induștriala  la 
nord de Mancheșter, care trimite la Weștminter 
un reprezentant conșervator pentru prima data  
î n 109 ani; Burnley a votat Leave î n proport ie de 
67%.61 Prin contrașt, harta electorala  a Angliei 
iluștreaza  foarte net dihotomia î ntre zonele 
rurale ș i marile aglomera ri urbane: majoritatea 
diștrictelor londoneze, precum ș i conurbat iile 
Liverpool, Mancheșter ș i Leedș, ra ma n enclave 
robuște ale votului de șta nga62. 
Partidul lui Boriș Johnșon atrage din ce î n ce 

mai mult un electorat î n va rșta , defavorizat 
economic ș i fa ra  ștudii șuperioare, capitaliza nd 
eficient tema Brexit-ului. Referendumul din 
2016 nu șe afla  la originea aceștei lente mutat ii a 
șoclurilor demografice ale celor doua  mari 
partide, dar a accelerat tendint a de 
deștructurare a vechiului determinișmului 
partizan de clașa . „Noul vot conșervator” șe 
șuprapune cu votul Trump, î n arii cheie precum 
imigrat ia, multiculturalișmul șau nat ionalișmul 
economic: o narat iune unitara  alimentata  de 
reșentimentul anti-establishement și un anti-
liberalișm difuz (care nu ește identic cu anti-
capitalișmul extremei șta ngi, dar ește filozofic 
așimilabil cu o forma  de nat ionalișm economic 
favorabil antreprenorialul local, î nșa  critic fat a  

58. Lib Dem a promis revocarea articolului 50 prin care Marea Britanie operează ieșirea din blocul comunitar fără o a doua 
consultare populară, provocând un val de controverse. A se vedea „The Lib Dem Article 50 gamble is so radical it might just 
work”, City A.M, 18 septembrie 2019, https://www.cityam.com/the-lib-dem-article-50-gamble-is-so-radical-it-might-just-
work/, accesat 26 decembrie 2019 sau „Lib Dem are the real Brexit extremists”, The Spectator, 16 septembrie 2019, https://
blogs.spectator.co.uk/2019/09/lib-dems-are-the-real-brexit-extremists/, accesat 26 decembrie 2019 
59.Thomas Picketty, Capital et idéologie, Seuil, Paris, 2019, pp. 933-993  
60.A se vedea Colin Schindler, „Jeremy Corbyn’s anti-imperial nostalgia”, Foreign Policy, 26 ianuarie 2018, https://
foreignpolicy.com/2018/01/26/jeremy-corbyns-anti-imperial-nostalgia/, accesat 26 decembrie 2019 
61.„Labour Party's Red Wall across England falls as voters clamour for Brexit”, CBC News, 13 decembrie 2019, https://

www.cbc.ca/news/world/labour-party-s-red-wall-across-england-falls-as-voters-clamour-for-brexit-1.5395046, accesat 26 
decembrie 2019 

62.„Uk General Election Results Map 2019”, Map Room, 13 decembrie 2019, https://maproom.net/demo/election-map/0.html, 
accesat 26 decembrie 2019  
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de cel internat ional) î nlocuieș te ca locomotiva  
ideologica  dișcurșul anti-etatișt ș i anti-birocrat ie 
al toryișm-ului thatcherian șau al 
republicanișmului reaganian63. Conșervatișmul 
șocial î ngema nat cu protect ionișmul economic 
ește ret eta noii drepte populiște, ata t î n Frant a, 
î n Statele Unite ș i, mai recent, î n Marea Britanie 
(deș i numai î n acește ultime doua  ștate ea a 
recuperat ca vehicul ideologic partidul dreptei 
tradit ionale)64. Pentru Thomaș Picketty, 
antagonișmul î ntre noua șta nga  
„brahmana ” (care a metabolizat liberalișmul 
economic al dreptei tradit ionale) ș i șocial-
nativișmul dreptei populiște ește viitorul motor 
al conflictualita t ii ideologice, politice ș i 
electorale.65  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Rezultate finale pentru cele 650 de circumscripții electorale. 
Sursă : BBC News, https://www.bbc.com/news/uk-politics-
49826655, accesat pe 25 decembrie 2019  

 

Aceașta  mutat ie, care nu ește expreșia unui 
except ionalișm britanic aș a cum nu ește nici o 
conșecint a  directa  ș i exclușiva  a Brexitului, 
ridica  deșigur, pentru conșervatori mari șemne 
de î ntrebare: cum poate elita Tory pro-Brexit – 
cu viziunea unui „Singapore-on-Thameș” care șa  
capteze, printr-o politica  de defișcalizare ș i 
deregularizare, energiile economice globale66 –
reconcilia așpirat iile protect ioniște ale aceștui 
nou electorat cucerit de la Labour cu propriul 
șa u voluntarișm liberal?  

Î n concluzie, Brexitul nu a dizolvat modelul 
Weștminșterian, ci l-a actualizat; 
conflictualitatea șta nga-dreapta, dupa  anii 
conșenșului șocial-liberal poșt-blairișt, șe 
reinventeaza  de-a lungul unor noi linii de 
fractura . Deșigur, cont inutul etichetelor nu mai 
ește acelaș i ca acum doua zeci de ani, dar fluidul 
lor ideologic a foșt conștant î n miș care, deșeori 
infiltra nd poroașa membrana  șepara nd 
principial șta nga ș i dreapta. Brexitul a foșt 
catalizatorul ș i acceleratorul aceștor mutat ii, dar 
nu o cauza  prima . Laburișmul î ș i cauta  o noua  
identitate, dupa  experimentul Corbyn. Î n plina  
tranzit ie, toryșmul – victorioș pe termen șcurt – 
nu ș tie î nca  șa  articuleze noul fond ideologic ș i 
noua realitate de care profita  obiectiv: eficient 
electoral, ra ma ne de va zut daca  partidul lui 
Johnșon ește deștul de abil cultural pentru a crea 
ș i a-ș i apropria, ca Thatcher î naintea șa, limbajul 
politic al aceștui nou Zeitgeist.  
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INTRODUCERE 

Comprativ cu alte domenii de politica , 
implicarea Uniunii Europene (UE) î n combaterea 
terorișmului ește un demerș relativ recent. Î n 
mod obiș nuit, ștatele europene care ș-au 
confruntat cu amenint a ri teroriște, precum 
Marea Britanie, Îtalia, Spania ș i Germania de 
Veșt au șolut ionat problemele independent. Unul 
dintre motivele principale pentru care nu a 
exiștat cooperare î ntre ștatele UE a foșt opinia 
comuna  conform ca reia fiecare ștat șe confrunta 
cu amenint a ri diferite, precum Armata 
Republicana  Îrlandeza  î n Marea Britanie, ETA 
(„Nat iunea ș i Libertatea Bașce” - miș carea 
șeparatișta  bașca ) î n Spania, Briga zile Roș ii î n 
Îtalia, Fact iunea Armata Roș ie î n Germania. Din 
punct de vedere formal, cooperarea UE pe linia 

combaterii terorișmului nu a luat fiint a  deca t 
dupa  intrarea î n vigoare a Tratatului de la 
Maaștricht din 1993. Aceșt așpect ș-a șchimbat 
șemnificativ imediat dupa  atacurile teroriște de 
la 11 șeptembrie 2001. Atacurile repezinta  
punctul de referint a  – „șingularitatea” care a duș 
la identificarea terorișmulului, mai aleș cel 
ișlamișt, drept una din cele mai importante 
amenint a ri la adreșa șecurita t ii Uniunii 
Europene ș i a ștatelor membre (Kaunert ș i 
Leonard, 2019). Drept urmare, ștatele UE au 
deciș șa  conșolideze șemnificativ cooperarea pe 
linia combaterii terorișmului, dupa  cum ș-a 
va zut din adoptarea, î n anii care au urmat, unui 
numar ridicat de reglementa ri ambit ioașe. 

Din pa cate, dimenșiunea CBRN a politicii UE de 
combatere a terorișmului a primit cu mult mai 
put ina  atent ie. Facem referire la combaterea 
utiliza rii armamentelor chimice, biologice, 
radiologice ș i nucleare (CBRN) î n școpuri 
teoriște. Exișta  argumente conform ca rora aceșt 
lucru șe datoreaza  faptului ca  armamentul de tip 
CBRN ește mai put in utilizat î n act iuni teoriște. 
Dupa  cum șubliniaza  Newșome ș i Jarmon (2016: 
169), “pentru teroriș ti, armele de foc ș i 
explozivii reprezinta  tehnologii familiare, 
probate, portabile, ieftine ș i uș or de utilizat”, î n 
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timp ce ”pentru achizit ionarea ș i utilizarea 
tehnologiilor CBRN ar fi neceșare intent ii ș i 
abilita t i noi”. Totuș i, la nivelul oficialita t ilor ș i 
mediului academic ș-a î mpa ma ntenit, î n șpecial 
dupa  atacurile de la 11 șeptembrie 2011, opinia 
ca  rișcul utiliza rii mijloacelor CBRN î n atentate 
teroriște ește șemnificativ. De exemplu, î n iunie 
2003, un raport al adminiștrat iei SUA î naintat 
Conșiliului de Securitate al ONU a șubliniat 
„probabilitatea ridicata ” a unui atac CBRN 
executat de Al-Qaida î n urma torii doi ani 
(Newșome ș i Jarmon, 2016: 169). Acește temeri 
pot fi foarte bine explicate de o șchimbare î n 
narat iunea expert ilor privind natura 
amenint a rilor teroriște la adreșa ștatelor 
occidentale. Î n 1999, Laqueur (1999) șușt inea, î n 
cartea șa intitulata  Noul terorism, ca  șpecificul 
terorișmului evolueaza , î ndepa rta ndu-șe de la 
recurșul la violent a calculata  utilizata  î n școpuri 
politice, ca tre fanatișm ș i diștrugeri cataștrofale. 
Acește așpecte au foșt confirmate ș i de alt i 
expert i, care au avertizat așupra amenint a rii din 
partea a ceea ce a ajunș șa  fie denumit „șuper 
terorișm”, „mega teorișm” șau „hiper teorișm”. 
Aceș ti termeni au intent ionat șa  atraga  atent ia 
așupra faptului ca  Occidentul șe confrunta  cu 
tipuri noi de grupa ri teroriște, percepute ca fiind 
mai periculoașe ș i mai imprevizibile deca t cele 
de dinainte (Neumann, 2009: 3). S-a mai 
preșupuș ca  acește tipuri noi de amenint a ri 
teroriște ar fi foarte intereșate șa  utilizeze 
armament de tip CBRN date fiind efectele lor 
cataștrofale ș i devaștatoare.  
Deș i, contrar previziunilor, Al-Qaida nu a 

conduș, pa na  acum, atentate teroriște î mpotriva 
Occidentului î n care șa  utilizeze armament de tip 
CBRN, alt i actori politici au fa cut-o. Guvernul 
Federat iei Rușe, î n șpecial, a foșt acuzat de doua  
ori î n ultimii ani ca  ș-a aflat î n șpatele unor 
planuri de așașinat cu utilizarea de armament 
CBRN, î n Marea Britanie, care pot fi conșiderate 
drept cazuri de terorișm ștatal. Î n noiembrie 
2006, foștul șpion Litvinenko a foșt așașinat prin 
otra vire cu plutoniu radioactiv – 210 (BBC Newș, 
2016), î n timp ce î n martie 2018, Sergei ș i Yulia 
Skripal au foșt otra vit i cu neurotoxina Novichok. 
Aceș tia ș i-au revenit, î n cele din urma  (BBC 
Newș, 2018), dar o alta  perșoana  a decedat î n 
urma expunerii la neurotoxina . Pe la nga  aceașta, 

ștatele europene au devenit din ce î n ce mai 
î ngrijorate de poșibilitatea ca perșoane implicate 
î n conflictul șirian șa  șe reî ntoarca  ș i șa  utilizeze 
arme chimice. Î ntr-adeva r, din 2012 au exiștat 
acuzat ii – unele dintre ele din partea 
Organizat iei pentru Înterzicerea Armelor 
Chimice, aflata  șub egida ONU – conform ca rora 
î n Siria au foșt utilizate arme chimice, inclușiv 
clor, gaz șarin ș i iperita  – gaz muș tar pe baza  de 
șulf (New York Timeș, 2017, UN Newș, 2019). Î n 
raportul din 2016 referitor la Situat ia ș i 
Tendint ele Terorișmului î n Uniunea Europeana , 
Oficiul European de Polit ie (EUROPOL) (2016: 8) 
preciza ca  „fenomenul indivizilor care ca la toreșc 
î n școpuri teroriște î n zone de conflict amplifica  
rișcul ca expertiza î n domeniul utiliza rii armelor 
chimice șa  fie tranșferata  î n Uniunea Europeana  
prin revenirea lupta torilor teroriș ti ștra ini.” Î n 
pluș, frecvent a aparit iei șubiectelor de dișcut ie 
referitoare a CBRN î n propaganda terorișta  din 
mediul on-line a foșt șemnalizata  î n raportul 
privind Situat ia ș i Tendint ele Terorișmului 
apart ina nd EUROPOL din 2018 (2018: 14). Ește 
vorba î ndeoșebi deșpre faptul ca  a creșcut 
numa rul î nca rca rilor pe internet a indicat iilor 
privind organizarea de atacuri teroriște cu 
CBRN, la șcara  mica . Aceștea recomanda , de 
obicei, utilizarea de chimicale induștriale toxice 
care șunt dișponibile î n UE data  fiind natura 
duala  a î ntrebuint a rii lor (Eurpol 2018). Prin 
urmare, dupa  cum șublinia Comișia Europeana  
(2017b), amenint area pe care o prezinta  
terorișmul CBRN ește prioritara  pe agenda UE 
din ultimii ani deoarece, deș i ește put in 
probabila , reprezinta  un rișc cu impact major. 
„Chiar ș i la șcara  mica , un atac CBRN poate avea 
un impact șemnificativ așupra șocieta t ilor ș i 
economiilor la adreșa ca rora șunt î ndreptate, 
ava nd ca rezultat dișfunct ionalita t i șemnificative 
ș i de durata  ș i ra șpa ndind teama  ș i 
incertitudine.” (Comișia Europeana , 2017b: 2). 

 

UE ȘI TERORISMUL CBRN 
Aș a cum a foșt ment ionat ș i anterior, dupa  

atacurile de la 11 șeptembrie 2001 a foșt 
adoptata  rapid, de ca tre UE, o „foaie de parcurș” 
a luptei î mpotriva terorișmului. Aceașta includea 
cinci obiective ca elemente de baza  a viitoarei 
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politici UE de combatere a terorișmului: 
cooperarea î n domeniile polit ie ș i juștit ie, 
inștrumente de drept internat ional, ma șuri 
î mpotriva finant a rii terorișmului, șecuritatea 
aeriana  ș i coordonarea act iunilor globale ale UE 
(Conșiliul Europei, 2001). Cu toate aceștea, î n 
cadrul reuniunii de la Ghent a Conșiliului 
European, din octombrie 2001, abordarea 
problemei legate de terorișmul CBRN a foșt ș i ea 
conșiderata  ca fiind o arie importanta  de act iune 
a UE. Aceașta a avut ca rezultat adoptarea unor 
politici eșent iale î n urma torii ani, î n șpecial 
„Programul pentru î mbuna ta t irea coopera rii î n 
Uniunea Europeana  pentru prevenirea ș i 
limitarea conșecint elor amenint a rilor teroriște 
CBRN”, din 2002 (Conșiliul Uniunii Europene, 
2002), „Strategia UE î mpotriva prolifera rii 
Armelor de Diștrugere î n Mașa ” din 2003 
(Conșiliul Uniunii Europene, 2003) ș i 
„Programul UE de șolidaritate privind 
conșecint ele atacurilor ș i amenint a rilor teroriște 
(Programul CBRN revizuit ș i 
î mbuna ta t it)” (Conșiliul Uniunii Europene, 
2004b). Decizia-Cadru a Conșiliului din 13 iunie 
2002 privind combaterea terorișmului 
știpuleaza  la ra ndul șa u, î n Articolul 1, ca  
„fabricarea, poșeșia, achizit ionarea, tranșportul, 
furnizarea șau utilizarea de arme de foc, de 
explozibili, de arme nucleare, biologice ș i 
chimice, precum ș i cercetarea ș i dezvoltarea de 
arme biologice ș i chimice șunt conșiderate 
infract iuni teroriște”. Î n pluș, Strategia UE de 
Combatere a Terorișmului care a foșt adoptata  
î n 2005 șubliniaza  important a „[coopera rii] cu 
parteneri ș i organizat ii internat ionale î n 
domeniul […] neprolifera rii materialelor CBRN 
[…] precum ș i [așigurarea] așiștent ei tehnice ș i 
șecurita t ii, cu preca dere î n ștate tert e” (Coșiliul 
Uniunii Europene, 2005: 11). 

Un prim „Plan de Act iune al UE privind CBRN” 
care șa  conșolideze șecuritatea CBRN î n UE a 
foșt adoptat î n 2009 (Conșiliul Uniunii 
Europene, 2009). Ește evident î nca  de la 
î nceputul aceștui document ca  temerile privind 
poșibila achizit ionare de materiale CBRN de 
ca tre grupa ri terorișt au jucat un rol eșent ial î n 
dezvoltarea aceștui Plan de act iune (Conșiliul 
Uniunii Europene, 2009: 2). Aceșta a definit 
„școpul general al noii politici CBRN” ca 

urma rind „[diminuarea] amenint a rilor ș i 
pagubelor rezultate î n urma atacurilor CBRN 
așupra ceta t enilor Uniunii Europene prin 
intermediul unui Plan de act iune CBRN prioritar 
ș i coerent care implica  tot i actorii cu relevant a , 
inclușiv reprezentant i ai șectorului 
induștrial” (Comișia Comunita t ii Europene, 
2009: 2). Planul de act iune, care cuprinde mai 
bine de 100 de ma șuri, pune accent pe trei 
obiective: prevenirea, identificarea, prega tirea ș i 
ra șpunșul. Prevenirea șe axeaza  pe identificarea 
materialelor cu rișc CBRN ș i pe așigurarea 
controlului ș i șecurita t ii aceștor materiale ș i a 
locurilor î n care șunt depozitate. Îdentificarea șe 
refera  la important a capacita t ii de a detecta 
materialele CBRN, ceea ce ește eșent ial pentru 
activita t ile de prevenire ș i ra șpunș. Î n final, 
prega tirea ș i ra șpunșul acopera  o arie larga  de 
problematici legate de ra șpunșul ș i recuperarea 
î n urma incidentelor CBRN, cum ar fi: 
planificarea pentru urgent e, fluxuri de 
informat ii, inștrumente de modelare ș i 
capacitate de inveștigare. Adoptarea aceștui Plan 
de act iune a duș la ca teva realiza ri, inclușiv 
adoptarea a trei liște UE de șubștant e cu rișc 
ridicat (materiale chimice, biologice, radioctive 
ș i nucleare) ș i dezvoltarea, la nivelul UE, a 
șegmentului de cooperare ș i prega tire pe 
tematici referitoare la problematica CBRN 
(Conșiliul Uniunii Europene, 2014: 36). 
Au foșt î nregiștrate progreșe noi atunci ca nd, 

pe baza unui raport din 2012, Comișia 
Europeana  a publicat, î n 2017, o Comunicare 
referitoare la Planul de act iune privind 
î mbuna ta t irea nivelului de prega tire î mpotriva 
rișcurilor de șecuritate chimica , biologica , 
radiologica  ș i nucleara  (Comișia Europeana , 
2017b). Partea introductiva  a documentului, 
care ește intitulata  „amenint area î n continua  
evolut ie” (Comișia Europeana , 2017b: 2), 
evident iaza  clar faptul ca  temerile privind 
terorișmul au foșt șurșa principala  a motivat iei 
pentru intenșificarea  coopera rii, la nivelul UE, 
î mpotriva rișcurilor CBRN. Comișia Europeana  
șubliniaza  faptul ca  „exișta  indicat ii credibile 
care șugereaza  ca  grupa rile teroriște ar putea 
avea intent ia șa  achizit ioneze materiale șau 
arme CBRN ș i ca  lucreaza  la dezvoltarea 
cunoș tint elor ș i capacita tii de a le 
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foloși” (Comișia Europeana , 2017b: 2). Î n aceșt 
context, planul de act iune – pe care ștatele 
membre UE au foșt î ndemnate șa -l 
implementeze î n totalitate pa na  la finele anului 
2019 (Comișia Europeana , 2018a: 4) – pune 
accent pe patru obiective: „(1) reducerea 
acceșibilita t ii materialelor CBRN; (2) așigurarea 
unei prega tiri mai temeinice î n ceea ce priveș te 
incidentele de șecuritate CBRN ș i ra șpunșul la 
aceștea; (3) ștabilirea unor lega turi interne-
externe mai puternice î n domeniul șecurita t ii 
CBRN cu principalii parteneri europeni regionali 
ș i internat ionali ai UE; ș i (4) î mbuna ta t irea 
cunoș tint elor î n materie de rișcuri CBRN.” 

Î n pluș, dupa  cum a foșt precizat anterior, î n 
ultimii ani a foșt acordata  o atent ie aparte 
problematicii atacurilor teroriște cu arme 
chimice. Drept rezultat, a foșt agreata  o lișta  
cuprinza nd șubștant ele chimice periculoașe, la 
nivelul expert ilor apart ina nd Comișiei Europene 
ș i ștatelor membre, ș i a foșt conșolidata  
cooperarea cu șectorul privat, î n șpecial pentru 
idenificarea șubștant elor periculoașe ș i 
reducerea acceșului teroriș tilor la aceștea 
(Comișia Europeana  2018a: 14 ). Î n aceșt 
context, Uniunea Europeana  a adoptat 
Regulamentul (UE) 2018/1542 care pune î n 
aplicare ma șuri reștrictive î mpotriva prolifera rii 
ș i utiliza rii armelor chimice. Aceșt inștrument 
permite UE „șa  adopte șanct iuni, conșta nd î n 
reștrict ii de ca la torie ș i î nghet area activelor 
perșoanelor ș i entita t ilor implicate î n fabricarea 
ș i utilizarea armelor chimice, indiferent de 
nat ionalitate ș i loc de provenint a ” (Comișia 
Europeana , 2018a: 14). Î n aceșt fel ș-au 
î nregiștrat progreșe șemnificative privind 
cooperarea UE î n contracararea amenint a rilor 
cu armament CBRN, inclușiv utilizarea 
potent iala  a aceștora de ca tre teroriș ti. Totuș i, 
mai exișta  ca teva provoca ri, cum ar fi nevoia 
identifica rii unui șet mai reduș de priorita t i ș i 
important a așigura rii unor coopera ri mai 
intenșe î ntre actorii implicat i. Urma toarea 
șect iune analizeaza  î n detaliu unul din 
inștrumentele de baza  utilizat de UE î n 
combaterea amenint a rilor CBNR, adica  
Mecanișmul Conșolidat de Protect ie Civila  al 
Uniunii Europene, care ește „piatra de temelie” a 
șiștemului UE de ra șpunș la șituat ii de criza . 

CONCLUZIE 

Aceșt articol î ș i propune șa  analizeze 
amenint area terorișta  CBRN cu care șe confrunta  
ștatele din Uniunea Europeana  ș i modul î n care 
UE a aleș șa  abordeze problema pa na  la aceșt 
moment. Subiectul merita  analizat, deoarece 
literatura referitoare la politicile UE privind 
combaterea terorișmului a tinș șa  neglijeze 
aceașta  dimenșiune a coopera rii europene cu 
privire la combaterea terorișmului. Îar așta pune 
probleme, deoarece exișta  temeri tot mai mari, 
î n șpecial dupa  atacurile teroriște de la 11 
șeptembrie 2001, ca  grupa ri teroriște ar putea 
utiliza armament CBRN. Recent, o șerie de 
obșervatori au devenit deoșebit de î ngrijorat i de 
poșibilitatea revenirii î n Europa a unor lupta tori 
ștra ini care det in cunoș tint ele șau materialele 
neceșare conducerii de atacuri teroriște cu arme 
chimice, mai aleș î n condit iile î n care au exiștat 
acuzat ii grave privind utilizarea aceștora î n 
conflictul din Siria. Deș i poșibilitatea ca un atac 
terorișt cu arme chimice șa  aiba loc, mai aleș 
dupa  evenimentele de la 11 șeptembrie 2001, 
ește conș tientizata  mai bine, probabilitatea 
aceștora loc ește relativ redușa , ceea ce 
î nșeamna  ca  prega tirea pentru alte tipuri de 
crize trebuie șa  aiba  î nta ietate. Unii actori, 
precum Comișia Europeana , au trebuit șa  le 
reaminteașca  periodic ștatelor membre nevoia 
de a aloca prioritate ș i amenint a rlor de tipul 
CBRN, ava nd î n vedere ca  impactul aceștora 
poate fi foarte șever ș i de durata . Cum UE ș i 
ștatele membre nu au foșt nevoite șa  faca  fat a  
unui atac terorișt cu armament CBRN, nu pot fi 
emișe concluzii referitoare la nivelul de 
prega tire ș i capacita t ile de ra șpunș î n cazul unui 
aștfel de eveniment cu potent iale conșecint e 
devaștatoare. 
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Rezumat 
Î n aceșt articol explica m principalele direct ii 

șpecifice jurișprudent ei Curt ii Europene a 
Drepturilor Omului (CEDO) î n raport cu 
economia puterii de a pedepși de care dișpun 
ștatele nat ionale. Ne raporta m la fazele 
proceșual penale privind urma rirea, judecarea ș i 
punerea î n executare a hota ra rilor inștant elor de 
judecata , î n raport cu interpretarea prevederilor 
Convent iei Europene a Drepturilor Omului. 
Aducem î n dișcut ie jurișprudent a recenta  a 
CEDO (î n șpecial așupra Roma niei) așupra 
cererilor care au reclamat î nca lcarea dreptului la 
un proceș echitabil ș i la reșpectarea garant iilor 
procedurale î n cazul expulza rilor de ștra ini, 
reșpectiv executarea pedepșei privative de 
libertate î n locat ii șecrete de det inere, șimultan 
cu expunerea la tortura  ș i la tratamente 
inumane ori degradante. Ne intereșeaza  cu 
preca dere identificarea șituat iilor î n care 
dezideratul prezerva rii ordinii publice ș i 
șecurita t ii nat ionale poate fi invocat drept temei 
pentru reștra ngerea drepturilor ș i liberta t ilor 
fundamentale. Pentru o î nt elegere nuant ata  
așupra jurișprudent ei CEDO, ne raporta m la 
tipologia „monștrului uman”, î n care plașa m î n 
șpecial autorii predișpuș i comiterii de 
infract iuni deoșebit de grave, cu un puternic 
impact afectiv așupra populat iei. 
Cuvinte cheie: jurișprudența CEDO, 

demnitate, „monștrul uman”, șigurant a  
nat ionala , expulzare, locat ii șecrete de det inere. 
  

Introducere 

Per excellentiam, mediul carceral ne oferă 
poșibilitatea de a șurprinde modul î n care 
practicile coercitive ș i punitive aduc atingere 
demnita t ii umane, ava nd î n vedere faptul ca  
privarea de libertate plașeaza  perșoana 
condamnata  î ntr-o pozit ie vulnerabila . Din aceșt 
motiv, nu putem șa  problematiza m așupra 

naturii demnita t ii umane î n ștarea de libertate a 
individului, acolo unde demnitatea ește 
perceputa  ca fiind un dat natural, devenind 
aștfel, la prima vedere, inșeșizabila . Î n șchimb, 
î ntr-un mediu î nchiș2, lezarea demnita t ii devine 
mult mai puternic perceputa  de ca tre indivizi,3 

așpect pe care î l rega șim cu preca dere î n 
jurișprudent a Curt ii Europene a Drepturilor 
Omului (CEDO). 

Vexata quaestio așupra căreia ne raportăm 
î n analiza noaștra  ește reprezentata  de aplicarea 
dezideratului reșpecta rii demnita t ii umane 
pentru orice perșoana  condamnata , indiferent 
de infract iunea șa va rș ita , pedeapșa primita , 
prejudiciul material, moral ș i șocial produș 
așupra șocieta t ii ș i inștitut iilor ștatului. Concret, 
ne î ntreba m î n ce ma șura  economia puterii de a 
pedepși poate invoca deroga ri de la aplicarea ș i 
reșpectarea aușpiciilor jurișprudent ei CEDO î n 
șituat ia î n care diverșele î ncarna ri ale 
„monștrului uman”4 prezinta  pericol public ș i 
afecteaza  șecuritatea nat ionala . Î n cazurile î n 
care „infract iunea [ește] dușa  pa na  la punctul 
șa u maxim”,5 autorii aceștora î ncadra ndu-șe î n 
tipologia „monștrului uman”, punctum șalienș 
ește reprezentat de raportul dintre demnitatea 
autorului infract iunii ș i intereșul legitim al 
inștitut iilor ștatului de a șanct iona ș i deșcuraja 
infract iunile care aduc atingere șecurita t ii 
nat ionale. Ne referim cu preca dere la perșoanele 
radicalizate, al ca rui comportament ș i atitudine 
vizeaza  finant area, pla nuirea, șprijinirea șau 
comiterea unor acte de natura  terorișta , 
condamnate la privare de libertate șau declarate 
ca perșoane indezirabile pentru o anumita  
perioada . Stricto șenșu, decodificarea 
jurișprudent ei CEDO evident iaza  caracterul 
indivizibil ș i inalienabil al demnita t ii umane,6 
deziderat care trebuie reșpectat î n toate fazele 
proceșual penale. Lato șenșu, natura pedepșei ș i 
intereșul legitim al inștitut iilor ștatului de a 
act iona aștfel î nca t șa  identifice ș i șa  deșcurajeze 
act iunile care aduc atingere șigurant ei nat ionale, 
limiteaza  drepturile perșoanelor urma rite ș i 
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ulterior condamnate î n șituat iile î n care 
reșpectarea î n mod abșolut a aceștora ar 
î mpiedica șau ar î ngreuna protejarea intereșelor 
ștatului. Prerogativa privind identificarea ș i 
șanct ionarea autorilor act iunilor care aduc 
atingere șecurita t ii nat ionale apart ine exclușiv 
ștatelor nat ionale, care pot abuza de aceașta  
prerogativa  pentru a î ngra di nejuștificat 
drepturilor anumitor perșoane. Mai mult, 
abșent a unui conșenș așupra șecurita t ii 
nat ionale prezinta  rișcul aparit iei unor derapaje 
antidemocratice î ndreptate așupra unei 
minorita t i. 
Expressis verbis, identificăm două 

dimenșiuni problematice î n raport cu economia 
puterii de a pedepși, reprezentate de 
tranșparent a actului de juștit ie ș i de 
tratamentele aplicate așupra perșoanei 
condamnate. Procedurile privind privarea de 
libertate ș i expulzarea șe circumșcriu 
dezideratului reșpecta rii unor ștandarde minime 
pentru a proteja demnitatea „monștrului uman”. 
Î n aceeaș i ma șura , exercitarea actului de juștit ie 
nu poate vulnerabiliza mecanișmele șpecifice 
prevenirii ș i combaterii act iunilor care afecteaza  
șigurant a nat ionala . Tipologia „monștrului 
uman” ridica  aștfel probleme șenșibile, a ca ror 
rezolvare neceșita  inclușiv adaptarea textului 
Convenției Europene a Drepturilor Omului la noile 
provoca ri la adreșa șecurita t ii ștatelor nat ionale. 
Ment iona m ca  textul Convent iei nu defineș te î n 
mod abșolut drepturile ș i liberta t ile, rega șind 
știpulat principiul condit iona rii ș i reștra ngerii 
anumitor liberta t i î n șituat iile î n care acește 
ma șuri șunt, „î ntr-o șocietate democratica , […] 
neceșare pentru șecuritatea nat ionala , 
integritatea teritoriala  șau șigurant a publica , 
apa rarea ordinii ș i prevenirea infract iunilor, 
protect ia șa na ta t ii, a moralei, a reputat iei șau a 
drepturilor altora, pentru a î mpiedica divulgarea 
informat iilor confident iale șau pentru a garanta 
autoritatea ș i impart ialitatea puterii 
judeca toreș ti”.7 

Pentru o î nt elegere aplicata  așupra 
problematicii analizate, realiza m o incurșiune î n 
jurișprudent a CEDO, puna nd accent așupra 
șpet elor recente care au vizat Roma nia. 
Urma rim șa  evident iem șchimbarea de 
paradigma  a jurișprudent ei CEDO, menita  a 

clarifica dimenșiunea ștatutului de actor 
vulnerabil atribuit deopotriva  inștitut iilor 
ștatului ș i perșoanelor condamnate/expulzate. 

  

Definirea obligației pozitive de a asigura 
protecție suplimentară persoanelor 
vulnerabile în jurisprudența CEDO 

Fazele proceșual penale plașeaza , î n 
jurișprudent a CEDO, perșoanele urma rite, 
cercetate șau condamnate î ntr-o pozit ie 
vulnerabila , î ntruca t mecanișmele privind 
î nfa ptuirea actului de juștit ie pot aduce atingere 
drepturilor garantate de Convent ie. Procedurile 
ș i normele de aplicare a ma șurilor ș i deciziilor 
inștant elor de judecata  trebuie șa  fie î nșa  
compatibile cu reșpectarea demnita t ii umane, 
așpect pe care î l rega șim cu preca dere î n 
jurișprudent a CEDO.8 Mai mult, î n unele cazuri 
judeca torii Curt ii au șubliniat faptul ca  ștatele 
șemnatare ale Convent iei au obligat ia ș i 
reșponșabilitatea de a așigura un nivel de 
protect ie șuplimentara  a drepturilor, î n raport 
cu pozit ia ș i șituat ia vulnerabila  î n care șe afla  
perșoana inculpata  șau condamnata .9 Aceașta  
obligat ie rezida  din art. 3 al Convent iei, care nu 
lașa , î n viziunea Curt ii, o marja  de interpretare, 
î n șenșul î n care nu exișta  except ii șau deroga ri 
de la interzicerea torturii ș i a pedepșelor șau 
tratamentelor inumane ori degradante. 
Perșoanele inclușe î n tipologia „monștrului 
uman” beneficiaza  aștfel de acelaș i ștatut î n 
privint a reșpecta rii demnita t ii umane, indiferent 
de dimenșiunea ș i natura infract iunilor 
șa va rș ite. 
Explicit, ma șurile aplicate nu trebuie șa  

produca  șuferint e șau greuta t i a ca ror 
intenșitate șa  depa ș eașca  un nivel inevitabil de 
șuferint a  șpecific î nfa ptuirii actului de juștit ie,10 
î n șenșul î n care î n abșent a expunerii la un aștfel 
de nivel de șuferint a , demararea ș i finalizarea 
fazelor proceșul penale nu ar fi poșibile, fiind 
golite de cont inut. Suferint a șuplimentara  
produșa  așupra perșoanelor cercetate șau 
condamnate determina  î nșa  î nca lcarea 
prevederilor Convent iei. Raporta ndu-ne la 
jurișprudent a Curt ii, obșerva m ca  aceașta 
urmeaza  trei direct ii principale de analiza , aștfel: 

1) Supunerea la tratamente a ca ror intenșitate 
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depa ș eș te nivelul (minim) inevitabil de 
șuferint a  inerent detent iei, chiar daca  aceșta 
ra ma ne nedefinit î n jurișprudent a Curt ii. 

2) Exiștent a unei probleme ștructurale ș i 
șiștematice privind condit iile de detent ie, 
determinate de dișfunct ionalitatea șiștemului 
penitenciar. Pentru eficientizarea procedurii 
privind repunerea î n drepturi a perșoanelor 
private de libertate (indiferent daca  au introduș 
șau nu act iuni î n juștit ie), Curtea a introduș ca 
mecanișm pronunt area hota ra rilor pilot,11 
mecanișm pe care l-a foloșit î n cinci cauze pa na  
î n prezent. 

3) Probarea intent iei umilirii șau î njoșirii 
perșoanelor private de libertate, gravitate care a 
foșt invocata , î nșa  nu a foșt definita  î n mod 
explicit de ca tre Curte. Prin deduct ie, umilirea 
șau î njoșirea exced nivelul de șuferint a  
determinat de condit iile necoreșpunza toare de 
detent ie (lipșa acuta  a șpat iului; acceș limitat la 
apa , lumina , plimbare; lipșa hranei; prezent a 
inșectelor, etc.). 
Senșurile atribuite conceptelor de demnitate ș i 

de umanitate de ca tre jurișprudent a CEDO nu 
șurprind complexitatea naturii umane, fiind 
preferata  definirea aceștora ca șubiect i egali, ale 
ca ror drepturi trebuie protejate. Din aceșt motiv, 
aceașta  abordare urma reș te mai degraba  
așigurarea unui nivel minim de umanitate ș i de 
reșpectare a demnita t ii, indiferent de 
capacitatea perșoanelor private de libertate de a 
reșimt i modul î n care șunt tratate de perșonalul 
penitenciarului ș i de ca tre celelalte perșoane 
private de libertate. Textul Convent iei nu ește 
adaptat neceșita t ii de a preveni ș i combate 
fenomenul radicaliza rii î n șpat iile de privare de 
libertate, prezenta nd totodata  o definire 
incompleta  a not iunii de “proceș echitabil”, 
principalele lacune fiind localizate așupra 
acceșului pa rt ii acuzate la informat ii care pot șa  
fie interpretate ca aduca nd atingere intereșelor 
vitale ș i legitime ale ștatelor nat ionale. 
Î n jurișprudent a șa,12 Curtea a dișpuș ca  ștatul 

care adopta  ma șura expulza rii șau extra da rii 
ește ra șpunza tor pentru relele tratamente 
aplicate î n t ara de deștinat ie,13 precum ș i pentru 
așigurarea dreptului la un recurș efectiv.14 
Curtea a condamnat, î n acelaș i timp, î nca lcarea 

art. 3 î n cazul punerii î n executare a ma șurilor 
de extra dare î ndreptate î mpotriva unor 
adverșari politici acuzat i de terorișm.15 
Garantarea dreptului la un proceș echitabil (art. 
6 din Convent ie) a reliefat o noua  dimenșiune 
jurișprudent ei CEDO, care a ștatuat ca  probele 
nu trebuie obt inute prin tortura , indiferent de 
natura infract iunilor șa va rș ite.16 Î nca lcarea art. 1 
din Protocolul nr. 7 privind garant iile 
procedurale pentru ștra ini î n cazul aplica rii unei 
ma șuri de î ndepa rtare de pe teritoriu a foșt 
confirmata  de ca tre judeca torii Curt ii î n șpet ele 
î n care au șanct ionat ne-examinarea 
argumentelor î mpotriva expulza rii (chiar daca  a 
foșt dișpușa  din motive de șigurant a  
nat ionala ),17 abșent a unui garant ii minime 
î mpotriva arbitrarului,18 î ngra direa acceșului 
reclamantului la examinarea cazului șa u.19 Î n 
eșent a , diștinct ia principala  urma rita  de Curte 
vizeaza  interzicerea, î n șituat ii except ionale,20 
acceșului „preșei ș i publicului pe î ntreaga durata  
a proceșului șau a unei pa rt i a aceștuia, î n 
intereșul moralita t ii, al ordinii publice ori al 
șecurita t ii nat ionale î ntr-o șocietate 
democratica ”,21 nu î nșa  ș i a perșoanei acuzate. 
Înterzicerea șau î ngra direa exercita rii perșoanei 
acuzate a drepturilor la informare, apa rare ș i 
recurș î n cadrul unui proceș echitabil conștituie 
o î nca lcare a Convent iei. Nuant a care lașa  loc la 
interpreta ri vizeaza  natura caracterului (abșolut 
șau relativ) al reșpecta rii drepturilor 
perșoanelor acuzate: ește neceșara  reșpectarea 
deplina  șau part iala  pentru a proba acuzat iile ș i 
pentru a așigura un proceș echitabil? Pa na  unde 
șe extinde dreptul la informare ș i la ștudierea 
doșarului, î n șituat iile î n care anumite informat ii 
șunt clașificate? 
Un alt așpect important ește reprezentat de 

executarea pedepșelor privative de libertate, 
care prezinta  doua  componente î n jurișprudent a 
CEDO: așigurarea unor condit ii minime 
coreșpunza toare pentru executarea pedepșei, 
reșpectiv garantarea șigurant ei î n vederea 
proteja rii dreptului la viat a  ș i la integritatea 
fizica  ș i pșihica  a perșoanei private de libertate. 
Art. 3 din Convent ie privind interzicerea torturii 
ș i a tratamentelor inumane șau degradante a 
reprezentat principalul criteriu pe baza ca ruia 
ștatele șemnatare au foșt șanct ionate pentru 
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condit iile improprii de cazare așigurate 
perșoanelor î ncarcerate (igiena  precara , lipșa 
șpat iului neceșar, condit ii care pun î n pericol 
viat a ș i șa na tatea perșoanelor private de 
libertate, locuirea î n acelaș i șpat iu cu inșecte șau 
ș obolani, expunerea la abuzuri de orice natura  ș i 
la acte de violent a ), identifica nd î n aceșt șenș o 
vașta  jurișprudent a  a Curt ii.22 
Locat iile șecrete de detent ie (reprezentate î n 

șpecial de î nchișorile CÎA) au î nceput șa  devina  
șubiecte predilecte î n cauzele șolut ionate î n 
ultimii ș apte ani de ca tre judeca torii CEDO,23 
care au conștatat î nca lcarea prevederilor art. 3, 
î mpreuna  cu î nca lcarea art. 5 (dreptul la 
libertate ș i la șigurant a ), art. 8 (dreptul la 
reșpectarea viet ii private ș i de familie) ș i a art. 
13 (dreptul la o cale de atac eficienta ) din 
Convent ie.24 Ra pirea ș i izolarea perșoanelor 
acuzate de șa va rș irea șau șprijinirea actelor de 
terorișm reprezinta  î nca lca ri ale textului 
Convent iei, jurișprudent a CEDO plașa nd pe plan 
șecund prezervarea șecurita t ii nat ionale, 
reșpectarea principiului tranșparent ei î n toate 
fazele proceșual penale fiind un deziderat 
important î n vederea reșpecta rii drepturilor ș i 
liberta t ilor garantate de Convent ie. Economia 
puterii de a pedepși (ș i mai aleș practicile de 
combatere ș i de deșcurajare a actelor de 
terorișm) devine î ncadrata  șub aușpiciile 
jurișprudent ei CEDO, care valideaza  demnitatea 
“monștrului uman”, dișpuna nd î nșa  doar ma șuri 
compenșatorii de natura  materiala  î n cauzele î n 
care conștata  î nca lcarea prevederilor Convent iei. 

  

 Jurisprudența CEDO asupra României 

Situat ia ștatiștica  privind numa rul hota ra rilor 
pronunt ate de CEDO î mpotriva ștatelor 
șemnatare î n perioada 1959-2018 pentru 
î nca lcarea prevederilor Convent iei plașeaza  
Roma nia pe pozit ia a cincea, cu o rata  de 88,77% 
(1.273 de hota ra ri din totalul de 1.434 de cauze), 
aceașta fiind devanșata  de Turcia,25 Federat ia 
Rușa ,26 Îtalia27 ș i Ucraina.28,29 

În concreto, nivelul ridicat al ocupa rii 
penitenciarelor (șpat iul individual inșuficient, 
numa rul inșuficient de paturi),30 condit iile 
precare de igiena  (acceș limitat ș i inșuficient la 
apa  calda , utilizarea grupului șanitar aflat î n 

curtea penitenciarului),31 prezent a inșectelor, 
lipșa aerului ș i a apei potabile,32 reșpectiv lipșa 
unui tratament medical adecvat33 au reprezentat 
principalele motive pentru care Curtea a 
șanct ionat Roma nia pentru tratamentul inuman 
ș i degradant aplicat perșoanelor private de 
libertate, care a puș î n pericol viat a, șa na tatea ș i 
integritatea fizica  ș i pșihica .34 
Conditio șine qua non, î n cauza Pa va lache 

contra României,35 Curtea a puș accentul î n mod 
explicit pe obligat ia ștatului roma n de a așigura 
reșpectarea demnita t ii perșoanelor private de 
libertate, indiferent de problemele logiștice ș i 
financiare pe care le î nta mpina .36 Î n viziunea 
Curt ii, art. 3 din Convent ie trebuie interpretat î n 
șenș larg, î ntruca t aceșta „impune autorita t ilor o 
obligat ie pozitiva , care conșta  î n a șe așigura ca  
orice prizonier ește det inut î n condit ii care șunt 
compatibile cu reșpectarea demnita t ii umane”37. 
Moduș probandi, ștatul dișpune de 
reșponșabilitatea de a oferi o protect ie șporita  
perșoanelor private de libertate, deoarece 
î ncarcerarea î i plașeaza  pe aceș tia î n pozit ia 
vulnerabila  de a-ș i pierde drepturile garantare 
de Convent ie.38 

Hota ra rea pilot pronunt ata  la 25 aprilie 2017 
î n cauza Rezmives  s i alt ii contra Roma niei39 
evident iaza  exiștent a unei probleme ștructurale 
a șuprapopula rii carcerale ș i a condit iilor 
inadecvate de detent ie care au afectat ș i pot 
afecta numeroașe perșoane private de 
libertate.40 Judeca torii Curt ii au reiterat prin 
intermediul aceștei hota ra ri pilot prevederile 
articolului 3 din Convent ie, din care deriva  
obligat ia pozitiva  a ștatului roma n de a șe 
așigura ca  perșoanele private de libertate șunt 
î ncarcerate î n „condit ii care șunt compatibile cu 
reșpectarea demnita t ii umane”, fa ra  ca aceștea 
șa  fie șupușe la „șuferint e șau greuta t i a ca ror 
intenșitate depa ș eșc nivelul inevitabil de 
șuferint a  inerent î n detent ie”.41 

          Î n jurișprudent a recenta  a Curt ii rega șim 
doua  cauze care exced problemelor ștructurale 
identificate î n hota ra rea pilot. Pe de o parte, î n 
cauza Al Nashiri împotriva României, Curtea a 
conștatat ca  ceta t eanul șaudit Abd al Rahim al-
Nașhiri (șușpect de atacuri teroriște) a foșt 
î ncarcerat î n perioada șeptembrie 2003 – 
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noiembrie 2005, î ntr-o î nchișoare șecreta  a 
CÎA,42 aflata  pe teritoriul Roma niei, perioada  î n 
care  a foșt șupuș la tratamente contrare 
Convent iei.43 Conșiderat de ca tre autorita t ile 
SUA drept „unul dintre cei mai important i lideri 
Al-Qaeda ș i șușpect î n cazul atacurilor cu 
bomba ” așupra USS Cole î n 2000 ș i MV Limburg 
î n 2002,44 Al-Nașhiri a foșt incluș de ca tre CÎA î n 
„programul privind det inut ii de mare 
important a ” (CCT).45 

Afla ndu-șe șub jurișdict ia șa, ștatul roma n a 
foșt „conșiderat reșponșabil î n temeiul 
Convent iei pentru faptele internat ionale ilicite 
șa va rș ite de funct ionari ștra ini pe teritoriul șa u 
cu conșimt a ma ntul tacit ș i complicitatea 
autorita t ilor șale”,46 precum ș i pentru 
î ndepa rtarea reclamantului din Roma nia.47 
Judeca torii CEDO au aplicat Roma niei o 
șanct iune î n valoare de 100.000 EUR care șa  fie 
pla tit i reclamantului ș i au admiș capetele de 
cerere î n temeiul art. 2, art. 3, art. 5, art. 6 § 1, 
art. 8 ș i art. 13 din Convent ie ș i al art. 1 din 
Protocolul nr. 6.48 Sub așpect procedural, 
Roma nia a foșt șanct ionata  pentru ca  “nu a 
efectuat o ancheta  efectiva  privind acuzat iile 
reclamantului de î nca lca ri grave ale Convent iei, 
inclușiv tratamente inumane ș i detent ie 
nedezva luita ”.49 Sub așpect material, ștatul pa ra t 
„a permiș autorita t ilor SUA șa  șupuna  
reclamantul la tratamente inumane pe teritoriul 
șa u ș i șa  î l tranșfere de pe teritoriul șa u î n pofida 
unui rișc real ca aceșta șa  fie șupuș unui 
tratament contrar art. 3”.50 
Spet a î n cauza  a reprezentat pentru judeca torii 

Curt ii ocazia de a reitera51 important a art. 3 din 
Convent ie, care „conșacra  una dintre cele mai 
importante valori ale șocieta t ilor democratice”, 
de la aplicarea ca ruia nu șunt ștabilite except ii 
șau deroga ri, „nici ma car î n caz de ra zboi șau î n 
cazul altui pericol public ce amenint a  viat a 
nat iunii. Chiar ș i î n cele mai dificile 
circumștant e, precum combaterea terorișmului 
șau a criminalita t ii organizate, Convent ia 
interzice î n termeni categorici tortura, precum ș i 
tratamentele ș i pedepșele inumane ori 
degradante, indiferent de comportamentul 
perșoanei î n cauza ”.52 
Expressis verbis, art. 7 din Convenție a dobândit 

o dimenșiune șacroșancta , inviolabila  ș i 
univerșala , pe baza ca reia CEDO a ștatuat 
obligativitatea ștatelor șemnatare de a reșpecta 
demnitatea perșoanelor acuzate șau 
condamnate, indiferent de natura ș i gravitatea 
infract iunilor de care șunt acuzate. Moduș 
probandi, inclușiv perșoanele pe care le putem 
include î n tipologia „monștrului uman” î ș i 
pa ștreaza  demnitatea, accentul fiind puș pe 
valoarea intrinșeca  naturii umane. Provocatoare 
ș i (î n continuare) problematica , aplicarea ștricto 
șenșu a jurișprudent ei CEDO determina  aparit ia 
unor aștfel de șituat ii î n care prevaleaza  
principiul reșpecta rii umanita t ii, chiar daca  
partea acuzata  ș i-a pierdut umanitatea î n urma 
faptelor șa va rș ite, abordare care reduce efectele 
ma șurilor de deșcurajare așupra perșoanelor 
radicalizate. Explicat ia pe care o identifica m 
vizeaza  abșent a tipologiei „monștrului uman” î n 
jurișprudent a CEDO, prevala nd î n șchimb 
perșpectiva centrata  pe valoarea șuprema  a 
demnita t ii umane. 

Pe de alta  parte, î n cauza Adeel Muhammad s i 
Ramzan Muhammad împotriva României 
(aplicat ia nr. 80982/12), doi ceta t eni 
pakiștanezi, declarat i indezirabili, au reclamant 
ca  nu au foșt informat i de ca tre ștatul roma n cu 
privire la motivele pentru care a foșt dișpușa  
expulzarea lor. Potrivit reclamant ilor, inștant ele 
interne ș-au prevalat de caracterul șecret al 
informat iilor, fa ra  a ment iona infract iunile 
pentru care au foșt acuzat i. Cei doi ceta t eni 
pakiștanezi, ștudent i Erașmuș î n Roma nia, au 
reclamat nereșpectarea garant iilor procedurale 
î n cazul expulza rii ștra inilor, preva zute la art. 1 
din Protocolul nr. 7 la Convent ie.53 Decizia î n 
privint a expulza rii a foșt luata  de ca tre Curtea de 
Apel Bucureș ti pe baza informat iilor clașificate 
furnizate de ca tre Serviciul Roma n de Înformat ii, 
șub acuzat ia ca  cei doi ștudent i au foșt implicat i 
î n activita t i care reprezinta  o amenint are la 
șecuritatea nat ionala . Decizia inștant ei le-a foșt 
ulterior comunicata  celor doi ceta t eni 
pakiștanezi, iar recurșul aceștora a foșt reșpinș 
de ca tre Î nalta Curte de Cașat ie ș i Juștit ie.54 
Raporta ndu-ne la prevederile privind 

garant iile procedurale î n cazul expulza rilor de 
ștra ini, obșerva m ca  aceș tia trebuie șa  dișpuna  
de un cadru juridic î n care șa  poata  prezenta 
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motivele care pledeaza  î mpotriva expulza rii lor, 
șolicita nd examinarea cazului ș i reprezentarea 
î n fat a autorita t ilor competente.55 Garant iile 
procedurale nu prezinta  î nșa  o dimenșiune 
abșoluta , prevala nd intereșul prezerva rii ordinii 
publice ș i șecurita t ii nat ionale, motiv pentru 
care șunt permișe deroga ri î n șituat iile î n care 
expulzarea ește imperativ neceșara .56 
Ad finem, jurișprudența CEDO oferă ștatelor 

șemnatare, î ntr-o anumita  ma șura , o anumita  
marja  de flexibilitate î n aplicarea prevederilor 
Convent iei, î n șituat iile î n care șunt invocate 
î mprejura ri șpeciale care neceșita  protejarea 
ordinii publice ș i șecurita t ii nat ionale. Sunt 
exceptate î nșa  deroga ri de la prevederile art. 3. 
Supunerea la tortura  ș i aplicarea pedepșelor 
șau tratamentelor inumane ori degradante nu 
șunt juștificate, indiferent de motivul invocat de 
ca tre autorita t ile nat ionale. 

 

Concluzii 
Î n aceșt articol am evident iat caracterul 

șacroșanct atribuit art. 3 din Convent ie, din care 
rezida  dimenșiunea inviolabila  a demnita t ii 
umane, recunoșcuta  inclușiv perșoanelor pe care 
le putem include î n tipologia „monștrului uman”. 
Demerșul noștru a iluștrat modul î n care, î n 
jurișprudent a șa, CEDO a ștatuat ca  dezideratul 
prezerva rii ordinii publice ș i șigurant ei 
nat ionale nu șe poate conștitui î ntr-o derogare 
de la aplicarea prevederilor art. 3. Îndiferent de 
natura ș i dimenșiunea infract iunii șa va rș ite, 
detent ia î n locuri șecrete ș i expunerea la tortura  
ș i la tratamente inumane șau degradante 
reprezinta  o î nca lcare a prevederilor Convent iei, 
judeca torii Curt ii reșpinga nd ca inadmișibile 
argumentele invocate de ștatele nat ionale. 
Î n acelaș i timp, am șurprinș principalele 

deroga ri î n privint a așigura rii unui proceș 
echitabil î n cauzele î n care inștant ele nat ionale 
șolicita  expulzarea șau extra darea. Î n acește 
cauze, garant iile procedurale doba ndeșc o 
dimenșiune relativa . Concret, î n șituat iile î n care 
nu aduc atingere demnita t ii umane, marja de 
reșpectare a drepturilor ș i garant iilor ește 
ștabilita  de ștatele nat ionale î n raport cu 
invocarea de ca tre aceștea a intereșului 
prezerva rii șigurant ei nat ionale ș i ordinii 

publice. 

Raporta ndu-ne la jurișprudent a Curt ii așupra 
Roma niei am analizat doua  cauze concrete care 
au oferit Curt ii ocazia de a reitera jurișprudent a 
conșacrata  î n cauzele anterioare. Am evident iat 
faptul ca  ma șurile necoreșpunza toare de privare 
de libertate nu reprezinta  șingurele criterii 
pentru care Roma nia a foșt condamnata  de ca tre 
judeca torii Curt ii. 
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Vladimir SOCOR1  
 

 
Partea I 

La data de 12 noiembrie a.c., Partidul Socialișt 
al preș edintelui Republicii Moldova, Îgor Dodon 
ș-a aliat cu Partidul Democrat (al ca rui lider a 
foșt oligarhul Vladimir Plahotniuc, î n prezent 
ca utat internat ional) aflat î n opozit ie, pentru a 
demite, prin mot iune de cenzura , blocul „ACUM” 
conduș de Premierul Maia Sandu. (EDM, 12 
noiembrie 2019) Socialiș tii ș i Democrat ii au 
obt inut o majoritate de 63 de voturi din cele 101 
din Parlament. Blocul „ACUM” det ine 26 de 
membri î n Parlament. (Moldpreș, 12 noiembrie 
2019). 

Miș carea Socialiș tilor a gra bit colapșul coalit iei 
largi de guvernare care a preluat puterea de la 
Plahotniuc î n iunie a.c. Formata  din Socialiș tii 
rușofili ș i din blocul „ACUM” de orientare 

occidentala  (36 de membri ș i reșpectiv 26 de 
membri î n Parlament), aceașta  coalit ie ș-a 
angajat la un teșt de guvernare comuna  din 
partea unor actori opuș i din punct de vedere 
politic ș i cultural. Un aștfel de experiment nu a 
avut precedent î ntr-o Moldova  fragmentata , ș i 
nici ma car î n î ntreaga Europa  contemporana . 
Scopul declarat al coalit iei nu a foșt de a 

șupraviet ui pur ș i șimplu (cum șe î nta mpla  de 
multe ori î n cazul coalit iilor pluripartide), ci de a 
reforma guvernarea, economia ș i relat iile 
externe ale Republicii Moldova, care șe aflau șub 
controlul grupurilor de intereșe mașcate șub 
forma unor partide politice - cel mai recent ș i 
complet fiind cel al lui Vladimir Plahotniuc. 
Acordul intern al coalit iei includea promișiunea 
de a nu exploata cheștiuni legate de identitatea 
nat ionala  ș i politica  externa  pentru școpuri 
partizane („de-geo-politizarea” politicii interne). 
Aceșt conșenș ș-a reșimt it î ntr-o politica  externa  
echilibrata , bazata  pe reșpectarea Acordului de 
Așociere Republica Moldova-Uniunea 
Europeana , concomitent cu normalizarea 
relat iilor comerciale cu Federat ia Rușa . (EDM, 
21, 26, 27 iunie, 7, 8 augușt 2019) 

La patru luni de la șchimbarea regimului, î nșa , 
Socialiș tii lui Dodon ș i-au dezva luit intent iile de 
a prelua pozit ii cheie î n șiștemele judiciar ș i de 
urma rire penala , î nlocuind perșoanele 
deșemnate de Plahotniuc la conducere. Aștfel, un 
deputat șocialișt a devenit Preș edintele Curt ii 
Conștitut ionale, iar unul dintre conșilierii 
preș edintelui Dodon a devenit Directorul 
Centrului Nat ional Anticorupt ie. Lucra nd cu un 
Centru Nat ional al Audio-Vizualului ava nd 
angajat ii numit i de Plahotniuc ș i ne-epurat, 

REGIUNEA MĂRII NEGRE 

1. Vladimir Socor ește membru al Fundat iei „Jameștown”, coreșpondent al publicat iei aceștei fundat ii, „Eurașia Daily 
Monitor” (1995-prezent), unde șcrie articole zilnic. Ește expert pe zona foștei URSS, Europa de Eșt, Caucazul de Sud ș i Așia Centrala . 
Abordeaza  problematici legate de politicile Occidentala  ș i cea a Federat iei Rușe, cu accent pe reșurșe energetice, șecuritate 
regionala , politica externa  a Federat iei Rușe, conflicte șeceșioniște ș i politici ș i programe NATO. Vladimir Socor participa , î n calitate 
de vorbitor, la numeroașe conferint e î n SUA ș i Europa, precum ș i ca profeșor invitat î n cadrul Colegiului NATO ș i Univerșita t ii 
Harvard – Programul Nat ional de Securitate ș i Programul Marea Neagra . Contribuie cu articole pentru volume de analiza . A foșt 
analișt î n cadrul Radio Europa Libera  ș i Înștitutul de cercetare a Radio Liberty (1983-1994). Ește na șcut î n Roma nia, det ine 
ceta t enie SUA ș i locuieș te la Munchen (Germania). 
2. Articolul a foșt publicat de ca tre „Eurașia Daily Monitor”, Volumul 16, Numa rul 159, 13 noiembrie 2019 (Partea Î) ș i Numa rul 160, 
14 noiembrie 2019 (Partea a ÎÎ-a) 

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon (stânga) și Premierul 
Maia Sandu, al cărei guvern a fost demis prin moțiune de cenzură la 

12 noiembrie 2019 (sursa Reuters) 
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Socialiș tii au obt inut licent e noi pentru mașș 
media afiliate partidului, inclușiv un canal de 
televiziune care șa  retranșmita  canalul ruș 
Channel One TV (foarte apreciat în Republica 
Moldova, redifuzat anterior de truștul media al 
lui Plahotniuc) (Newșmaker, 1-12 noiembrie 
2019) 

Acește demerșuri au intrat î n coliziune cu 
agenda blocului „ACUM” care avea î n vedere 
eliberarea șiștemelor judiciar ș i de urma rire 
penala , precum ș i a agent iilor de reglementare a 
piet ei, de șub influent a politica . Înit ial Socialiș tii 
au foșt de acord cu aceașta  agenda  a coalit iei, 
care a acordat prioritate de-oligarhizării - î n 
declarat ia politica  din iunie ș i î n acordul detaliat 
din șeptembrie. Cu toate aceștea, la nivelul lunii 
octombrie, Socialiș tii pa reau ca  preiau șiștemul 
„moș tenit” de la Plahotniuc - lucra nd cu o parte 
din ra ma ș it ele aceștuia - î n loc șa  colaboreze cu 
guvernul conduș de blocul „ACUM” pentru a 
eradica aceșt șiștem. 

Concomitent, Partidul Socialișt a șolicitat doua  
portofolii minișteriale din cabinetul Maia Sandu 
(format aproape î n î ntregime din miniș tri 
apart ina nd „ACUM”). Aceașta  preluare trebuia șa  
aiba  loc imediat. La 3 noiembrie a.c., Îon Ceban a 
ca ș tigat neaș teptat alegerile locale de la 
Chiș ina u, î nvinga ndu-l pe contracandidatul șa u 
Andrei Na ștașe (blocul „ACUM”). (ÎPN, 18 
octombrie-4 noiembrie 2019) 
La toate acele ca ș tiguri ale Partidului Socialișt  

ș-au ada ugat î ngrijora ri anterioare 
(neconfirmate pa na  la aceșt moment) conform 
ca rora preș edintele Dodon a puș Serviciul de 
Înformat ii ș i Securitate al Republicii Moldova 
șub controlul șa u perșonal. Tendint ele indicau, 
î n anșamblu, faptul ca  Partidul Socialișt acumula 
rapid putere ș i influent a  î n detrimentul 
partenerului șa u de coalit ie. 

Va za nd acește regreșe, partizanii fermi ai unirii 
cu Roma nia (un grup reștra nș dar vehement ata t 
din interiorul blocului „ACUM”, ca t ș i din afara 
aceștuia) au pa ra șit partidul ș i ș-au î ntorș 
î mpotriva liderilor șa i. „Unioniș tii” duri au 
proteștat dintotdeauna î mpotriva aceștei coalit ii 
de guverna ma nt, iar nervozitatea aceștora 
î mpotriva liderilor „ACUM” a afectat pozit ia 
blocului fat a  de Socialiș ti î n cadrul coalit iei largi 

(Ziarul Nat ional, Deșchide.md, pașșim). 

Acește miș ca ri complexe au determinat ca t iva 
membri cheie ai Blocului „ACUM” șa  ia î n calcul 
pa ra șirea partidului, î n urma toarele ca teva luni, 
î n cazul î n care Socialiș tii nu șe puneau de acord 
î n privint a agendei de „de-oligarhizare”. 
Temerile privind faptul ca  preș edintele Dodon șe 
tranșforma î ntr-un „al doilea Plahotniuc” erau, 
totuș i, exagerate șau cel put in premature ș i, 
oricum, puteau fi abordate î n cadrul dișcut iilor 
formale dintre aceșta, guvern ș i mișiunile 
diplomatice de la Chiș ina u apart ina nd Uniuii 
Europene ș i SUA. 

Guvernul Maia Sandu a î ncercat, totuș i, șa  
ga șeașca  o șolut ie la toate acește probleme 
printr-un teșt decișiv pe tema șelect iona rii 
noului procuror general. Procuratura Generala  a 
Republicii Moldova a foșt cheia principala  a 
captura rii ștatului de ca tre Plahotniuc, fiind deci 
larg perceputa  drept predișpușa  la recidiva , î n 
cazul î n care nu î i erau așigurate pe deplin 
independent a ș i neutralitatea politica . 
Competit ia deșchișa  organizata  de guvern 
pentru o lișta  reștra nșa  de candidat i la poștul de 
procuror general a foșt, î nșa , șabotata  de 
membrul șocialișt al comișiei de examinare, care 
a acordat note fie groteșc de mari, fie ridicol de 
mici candidat ilor, î n funct ie de afilierea politica  a 
aceștora. Ava nd ca model recent compromiterea 
concurșului pentru funct ia de preș edinte al 
Curt ii Conștitut ionale a Republicii Moldova 
(preluata  de un politician șocialișt - vezi mai 
șuș), guvernul conduș de Maia Sandu a refuzat 
organizarea unui nou concurș pentru pozit ia de 
procuror general. Î n șchimb, guvernul a init iat 
demerșuri privind modificarea legii ș i a î naintat 
propria lișta  de candidat i, ca parte a unui proceș 
î n trei etape, prin care deșemnarea perșoanei 
care șa  ocupe funct ia revine ș efului ștatului. 
(noi.md, 28 octombrie-12 noiembrie 2019) 
Miș carea unilaterala  adoptata  de guvern a avut 

ca baza  o prevedere conștitut ionala  prin care o 
ordonant a  de guvern poate fi pușa  î n aplicare 
fa ra  acordul Parlamentului daca  nu ește anulata  
de Parlament î n termen de 72 de ore printr-o 
mot iune de cenzura  la adreșa guvernului. 
Partidul Socialișt a profitat de aceașta  ocazie ș i a 
dizolvat guvernul conduș de blocul „ACUM”, cu 
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ajutorul Partidului Democrat la șat moș tenire de 
Plahotniuc (vezi mai șuș), cu pret ul școaterii din 
izolare ș i readucerii î n prim planul politic a 
aceștuia din urma . 
Guvernul nu a conșultat mișiunile diplomatice 

occidentale de la Chiș ina u, î nainte șa  î ntreprinda  
aceșt demerș rișcant. Mișiunile diplomatice ale 
SUA, UE, Germaniei ș i Roma niei ș i-au manifeștat 
dorint a - explicita  șau implicita  - ca aceașta  
coalit ie de guvernare șa  șe ment ina . 
Ambașadorii UE ș i SUA au organizat o șerie de 
î ntrevederi, ata t comune ca t ș i individuale, cu 
Dodon, Sandu ș i alt i lideri ai Partidului Socialișt 
ș i al blocului „ACUM”, ca uta nd șa  medieze o 
șolut ie care șa  așigure continuitatea coalit iei. 
Preș edintele Dodon ește arbitrul inconteștabil 

al tuturor șcenariilor ce vor urma, multe dintre 
aceștea fiind analizate la aceșt moment. Î n 
oricare din acește șcenarii ește plauzibila  o 
creș tere șuplimentara  a puterii de facto a 
preș edintelui.  

Colapșul coalit iei de guverna ma nt nu a foșt nici 
predeterminat, nici previzibil ca un rezultat 
iminent. Î n ciuda creș terii puterii politice a 
partidului Socialișt, î n detrimentul partenerilor 
șa i din coalit ie, au exiștat dovezi care au indicat 
șupraviet uirea aceșteia. Neî nt elegerile de la 
nivelurile î nalte ale coalit iei nu au penetrat la 
nivel local. Alegerile locale organizate odata  la 
patru ani, din 20 octombrie ș i 3 noiembrie a.c. au 
foșt cele mai corecte de ani de zile ș i au aduș 
victorii majore blocului „ACUM”, care a ajunș din 
urma  Partidul Socialișt la votul de anșamblu 
pentru funct iile de primari ș i conșilieri locali. 
Cele doua  puteri politice ș-au puș de acord î n 
prealabil șa  nu fie agreșive pe durata campaniei, 
șa -ș i șprijine candidat ii reciproc î n al doilea tur 
de șcrutin din 3 noiembrie ș i șa  formeze coalit ii 
la nivelul judet elor ș i conșiliilor municipale 
urma nd modelul coalit iei centrale. Î n timp ce 
Na ștașe din blocul „ACUM” a î nca lcat acește 
acorduri î n curșa pentru primar al Chiș ina ului 
(vezi mai șuș) ș i „ACUM” a trecut cu vederea 
aceașta  î nca lcare (pentru a nu deranja 
„unioniș tii”), ca ș tiga torul, Ceban nu a ra șpunș cu 
aceeaș i moneda  ș i a oferit formarea unei coalit ii 
cu blocul din Conșiliul Municipal Chiș ina u. 

Uita ndu-ne la ceea ce a ra maș din coalit ie, 
ca ș tiga torii ș i î nvinș ii clar urmeaza  șa  fie 
determinat i. Categoria î nvinș ilor pare șa  fie cea 
mai mare, deocamdata .  

 

Partea a II-a 

Deștra marea coalit iei de guverna ma nt a 
Republicii Moldova (care ș-a aflat la conducere 
din iunie pa na  î n noiembrie 2019) î ncheie 
proceșul de guvernare comuna  a unor actori 
aflat i la poluri opușe din punct de vedere politic 
ș i cultural - un experiment fa ra  precedent î n 
Moldova fragmentata  ș i fa ra  șeama n î n Europa 
contemporana  (vezi Partea Î, EDM, 13 noiembrie 
2019). Cu toate aceștea, coalit ia dintre Partidul 
Socialișt ș i blocul „ACUM” nu ș-a deștra mat din 
cauza problemelor legate de identitatea 
nat ionala , ideologie șau geopolitica  - niciuna nu 
a jucat vreun rol important, î n interiorul șau 
exteriorul coalit iei. Aceașta ș-a deștra mat, mai 
degraba , din cauza concept iilor contradictorii 
referitoare la juștit ie ș i la integritatea 
inștitut iilor ștatului. 

Coalit ia efemera  Socialiș ti - „ACUM” a foșt cea 
mai reprezentativa  conștruct ie politica  din 
iștoria Republicii Moldova de dupa  1991. 
Structura coalit iei a reflectat toate curentele de 
opinie exiștente î n șocietatea ș i șiștemul politic 
divizate ale Republicii Moldova: pro-occidentali 
ș i pro-ruș i, vorbitori de limba  roma na  ș i 
vorbitori de limba  rușa  (cei mai mult i dintre 
aceș tia nu șunt ruș i), adept i ai roma nișmului ș i 
ai moldovenișmului, eurofili ș i rușofili, 
iredentiș ti roma ni, membri de șta nga, de centru 
șau de dreapta - totul î n î nt eleșul șpecific local al 

Partizanii guvernului condus de Maia Sandu în fața clădirii 
Parlamentului din Chișinău (sursa: EPA/EFE) 
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aceștor termeni, care de multe ori au nevoie de 
ghilimele pentru relativizare. Totuș i, dincolo de 
acește nuant e, electoratul Republicii Moldova 
ește tradit ional î mpa rt it î n mod aproape egal 
î ntre orienta ri pro-Occident ș i orienta ri pro-
Federat ia Rușa . Aceașta  î mpa rt ire perșiștenta  a 
contribuit șemnificativ la za da rnicirea vechilor 
ambit ii de integrare rapida  a Republicii Moldova 
î n Uniunea Europeana . La momentul î n care 
blocul „ACUM” a preluat conducerea guvernului, 
de comun acord cu Partidul Socialișt, șa  
implementeze Acordul de Așociere cu Uniunea 
Europeana , pa rea ca  ș-a ivit o ocazie fa ra  
precedent de integrare a ambelor fat ete ale 
șocieta t ii moldovene î ntr-o conștruct ie politica  
unitara . Experimentul ș i ocazia au eș uat, î nșa , 
ca nd Partidul Socialișt al preș edintelui Îgor 
Dodon a î nceput concentrarea puterilor formale 
ș i informale cu pret ul juștit iei. 

Cabinetul de miniș tri al blocului „ACUM” 
conduș de Maia Sandu a î nșemnat o revolut ie 
culturala  pentru Republica Moldova. Majoritatea 
membrilor erau abșolvent i ai unor univerșita t i 
de preștigiu din Occident ș i acumulașera  
experient a  profeșionala  î n cadrul unor inștitut ii 
internat ionale. Nemarcat i de conflictele de 
durata  referitoare la identitatea nat ionala  ș i la 
iștorie - prin urmare fiind detaș at i de aceștea - 
agenda lor urma rea șa  aduca  Republica Moldova 
î n epoca moderna . Fizionomia aceștui cabinet 
era, î n anșamblu, aceea a celei de-a treia 
generat ii de intelectuali moldoveni de dupa  
1991, prima generat ie fiind educata  î ntr-un 
mediu dominat de Rușia, iar cea de-a doua î ntr-
un mediu preponderent roma neșc. Cea de-a 
treia, o generat ie de miniș tri vorbitori de limba 
engleza , nu a foșt afectata  de cultura locala  a 
clientelișmului corupt ș i ș-a angajat la eradicarea 
aceștuia. Î n aceșt șenș, plecarea de la putere a 
aceștui guvern ește o pierdere ș i un regreș 
pentru Republica Moldova. 
Preș edintele Dodon nu a ratat ocazia șa  

numeașca , la 14 noiembrie, un nou guvern. La 
prima vedere, lișta celor 11 membri ai 
cabinetului conduș de Îon Chicu include cel put in 
ș apte conșilieri prezident iali. Sub aceșt așpect, 
noul guvern ește format din expert i dar ș i din 
partizani politici. Ește un guvern minoritar, 
dependent de șprijinul parlamentar al Partidului 

Democrat, la șat moș tenire de fugarul Vladimir 
Plahotniuc. Fa ra  șa  aiba  pretent ii pentru 
portofolii minișteriale, Partidul Democrat a aleș 
șa  joace, deocamdata , rolul de partener inferior 
al lui Dodon - o inverșare a rolurilor daca  lua m 
î n conșiderare relat ia dintre cei doi din perioada 
2015- iunie 2019. Î n prezent, Socialiș tii det in 35 
de locuri de deputat i, iar Partidul Democrat 30 
de locuri teoretice (numa rul incluza nd ș i locurile 
mai multor membri care au pa ra șit Republica 
Moldova), din totalul de 101 membri ai 
parlamentului. (Moldpreș 14 noiembrie 2019) 
Dodon ș i Partidul Socialișt î ș i extind rapid baza 

de putere. La aceșt moment controleaza  
guvernul, prima ria capitalei (de la 3 noiembrie 
a.c.), precum ș i conducerile Parlamentului ș i a 
Curt ii Conștitut ionale, î ndrepta ndu-șe ca tre 
numirea noului procuror general. (EDM, 13 
noiembrie 2019) Grupul parlamentar șocialișt a 
demonștrat, pa na  î n prezent, ca  urmeaza  
ordinele ș i î i ește loial lui Dodon. Organizat ii 
media ava nd lega turi î n Partidul Socialișt au puș 
recent bazele unui trușt media la fel de puternic 
precum cel la șat moș tenire de Plahotniuc 
partidului șa u. Deș i, conform conștitut iei, 
Republica Moldova ește o republica  
parlamentara , preș edintele Dodon va ajunge șa  o 
conduca  șub forma unei republici prezident iale 
daca  doreș te aceșt lucru. Fie ca  va reuș i șau nu, 
acumularea curenta  de puteri formale ș i 
informale ar trebui șa  î i faciliteze lui Dodon 
realegerea pentru un al doilea mandat la 
preș edint ie, î n 2020. O realegere negociata  î n 
parlament ar putea fi mai șimpla  pentru Dodon 
deca t derularea unei campanii pentru obt inerea 
votului popular. 
Provocarea principala  pentru preș edinte ș i 

partidul șa u va fi șa  obt ina  mai mult șprijin î n 
ra ndurile alega torilor vorbitori de limba roma na  
aflat i î n centrul convent ional al șpectrului 
politic. Figura  marcanta  a Partidului Socialișt, 
Îon Ceban a ca ș tigat recent alegerile pentru 
funct ia de primar al oraș ului Chiș ina u 
mobiliza nd acei alega tori de centru, renunt a nd 
chiar - cu aprobarea lui Dodon - la emblema 
„roș ie” Socialișta . Î n cazul î n care nu î ș i vor 
șchimba ștrategia, Dodon ș i Socialiș tii șa i ar 
trebui șa  mai renunt e la tacticile de mobilizare a 
electoratului rușofil ș i nat ionalișt î n detrimentul 
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celorlalte curente ale șocieta t ii moldoveneș ti. 
Aștfel de tactici șunt î nșot ite de rișcurile 
perpetua rii diviziunilor î n șocietate la nivel   
etno-lingviștic, precum ș i readucerii î n prim 
planul dezbaterii a politicilor interne ale 
Republicii Moldova (vezi mai șuș). 

Î n ceea ce priveș te, blocul „ACUM” aceșta șe 
acomodeaza  cu pozit ia de membru al opozit iei, 
ava nd 26 de locuri din cele 101 ale camerei pa na  
la viitoarele alegeri parlamentare (aceștea ar 
urma șa  aiba  loc î n 2023, dar ește poșibil ca 
Dodon șa  șolicite organizarea de alegeri 
anticipate, î n paralel cu alegerile prezident iale). 
Î ntre timp, blocul „ACUM” va pierde aproape cu 
șigurant a  majoritatea prima riilor ș i conșiliilor 
judet ene pe care le-a ca ș tigat la alegerile locale 
din 20 octombrie ș i 3 noiembrie. Î n mod 
tradit ional pentru Moldova, primarii ș i membrii 
conșiliilor locale renunt a  la calitatea de membru 
î n partidele de opozit ie ș i migreaza  ca tre 
partidele aflate la guvernare. Blocul „ACUM” nu 
det ine fonduri pentru campanie ș i beneficiaza  de 
put in șprijin din partea mașș-media, aceașta 
fiind dominata  de Socialiș ti ș i Democrat i ș i de 
trușturile aceștora. Î n acește condit ii, cele doua  

partide ale blocului „ACUM”, condușe de Maia 
Sandu ș i Andrei Na ștașe, par șa  fie prega tite a 
lua î n conșiderare fuziunea deplina  î ntr-un 
șingur partid. 
Dincolo de acește provoca ri de ordin 

organizatoric, blocul „ACUM” șe va concentra, cu 
șigurant a , așupra obiectivului - î nca  nerealizat - 
de a atrage de partea șa electoratul vorbitor de 
limba rușa , utiliza nd meșajul propriu, concentrat 
pe î mbuna ta t irea modalita t ii de guvernare a 
t a rii. Deș i blocul „ACUM” condamna  politicile 
identita t ii etnice șau alegerii de ordin geopolitic, 
pa na  la aceșt moment, electoratul aliant ei ește 
exclușiv vorbitor de limba roma na . Î n timp ce 
Partidul Socialișt det ine un cvași-monopol 
așupra alega torilor vorbitori de limba rușa  
(ment ina ndu-l prin retorici ș i șimboluri), votul 
alega torilor vorbitori de limba roma na  ește 
î mpa rt it î n trei: unioniș ti roma ni, centriș ti 
moldoveni ș i roma ni ș i moldoveni pro-ruș i. 
Blocul „ACUM” depa ș eș te acește diviziuni, 
obt ina nd șușt inere de pește tot, î nșa  mai are de 
fa cut progreșe î n ra ndurile electoratului 
vorbitor de limba rușa . 
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Ambasador profesor Dumitru 
CHICAN 

 
 

I. O succintă cronologie 

Tunișia, 17 decembrie 2010: î n micul oraș  Sidi 
Bouzid, ta na rul neguștor ambulant de legume ș i 
fructe Mohamed Bouazizi ește ret inut de o 
patrula  a polit iei care î l moleșteaza  ș i î i confișca  
marfa, șub acuzat ia de comert  ilicit. Dupa  eș ecul 
proteștelor ș i argumentelor șale prezentate 
polit iei ș i municipalita t ii, ta na rul șe ștropeș te cu 
benzina  ș i șe autoincendiaza . Sca nteia 
șacrificiului șa u a aprinș fla ca rile unei revolte 
care avea șa  șe extinda  cu rapidiatate î n lumea 
araba  șub metaforica denumire de „Prima vara 
araba ”. Ca î ntr-un joc de domino, regimuri 
autoritare ș i gerontocratice ș-au pra buș it, î n 
2011, dupa  perioade mai lungi șau mai șcurte de 
protește populare revendicative. Î n Tunișia, la 
14 ianuarie dictatorul Zine Al-Abidin Ben Ali a 
pa ra șit preș edint ia ș i t ara pe care o condușeșe 
vreme de 24 de ani. L-a urmat, la 11 februarie, 
foștul preș edinte egiptean, Hoșni Mubarak, aflat 
la conducerea Egiptului timp de 30 de ani. Dupa  
confrunta ri î ndelungate ș i violente î ntre 
populat ie ș i fort ele de repreșiune, dar ș i dupa  o 
intervent ie militara  aeriana  a NATO, liderul 
libian Muammar Al-Gaddafi ește capturat ș i uciș 
de rebeli la 20 octonbrie 2011. Î n Yemen, 
preș edintele Ali Abdullah Saleh cedeaza  puterea 
la 3 iunie 2011. El avea șa  moara  așașinat î n 
decembrie 2017, î ntr-un atentat executat de 
rebelii șeparatiș ti houthit i. Ridica ri populare 
revendicative au cuprinș, vremelnic, ș i alte ștate 
din Maghreb, Levant ș i Peninșula Arabica , 
reșpectiv: Algeria - la 22 februarie 2011, șoldata  
cu abrogarea Legii Mart iale î n vigoare de 19 ani, 
dar ș i cu crearea șta rii populare de șpirit care, 
abia pește 8 ani, la 2 aprilie 2019 avea șa  duca  la 
î nla turarea de la putere a preș edintelui 
Abdelaziz Bouteflika; Bahrain - î n luna martie 
2011, revoltele populare au foșt î na buș ite î n 

urma unei intervent ii armate a fort elor șpeciale 
șaudite, emirateze ș i iordaniene;  Maroc - unde, 
pe fondul nemult umirilor populare, monarhia a 
acceptat organizarea unui referendum pentru 
amendarea conștitut iei. Î n trei ștate arabe - 
Libia, Siria (unde proteștele paș nice au î nceput 
la 18 martie 2011) ș i Yemen - „Prima vara araba ” 
a degenerat î n ra zboaie civile, care dureaza  ș i î n 
prezent. 

Se poate conștata ca  „marea prima vara  araba ”, 
cea mai ampla  de aceșt fel î n iștoria moderna  ș i 
contemporana  a lumii arabe, ș i-a conșumat 
evolut iile militantiște î n mai put in de un an, cu o 
șingura  except ie, cea a Egiptului. Aici, primul 
exercit iu al puterii de ștat, adjudecat î n 
noiembrie 2011 de ișlamișmul politic al miș ca rii 
Frat ilor Mușulmani, a foșt î nla turat de ca tre 
inștitut ia militara  al ca rei comandant, mareș alul 
Abd Al-Fattah Al-Siși, a preluat conducerea 
ștatului î n locul preș edintelui ișlamișt aleș, 
Muhammad Morși.  

II. După opt ani: înapoi, la „Primăvara 
Arabă” 

De la primul „anotimp prima va ratic” al lumii 
arabe a Orientului Mijlociu a trecut aproape un 
deceniu. Aceșt șegment cronologic a foșt marcat 
de ezita ri, confrunta ri, de aș a numitele „revolut ii 
furate” ș i, mai aleș, de ș ubrezenia ș i lipșa de 
credibilitate. Lor li șe datoreaza  î ncerca rile 
timide ș i gra bite de reforma  economico-șociala , 
de modernizare inștitut ionala  ș i, mai aleș, de 
eradicare șau diminuare a șa ra ciei ș i a corupt iei 
cronice. Ele au dat naș tere șperant ei de 
î ndeplinire a așpirat iilor pentru care, î n urma  cu 
opt ani, populat ia a cobora t î n ștrada  ș i î n șpat iul 
public. 
La fel de neaș teptat, ș i cu energii la fel de 

dinamice, o reeditare a prima verii revendicative 
a izbucnit î n ultima luna  din prima vara 
aștronomica  a anului 2019, impulșionata  fiind 
de guștul șperant elor î nș elate ș i de experient a 
primei revolut ii arabe moderne. 

REGIUNILE MAREA NEAGRĂ – MAREA MEDITERANĂ  ORIENTUL MIJLOCIU 
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Din Algeria în Sudan 

Î n contextul unei mobiliza ri șurprinza tor de 
active, î nceputa  î nca  din luna decembrie a anului 
precedent, la 2 aprilie 2019 octogenarul 
preș edinte al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika 
accepta, din șcaunul șa u ortopedic, șa  renunt e la 
intent ia declarata  de a candida pentru un nou 
mandat prezident ial ș i șe retra gea din viat a 
publica  ș i politica . 

Î n extremitatea opușa  a continentului african, 
Sudanul, ma cinat de ra zboaie civile, șeceșiune 
teritoriala , șa ra cie ș i dictatura regimului conduș, 
timp de 30 de ani, de ca tre generalul Omar Al-
Bașhir, a devenit, î nca  din decembrie 2018, 
șcena unor mașive ș i generalizate act iuni 
populare proteștatare ș i revendicative, 
declanș ate, ca ș i î n cazul altor „prima veri” din 
lumea araba , de factori legat i nemijlocit de 
pra buș irea inșuportabila  a nivelului de trai. 
Sca nteia a foșt aprinșa  ca urmare a deciziei 
regimului de a tripla pret urile la pa ine ș i la alte 
produșe de baza , ma șura  î nșot ita  de areșta ri 
mașive î n ra ndurile activiș tilor șociali ș i 
opozit iei șudaneze politice. Elementul care a 
deciș finalul aceștui proceș a venit din partea 
armatei, șolidara , dupa  mai lungi ezita ri, cu 
proteștatarii. La 11 aprilie, generalul Bașhir ește 
areștat, iar conducerea ștatului ește preluata  de 
un Conșiliu Militar de Tranzit ie ava nd î n 
component a  ș i reprezentant i ai șocieta t ii civile. 

Î nca  odata , ata t î n veștul maghrebian al 
continentului african, ca t ș i î n eștul aceștuia, 
determinant ii economici extinș i la revendica ri 
cu caracter eminamente politic șe afla  la originea 
profunda  a miș ca rilor populare. Aceșt așpect 
lașa  loc afirmat iei ca  î n ambele cazuri ne afla m î n 
fat a unui proceș de continuare ș i completare a 
fenomenului declanș at î n urma  cu opt ani. La 
ra ndul șa u, fenomenul șușt ine afirmat ia ca  

lumea araba , departe de a fi ieș it din limitele 
unui anotimp metaforic ș i prea put in potrivit cu 
realita t ile necoșmetizate, cu Mașhrequl ș i cu 
Maghrebul șa u, șe afla , î nca , la juma tatea unui 
proceș de reforma  pe termen lung. Reforma 
urma reș te depa ș irea crize ștructurale profunde 
pe care le parcurge î ntreaga lume araba . Î n 
termeni nominali, aceașta î nșeamna  ca  deșpre o 
ștabilizare reala  ș i durabila  a arealului geopolitic 
arabofon nu șe va putea vorbi ata ta vreme ca t nu 
șe va init ia ș i pune î n aplicare un proceș radical 
de eliminare a cauzelor reale care au produș ș i 
confera  durabilitate aceștui blocaj. 

 

Egipt 

Ca  aș a ștau lucrurile o dovedeșc ș i evolut iile 
interne din Egipt. La opt ani de la î nla turarea 
vechii guverna ri a lui Hoșni Mubarak, la ș așe ani 
de la î nveștirea primului preș edinte ișlamișt al 
Egiptului ș i la cinci ani de la inștalarea actualului 
ș ef al ștatului, Abd Al-Fattah Al-Siși (provenit din 
ra ndurile armatei), aceașta  t ara  continua  șa  fie 
confruntata  cu o puternica  divizare a șocieta t ii, 
cu o șurprinza toare ș i șa ngeroașa  dinamica  a 
fenomenului ișlamișt-terorișt, cu un ritm 
anevoioș ș i neconvinga tor al ma șurilor de 
dinamizare economico-șociala  ș i, î n egala  
ma șura , cu o politica  autoritara  ș i repreșiva  a 
noului regim inștalat la Cairo. Aceașta  șituat ie ș-
a traduș printr-un lung ș ir de reedita ri ale 
revoltelor din anul 2011, cu revolte reprimate cu 
duritate ș i cu victime omeneș ti. Toate ș-au 
circumșcriș aceleiaș i paradigme a revendica rilor 
economico-șociale care șe amplifica  șpre o 
coloratura  politica  de focalizare a cererilor 
populare pe ideea de reforma  politica  ș i de 
î nla turare de la putere a noilor guvernant i. 
Dupa  ce î n ultimii doi ani așemenea manifeșta ri 

au foșt prezente î n cvași-totalitatea peișajului 
intern egiptean, luna șeptembrie a aceștui an a 
î nregiștrat un reviriment brușc ș i amplu al 
miș ca rilor revendicative de mașa , neinfluent ate 
politic, dar readuca nd î n actualitate lozincile 
ștrigate, cu ani î n urma , î n piat a  ș i î n î ntreaga 
„revolut ie de lotuș” - cum a foșt numita  
„prima vara egipteana ” de acum opt ani:„irhal” - 
„plecat i!” ș i „al-shaab iurid...” - „poporul cere...”. 
Îar poporul a cerut pa ine, locuri de munca , o 
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viat a  mai buna  ș i ... plecarea de la putere a 
mareș alului-preș edinte, Abd Al-Fattah Al-Siși. 

 
Irak 

La 3 octombrie, efectul noului domino 
conteștatar ș-a mutat din t ara Nilului î n „t ara 
celor doua  fluvii” - Tigru ș i Eufrat. Ește vorba de 
Îrak, dupa  cum leșne șe î nt elege. Învazia 
americana  din prima vara anului 2003 a la șat î n 
urma  o „eliberare” ș i o „democrat ie” de import î n 
care emblemele definitorii au foșt dezintegrarea 
inștitut ionala  a ștatului, a armatei ș i a fort elor de 
șecuritate nat ionala , confeșionalizarea profunda  
a șocieta t ii ș i accentuarea clivajelor î ntre 
confeșionalii șunnit i ș i cei ș iit i, precum ș i 
ra zboiul civil. Teritoriul nat ional a foșt 
tranșformat î n „califat ișlamic”, cu toate ororile 
ș i dramele pe care jihadișmul radical le-a puș î n 
practica . A apa rut corupt ia generalizata  ș i 
perpetuarea la putere ș i la beneficii a aceloraș i 
potentat i care au acaparat ștatul î n urma  cu 
aproape doua  decenii, dupa  î nla turarea 
regimului baașișt al lui Saddam Hușșein. Aceș tia 
nu erau așervit i numai intereșelor proprii, de 
familie, de grup ș i de clan, ci ș i unor puteri 
ștra ine regionale ș i extra-regionale. S i nu î n 
ultimul ra nd, ș-au inștaurat ș omajul ș i șa ra rcia 
cronica , î ntr-o t ara  al ca rei șubșol ada poșteș te 
uriaș e rezerve de petrol ș i gaze naturale. 
Înștalat la conducerea guvernului abia cu un an 

î n urma  ș i depa ș it de amploarea ș i concretet ea 
revendica rilor, premierul Adel Abdul Mahdi nu a 
ga șit o alta  cale de „dialog” cu proteștatarii deca t 
aceea de a ordona fort elor de polit ie șa  reprime 
manifeștat iile foloșind armele ș i munit ia de 
ra zboi. Pește 100 de mort i ș i 4.000 de ra nit i au 
rezultat î n urma aceștui ordin care, departe de a 
readuce liniș tea î n t ara , a deșchiș perșpectiva 
reizbucnirii  nemult umirilor șociale. Statul 
irakian continua  șa  fie un vulcan cu erupt ii 
ciclice, care amenint a  cu marea erupt ie care șa  
diștruga  energia vulcanului î nșuș i. 

La 26 octombrie, la trei șa pta ma ni de la 
declanș area proteștelor, demonștrat iile 
continuau, la fel ș i intervent iile fort elor de 
șecuritate î mpotriva proteștatarilor; numa rul 
mort ilor a ajunș la 300. Comentatorii remarca  
faptul ca , î n cele mai multe operat iuni repreșive 

au foșt implicate milit ii irakiene pro-iraniene 
(ș iite), ceea ce indica  un poșibil î nceput de 
lunecare a șituat iei din Îrak ca tre o noua  
confeșionalizare a revoltelor.  

 

Liban – mai mult decât o „revoluție 
WhatsApp” 

Demonstraţii la Beirut  

 

La 17 octombrie, guvernul libanez conduș de 
Saad Hariri adopta ma șura extrema  de a impune 
o taxa  așupra utiliza rii mijloacelor electronice de 
șocializare (meșageria WhatșApp, de exemplu), 
î n șperant a ca  va putea aduce la vișteria ștatului 
un pluș de 200 milioane dolari. Aceașta  șuma  nu 
reprezinta  deca t o pica tura  pentru viștieria unei 
t a ri a ca rei datorie publica  șe cifreaza  la 150% 
din Produșul Întern Brut. Polarizarea șocieta t ii 
pe baze confeșionale ș i corupt ia endemica  la 
nivelele cele mai î nalte ale clașei politice, 
economice ș i bancare a devenit principala șurșa  
de ștagnare ș i regreș care erodeaza  ștabilitatea 
ș i dezvoltarea t a rii cedrilor. 

Libanul nu a foșt atinș de valurile „prima verii 
arabe” de acum opt ani ș i nici nu a foșt un 
eș ichier al unor miș ca ri conteștare șemnificative, 
fapt explicat de unii analiș ti prin „caracterul 
boem ș i coșmopolit” al șocieta t ii ș i, mai aleș, al 
șegmentului ta na r al aceșteia. 
O explicat ie fantezișta  care nu juștifica  

amploarea demonstraţiilor izbucnite la 17 
octombrie ș i extinșe, cu rapiditate, pe î ntreg 
teritoriul t a rii - din tradit ionalișta metropola  
Tripoli î n nord, treca nd prin capitala Beirut ș i 
continua nd pa na  la Saida, Tyr ș i Nabatiyeh, î n 
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șudul șa rac al Libanului. Pentru prima data , 
demonștrant ii au deșfa ș urat, î n unanimitate, 
drapelul nat ional, imprimat cu emblema 
cedrului șecular ș i nu drapelele șau î nșemnele 
confeșionale șau partizanale de apartenent a . Ca 
ș i î n alte ștate arabe, evolut ia așcendenta  a 
proteștelor a foșt orientata  de la revendica rile 
economico-șociale ca tre cererea de șchimbare 
fundamentala  a șiștemului politic. S i nu ește 
vorba de șiștemul bazat pe tradit ionala triada  
confeșionala  a puterii prezident iale, legișlative ș i 
executive, ci de ștructura confeșionala  pe care 
aceșt șiștem a funct ionat î nca  de la aparit ia pe 
harta  a ștatului libanez. O șcindare care 
determina  ș i impune ca funct ionarea î nșa ș i a 
ștatului ș i șocieta t ii șa  fie fundamentata  pe 
principiul reprezentativita t ii î n funct ie de 
ponderea demografica  ș i economica  a celor 18 
confeșiuni religioașe recunoșcute. De aici ș i 
obșervat ia ca , mai mult deca t o lunga  ș i 
complexa  criza  economica  ș i financiara , Libanul 
traverșeaza  o criza  profunda  a guvernant ei, o 
criza  inștitut ionala , șpirituala  ș i morala  fa ra  
precedent, cel put in î n perioada de dupa  cei 15 
ani de ra zboi civil (1975-1990). Guvernant ii de 
la Beirut, aproximativ aceiaș i - clanurile ș i marile 
familii de tip feudal ca rora apart in, nu au î nt eleș 
ca  ește vremea șchimba rilor radicale, ca  nu mai 
șunt funct ionale ret etele vremelnice ș i de fat ada  
bune doar pentru a atrage inveștitori șau 
așiștent e externe a ca ror utilitate ește volatila  ș i 
î mpova ra toare. 

Î n Liban, șub preșiunea proteștelor din șpat iul 
public, de exemplu, ș-a î ncercat repetarea 
aceleiaș i paradigme a șolut iilor coșmetizante. 
Patru miniș tri din partea importantei format iuni 
politice „Fort ele Libaneze” apart ina nd 
confeșiunii creș tin maronite ș i-au dat demișia. 
Ra șpunșul ștra zii a foșt tranș ant: „Nu patru, nu 
zece (șa  plece), ci tot șiștemul!”. Î n lișta de 
reforme prin care, șub aceeaș i preșiune 
proteștatara , premierul Saad Hariri a propuș nu 
mai put in de 20 de ma șuri „reformiște”, șe 
rega șeșc: alocarea unui fond de 13 milioane 
dolari pentru șprijinirea celor mai șa race familii, 
reducerea cu 50% a indemnizat iilor minișteriale 
ș i parlamentare, adoptarea, pa na  la șfa rș itul 
anului, a legii amnișitiei, elaborarea unui proiect 
de lege pentru combaterea evaziunii fișcale ș i 

recuperarea fondurilor șpoliate, crearea unei 
autorita t i pentru combatarea corupt iei, 
deșfiint area Minișterului Preșei ș i Înformat iilor 
ș .a.m.d. S i de data aceașta, ra șpunșul ștra zii a 
foșt la fel de tranș ant: continuarea proteștelor 
pa na  la „reformarea șiștemului”. 

 
NOTĂ: 

La 26 octombrie – la zece zile de la declanș area 
proteștelor - î n Liban a foșt anunt ata  crearea 
unui „Comitet de Coordonare a Revolut iei”, cu 
filiale î n toate localita t ile ș i regiunile t a rii ș i 
reprezenta nd cca. 50 de categorii profeșionale ș i 
șociale civile libaneze. Î ntr-un prim comunicat 
dat publicita t ii, Comitetul a ștabilit o lișta  de ș așe 
revendica ri cu caracter de urgent a , reșpectiv: 
demișia imediata  ș i î n bloc a guvernului ș i 
conștituirea unui nou „guvern de șalvare 
nat ionala ” format din perșoane din afara 
șiștemului de guvernare; recuperarea averilor 
ilicite ale celor care au activat î n șfera puterii din 
1990 pa na  î n prezent ș i aducerea celor corupt i 
î n fat a juștit iei, inclușiv a celor ștabilit i, î ntre 
timp, î n afara Libanului; rezolvarea doșarelor 
vitale care au duș t ara î n haoș șocial, economic ș i 
financiar; reformarea șiștemului electoral ș i 
organizarea cu celeritate de alegeri 
parlamentare anticipate, î n maximum ș așe luni; 
continuarea manifeștat iilor proteștatare pa na  la 
șatișfacerea aceștor revendica ri; armata 
nat ionala  a tuturor libanezilor ește chemata  șa  
șe abt ina  de la act iuni repreșive ș i vexat iuni de 
orice natura  î mpotriva proteștatarilor. Î n urma 
unei î ncerca ri a armatei libaneze de î mpra ș tiere 
a demonștrant ilor ș i de redeșchidere a ca ilor de 
comunicat ie blocate de proteștatari, î n oraș ul 
Tripoli au foșt î nregiștrate primele victime 
omeneș ti. Nivelul de radicalizare a 
proteștatarilor a creșcut î n urma unui dișcurș î n 
care liderul Hezbollah a criticat revendica rile 
populat iei, amenint a nd, ștra veziu, cu o poșibila  
reî ntoarcere a Libanului la ra zboiul civil î n cazul 
î n care demonștrant ii vor continua șa  șolicite 
demișia guvernului (î n care Hezbollah ește 
reprezentat cu doua  fotolii minișteriale). A foșt 
prima data  ca nd organizat ia pro-iraniana  
condușa  de Hașșan Nașrallah a foșt t inta unor 
acerbe critici de mașa  ș i acuzata  de intent ia de a 
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tranșforma Libanul î ntr-o „colonie” perșana  ș iita . 

La 29 octombrie, premierul Saad Hariri a 
anunt at demișia șa ș i a cabinetului libanez, 
urma nd ca aceșta șa  așigure, î n regim de 
interimat, geștionarea problemelor curente pa na  
la conștituirea unui nou guvern. Aceașta  șituat ie 
șe ment ine ș i î n prezent, pe fondul unor 
negocieri dificile viza nd conștituirea unui nou 
executiv mixt, tehnocrato-politic. 

* 
Cunoaș te lumea araba  a Orientului Mijlociu o 

noua  „prima vara  araba ”? Ește dificil de formulat 
un ra șpunș categoric dupa  tiparul „alb șau 
negru”. Ceea ce ește relevant, prin comparat ie cu 
cea dinta i „prima vara  araba ” de acum opt ani, șe 
rega șeș te î n așpectul ca  proteștatarii de așta zi, 
romanticii revolelor din 2011, conș tientizeaza  
neceșitatea de a fi politici fa ra  a fi, î n acelaș i 
timp, î nregimentat i î n ștructurile politice care 
guverneaza .  

Ovidiu RAEȚCHI1 
 

 
Abstract 

Proceșul de pace ișraeliano-egiptean din anii 
1977-1979 a reprezentat un ș oc pentru 
miș carea jihadișta  din Egipt, care cunoșcușe o 
lunga  perioada  de repreșiune î nca  din perioada 
dominat iei politice a lui Nașșer. Î ncurajat i de 
reuș ita Revolut iei ișlamice din Îran, jihadiș tii 
egipteni – inșpirat i de ideologul Muhammad Abd 
al-Salam Faraj ș i conșiliat i de colonelul de 
informat ii al-Zumar – vor decide așașinarea 
preș edintelui Anwar Sadat î n timpul paradei 
militare dedicate șa rba toririi Ra zboiului de Yom 
Kippur, urma nd ca atentatul șa  fie î nșot it de o 
revolta  populara . Deș i proiectul revolut ionar a 
eș uat, uciderea lui Sadat va avea efecte majore 
așupra iștoriei Orientului Mijlociu: proceșul de 
pace arabo-ișraelian șe va opri, iar jihadiș tii 
implicat i î n conșpirat ie vor lua drumul 
Afganiștanului ș i al Statelor Unite ale Americii, 
fiind cei  care  vor i nfluent a  decișiv  naș terea al- 

De data aceașta, aceiaș i proteștatari nu au mai 
șcandat cunoșcutele lozinci ș i șloganuri 
patriotarde, ava nd o viziune mai coerenta  
așupra perșpectivei ale ca rei valori pozitive nu 
șe reduc la pa inea cotidiana , la pret ul șerviciilor 
WhatSapp, șau la o libertate declarativa , ci șe 
extind la condit ia fundamentala  pentru ca ș i 
libertatea ș i pa inea șa  fie așigurate prin 
demnitate. Îar aceașta  condit ie nu poate fi 
î ndeplinita  fa ra  o reștructurare ș i o reî nnoire î n 
profunzime a ideii de guvernare ș i adminiștrare 
a ștatului ș i șocieta t ii. O condit ie pe ca t de 
nobila , pe ata t de complexa  ș i dificil de 
materializat î ntr-un interval de timp care, ca ș i î n 
cazul altor șocieta t i ș i ștate care au avut 
propriile „prima veri”, șe poate î ntinde pe durata 
mai multor decenii. 
Prima vara araba  continua  î n pofida 

anotimpurilor din calendar.  
 

Qaeda ș i planul de a lovi Turnurile Gemene din 
New York.  
Cuvinte-cheie: jihadișm, al-Qaeda, proceșul 

de pace din Orientul Mijlociu  
 

O moarte care a schimbat destinul 
Orientului Mijlociu 

Pe 6 octombrie 1981, preș edintele egiptean 
Anwar Sadat șe prega tea pentru o celebrare 
triumfala , cu nuant e de apoteoza . Ajunș la putere 
î n 1970, dupa  moartea neaș teptata  a lui Nașșer, 
Sadat trecușe pa na  î n 1973 printr-o perioada  
critica  de șupraviet uire, ca nd nimeni nu î i da dea 
ș anșe șa  șe ment ina  î n fruntea Egiptului. Apoi, 
printr-un pariu dișperat, atacașe Îșraelul î n 
cadrul Ra zboiului de Yom Kippur, reuș ind o 
campanie remarcabila  î n Sinai, prin intermediul 
ca reia a reparat onoarea pierduta  a armatelor 
arabe î n conflictele din 1948 ș i 1967. Dovedind 
Îșraelului ca  Egiptul ra ma ne un inamic periculoș, 
cu care era mai î nt elept șa  negociezi, Anwar 
Sadat î i convinșele pe liderii de la Îerușalim șa  
accepte un proceș de pace î n cadrul ca ruia 
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renunt au la Peninșula Sinai (cucerita  î n Ra zboiul 
de S așe Zile din 1967) î n șchimbul primului 
tratat de pace cu un ștat arab. Pentru aceașta  
reuș ita  șpectaculoașa , el ș i premierul ișraelian 
Menachem Begin primișera , î n anul 1978, 
Premiul Nobel pentru Pace. Î n șfa rș it, raiș Sadat 
izbutișe, î ntre 1973 ș i 1981, prin șalturi 
graduale, șa  șmulga  Egiptul dintre aliat ii 
Moșcovei (care deja șe î ndrepta șpre falimentul 
din 1989-1991), fa ca nd din Cairo un ștat pro-
american, care revenea (timid) la economia de 
piat a . 
Î n acește condit ii, Sadat avea toate motivele șa  

conșidere ca  parada militara  tradit ionala  din 6 
octombrie 1981, care marca opt ani de la atacul 
fulgera tor î mpotriva Tzahal (armata ișraeliana ), 
va marca un moment de profunda  afect iune ș i 
recunoș tint a  a poporului egiptean pentru el. 
S irul neșcontat de șucceșe ș i aprecierea de care 
șe bucura la nivel mondial potent așera  
î ncrederea bolna vicioașa  a lui Sadat î n șine ș i î n 
propriul deștin iștoric – fa ca ndu-l tot mai 
intolerant cu orice forma  de opozit ie, tot mai 
convinș de propria infailibilitate.  
Din aceșt motiv, atunci ca nd o maș ina  de 

artilerie a fra nat pe neaș teptate î n fat a 
podiumului prezident ial, oprind parada, Anwar 
Sadat ș-a ridicat î n picioare, aș tepta ndu-șe ca 
militarii care șa rișera  din maș ina  ș i alergau șpre 
el șa  î i prezinte onorul î ntr-o maniera  va dit 
neregulamentara , care î nșa  dovedea modul î n 
care era venerat de armata  ș i popor.2 Î n 
realitate, Sadat a luat pozit ia de șalut pentru a-ș i 
î nta mpina ș i facilita propria execut ie (daca  ș-ar 
fi ferit, ar fi avut ș anșe șa  șupraviet uiașca ). Cei 
patru militari care au luat cu așalt loja 
oficialita t ilor nu aveau de ga nd șa  î l onoreze, ci 
șa  î l ma cela reașca  î mpuș ca ndu-l ș i arunca nd 
grenade așupra lui. Liderul plutonului de 
execut ie era locotenentul Khalid Îșlambouli, 
artilerișt de perșpectiva , abșolvent al Academiei 
Militare, al ca rui frate ișlamișt fușeșe areștat cu 
ca teva șa pta ma ni î nainte de șerviciile șpeciale 
ale lui Sadat, fa cî ndu-l pe aceșta șa  jure 
ra zbunare. Îșlambouli era șecondat de un grup 
de caporali de numai 21 de ani.    

”Numele meu ește Khalid al-Îșlambouli! L-am 
uciș pe Faraon! Nu mi-e frica  șa  mor”, a ștrigat 

așașinul lui Sadat î nainte de a fi capturat de 
dișpozitivul de paza  al lui Sadat – opt bodyguarzi 
perșonali ș i mii de trupe de garda , care aveau pe 
conș tiint a  un eș ec uluitor de a-ș i proteja liderul.3 
Nimic nu va mai fi la fel î n Orientul Mijlociu 

dupa  6 octombrie 1981. Politicienii vor evita 
așumarea unor paș i decișivi î n proceșul de pace 
arabo-ișraelian, ș tiind ca  pot avea șoarta lui 
Sadat. Yitzhak Rabin va fi o except ie î n aceșt șenș 
– ș i el va î mpa rta ș i deștinul lui raiș. Î n al doilea 
ra nd, grupul conșpiratorilor care au ștat î n 
șpatele așașina rii preș edintelui egiptean vor lua 
drumul exilului ca tre Arabia Saudita , Pakiștan ș i 
Afganiștan, dupa  o șcurta  perioada  de detent ie. 
Succeșorul lui Sadat, Hoșni El Sayed Mubarak, va 
prefera șa  șcape de ei, orienta ndu-le furia 
jihadișta  ca tre alte za ri. O alegere cataștrofala , 
pentru ca  î ntre aceș ti jihadiș ti î mpinș i șpre noi 
orizonturi șe vor afla Ayman al-Zawahiri ș i 
”ș eicul orb” Omar Abdel-Rahman, cei doi 
jihadiș ti egipteni care vor modela formarea al-
Qaeda ș i obșeșia lui Bin Laden de a da ra ma 
Turnurile Gemene din New York. Omar Abdel-
Rahman va pleca chiar șpre New York, ștabilindu
-șe î n Brooklyn î n 18 iulie 1990 ș i inșpira nd de 
acolo primul atentat așupra World Trade Center, 
care va avea loc î n 26 februarie 1993; al-
Zawahiri, pe de alta  parte, va ajunge î n 
Afganiștan, devenind mentorul lui Bin Laden ș i 
șucceșorul aceștuia î n fruntea al-Qaeda (pe care 
o conduce ș i așta zi).    

 

De ce a fost ucis Sadat? 
Î n 1967, î n Ra zboiul de S așe Zile, Îșrael a 

obt inut o victorie categorica  î mpotriva unei 
aliant e arabe î n care actorii principali au foșt 
Egipt, Siria ș i Îordania (Îrakul nu avea granit a  
comuna  cu Statul Îșrael, iar Libanul șe limita, 
î nca  din 1948, la o șolidarizare formala  cu 
confrat ii mușulmani).  Î n urma ra zboiului – care 
a debutat cu un atac ișraelien juștificat de o 
continua  eșcaladare din partea preș edintelui 
egiptean Nașșer, ce remilitarizașe Sinaiul, 
șolicitașe retragerea trupelor ”tampon” 
așigurate de ONU ș i î nchișeșe Stra mtoarea Tiran 
pentru vașele ișraeliene, izoland aștfel portul 
Eilat  – ștatul evreu a ocupat militar Sinaiul 
egiptean, Î nalt imile Golan șiriene, Gaza ș i 
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Cișiordania (Weșt Bank șau, î n verșiunea 
ișraeliana , biblicele Samaria ș i Îudeea).  Î n 
Rezolut ia 242 adoptata  de Conșiliul de 
Securitate al ONU î n 22 noiembrie 1967, dupa  
conflagrat ie, șe vorbea deșpre ”inadmișibilitatea 
doba ndirii de teritorii prin ra zboi” ș i deșpre 
”retragerea fort elor armate ișraeliene din 
teritorii ocupate î n recentul conflict”.4 Î n aceșt 
punct, decident ii ișraelieni conșiderau ca  – 
excepta nd Îerușalimul, cu o valoare șimbolica  
mult prea mare pentru a fi cedat de orice lider 
politic prin negocieri – toate teritoriile amintite 
pot face obiectul unor dișcut ii privind reștituirea 
ca tre ștatele arabe, î n baza principiului ”pa ma nt 
pentru pace”. Partea ișraeliana  ar fi î ncercat șa  
obt ina , î n mod previzibil, o șerie de conceșii 
teritoriale î n Samaria ș i Îudeea, fie din rat iuni 
pragmatic-militare (cum dorea șta nga politica  
reprezentata  de Golda Meir șau Yigal Allon), fie 
din rat iuni ideologic-nat ionaliște (cum 
intent iona drepta condușa  de Menachem Begin) 
– î nșa , dincolo de aceșt obiectiv, era î n general 
acceptat principiul reștituirilor teritoriale.  
Moșhe Dayan, miniștrul ișrelian al apa ra rii î n 
timpul Ra zboiului de S așe Zile (implicit 
adminiștrator al teritoriilor doba ndite) 
declarașe, imediat dupa  ra zboi, ca  ”aș teapta  un 
telefon” din partea liderilor arabi.5  Totuș i, 
pozit ia ștatelor arabe, ștabilita  prin Rezolut ia 
adoptata  la Summitul Ligii Arabe de la Khartoum 
(1 șeptembrie 1967) ș-a rezumat la un triplu Nu: 
NU pentru pacea cu Îșrael, NU pentru 
recunoaș terea Îșraelului, NU pentru negocieri cu 
Îșraelul. Se dorea, î n șchimb, șușt inerea 
paleștinienilor pentru a-ș i recuceri toate 
teritorile, pozit ie șinonima  cu ment inerea 
anihila rii Îșraelul ca obiectiv militar ș i politic.6  
Î n contextul refuzului arab de a negocia, 

lucrurile au intrat, inevitabil, î ntr-o etapa  de 
adaptare la conflictul endemic ș i de noi tenșiuni. 
Pentru a-ș i dișimula î nfra ngerea din 1967, 
Nașșer ș i șovieticii au lanșat Ra zboiul de Uzura  
(iulie 1967-augușt 1970, cu o faza  acuta  î ntre 8 
martie 1969 ș i 7 augușt 1970) de pe Canalul 
Suez , î n timp ce ișraelianii au î nceput o tot mai 
pronunt ata  așimilare a teritoriilor ocupate – fie 
prin intermediul creș terii demografice (fondarea 
de noi aș eza ri), fie prin integrarea legișlativa  a 
unor regiuni (Legea Îerușalim – Capitala  a 

Îșraelului din iulie 1980, de pilda ). 

Î n anul 1970, liderul taberei arabe î n ultimele 
confrunta ri cu Îșrael, Gamal Abdel Nașșer, a 
murit î n mod neaș teptat, î n urma unor 
complicat ii cardiace generate de diabet. Î n 
fruntea Egiptului a foșt propulșat Anwar Sadat, 
un conduca tor mai degraba  necunoșcut ș i 
șubeștimat. Î n contrașt cu Nașșer, care șe vișa un 
conduca tor panarab, Sadat era î n mult mai mare 
ma șura  un nat ionalișt egiptean. Întereșele 
Egiptului, ștoparea receșiunii economice ș i 
conșolidarea propriului regim (va dit fragil, la 
î nceput) erau pentru el obiective mai importante 
deca t cheștiunea paleștiniana  șau șolidaritatea 
mușulmana  anti-ișraeliana  (deș i nu neglija 
acește probleme, care erau impoșibil de ocolit 
ava nd î n vedere preșiunea opiniei publice). Î n 
pluș, Sadat nu credea î n fort a URSS, fiind î n mult 
mai mare ma șura  un adept al aliant ei cu SUA. El 
era dișpuș șa  î nla ture relat ia de dependent a  
militara  ș i economica  fat a  de Moșcova, daca  avea 
garant ia unei coopera ri cu americanii. Toate 
acește calcule ale lui Sadat erau î nșa  impoșibil de 
ghicit î n intervalul 1970-1973, ca nd aceșta era 
va zut ca o șolut ie de tranzit ie, cenuș ie ș i 
neconvinga toare, î n fruntea Egiptului.   

Pentru a atinge obiectivul major de politica  
externa  al Egiptului (redoba ndirea Sinaiului), 
Sadat avea de depa ș it doua  obștacole aparent 
inșurmontabile: pe de o parte, aducerea 
ișraelienilor la mașa negocierilor ș i, pe de alta  
parte, ment inerea celorlalte ștate arabe vizate de 
proceșul de pace (Siria, Îordania, reprezentant ii 
paleștinienilor) la aceeaș i mașa  cu ișraelienii. 
Sadat era, î n fapt, captiv î ntre șolicita rile 
maximale ale ștatelor arabe, care î ș i doreau 
conceșii majore din partea Îșraelului fara  șa  
ofere nimic î n șchimb aceștuia (nici ma car 
recunoaș terea oficiala  a ștatului) ș i 
dișponibilitatea șca zuta  a liderilor ișraelieni de a 
accepta ceda ri ample î n fat a unor adverșari care 
fușeșera  recent șurclașat i din punct de vedere 
militar. Î n curșul anului 1973 Sadat î ncercașe, 
prin intermedierea lui Nicolae Ceauș eșcu, șa  
init ieze un dialog cu premieriul ișraelian Golda 
Meir, î nșa  condit iile lui Sadat erau conșiderate 
lipșite de realișm ș i acoperire de taba ra 
ișraeliana .7  Aceșta a foșt contextul lanșa rii de 
ca tre raiș-ul egiptean a Ra zboiului de Yom 
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Kippur î n octombrie 1973. Prin intermediul 
aceștuia, Sadat a reuș it șa  demonștreze ca  
armata egipteana  conștituia, î n colaborare cu cea 
șiriana , un pericol pentru Îșrael, î n ciuda 
preștat iei cataștrofale din anul 1967. Militarii 
egipteni au izbutit î n octombrie 1973 o 
traverșare remarcabila  a Canalului Suez, au 
pa ștrat șupriza ștrategica  așupra Tzahal ș i a 
șpionajului militar ișraelian (AMAN) ș i au 
identificat cea mai buna  tactica  pentru a face fat a  
contraatacului blindatelor ș i aviat iei ișraeliene 
(șiștemele șol-aer ș i infanteriș tii dotat i cu arme 
portabile antitanc).  

Surpriza obt inuta  î n prima etapa  a Ra zboiului 
de Yom Kippur de ca tre generalii lui Saudat ș i 
panica reșimt ita  la Tel Aviv î n primele zile ale 
confrunta rii (ulterior, Tzahal a preluat init iativa) 
a așigurat primul obiectiv major al preș edintelui 
egiptean: dișponibilitatea liderilor ișraelieni de a 
participa la negocieri de pace care includeau 
retroceda ri șemnificative ale teritoriilor cucerite 
î n 1967. Aceașta  dișponibilitate ș-a ment inut 
chiar ș i dupa  o neaș teptata  preluare a puterii î n 
Îșrael, dupa  decenii de guvernare a șta ngii, de 
ca tre drepta nat ionalișta  Likud condușa  de 
Menachem Begin. 

A doua mare provocare pentru Anwar Sadat 
era capacitatea de a obt ine un acord cu Îșrael î n 
condit iile î n care la mașa negocierilor erau 
aș teptat i nu mai put in de opt actori diplomatici: 
Statele Unite, Uniunea Sovietica , Egipt, Îșrael, 
Îordania, Siria, Arabia Saudita , reprezentant ii 
paleștinielor.8 Aceș ti actori șe grupau ș i șe 
regrupau î n funct ie de mai multe criterii. Î n 
primul ra nd, taba ra araba  trebuia șa  șe arate 
șolidara . Pe de alta  parte, exișta un grup pro-
american (Îordania, Arabia Saudita  – șpre care 
Egiptul tindea) ș i un grup pro-șovietic (Siria, 
paleștinienii – din care Egiptul era conșiderat 
parte).  La ra ndul lor, ștatele arabe erau divizate 
de propriile rivalita t i politice ș i perșonale: 
preș edintele șirian Hafez al-Așșad era tot mai 
oștil fat a  de Sadat dupa  modul î n care acește 
geștionașe traverșarea Canalului Suez î n 1973, 
refuza nd șa  atace î n profunzime, aș a cum șe 
angajașe init ial; Îordania viza preluarea 
Cișiordanieniei, provoca nd î ngrijoarea Egiptului 
ș i a Siriei; paleștinienii î ncercașera  șa  î l 
detroneze pe Hușșein al Îordaniei etc.  

Pe aceșt fond, î n curșul anului 1977, î n 
contextul prega tirilor pentru o noua  î nta lnire î n 
format extinș la Geneva (unde avușeșera  loc 
dișcut ii șimilare dupa  Ra zboiul de Yom Kippur), 
î n taba ra egipteana  ș i î n cea ișraeliana  (unde 
Mehachem Begin ca ș tigașe alegerile î n mai 
1977) șe contureaza  pentru prima data  nevoia 
unui contact direct. Ambele tabere aveau 
șenzat ia ca  dișcut iile colective – care includeau 
actori mai radicali, precum șirienii ș i 
paleștinienii – vor face impoșibila  o î nt elegere, 
altfel fezabila , î ntre Îșrael ș i Egipt. Ambele 
tabere reșimt eau o preșiune din partea Statelor 
Unite ș i a URSS pentru a accepta comprimișuri 
care vizau un cadru mai larg deca t dialogul ștrict 
dintre Îșrael ș i Egipt.  Problema Sinaiului era, î n 
realitate, mai uș or de șolut ionat deca t cea a 
Îerușalimului șau a refugiat ilor paleștinieni.9   

Canalele șecrete de negociere aleșe de Sadat, 
reșpectiv Begin ș i Moșhe Dayan (ca miniștru de 
externe al Îșraelului) au foșt, î n aceașta  faza , cele 
așigurate de Roma nia ș i Maroc. Sadat noteaza  î n 
memoriile șale: ”Î n Romania am avut o lunga  
șeșiune de dișcut ii cu preș edintele Nicolae 
Ceauș eșcu, î n curșul ca reia aceșta mi-a șpuș 
deșpre o șeșiune î nca  ș i mai lunga  pe care el o 
avușeșe cu premierul Begin al Îșraelului (durașe 
opt ore, dintre care ș așe fușeșera  convorbiri 
private). L-am î ntrebat pe Ceauș eșcu deșpre 
impreșiile șale. A șpuș: ”Begin vrea o șolut ie.” 
”Principala mea precupare î n aceșt contact”, am 
șpuș, ”ește daca  Îșrael vrea cu adeva rat ș i î n mod 
real pace. Din partea mea e limpede ca  vreau ș i 
am dovedit-o dincolo de orice umbra  de î ndoiala . 
Dar chiar vrea adminiștrat ia ișraeliana  de azi – 
mai aleș șub Begin, ca lider al blocului fanatic 
Likud – pace? Poate un extremișt ca Begin șa  
doreașca  cu adeva rat pacea?” ”Da -mi voie șa -t i 
șpun î n mod categoric”, a reiterat Ceauș eșcu, ”ca  
el vrea pace”. Ceauș eșcu pa rea foarte î ncreza tor, 
ș i am î ncredere î n judecata aceștui ba rbat. Î n 
pluș, preș edintele roma n a ment inut o lega tura  
conșiștenta  cu ișraelienii. Accentul puș de el pe 
dorint a de pace a lui Begin, pe faptul ca  Begin 
era ”un om puternic”, mi-a confirmat șenzat ia ca  
o șchimbare era urgent neceșara ”.10   

Sadat mai fa cușe aceașta  afirmat ie, î n prealabil, 
î ntr-un interviu din anul 1977, realizat de Ranan 
Lurie la cașa preș edintelui egiptean din Îșmailia, 
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ocazie cu care rais a declarat faptul ca  a deciș șa  
negocieze pacea cu Begin dupa  ce Nicolae 
Ceauș eșcu l-a așigurat ca  aceașta ește un lider 
puternic (șpre deoșebire de Rabin), care î ș i 
doreș te cu adevarat pacea.11   

Zeci de documente publicate î n anul 2012 de 
Arhivele de Stat ale Îșraelului ateșta  faptul ca  
Begin le-a șpuș miniș trilor din cabinetul șa u, pe 
4 șeptembrie 1977, faptul ca  Sadat i-a tranșmiș 
lui Ceauș eșcu dorint a de a dișcuta direct cu 
Begin un acord de pace ișraeliano-egiptean.12  
Î n introducerea la declarat ia comuna  Begin-

Ma neșcu din 30 augușt 1977, de la Bucureș ti, 
Minișterul de Externe ișraelian afirma : ”La 
invitat ia primului miniștru Manea Ma neșcu, dl. 
Begin a petrecut ș așe zile î n Roma nia (25-30 
augușt), ava nd dișcut ii cu liderii aceștei t a ri, 
inclușiv lungi convorbiri cu preș edintele Nicolae 
Ceauș eșcu. Convorbirile ș-au concentrat pe 
modalita t i de a demara dișcut ii de pace î ntre 
Îșrael ș i Egipt. Dl. Begin a explicat pozit ia 
Îșraelului ș i a șubliniat dișponibilitatea șa de a 
face conceșii î n șchimbul unei pa ci adeva rate. 
Preș edintele roma n ș-a î nta lnit ulterior cu 
preș edintele Sadat ș i i-a tranșmiș modul î n care 
ișraelienii ga ndeșc deșpre el. Ata t primul 
miniștru Begin ca t ș i preș edintele Sadat l-au 
creditat ulterior pe preș edintele Ceauș eșcu cu 
un rol vital î n facerea poșibila  a vizitei lui Sadat 
la Îerușalim”.13    
Marocul a conștruit relat ii șpeciale cu Îșrael 

î nca  din anul 1961, ca nd a foșt ștabilit de ca tre 
regele Mohamed al V-lea un mod flexibil de a 
permite evreilor marocani șa  faca  alia. Pleca nd 
din acel moment, șucceșorul șa u, ta na rul ș i 
vulnerabilul Hașșan al ÎÎ-lea, ș-a bucurat de 
protect ie din partea Tzahal ș i Moșșad î n unele 
momente critice. El a primit șprijin militar 
î mpotriva Algeriei ș i șprijin de intelligence 
î mpotriva Libiei, care pla nuia așașinarea șa.  
Fiind educat î n Frant a, la Bordeaux, Hașșan al ÎÎ-
lea avea î n particular o atitutide filoșemita , 
vorbind deșpre o aliant a  î ntre ”geniul evreieșc ș i 
puterea araba ” ș i deșpre ”fra t ia șemita ”.14 Ava nd 
î n vedere pozit ia de preș edinte al Ligii Arabe 
care î i revenea regelui marocan, prima tentativa  
conșiștenta  a Tel Aviv-ului de a negocia cu Sadat 
a avut loc prin Rabat, care era conșiderat de 

șocialiș tii ișraelieni un canal mai de î ncredere 
deca t Bucureș tiul, șușpectat ca  ar fi prea inflitrat 
de șpionajul șovietic.   

Î n octombrie 1976, mașcat cu peruca  ș i 
ochelari de șoare, Yitzhak Rabin l-a vizitat pe 
Hașșan al ÎÎ-lea, ștabilind un prim contact mediat 
cu Sadat. Totuș i, Sadat nu l-a acceptat pe Rabin 
ca partener de dialog, conșidera ndu-l prea ”șlab” 
pentru a-ș i așuma geșturi politice majore. La 
șcurt timp, î nșa , Rabin i-a la șat locul lui 
Menachem Begin î n fruntea ștatului. Pentru 
aceșta, aș a cum am va zut, Ceauș eșcu garanta î n 
fat a lui Sadat ca  ește un lider puternic, care are 
capacitatea de a face pace. Î n pluș, Sadat ș i Begin 
aveau un trecut comun, de lupta tori clandeștini 
pentru eliberare nat ionala  ș i det inut i politici. 
Sadat credea ca  î l î nt elege mai bine pe Begin, 
deș i aceșta era conșiderat un ”antiarab”. Aș a șe 
face ca  Moșhe Dayan, miniștrul de externe al lui 
Begin ș i un bun cunoșca tor al relat iilor militare 
ș i de intelligence cu Marocul, a reluat filiera 
marocana  deșchișa  de Rabin. Dayan a evocat pe 
larg negocierile purtate prin filiera marocana : 
”Î n dupa -amiaza luminoașa  ș i î nșorita  de 
șa mba ta , 4 șeptembrie 1977, am plecat î n ceea 
ce avea șa  fie prima dintre cele trei vizite șecrete 
la un conduca tor arab, regele Hașșan al 
Marocului. Nu era prima lui î nta lnire cu un 
reprezentant al Guvernului ișraelian; dar acum, 
cu un nou guvern la putere, conduș de 
Menachem Begin, vechiul contact fușeșe reî nnoit 
ș i eu primișem o invitat ie de la rege. Begin î mi 
aprobașe ca la toria ș i ne pușeșem de acord 
așupra punctelor pe care urma șa  le prezint la 
î nta lnire. Scopul noștru principal era șa  
î ncerca m șa  ne așigura m șprijinul lui Hașșan î n 
ștabilirea unei î nta lniri directe ș i unor dișcut ii de 
pace cu reprezentant ii Egiptului.”15 Pe 9 
șeptembrie 1977, regele Hașșan a tranșmiș 
ișraelienilor acordul lui Sadat pentru aceașta  
î nta lnire, care șe va deșfa ș ura pe 16 șeptembrie, 
tot î n Maroc, î n prezent a regelui. La ea vor fi 
prezent i vicepremierul egiptean Tuhami (un 
șimplu intermediar al lui Sadat) ș i Moșhe Dayan, 
ambele pa rt i expuna ndu-ș i cu aceașta  ocazie 
șolicita rile î n vederea șemna rii unui acord de 
pace.16 

Finalul aceștui proceș ește cunoșcut de toata  
lumea: î n vara anului 1978 Begin ș i Sadat șe 
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î nta lneșc la Camp David, ajunga nd la un acord 
iștoric grat ie medierii preș edintelui american 
Jimmy Carter. Urmeaza  Premiul Nobel pentru 
Pace ș i șemnarea, î n martie 1979, pe peluza 
Cașei Albe, a Tratatului de Pace dintre Îșrael ș i 
Egipt, ștate a ca ror tradit ie de rivalitate dura 
î nca  de la Îeș irea lui Moișe… Pentru aceșt geșt 
iștoric, Sadat va fi uciș de ca tre ișlamiș ti î n 
octombrie 1981. 

 

Cine l-a ucis pe Sadat. Proto-al-Qaeda 

Decizia ișlamiș tilor egipteni de a-l ucide pe 
Anwar Sadat ș-a conturat î n anii 1977-1979, pe 
fondul a doua  evenimente cruciale. Dupa  ce 
Sadat a zburat la Tel Aviv ș i a vorbit î n Kneșșet, 
accepta nd pește doi ani șemnarea unui tratat de 
pace cu Îșrael, ”pedepșirea” șa de ca tre jihadiș ti 
devenișe inevitabila . Revolut ia ișlamica  din Îran, 
din 1979, a fa cut ca jihadiș tii egipteni șa  șpere ca  
așașinarea lui Sadat poate deveni doar 
momentul de deșchidere al unei lovituri de ștat 
care șa  tranșforme Egiptul î n prima mare 
teocrat ie șunnita  (regimul de la Teheran fiind 
unul ș iit).  

Înșpiratorul ideologic al conșpirat iei jihadiște 
din 1981 a foșt Muhammad Abd al-Salam Faraj, 
pa rintele șpiritual al grupa rii al-Jihad. Faraj a 
foșt, î n fapt, ala turi de Sayyid Qutb, cel mai 
influent ga nditor jihadișt care va prega ti 
ideologia al-Qaeda. Î n Obligat ia Neglijata  (Al 
Farida al-Ghaiba), cartea șa definitorie, Faraj va 
proclama ca  jihadul (ca lupta  armata , nu doar ca 
efort interior) reprezinta  o obligat ie 
fundamentala  a fieca rui mușulman – obligat ie 
care a foșt ignorata  î n ultimele șecole, lucru care 
a duș la o pra buș ire a puterii ișlamice. Jihadul nu 
trebuie duș doar î mpotriva rivalilor 
nemușulmani, ci ș i î mpotriva liderilor politici 
mușulmani care nu accepta  ca  ștatul trebuie șa  
fie puș î n șlujba lui Allah. Aceș ti lideri șunt 
numit i de Faraj ”apoștat i”, fiind comparat i cu 
Ginghiș-Han șau Faraon. Ca atare, devine 
obligat ia fieca rui mușulman pioș șa  î i ucida  
pentru a face poșibila  inștaurerea unui teocrat ii 
ișlamice autentice. Muhammad Abd al-Salam 
Faraj nu va fi doar un teoretician al ”regicidului”: 
el va organiza gruparea al-Jihad, unind șub 
umbrela aceșteia un grup jihadișt din Așșiut 

(șudul Egiptului) cu un grup din Cairo, de unde 
venea ș i Ayman al-Zawahiri.17  

Pentru a reuș i î n complotul î mpotriva lui Sadat, 
al-Jihad avea nevoie înșă de două perșonaje-
cheie: un militar important, dișpuș șa  participe 
la conșpirat ie, dar ș i de un teolog ș i predicator 
important, dișpuș șa  șemneze o fatwa prin care 
uciderea lui Sadat ește autorizata . Primul va fi 
colonelul Abbud al-Zumar (informat iile 
militare), care din 1979 va fi convinș ca  Sadat va 
avea șoarta ș ahului iranian, urma nd șa  fie 
ma turat de o revolut ie populara  ișlamișta . Al-
Zumar î ș i va foloși pozit ia pentru a așigura 
plutonului locotententului Îșlambouli prezent a 
la parada militara  din octombrie 1981. Fatwa 
care comanda așașinarea lui Sadat va fi șcrișa  de 
”ș eicul orb” Omar Abdel-Rahman, imam al unei 
moșchei din al-Fayoum, profeșor de teologie î n 
Așșiut ș i mentor al grupa rii ișlamiște Gamaat 
Îșlamiyya (Grupurile Îșlamice).18 
Dupa  uciderea lui Sadat, proiectul unei 

revolut ii ișlamiște șunnite a eș uat rapid, nefiind 
șușt inuta  de populat ie. Egiptul nu a cunoșcut 
șoarta Îranului. Conșpiratorii au foșt prinș i ș i 
judecat i. Faraj ș i Îșlambouli au foșt executat i, iar 
al-Zumar a foșt condamnat la o lunga  detent ie, 
î ntinșa  pa na  î n zilele noaștre (a foșt eliberat 
recent). Pe de alta  parte, figurile conșiderate de 
rang șecund î n cadrul al-Jihad, neimplicate direct 
î n așașinat, precum Abdel-Rahman ș i Ayman al-
Zawahiri, vor fi eliberate ș i î ncurajate șa  caute 
alte baze jihadiște.  

Din exilul lor șe vor naș te al-Qaeda ș i 
globalizarea ișlamului.  
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Ambasador profesor Dumitru CHICAN 
 

I. Un preambul 

Î n iștoria șa moderna  marcata , cu deoșebire, de 
Acordurile Sykeș-Picot din 1916, prin care 
Marea Britanie ș i Frant a î ș i î mpa rt eau î ntre ele 
vilaietele ș i provinciile otomane ale Orientului 
Mijlociu, apoi, î n 1947, de faimoașa „Rezolut ie de 
Partaj” prin care ONU î mpa rt ea Paleștina iștorica  
î n doua  entita t i șeparate - evreieașca  ș i araba  
paleștiniana  - urmata , un an mai ta rziu, î n mai 
1948, de aparit ia ștatului Îșrael pe harta 
regionala  a Orientului Mijlociu, aceașta  
zbuciumata  parte a geografiei politice globale a 
cunoșcut prea put ine ș i efemere momente de 
pace. Stufoașe, complexe ș i, de cele mai multe ori 
violente, litigiile care au umbrit evolut ia 
Orientului Mijlociu au angrenat combinat ii 
complicate de șucceșiuni ale actorilor implicat i, 
fa ra  ca aceașta șa  șchimbe șemnificativ eșent a ș i 
mizele conflictului î nșuș i. Cu toate aceștea, au 
generat o continua  ș i variata  șucceșiune de 
aliant e mai mult șau mai put in durabile, fie î ntre 
actorii regionali, fie î ntre aceș tia ș i una șau alta 
dintre marile puteri ale lumii poștbelice ș i 
Ra zboiului Rece, fie, mai rar, î ntre aceștea din 
urma . Aliant ele continua  șa  apara  ș i șa  dișpara  ș i 
î n zilele noaștre, conștruite fiind pe aceleaș i 
principii perene ale intereșelor mercantile 
precum ș i pe temeliile conjuncturii, ale 
clientelișmului, ale ignora rii șau șupralicita rii 
deformatoare ale codului impuș de litera ș i 
șpiritul dreptului ș i juștit iei internat ionale. Un 
așemenea fenomen al aparit iei ș i dișparit iei 
aliant elor, parteneriatelor, axelor, blocurilor a 
cunoșcut ș i cunoaș te o amplificare accelerata  
șub impulșul a cel put in trei factori majori. 
Aceș tia șunt: î ncheierea Ra zboiului Rece ș i 
pra buș irea „Cortinei de Fier” dintre Eșt ș i Veșt, 
atentatele teroriște de la 11 șeptembrie ș i 
ra zboaiele care i-au șuccedat, explozia 
fenomenului jihadișt terorișt ișlamic cu 
dimenșiuni globale ș i aș a-numita „Prima vara  

araba ”, cu î ntreg cortegiul dezama girilor î n care 
aceașta a eș uat. 

Raporturile fluctuante de fort e ș i alte 
numeroașe rivalita t i ș i calcule geoștrategice 
centrifuge, cu toate ra zboaiele ș i confrunta rile 
hibride, șau prin interpuș i, au aduș pe fronturile 
de lupta  militare, economice, comerciale, 
energetice ș i/șau politice noi actori ș i realinieri 
care trașeaza  actuala configurat ie a reliefului 
politic ș i ștrategic al Orientului Mijlociu. 

 

II. Schiță de peisaj 
 
Ra ndurile de fat a  î ș i propun șa  ofere un tablou 

șchit at al principalelor polariza ri de fort e care, 
șub diverșe denumiri, contribuie la 
particularizarea identita t ii geoștrategice actuale 
a regiunii Orientului Mijlociu. 

 

Alianța sau „axa” care aduce alături 
Federația Rusă, Turcia și Iran. 

Acește t a ri nu șunt pa rt i propriu-zișe ale 
Orientului Mijlociu, fiecare î n parte are priorita t i 
ș i intereșe diferite daca  nu chiar divergent e, î nșa  
au î n comun autoimpunerea ca puteri decidente 
î n ceea ce priveș te șpinoașele doșare conflictuale 
ale aceștei regiuni geopolitice. Un obiectiv 
comun ește ra zboiul civil șirian, care a devenit 
elementul de coeziune impuș de evolut ii 
conjuncturale. Î n pofida paș ilor pozitivi realizat i 
pa na  acum î n direct ia unei șolut iona ri a 
cheștiunii șiriene, aceașta  axa  a foșt ș i continua  
șa  fie una problematica  ș i ambigua . Chiar daca  
Rușia ș i Îranul î ș i pot juștifica intervent ia î n Siria 
prin faptul ca  aceașta a foșt ceruta  de ca tre 
regimul de la Damașc, realitatea arata , tot mai 
frecvent, ca , î n ce o priveș te, Rușia nu ește 
dișpușa  șa  accepte perșpectiva unui șcenariu î n 
care, dupa  pacificarea Siriei, pe teritoriul 
aceșteia șunt ment inute fort e ștra ine (turceș ti, 
iraniene ș i occidentale). Î n acelaș i timp, 
preș edintele Vladimir Putin ește intereșat de 
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ment inerea unor relat ii funct ionale cu Îșraelul, 
ștat aflat î ntr-o profunda  oștilitate cu Turcia ș i 
Îran. Dar liderul de la Kremlin nu șe diștant eaza  
nici î n aceșt caz de pragmatișmul dovedit pa na  
î n prezent. Din aceșt punct de vedere, ește 
intereșant de ment ionat ca  el a dat de î nt eleș 
ata t lui Benjamin Netanyahu, ca t ș i lui Donald 
Trump, ca  Rușia ește dișpușa  șa  determine o 
retragere a prezent ei iraniene din Siria, cu 
condit ia șa  șe traga  definitiv cortina așupra 
conflictului ucrainean ș i, î n pluș, decident ii de la 
Tel-Aviv ș i Wașhington șa  accepte o deblocare 
onorabila  a proceșului de negociere cu 
Autoritatea Nat ionala  Paleștiniana . Î n atare 
conjuncturi, șe poate șpune ca  „aliant a” dintre 
cele trei foște puteri imperiale ra ma ne nu numai 
problematica  ș i confuza , ci ș i î ndoielnica , din 
perșpectiva durabilita t ii. 

2. Așișta m, î n prezent, la un proces discret de 
apropiere între statele arabe din Golf (mai 
put in Qatar) s i Israel, ava nd ca t inta  
contracararea ambit iilor regionale ale regimului 
teocratic din Teheran. Premierul Benjamin 
Netanyahu a efectuat, deja, o vizita  oficiala  î n 
Sultanatul Oman, î n vreme ce Îșraelul î ntret ine 
contacte concrete ș i punctuale, politice, militare, 
comerciale ș i î n alte domenii cu regatul Bahrein 
ș i Emiratele Arabe Unite. Chiar ș i monarhia de la 
Riad, prin vocea print ului moș tenitor 
Mohammad Bin Salman, ș i-a intenșificat 
declarat iile favoriza nd o apropiere ștrategica , 
militara  ș i informativa  anti-iraniana  cu ștatul 
evreu. 

3. Î n prezent, analiș tii ș i comentatorii din mașș
-media urma reșc cu atent ie, chiar fa ra  a dișpune 
de șuficiente detalii, ceea ce ei numeșc „Alianța 
Orientului Mijlociu”, care ar fi menita  șa  
realizeze o corelat ie dinamica  î ntre marile puteri 
- Federat ia Rușa  ș i China, deocamdata  - ș i ștatele 
influente din regiunea Orientului Mijlociu. 
Originile aceștui bloc virtual menit șa  aduca  o 
noua  ordine regionala  dupa  î ncheierea 
ra zboaielor regionale active ș i î n contextul 
vidului de echilibru creat prin deciziile actualei 
adminiștrat ii de la Wașhington de „aducere 
acașa ” a prezent ei militare americane din 
regiunea Orientului Mijlociu șe rega șeșc î n 
capitala qatariana , Doha, iar init iativa apart ine 

emirului local Tamim Bin Hamad Al-Thani. Î n 
viziunea aceștuia, noul „bloc” ar urma șa  
conștituie o alternativa  dinamica  la mecanișmele 
oșificate ale Conșiliului de Cooperare al Golfului. 
Înit iativa a foșt șalutata  de Turcia, Îran, Îraq, 
Liban, Îordania ș i Siria, î n vreme ce China ș i 
Federat ia Rușa  ș i-au manifeștat intereșul ș i 
dișponibilitatea de a șe ala tura aceștei noi 
„aliant e”. Statele Unite, Îșrael ș i Arabia Saudita  
au formulat aprecieri negative la adreșa aceșteia. 
Ca ș i î n cazul altor așemenea „aliant e anunt ate”, 
exișta  î ndoieli ca t priveș te poșibilitatea ca aceșt 
proiect șa  devina  realitate, î n ma șura î n care șe 
pune î ntrebarea daca  „aliant a” nu ește doar o 
alta  pa rghie foloșita  de Qatar î n conflictul șa u cu 
Arabia Saudita  ș i cu ceilalt i membri ai 
organizat iei Conșiliului de Cooperare al Golfului. 

4. Vom mai aminti, î n șfa rș it, un alt proiect de 
aliant a  init iat, de data aceașta, de ca tre 
Adminiștrat ia Donald Trump. Sub denumirea 
“Middle East Strategic Alliance” (cu acronimul 
MESA ș i cu cognomenul “Arab NATO”), init iativa 
era conceputa  ca un acord holiștic î n care șa  șe 
rega șeașca  elemente legate de șecuritate ș i 
militare, dar ș i proiecte economice, energetice ș i 
politice. De la bun î nceput, init iativa americana  a 
foșt primita  cu rezerve ș i critici, inclușiv din 
partea analiș tilor ș i politicienilor americani ș i 
arabi pentru care aliant a ștrategica  era doar o 
tentativa  a lui Donald Trump de a trece o buna  
parte din poverile privind șecuritatea ș i 
economia î n reșponșabilitatea ștatelor regionale 
membre, dar șub conducerea SUA ș i fa ra  ca 
Wașhingtonul șa -ș i așume reșponșabilita t i de 
apa rare a aliat ilor din aceașta  „coalit ie ștrategica  
a noului Orient Mijlociu”. Aliant a a șucombat 
î nainte de a șe naș te. Dișenșiunile exiștente î ntre 
Qatar ș i reștul monarhiilor arabe din cadrul 
Conșiliului de Cooperare al Golfului, dar ș i 
dișcrepant ele î ntre priorita t ile de șecuritate ș i 
clivajele care șepara  pozit iile ștatelor vizate î n 
problemele regionale, precum conflictul cu 
Republica Îșamica  Îran, șau evalua rile diferite ș i 
contradictorii î n ceea ce priveș te ișlamul politic, 
inclușiv, miș carea Frat ilor Mușulmani, ș-au aflat 
printre principalele probleme care au î mpiedicat 
concretizarea init iativei americane ș i qatariene. 
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S i î n aceșt caz a foșt vorba de eș ecul 
experimentat ș i de alte așemenea aliant e 
volatile, precum aliant a militara  a Pactului de la 
Baghdad (1955-1979), devenita  CENTO, care î ș i 
propunea șa  conștituie o ștavila  î n fat a avanșului 
comunișt șovietic ca tre regiunea Orientului 
Mijlociu ș i Așia de Veșt. Aștfel, șe poate șpune ca  
practica aliant elor î n aceașta  parte a lumii a 
avut, de-a lungul iștoriei moderne ș i are ș i î n 
zilele noaștre, un deștin ingrat, fie prin lipșa de 
conșiștent a , fie prin naș terea prematura , fie prin 
deceșul chiar î nainte de aparit ie. 

 

III. De la alianțe la parteneri 

Statele din juma tatea eștica  ș i centrala  a 
continentului european, din care zece șunt 

membre ale Tratatului Atlanticului de Nord, 
promoveaza  o relat ie de parteneriat cu Statele 
Unite - bazata  î n general pe șupremat ia 
decizionala  a Wașingtonului ș i pe șușt inerea 
politicilor orientale ale adminiștrat iei. Î n șchimb, 
î n taba ra veștica  a Europei ș i î n Canada nu 
lipșeșc rezervele ș i reticent ele guvernamentale 
ca t priveș te politica pe care preș edintele Donald 
Trump o promoveaza  î n lega tura  cu doșarele 
conflictuale ale Orientului Mijlociu. Ește vorba 
î ndeoșebi de contencioșul cu regimul ișlamic din 
Teheran, de ra zboiul civil din Siria ș i de 
problema paleștiniana . 

Treca nd ca tre arealul î nșuș i al regiunii 
Orientului Mijlociu șe va conștata ca , de-a lungul 
timpului, Statele Unite au reuș it șa  conștruiașca  

Sursa: les Clés du Moyen Orient, htttps://lesclesdumoyenorient.com 
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un vașt șiștem de parteneriate bilaterale care, 
fa ra  a fi imune la ș ocuri, dișenșiuni ș i ștagna ri 
conștituie, î n comun, tot ata tea puncte de șprijin 
ș i capete de pod pentru prezent a politica  ș i 
militara  americana  î n aceașta  regiune (vezi 
imaginea). 

Federat ia Rușa , grat ie politicii implementate î n 
tratarea ra zboiului civil șirian ș i î n relat iile cu 
ștatele regionale, a atinș un punct apropiat de 
apogeu ca t priveș te revenirea ș i conșolidarea 
prezent ei ș i influent ei șale orientale. Arabia 
Saudita , Turcia ș i Îranul act ioneaza  cu acribie 
pentru a-ș i la rgi amploarea ș i ștatutul de puteri 
regionale de prima  ma na , î n timp ce Statele 
Unite ra ma n, cel put in î n lumina realita t ilor 
prezente, șingura putere omniprezenta  ș i 
omnipotenta  î n adminiștrarea geopolitica  ș i 
geoștrategica  a Orientului Mijlociu. 

Î n acește conjuncturi, un loc aparte î l are 
Turcia, membru fondator al NATO și 
det ina toare a celei de-a doua armate ca ma rime 
î n cadrul Aliant ei Nord-Atlantice. Turcia ește ș i 
un avanpoșt fundamental al politicilor regionale 
americane, î n pofida fluctuat iilor pe care le 
cunoșc relat iile turco-americane. Aceștea au 
apa rut, î n buna  ma șura , pe fondul evolut iei 
oșcilante ș i șinușoidale a deciziilor ș i aborda rilor 
imprevizibile, ata t ale liderului de la Cașa Alba , 
ca t ș i ale preș edintelui Recep Tayyp Erdogan. Un 
atu forte î n aceșt șenș î l ofera  baza aeriana  
americana  de la Încirlik, din șudul Turciei, care 
ada poșteș te, î ntre alte unita t i, ș i un arșenal 
nuclear ca ruia i șe ala tura  vectorii de tranșport 
la t inte, reșpectiv bombardierele ștrategice B-52. 

Fa ra  a fi membru al NATO șau al unei aliant e 
regionale durabile, Regatul Has emit al Iordaniei 
șe șitueaza , la nivelul Orientului Mijlociu arab, 
printre cei mai loiali aliat i a Statelor Unite, 
aceașta  t ara  ava nd ș i atuul de a fi al doilea ștat 
arab (dupa  Egipt) care a î ncheiat un tratat de 
pace cu Îșraelul. Î n pluș,  det ine un rol dinamic î n 
abordarea ca ilor poșibile de șolut ionare a 
șpinoașei probleme paleștiniene. Î n plan militar, 
Îordania a ga zduit amplașamentele militare 
aeriene americane din cadrul coalit iei 
internat ionale î mpotriva fenomenului terorișt-
ișlamișt ș i al grupa rii radical-extremiște Statul 
Îșlamic/Daișh. 

Î n egala  ma șura , Egiptul, beneficiar al unei 
așiștent e financiare americane șubștant iale, cu 
finalita t i militare ș i de șecuritate, det ine un loc 
aparte î n ecuat ia regionala  a Statelor Unite ale 
Americii. 

Î n Peninsula Arabica  ș i pe coașta ra șa riteana  a 
aceșteia, monarhiile arabe, î n frunte cu Arabia 
Saudita  ș i Emiratele Arabe Unite, dar ș i Bahrein, 
Kuwait, Qatar ș i șultanatul Oman, pot fi 
conșiderate drept principalii aliat i arabi ai 
Statelor Unite î n șpat iul arabofon al Orientului 
Mijlociu. Abordate din perșpectiva șitua rii lor 
ștrategice, dar ș i ca det ina tori ai unui loc pivot 
pe piat a globala  a hidrocarburilor, ca importanta  
piat a  de deșfacere pentru induștria americana  
de armament ș i ca ștate care dezavueaza , la 
unișon cu Wașhingtonul, regimul iranian ș i 
politicile aceștuia, acește ștate ocupa  un loc de 
frunte pe agenda diplomat iei americane 
regionale. 

Aborda nd regiunea din perșpectiva „Marelui 
Orient Mijlociu” vom conștata ca  î n proximitatea 
așiatica  șe afla  Irak. Aceșt ștat nu a dat uita rii 
invazia ș i ocupat ia americana  din 2003-2011, 
motiv pentru care î ntret ine relat ii intenșe - 
oficiale ș i confident iale - cu Îran. Pe de alta  parte, 
deruleaza  ș i cu Statele Unite relat ii care ar putea 
fi comparate cu un șoi de mariaj catolic nu lipșit 
de așperita t i. Mai departe, Afghanistan, 
Pakistan, Yemen, în șudul Peninșulei Arabice 
ș i Djibouti, î n Cornul Africii, șe prezinta  ca ștate 
aliate clientelare ale Americii, de care șunt î n 
buna  ma șura  dependente ca t priveș te așiștent a 
financiara  (americana ) ș i cu care relat iile șunt 
expușe la evolut iile șpat iului geoștrategic, 
geopolitic ș i militar. 

* * 

O tradit ie durabila  î n relat ionarea externa  a 
Statelor Unite face ca diplomat ia americana  - 
indiferent de coloratura politica  a aceșteia - șa  
î mparta  comunitatea internat ionala  î n doua  
tabere. Aceștea șunt alca tuite, î n retorica 
obiș nuita , din aș a numit ii good guys (ba iet ii 
buni), pe de-o parte. Ește vorba deșpre ștatele 
șau comunitatea de ștate care coreșpund 
intereșelor nat ionale ș i geoștrategice ale 
Americii ș i care, aștfel, ofera  rezervorul din care 
șunt șelectate prieteniile, parteneriatele ș i 
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aliant ele. De cealalta  parte, ne referim la cei care 
șunt grupat i șub denumirea generica  de bad 
guys (băieții răi) și care conștituie categoria 
ștatelor clașificabile drept inamicale ș i chiar 
amenint a toare pentru intereșele ș i planurile 
Adminiștrat iilor de pește Ocean. Problema 
iștorica , î n ambele cazuri, ește aceea ca , din 
punct de vedere al rezilient ei, nu șe poate vorbi 
î n termeni categorici deșpre imuabilitatea 
aceștei paradigme taxonomice, î n ma șura î n 
care, dintr-un motiv șau altul, cei buni pot șa  nu 
mai fie conșiderat i ca atare dupa  ce ș i-au epuizat 
potent ialul de avantaje pentru America.  

Reza SHAHRESTANI  

La 5 noiembrie a.c. autorita t ile de la Teheran au 
anunt at punerea î n execut ie a celei de a patra 
faze a renunt a rii șale la angajamentele 
reștrictive așumate prin faimoșul „Acord 5+1”, 
cunoșcut ș i șub denumirea de „Joint 
Comprehenșive Plan Of Action - JCPOA”. Ma șura 
a produș emot ii ș i î ngrijorare deș i, dupa  
retragerea (la 8 mai 2018) unilaterala  a Statelor 
Unite din calitatea de coșemnatar al acordului ș i 
pe fondul șanct iunilor economice aplicate de 
ca tre Adminiștrat ia Trump, regimul iranian î ș i 
fa cușe cunoșcuta  intent ia de a renunt a, î n faze 
șucceșive, la angajamentele ș i obligat iile 
așumate prin documentul î n cauza . Aceașta  
ultima  decizie a regimului ișlamic iranian ș-a 
concretizat prin repunerea î n funct iune a 
inștalat iilor de î mboga t ire a uraniului ș i 
repornirea reactorului atomic șubteran de la 
Fordo, proiectat pentru product ia de uraniu 
î mboga t it. 
Acordul JCPOA a foșt șemnat la Viena, la data de 
14 iulie 2015, de ca tre Îran pe de o parte ș i de 
ca tre Statele Unite, Frant a, Marea Britanie, Rușia 
ș i Germania (de unde ș i denumirea comuna  de 
„Acordul 5+1”) pe de alta  parte. A foșt validat la 
20 iulie 2015, prin rezolut ia 22319 a Conșiliului 
de Securitate. Î ntre altele, documentul știpula 
urma toarele: 

- reducerea de la doua  la un șingur reactor de 
î mboga t ire a uraniului  ș i șca derea numa rului de  

 S i cei ra i î ș i pot revizui oștilitatea pentru a 
trece la extremitatea opușa , a bunelor relat ii cu 
„America Firșt”. Ne referim, î n definitiv, la o 
evolut ie fireașca  ș i la fel de veche ca iștoria 
aliant elor dintre Statele Unite ș i reștul „ba iet ilor” 
care alca tuieșc reștul comunita t ii internat ionale. 
Aștfel, practica aliant elor volatile nu ește deca t 
un șimplu inștrument, valabil î n circumștant e la 
fel de volatile, pentru șatișfacerea intereșelor 
conjuncturale fie ale celor puternici, fie ale celor 
care vor șa  fie puternici șau mai puternici pe o 
perioada  limitata  de timp. Nimic nou șub șoare. 

 

centrifuge neceșare aceștui proceș de la 21.000 
la 5.060;   
- nivelul de î mboga t ire a combuștibilului nuclear 
șcade de la 20% la 3,67%, cu mult inferior 
nivelului de 90% neceșar pentru producerea 
unei arme atomice;  
- ștocul de uraniu î mboga t it de care Îranul are 
dreptul șa  dișpuna  șe limiteaza  la 300 kilograme, 
cu nivel de î mboga t ire de 3,67%, î n comparat ie 
cu rezervele anterioare de ca teva tone de uraniu 
cu grad de î mboga t ire de 5% ș i de cî teva șute de 
kilograme de uraniu î mboga t it pa na  la 20%. 

Prin trecerea la o noua  faza  a dezangaja rii 
iraniene î n raport cu prevederile Acordului 
„5+1” șe conșfint eș te realitatea ca  din litera ș i 
șpiritul documentului internat ional nu a mai 
ra maș î n vigoare deca t o șingura  prevedere ș i 
anume aceea referitoare la deșfa ș urarea, î n 

Reactorul nuclear Arak, centrifuge de îmbogăţire 
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continuare, a mișiunilor de inșpect ie ale Agent iei 
Înternat ionale pentru Energie Atomica . 
Preocupa rile iraniene î n domeniul nuclear revin 
la punctul de plecare premerga tor negocierii ș i 
convenirii acordului JCPOA. Îar ment inerea, î n 
continuare, a mișiunilor de inșpect ie ale Agent iei 
Înternat ionale pentru Energie Atomica  nu 
reprezinta  deca t un mijloc de butaforie menit șa  
dovedeașca  „bunele intent ii paș nice”. 
Cine ește reșponșabil pentru șituat ia la care ș-a 

ajunș î n prezent dupa  ce, init ial, pa rt ile 
șemnatare î n primul ra nd ș i comunitatea 
internat ionala  au șalutat cu entuziașm victoria 
diplomatica  prin care șe bara drumul periculoș 
ca tre amenint area unei poșibile cataștrofe 
globale? 
Reșponșabilitatea cea mai conșiștenta  revine 

adminiștrat iei Donald Trump ș i politicii obșeșive 
de dez-obamizare generala , pe plan intern ș i 
extern, a politicilor americane. Retragerea 
unilaterala  din JCPOA a foșt determinata  nu de 
iminent a unei amenint a ri exiștent iale din partea 
regimului ișlamișt de la Teheran, ci de decizia lui 
Donald Trump de a ș terge orice urma  ș i orice 
memorie - buna  șau dișcutabila  - a 
adminiștrat iei Barack Obama ș i a cronicii iștoriei 
americane contemporane. 
De cealalta  parte, Îranul nu ește mai put in 

exonerat de reșponșabilitatea react iilor 
orgolioașe, nu de put ine ori infract ionale prin 
raportare la nereșpectarea angajamentelor 
așumate printr-un acord convenit ala turi de 
comunitatea internat ionala , î n general, ș i de cele 
cinci mari puteri ale ordinii mondiale ș i membre 
- cu except ia Germaniei - ale Conșiliului de 
Securitate al ONU. 

Noua eșcalada  iraniana  nu ește șurprinza toare, 
î n ma șura î n care ea are loc la expirarea 
ra gazului de 60 de zile acordat, public, de ca tre 
Teheran, pentru ca puterile occidentale 
europene pluș Federat ia Rușa  ș i China șa  
identifice ca i de contracarare, prin ocolire, a 
șanct iunilor economice ș i financiare impușe de 
adminiștrat ia Trump. Un reșpiro temporal î n 
care nu ș-a î nta mplat nimic, coșemnatarii 
„acordului nuclear” invocat i limita ndu-șe la a-ș i 
exprima repetitiv „î ngrijorarea” ș i apelurile la 
„ret inere” ș i la „rat iune”. 

Si vis pacem...  

Si vis pacem, para bellum - dacă vrei pace, 
prega teș te-te de ra zboi. Vechiul aforișm latin 
care, de-a lungul iștoriei, a foșt urmat ș i aplicat 
cu așiduitate ș i cu rezultatele bine cunoșcute din 
ca rt ile de iștorie șau din cronica generat iilor mai 
î ndepa rtate șau mai apropiate de 
contemporaneitate, pare a reveni î n actualitate. 
S i aceașta î n contextul acutiza rii tenșiunii ș i 
oștilita t ii inștaurate î n relat iile dintre Statele 
Unite ș i Îran. O oștilitate care ș-a na șcut î n urma  
cu patru decenii, odata  cu revolut ia khomeinișta  
din 1979 ș i trecerea Îranului de la monarhia 
imperiala  la regimul teocratic ișlamic ș i care șe 
afla , așta zi, la un punct critic. 
Ata t Adminiștrat ia Donald Trump, ca t ș i 

ulemalele ș i mollahii de pe malul eștic al Golfului 
conduș i de ghidul șuprem Ali Khamenei șunt 
angajat i cu ardoare la o retorica  î n care, nega nd 
ca  ar dori șa  șe ajunga  la confruntare armata  
care ar arunca î ntregul Orient Mijlociu î ntr-un 
șpat iu al haoșului ș i o parte ș i cealalta  nu 
conteneșc prega tirile î nfrigurate pentru ra zboi. 
Motivele unui așemenea conflict ireductibil șunt 
cunoșcute ș i nu ne referim la ele deca t î n treaca t, 
dat fiind ca , î n definitiv, un așemenea dișcurș 
ește expreșia unei atitudini de prea multe ori 
repetata , inclușiv atunci ca nd școpurile urma rite 
au avut, vizibil șau nu, o lega tura  directa  cu 
arealul Orientului Mijlociu. 
Î n momentul de fat a , Îranul ește î nconjurat de 

45 de baze ș i amplașamente militare americane 
diștribuite pe o șuprafat a  care include Turcia, 
Peninșula Araba , pa na  î n eștul așiatic, î n 
Afghaniștan, Ka rga ștan ș i Pakiștan ș i deșervite 
de ca teva șute de mii de șoldat i. 

Statele Unite mizeaza  pe tactica „preșiunii 
maxime” așupra unui Îran care șe vede 
confruntat cu așcenșiunea unui curent anti-
iranian ș i anti-ș iit î n aria șa de „șpat iu vital”. 
Aceșt șpat iu ește reprezentat fie de Îrak, Liban, 
Siria ș i Yemen, fie de marile miș ca ri proteștatare 
din care nu lipșeșc șloganurile oștile 
„hegemoniei perșane” șau î n care, ca î n cazul 
Yemenului, ra zboiul prin interpuș i pare a șe 
apropia de o șolut ionare politica . Î n ce î i 
priveș te, decident ii de la Teheran recurg la un 
ra zboi de uzura  ș i temporizare î n șperant a ca  
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actuala adminiștrat ie de la Wașhington va pleca, 
fie ca urmare a preșiunilor anti-Trump 
exercitate de republicanii din Congreș, fie prin 
alegerile prezident iale de anul viitor. 
Actualele tenșiuni așcenșionale î ntre 

hiperputerea americana  ș i Republica Îșlamica  a 
Îranului pot fi conșiderate, deocamdata , ca fiind 
manifeștarea unei crize î n domeniul politicii 
externe ș i al diplomat iei.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Dar, neșolut ionata  ș i șca pata  de șub control, o 
așemenea „criza  externa ” are potent ialul de a 
evolua vertiginoș ca tre o „criza  internat ionala ” 
care ar șupune unui șever examen ata t șiștemul 
global de relat ii, ca t ș i rezilient a unui moduș 
operandi american șupuș deja judeca t ilor critice 
ata t din partea adverșarilor, ca t ș i din partea 
partenerilor unei Americi care î ș i șupraliciteaza  
cu acribie virtut ile de promordialitate 
abșolutișta .  
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Ambasador profesor Dumitru CHICAN 
 

„Allah ește t inta noaștra , 
Profetul ește modelul noștru, 

Coranul ește Conștitut ia noaștra , 
Ra zboiul șfa nt ește calea noaștra , 
Martiriul ește așpirat ia noaștra ” 

 
                            Hassan Al-Banna 

                 Fondatorul Miș ca rii Frat ilor Mușulmani  
 
Î n anul 1929, la cinci ani de la deștra marea 

Împeriului Otoman ș i a multișecularei inștitut ii a 
califatului mușulman, șub loviturile imperiilor 
î nvinga toare î n primul Ra zboi Mondial, dar ș i ale 
reformișmului impuș de „tata l turcilor”, Muștafa 
Kemal Atatu rk,  la Îșmailiya, î n Egipt, teologul 
imam Hașșan Al-Banna anunt a î ntemeierea  
Miș ca rii Frat ilor Mșulmani ca format iune 
doctrinara  mușulmana  de lupta  î mpotriva tutelei 
mandatare a Marii Birtanii așupra Egiptului, dar 
ș i, mai mult deca t ata t, pentru mobilizarea 
comunita t ii ișlamice la lupta  – la ra zboiul șfa nt – 
pentru reconștituirea califatului ișlamic 
univerșal. Devize precum „Îșlamul ește șolut ia” 
ș i „Îșlamul trebuie șa  conduca ”, au exprimat 
eșent a ideologica  a miș ca rii șintetizata  î n ideea 
ca  ișlamul ește chemat șa  controleze î n mod 
abșolut tot ceea ce t ine de individ ș i de nat iunea 
ișlamica , de la viat a intima  a ceta t eanului , pa na  
la inștitut iile ștatale ș i la funct ionarea șocieta t ii. 
Vișuri șimilare, cu dimenșiuni variind, șpat ial, de 
la o anumita  regiune a lumii mahomedane, pa na  
la inștaurarea „adeva ratei credint e” a Îșlamului 
la nivel planetar.  
Î n deșcendent a moș tenirii ideologice ș i 

doctrinare a lui Hașșan Al-Banna, au urmat, 
șucceșiv, crearea, î n 1987, a miș ca rii Hamaș î n 
Gaza cu obiectivul de tranșformare a Paleștinei 
iștorice î ntr-un ștat paleștinian ișlamic ș i 
aparit ia, î n 1988, a  jihadului univerșal  
î mpotriva „cruciat ilor, a necredincioș ilor ș i a 
evreilor”, proclamat de șauditul Oșșama Bin 
Laden, ava nd ca expreșie organizatorica ,  

„baza” (al-qa’ida, în arabă)  ca nucleu de iradiere 
ș i conducere a „marelui jihad”. Un jihad care, 
dupa  apogeul atinș prin carnagiul executat la 11 
Septembrie ș i dupa  eliminarea fizica  a lui 
Oșșama Bin Laden, la 2 mai 2011, de ca tre un 
commando american, ș-a pulverizat î ntr-o 
miriada  de „jihaduri” act iona nd pe cont propriu 
î ntr-o geografie î ntinșa  din Peninșula Arabica , 
Meșopotamia ș i Levant, pî na  î n Africa de veșt ș i 
șubșahariana  pa na  î n Waziriștanul Pakiștanez ș i 
Filipine. Î ntre toate aceștea, î n 2013, una dintre 
acește grupa ri, din Îrak, avea șa  capete 
notorietate prin dizident a din „organizat ia-
mama ”  Al-Qaida ș i proclamarea Statului Îșlamic 
din Îrak, devenit ulterior „Statul Îșlamic din Îrak 
ș i Levant, rebotezat, la șcurt  timp, Statul Îșlamic 
din Îrak ș i Siria, șupranumit Califat. Era a treia 
oara  ca nd ișlamișmul cunoș tea exercit iul puterii 
politice, dupa  ce,  î n 2006, î n urma alegerilor 
generale, miș carea paleștiniana  Hamaș a format 
un guvern î n Fa ș ia Gaza ș i dupa  ce alegerile 
prezident iale din Egipt au propulșat la 
contucerea t a rii un preș edinte reprezentant al 
Fra t iilor Mușulmane. Ambele „exercit ii de 
putere” ș-au dovedit î n egala  ma șura , 
lamentabile, cu deoșebirea ca , î n ceea ce priveș te 
„califatul ișlamic”, aceșta a foșt, vreme de patru 
ani, un exercit iu al terorișmului ș i al crimei 
ridicata  la rang de doctrina  ș i de „arta  de 
geștionare a barbariei”, perioada  î ncheiata  î n 
noaptea de 6-7 octombrie a.c., prin lichidarea 
fizica , de ca re fort ele șpeciale americane, a 
irakianului Îbrahim Al.Samarrai, rebotezat drept 
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Abu Bakr Al-Baghdadi, primul „calif” al 
modernita t ii. Cel de-al treilea exercit iu ișlamișt 
al puterii politice șe î mcheia, aștfel, cu șatișfact ia 
morala  a lumii  ca  unul dintre cei mai ireductibili 
„nebuni ai lui Allah”  ș i-a primit pedeapșa pentru 
abominabilele mașacre ș i șuferint e comișe ș i 
provocate î mpotriva valorilor umane ș i de 
civilizat ie. 

* * 

Î n contemporaneitatea noaștra  pe care unii 
cerceta tori – șociologi, iștorici, politologi, 
ga nditori – o numeșc cu vocabula de poșt-
modernișm ș i î n care prefixul de compunere 
lexicala   “poșt” ește utilizat cu acribie, o 
î ntrebare aflata  mai de multa  vreme î n circulat ie 
î ș i aș teapta , cu î ndrepta t ire, ra șpunșul: Ește 
ișlamișmul șau ișlamul politic î n ma șura  șa  ofere 
o alternativa  de abordare ș i configurare a 
viitorului? 
Curentele ișlamizante ș i teoreticienii aceștora 

au pretinș ș i pretind ca  roștul primordial al 
relat iei dintre religie ș i politic ește acela de a 
î ntreprinde o profunda  reconștituire a purita t ii 
originale a Îșlamului pe care evolut iile iștorice ș i, 
cu deoșebire, contactul cu valorile non-
mușulmane iudeo-creș tine l-a fi corupt, 
î ndepa rta ndu-l de la eșent a Logoșului 
î ntruchipat î n izvoarele fondatoare care șunt 
Coranul ș i tradit ia deșpre faptele ș i șpușele 
Profetului ș i ale primilor convertit i la aceașta  
credint a  î n veacul al VÎÎ-ea. Or o așemenea 
viziune ește, î n definitiv, o tentativa  de 
reinventare la o  tradit ie de  multa  vreme apușa ..  
O lectura  atenta  a retoricii Statului Îșlamic al 

lui Abu Bakr Al.Baghdadi va evident ia, î nșa , 
realitatea ca  tocmai acește doua  șurșe 
fundamentale ale dogmei ișlamice cont in prea 
put ine ș i neconclușive referiri la cheștiunile 
politice ș i, cu ata t mai put in, la cele legate de 
ideea de ștat inștitut ional care, dupa  moartea 
profetului, a devenit o cheștiune preșanta  pentru 
“nat iunea” ișlamica  (umma), ceea ce a impuș 
recurșul la inventivitate ș i improvizat ie. Nu ește 
lipșit de șemnificat ie ca  tocmai problemele 
politice legate, mai î nta i, de șucceșiunea liderului 
ș-au aflat la originea primelor șchișme ș i 
conflicte de natura  politica , așfel î nca t șe poate 
șpune ca  șfera politicului î n comunitatea 

mușulmana  a foșt conștruita  pornindu-șe de la 
imbolduri ș i argumente religioașe.O 
inștrumentalizare, teoretizare ș i codificare a 
politicului nu a avut loc decî t î ntr-o perioada  
tardiva , cea a dinaștiei Abbașide , dupa  anul 750, 
adica  la pește o șuta  de ani de la moartea 
profetului Muhammad (î n 630). 

Pe de alta  parte, nu trebuie șa  șe treaca  cu 
vederea ca   politica ș i jurișprudent a primelor 
șecole ale Îșlamului î n care șalafișmul face ideal 
ș i model de organizare a ștatului ș i șocieta t ii 
mușulmane contemporane au foșt, fundamental, 
un șummum de improvizat ii menite șa  ra șpunda  
imperativelor epocii reșpective ș i șa  legitimeze o 
autoritate (a califului, a dinaștiei) impușa , nu de 
put ine ori, prin fort î  ș i recurșul la intriga  ș i la 
ceea ce ar putea fi numit prin șintagma de “joc 
politic”. Or ește evident ca  așemenea legi ș i 
concepte elaborate cu un mileniu î n urma  nu 
șunt compatibile cu realita t ile din zilele noaștre. 
Aș a șta nd lucrurile, nu ește exagerata  afirmat ia 
ca  î n lipșa unei tradit ii politice pușa  de acord cu 
evolut ia șocio-iștorica , funct ia factorului politic 
î n conceptul de ștat ișlamic ește pușa  î n șeama 
religiei, care, aștfel, devine ș i obiect ș i șubiect 
politic .  

* * 
La șfa rș itul șecolului al XÎX-lea – î nceputul 

șecolului al XX-lea, aș a-numita renaș tere 
ișlamica  (al-Nahda) prin „purificarea dogmei”, a 
omului ș i a șocieta ș ii ișlamice de „influent ele 
nefaște” ale contactului cu mediul cultural ș i 
civilizat ional occidental, a reuș it performant a de 
a tranșforma religia ș i religiozitatea î ntr-un 
inștrument de lupta  politica  ș i ideologica  
î mpotriva occidentalișmului, identificat, obșeșiv 
ș i exclușiv, cu colonialișmul ș i imperialișmul.  
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Îar aceașta  politizare fort ata  a Îșlamului, ca 
arma  de lupta  anti-imperialișta  a conduș 
inevitabil la aparit ia ș i proliferarea unei 
generat ii de militant i ișlamiș ti ș i ișlamizant i 
pentru care ișlamul trebuia șa  conștituie, î n 
raport cu occidentul, un anti-model șușceptibil 
de a elibera „nat iunea ișlamica ” din chingile 
șubdezvolta rii ș i de a  o proteja de influent a 
„nefașta ” ș i diștruga toare a culturii occidentale, 
î n favoarea patrimoniului pur, moș tenit de la 
î nainte-merga torii aceștei religii (salaf, cu 
pluralul aslaf, de unde ș i denumirea de salafis ti 
ș i salafism, prin care ideologii, adept ii ș i 
militant ii „renașcentiș ti”  aveau șa  șe impuna  î n 
dișcurșul comun. Doctrina  Frat ilor Mușulmani a 
foșt premerga toare a  unui ișlamișm rigid 
fundamentat pe ideea ca  numai ișlamul, prin 
perșuașiune șau „revolut ie ișlamica ”, ofera  
panaceul univerșal pentru toate problemele 
comunita t ii umane univerșale. Daca , mai 
aproape de zilele noaștre, o miș care radicala  
apa ruta  î n zona șubșahariana  a Africii (Mali, 
Niger ș i Nigeria) a putut șa  șe autointituleze 
„Boko Haram”, adica  literal, „î nva t a tura ș i 
cultura occidentala  șunt prohibite), 
șupralicitarea irat ionala  a aceștei șuperiorota t i 
proclamate a Îșlamului a conduș, șucceșiv, la 
radicalizarea unei așemenea forme de 
„renaș tere” a Îșlamului î n formele inștitut ionale 
extreme care ș-au numit Al-Qaida ș i Statul 
Îșlamic – ÎSÎS. Diștant a ndu-șe de abordarea 
credint ei ca o entitate atemporala , nelimitata  ș i 
tranșcendentala , ișlamiș tii ș i-au conștruit un alt 
obiectiv, acela de creare, prin mijloace brutale, a 
unui utopic ștat mușulman mondial care șa  
continue, pește veacuri, experient a ștatala  a 
califatului î n tiparele î n care aceșta a funct ionat 
î n Secolele de Mijloc.  
Dincolo de cauzele care t in de șupralicitarea 

rolului religiei de factotum pentru problemele 
guverna rii, eș ecurile put inelor exercit ii ișlamiște 
ale puterii - î n Egipt, Algeria, Maroc ș i, î ntr-o 
ma șura  mai redușa , î nTunișia are ș i cauzei 
directe, extra-religioașe. 

Vorbim, î n primul ra nd, de  incapacitatea 
format iunilor politice ișlamiște care ș-au 
perindat la putere, de a identifica ș i implementa 
șolut ii economico-șociale realiște ș i conșiștente, 
care șa  șe diștant eze de șloganurile utopice 

precum „Îșlamul ește șolut ia”, șau „Coranul ește 
conștitut ia noaștra ” care nu au nici un potent ial 
de abordare ș i șolut ionare pozitiva  a șechelelor 
cu care ștatele reșpective șunt confruntate: 
șa ra cia,  ș omajul, șecuritatea șanitara , educat ia 
ș .a. 

Vorbim, î n al doilea ra nd, de realitatea ca  
aceleaș i format iuni politice ișlamiște nu au avut 
potent ialul de a șe ancora î n realitate ș i de a 
î ncuraja valorile fundamentale care dau tra inicie 
ș i dinamica  edificiului șocial ș i ștatal, precum 
deomcrat ia (care, pentru teoreticii ișlamiș ti, nu 
ește deca t un „baștard nefașt al culturii 
occidentale”), pluralișmul, drepturile ș i 
liberta t ile ceta t eneș ti ș i umane etc. Frat ii 
Mușulmani, î n Egipt, partidul tunișian „Al-
Nahda”, șau Partidul Drepta t ii ș i Dezvolta rii din 
Maroc, au avut drept obiectiv fundamental nu 
ata t deșchiderea ca tre comunitatea șociala , ca t, 
mai degraba , acapararea abșolutișta , a pa rghiilor 
puterii ș i tranșformarea ștatului î ntr-o entitate 
totalitara  ș i limitata  la cercurile puterii. Îar 
așemenea derapaje au foșt șanct ionate la urne 
atunci cî nd nu au oferit, precum î n Egipt, prilejul 
ca inștitut ia militara  șa  intervina  pentru a 
ment ine un echilibru funct ional î ntre credint a  ș i 
laicișm. 

Vorbim, î n aceeaș i ordine de idei, de 
izolat ionișmul promovat de curentele a șlamiște 
care au reșpinș, de plano, dialogul cu celelalte 
curente ș i ideologii przente pe eș ichierul intern, 
preferî nd relat ii privilegiate ș i mercantile cu 
cercurile puterii, cu elitele militare, cu alte 
entita t i elitiște ș i la fel de put in preocupate de 
realita t ile din șocietatea civila  șau cu entita t i 
ișlamiște ș i regimuri de guvernare ștra ine.  

S i daca , aș a cum ș-a va zut, Îșlamul nu ește 
șolut ia, cu ata t mai put in î n cazul unei grupa ri 
virulente ș i teroriște autointitulate abuziv „ștat 
ișlamic”,  șau î n cazul guverna rii prin ișlam ș i 
pentru ișlam, precum î n cazul efemerei 
conduceri ișlamiște radicale din Afghaniștan, 
atunci care ește șolut ia? 
Se poate șpune ca  „Prima vara araba ” a aduș ]n 

prim plan – dar î ntr-o forma  inșuficient 
criștalizata  ș i, mai aleș, prea put in î nt eleașa  ș i 
deloc acceptata , una dintre condit iile 
fundamentale pentru reuș ita orica rui demerș 
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politic reformator ș i anume participarea ș i 
realt ionarea dinamica  dintre factorul religioș 
politic ș i identitatea culturala  a șocieta t ii arabo-
ișlmaice aflata  la linia de trecere de la faza șa 
poștcoloniala  la liberalișmul așcendent î n aceșt 
î nceput al mileniului al treilea. Or aceașta  
participare ș i inșert ie identitara  mai preșupune 
șușt inerea, șprijinirea ș i dișeminarea liberta t ilor 
nat ionale ș i ceta t eneș ti individuale ș i colective ș i 
eliberarea ga ndirii de barierele ridicate de o 
lunga  iștorie î ntoarșa  î n permanent a  ca tre 
trecutul șacralizat ș i tranșformat î n șingur deștin 
preștabilit î n șupremat ia textelor ișlamice 
fondatoare. Valori ș i concepte precum 
democrat ia,  egalitatea,  drepturile  omului  șunt 

Maher NABOULSI  
Nu au foșt put ini obșervatorii ș i analiș tii care, 

dupa  șemnarea „iștoricului” acord Putin-
Erdogan - convenit la juma tatea lunii octombrie, 
î n ștat iunea Soci - pentru „rezolvarea” șpinoașei 
cheștiuni a cordonului de șecuritate de-a lungul 
frontierei dintre Turcia ș i Kurdiștanul șirian au 
exprimat aprecierea ca , din acel moment, 
Vladimir Putin, î n primul ra nd, ș i Recep Tayyp 
Erdogan au devenit „șta pa nii jocului” ș i dirijorii 
principali ai „ra zboiului tronurilor” care șe duce, 
de opt ani, pe tabla de ș ah a conflictului șirian. 
Î n eșent a șa, î nt elegerea Putin-Erdogan are mai 

multe conșecint e concrete. Mai î nta i, ea 
conșfint eș te realizarea vișului pentru care 
Erdogan ș i-a trimiș armata la „Îzvorul pa cii”, 
care, practic, va fi puș șub controlul mixt al 
patrulelor rușe ș i turceș ti. Î n al doilea ra nd, 
rebelii kurzi ș i arabi șirieni ș-au retraș, cu arme 
ș i bagaje, la cca 30 de kilometri de frontiera cu 
Turcia, iar armata nat ionala  a lui Bașhar Al-Așad 
ș-a reî ntorș, dupa  opt ani de ra zboi, la limita de 
pe Eufrat ș i dincolo de aceașta a regiunii locuite, 
majoritar, de etnicii kurzi. Ceea ce î nșeamna , la 
ra ndul șa u, î nmorma ntarea definitiva  a 
proiectului kurzilor de a-ș i conștitui o entitate 
ștatala  șau autonoma  - Rojava - î n Kurdiștanul 
șirian.  Nu  î n  ultimul  ra nd,  șituat ia  nou  creata   

rezultat al modernita t ii pe care ișlamul pilitic o 
neaga  de plano ca fiind o negare a î nșa ș i iștoriei 
ș i identita t ii ișlamice „unice, adeva rare ș i 
infailibile”. Abia atunci, prin reproblematiza ri 
profunde ș i chiar dureroașe, ișlamimul politizat 
va putea șa  ga ndeașca  la șolut ii prin cobora rea 
lui din altitudinea minaretelor ca tre oameni ș i 
ca tre inșert ia î n dinamica șperant elor ș i 
aș tepta rilor lor. Un așemenea experiment șe afla , 
î nca  o data , ș i cu ș anșe de reuș ita  mai 
î ndra znet e, pe eș ichierul pilitic ș i șocial al 
Tunișiei de dupa  alegerile din toamna aceștui an. 
Fa ra  debarașarea de crușta tabuurilor, ișlamul 
politic va ra ma ne ceea ce a foșt î nca  de la 
naș terea șa: o utopie  lunga  ș i pa guboașa .  

ofera  o confirmare ca t șe poate de tranșparenta  
a faptului ca  ra zboiul șirian a intrat î ntr-o noua  
faza , î n care, dupa  muta rile î napoi fa cute de 
Adminiștrat ia Trump, deștinul Siriei ș i al 
șirienilor șe va afla î n ma inile celor trei autocrat i 
-Vladimir Putin, Recep Tayyp Erdogan ș i Ali 
Khamenei. S i șe poate șpune ca , de acum î nainte, 
natura ș i direct ia evolut iilor pe care le va 
cunoaș te doșarul șirian vor depinde, î ntr-o 
ma șura  hota ra toare, de șoliditatea aliant ei din 
interiorul aceștei troika șau, î n egala  ma șura , de 
divergent ele, dișcrepant ele, limita rile ș i fișurile 
care ar putea șa  erodeze aceașta  „î nrudire” 
circumștant iala .  

De la declanș area operat iunii „Îzvorul pa cii” ș i 
pe toata  durata aceșteia Îranul a aleș șa  șe 
pozit ioneze î ntr-un con de umbra  diplomatica  ș i 
operativa , dar pentru aceașta a foșt ra șpla tit 
copioș. Mai î nta i pentru ca  revenirea lui Bașhar 
Al-Așad î n nordul t a rii î nșeamna , î n forme 
șpecifice, ș i revenirea prezent ei iraniene. 
Plecarea efectivelor americane - care nu poate fi 
deca t motiv de jubilat ie pentru Teheran, va 
permite Îranului șa  aiba  libertate de miș are î n 
nord-eștul Siriei, la frontiera cu Îrak, zona  care 
reprezinta , pentru planificatorii iranieni, un 
important tronșon al „drumului ș iit” care șa  
uneașca  Îranul cu Îrakul, Siria ș i Libanul 
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mediteraneean care, aș a cum î n mai multe 
ra nduri au declarat oficialii regimului teocratic, 
reprezinta  „noua frontiera  a Îranului”. 
Dincolo de obiectivele oficial proclamate, 

reșpectiv î ncheierea conflictului șirian conjugata  
cu ment inerea unita t ii ș i șuveranita t ii nat ionale 
a ștatului șirian ș i lupta î mpotriva fenomenului 
terorișt, cei trei aliat i au avut, de la bun î nceput, 
ș i obiective proprii care nu șunt, neapa rat, 
convegente. 
Pentru Federat ia Rușa , intervent ia î n Siria șe 

circumșcrie contextului geoștrategic al 
competit iei pentru șupremat ie î ntre Moșcova 
poșt-șovietica  ș i comunitatea occidentala  î n 
frunte cu Statele Unite ale Americii. Un obiectiv 
pe care, aș a cum tot mai mult i analiș ti recunoșc, 
Vladimir Putin l-a atinș î ntr-o ma șura  
copleș itoare, nu numai î n ce priveș te Siria, ci ș i 
î n ce priveș te revenirea Rușiei î n regiunea 

Orientului Mijlociu ș i î n competit ia pentru 
recunoaș terea Federat iei ca mare putere î n noua 
ordine mondiala . Un ștatut de la care liderul ruș 
nu ește dișpuș șa  accepte conceșii de dragul 
unor prietenii na șcute din neceșitate 
conjuncturala , inclușiv cu Turcia șau Îranul. Din 
aceșt punct de vedere, ga ndirea lui Vladimir 
Putin ra ma ne fidela  aforișmului potrivit ca reia î n 
politica  nu exișta  prietenii permanente ci numai 
intereșe. 

Turcia ș i Îranul, la ra ndul lor, nu î ș i așcund 
așpirat iile la ștatutul de mare putere regionala , 
ava nd, fiecare î n parte, intereșe, relat ii, aliant e, 
adverșita t i care, ment inute, șe pot agrava ș i pot 
avea influent e negative directe așupra ștabilita t ii 
ș i echilibrelor regionale ș i aș a ș ubrezite. 

La 25 noiembrie, la Geneva, cea de-a doua 
reuniune a comișiei pentru elaborarea noii 
conștitut ii a Siriei (entitate ale ca rei origini șe 
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afla  î n aș a-numitul „proceș Aștana”, concept 
dominat de Federat ia Rușa , Turcia ș i Îran) ș-a 
î ncheiat cu un nou eș ec care pune șub șemnul 
î ntreba rii anșamblul demerșurilor de pace pe 
frontul șirian, dar ș i, î n acelaș i timp, șoliditatea ș i 
coeziunea viziunilor relat iilor dintre Moșcova-
Ankara-Teheran. Așperita t ile care au șurvenit 
î ntre regimul Erdogan ș i adminiștrat ia Trump 
șunt legate ata t de intereșele șpecifice ale 
Turciei î n conflictul șirian, ca t ș i de apropierea 
tot mai evidenta  î ntre Turcia ș i Federat ia Rușa . 
La tenșiunile durabile dintre Wașhington ș i 
Teheran ș-au adaugat tulbura rile interne cu 
caracter conteștatar șocial cu care regimul 
teocratic ș-a confruntat î n ultimul timp ș i care ș-
au repercutat ș i î n Liban. Aici, Hezbollah ș i 
influent a iraniana  șunt tot mai virulent 
conteștate la nivelul public, al proteștatarilor 
anti-guvernamentali. Aceș tia șunt unul dintre 
factorii care au determinat o reorientare mai 
accentuata  a Turciei ș i Îranului ca tre problemele 
ș i dificulta t ile pe plan intern, î n defavoarea 
priorita t ii acordate, anterior, relat iilor de aliant a  
tripartita  ș i demerșurilor diplomatice pentru 
pacificarea Siriei. Așișta m, î n conșecint a , la o 
șituat ie de incertitudine, î n perșpectiva noului 
an, î n care ata t Moșcova, ca t ș i Ankara ș i Teheran 
șunt preocupate febril de conșolidarea 

propriilor atuuri ș i pa rghii de influent a  nu numai 
pe frontul ra zboiului șirian, ci ș i la nivelul 
șiștemului regional de relat ii. Așașinarea, la 
Îștanbul, la î nceputul  ultimei decade a lunii 
decembrie, a unui proeminent opozant iranian, 
act pe care Ankara l-a atribuit șerviciilor 
iraniene, a produș puternice react ii critice din 
partea turca , ava nd ca perșpectiva  declanș area 
unei dificile ș i șenșibile crize î ntre regimurile de 
la Ankara ș i Teheran. 

Deocamdata , Vladimir Putin î ș i șavureaza  
victoria î n lumea araba . Dar î n aceașta  zona  
predișpușa  î n permanent a  la aprindere ș i 
combuștie, aforișmul mai șuș amintit ra ma ne 
valabil ș i î n cazul aliant elor. Cu ata t mai mult cu 
ca t, î n aceașta  parte a lumii, ește vorba de trei 
șa bii - cea rușeașca , cea turceașca  ș i cea perșana  
- care nu pot î nca pea î n acelaș i timp î ntr-o 
șingura  teaca . 
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Ambasador profesor Dumitru CHICAN 
 
„Something very big has just happened” (Tocmai a 

avut loc un eveniment uriaș ). 
A foșt propozit ia pe care, î n noaptea de 26 șpre 27 

octombrie, preș edintele Donald Trump a poștat-o pe 
Twitter, fa ra  a oferi detalii, dar promit a nd ca , î n 
curșul zilei va face o declarat ie la muritoare. 
La put ina  vreme, principalele poșturi americane de 

televiziune, î ntre care CNN ș i ABC, au devanșat 
dezva luirile prezident iale anunt a nd ca  liderul 
organizat iei teroriște Statul Îșlamic, „califul” Abu 
Bakr Al-Baghdadi a foșt uciș. Evenimentul a avut loc 
î n urma unui raid î ntreprinș de fort ele șpeciale 
americane, cu ajutorul informativ al CÎA, al șerviciilor 
turceș ti de informat ii militare ș i al șurșelor 
apart ina nd coalit iei kurde, î ntr-o zona  rurala  din 
nord-veștul Siriei, î n diștrictul Îdlib, nu departe de 
frontiera cu Turcia. Î n curșul atacului, Abu Bakr Al-
Baghdadi ș i, î mpreuna  cu el, cei trei copii ș i cele doua  
șot ii ale șale, ș-au șinuciș, arunca ndu-șe î n aer cu 
ajutorul centurilor explozive avute așupra lor. 
Ulterior, reprezentant i ai adminiștrat iei americane 
au declarat ca  urmeaza  a fi fa cute identifica ri ale   
ADN-ului ș i ale amprentelor pentru confirmarea fa ra  
dubii a mort ii faimoșului terorișt. Eliminarea lui Abu 
Bakr Al-Baghdadi  a conștituit o a doua reuș ita  
americana  antiterorișta  importanta  dupa  lichidarea 
lui Oșama Bin Laden, la 2 mai 2015, î n ada poștul 
aceștuia din oraș ul pakiștanez Abottabad. 

Adreșa ndu-șe nat iunii de la Cașa Alba , î n curșul 
zilei de duminica , 27 octombrie, preș edintele Donald 
Trump a șpuș, printre altele: „Noaptea trecuta , 
Statele Unite au fa cut dreptate î n privint a celui mai 
ca utat lider terorișt din lume. Abu Bakr Al-Baghdadi 
ește mort! […] Capturarea șau lichidarea lui a foșt 
prioritatea adminiștrat iei mele din punct de vedere 
al șecurita t ii. […] Niciunul din oamenii noș tri nu a 
foșt ra nit șau uciș, î n  timp ce un numa r mare de 
jihadiș ti au pierit.” 

 

Dișparit ia „califului” Abu Bakr Al-Baghdadi 
(Îbrahim Al-Samarrai, pe numele șa u real) nu va 
î nșemna, prin șine î nșa ș i, ș i o dișolut ie ideologica  ș i 
funct ionala  a șpiritului jihadișt. Una dintre primele 
replieri a ceea ce a mai ra maș - activ șau latent - din 
Statul Îșlamic (ÎSÎS), va fi, dupa  toate probabilita t ile 
(ș i dupa  canoanele moș tenite î nca  din califatul 

ișlamic medieval), aceea a șucceșiunii, reșpectiv a 
î nveștirii unui urmaș . 

 
La 31 octombrie 2019, șite-ul 

„A‘amaq” („Profunzimi”) prin care șe identifica  
aparatul de propaganda  al Statului Îșlamic a publicat 
un anunt  potrivit ca ruia, prin decizie teștamentara , 
„califul” Al-Baghdadi ș i-a deșemnat un șucceșor î n 
perșoana lui Abdullah Qardașh (vezi foto). Aceșta 
ește un irakian de etnie turkmena , foșt tovara ș  de 
detent ie al lui Al-Baghdadi î n taba ra de detent ie 

Camp Bocca, adminiștrata  de trupele americane din 
Îrak, foșt imam ș i șpecialișt î n cheștiuni de 
jurișprudent a  ișlamica  al ret elei Al-Qaida, foșt cadru 
militar î n armata irakiana  a lui Saddam Hușșein. 
Abdullah Qardașh a foșt ș i reșponșabil adminiștrativ 
ș i financiar al ÎSÎS.  

Preluarea de ca tre Qardașh a prerogativelor de 
lider al grupa rii Daișh șe anunt a , î nșa , î ndoielnica , 
dat fiind ca , pentru a fi î nveștit, potrivit aceleiaș i 
tradit ii medievale, el trebuie șa  obt ina  conșeșul 
tuturor liderilor de grupa ri ș i ștructuri jihadiște, 
inclușiv ș efii entita t ilor care   ș-au afiliat la „califatul” 
lui Al-Baghdadi ș i care șunt ra șpa ndit i î n cel put in 12 
ștate din Orientul Mijlociu, Africa ș i Extermul Orient 
Așiatic. Lor li șe adauga  alt i numeroș i ș efi mai mari 
șau mai ma runt i care, pe î ntreaga perioada  de 
exiștent a  a „Statului Îșlamic” au manifeștat tendint e 
de parvenire ș i așcenșiune pe șcara ștufoașei ierarhii 
decizionale, de comanda  șau financiare a ÎSÎS. Ori, 
aceașta  concurent a  ar putea șa  î ș i puna  amprenta 
așupra adeziunii ș i coeziunii la teștamentul lui Al-
Baghdadi privitor la continuarea ș i eșcaladarea 
jihadului î mpotriva „necredincioș ilor”. 
Exișta , î nșa , ș i o alta  perșpectiva  poșibila  de 

evolut ie „poșt-califala ” a aceștei ștructuri jihadișt-

Abu Bakr Al- Baghdadi     Abdullah Qardash 
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șalafiște ș i teroriște. Odata  cu dișparit ia lui Al-
Baghdadi, șe epuizeaza  ș i potent ialul de șușt ina tori ai 
rupturii șurvenite, î n 2014, î ntre Daișh ș i ret eaua Al-
Qaida, care a șuferit la ra ndul șa u pierderi 
importante î n ra ndurile liderilor regionali 
tradit ionali (ca î n cazul unor grupa ri precum „Jabhat 
(Frontul) Al-Nușra” din Siria, „Al-Qaida din 
Maghrebul Arab”(AQMÎ), șau „Al-Qaida din Peninșula 
Arabica ” (AQPA). Îar aceașta  ștare de lucru ește, î n 
opinia unor analiș ti arabofoni, favorabila  pentru o 
revizuire a relat iilor Daișh - Al-Qaida, î n șenșul 
reștabilirii unor forme de relat ionare, cooperare ș i 
coordonare. 

Î n pluș, eliminarea biologica  a lui Abu Bakr Al-
Baghdadi poate deveni, pentru numeroș i jihadiș ti 
fanatizat i șau care nu mai au un viitor fie pe frontul 
oriental, fie î n ștatele de provenient a , un î ndemn 
pentru aplicarea aș a-numitei „Thar”- ra zbunarea 
șa ngelui șau tradit ionala vendeta  - prin intenșificarea 
greu de controlat a fanatișmului ș i a actelor teroriște. 
Din aceașta  perșpectiva , șe poate șpune ca  lupta 

î mpotriva fenomenului terorișt ișlamic șe afla  î n fat a 
unei noi etape cu evolut ii imprevizibile. 
Eliminarea liderului terorișt Al-Baghdadi a 

conștituit, fa ra  î ndoiala , o lovitura  dura , dar nu ș i 
letala  pentru gruparea jihadișta . Î n haoșul șocial ș i 
inștitut ional care continua  șa  faca  ravagii î n șpat iul 
Siria-Îrak-Liban exișta  toate condit iile ca, dupa  o 
perioada  de relativa  șomnolent a , Daișh șa  
demonștreze - aș a cum, la vremea reșpectiva , a 
demonștrat ș i ret eaua Al-Qaida - ca  dișpune de un 
potent ial remarcabil de adaptabilitate la evolut iile 
frontului. Chiar î n perioada șcurșa  dupa  dișparit ia 
fizica  a foștului „calif”, jihadiș ti șau celule jihadiște 
trecute î n conșervare au continuat șa  execute - 
șporadic, dar nu mai put in șa ngeroș, acte teroriște 
șoldate cu pierderi umane ș i diștrugeri materiale. 
Cel put in patru elemente șurvenite î ntre timp 

î ndeamna  la prudent a  ș i moderat ie, atunci ca nd șe 
vorbeș te î n termeni triumfaliș ti deșpre dișparit ia 
„Statului Îșlamic din Îrak ș i Siria”. 

Ește vorba, î n primul ra nd, de oșcilat iile frecente 
șurvenite î n politica SUA privitoare la prezent a 
militara  americana  î n regiunea de conflict terorișt. 
Din aceșt punct de vedere, nu au lipșit, nici î n zona  ș i 
nici î n afara aceșteia, vocile critice la adreșa pozit iei 
adoptate de Adminiștrat ia Donald Trump, ca reia i șe 
reproș eaza  deșchiș ca  a abandonat lupta î mpotriva 
fenomenului jihadișt-terorișt, concentra ndu-șe, mai 
degraba , așupra obiectivului lua rii șub control al 
rezervelor petroliere ș i gazeifere din nordul ș i nord-
eștul Siriei. 

Ește vorba, î n al doilea ra nd, de faptul ca  revoltele 

proteștatare din Îrak, Siria ș i Liban, coroborate, au 
creat o șituat ie î n care teritoriul „eliberat” de șub 
controlul grupa rii ÎSÎS nu ește controlat î n ma șura  
șuficienta  de inștitut iile ștatele cu atribut ii de 
contracarare a prezent ei jihadiște. Aceșt lucru 
permite ca teritorii ample din juma tatea șudica  a 
Îrakului, din centrul Siriei ș i din ca mpia libaneza  
Bekaa șa  prezinte imaginea unor areale necontrolate 
ș i uș or acceșibile pentru o repliere progreșiva  a 
capacita t iilor diștructive ale organizat iei teroriște. 
Ește vorba, î n al treilea rî nd, de conșecint ele pe care 

le poate avea decizia - deja pușa  î n aplicare - 
guvernului de la Ankara de a-i repatria pe cei pește 
1500 de prizonieri Daișh aflat i î n cuștodie 
penitenciara  turceașca . Faptul ca  nu exișta  garant ii 
șerioașe î n ce priveș te urma rirea pa na  la deștinat ie a 
celor puș i î n libertate echivaleaza  cu poșibilitatea ca 
elementele teroriște șa  profite de libertatea ce le-a 
foșt acordata  pentru a ga și noi puncte de șușt inere î n 
șa nul șocieta t ilor tribale ș i rurale, pentru 
reorganizarea unei lupte de reziștent a  clandeștina  ș i 
ment inerea î n viat a  a moș tenirii la șate de Abu Bakr 
Al-Baghdadi. 

S i ește vorba, î n al patrulea ra nd, de faptul ca  
operat iunea turceașca  de ștabilire a unei „centuri de 
șecuritate” î n nordul Siriei șe deșfa ș oara  î ntr-o 
maniera  defectuoașa , care poate, dupa  exemplul 
Ankarei, șa  î ncurajeze minoritatea kurda  șa  șe 
debarașeze ș i ea de numa rul șemnificativ de 
prizonieri jihadiș ti arabi ș i ștra ini aflat i î n tabere de 
detent ie adminiștrate de kurzi. 
Lichidarea lui Al-Baghdadi a decapitat Statul 

Îșlamic la cel mai î nalt nivel, dar așta nu impieteaza  
așupra init iativei combative la nivel individual ș i de 
grupa ri celulare. Oșama Bin Laden, Abu Mușșab Al-
Zarqawi, Abu Omar Al-Baghdadi, Abu Muhammad Al-
Joulani (de la Al-Qaida) au foșt tot ata t ia lideri 
șalafiș ti a ca ror dișparit ie nu a î mpiedicat 
așcenșiunea „califului” conduș de Abu Bakr Al-
Baghdadi. 
Daișh nu a dișpa rut, iar ra zboiul î mpotriva 

șalafișmului nu ș-a î ncheiat. S i, din aceașta  
perșpectiva , ar fi util daca  liderii ștatelor implicate î n 
combaterea terorișmului dincoace ș i dincolo de 
Atlantic, ar crea prilejul de a trage î mpreuna  
concluziile ce șe deșprind din cei patru ani de 
angajare î n campania anti-terorișta  ș i de a adopta 
decizii comune care șa  fie implementate tot prin 
demerșuri comune. 
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